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Ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի 
Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի 
(ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը 
հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնայի լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում: 

Այս հրատարակությունում արտահայտված տեսակետերը պատկանում են հեղինակին և 
պարտադիր չէ, որ համընկնեն ՄԱԶԾ պաշտոնական տեսակետի հետ։

Ու սում նա սի րու թյունն ի րա կա նաց վել է մոլ դո վա-հայ կա կան մի աս նա կան թի մի կող մից՝   
Նի կո լա Զա խա րի այի ղե կա վա րու թյամբ: 

Այս ու սում նա սի րու թյու նը նպա տակ ու նի ներ կա յաց նել ՀՀ-ո ւմ կեն սա վա ռե լի քի շու կայի զար-
գաց ման նե րու ժի ամ բողջ շղ թան՝ կեն սա վա ռե լի քի տար բեր տե սակ նե րի առ կա յու թյու նը, 
դրանց վե րամ շակ ման տեխ նո լո գի ա կան լու ծում նե րը և զար գաց ման շու կա յա կան տար բեր 
մե խա նիզմ նե րը և լու ծում նե րը։ Ու սում նա սի րու թյան ե րկ րորդ մա սը նվիր ված է կեն սա վա-
ռե լի քի շու կայի զար գաց ման ճա նա պար հային քար տե զի ման րա մասն ներ կա յաց մա նը։  Այս 
ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը նա խա տես ված են կեն սա վա ռե լի քի հետ ա ռնչ վող գյու-
ղատն տե սա կան, ան տա ռային, բնա պահ պա նա կան, ճար տա րա գի տա կան, տն տե սա գի տա-
կան  ու հա րա կից ո լորտ նե րի մաս նա գետ նե րի, ի նչ պես նաև ու սա նող նե րի և հե տա զո տող նե րի 
լայն շր ջա նակ նե րի հա մար։
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1. ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ 

1  Աղբյուր. https://www.bioenergyconsult.com/a-glance-at-biomass-energy/

Այն, որ հա նա ծո վա ռե լի քի այ րու մը և ան տա-
ռա հա տու մը զգա լի ո րեն նպաս տում են կլի-
մայի մար դա ծին փո փո խու թյա նը, հայտ նի է 
բո լո րին։ Դե պի այ լընտ րան քային աղ բյուր ներ 
հա մընդ հա նուր ան ցում կա տա րե լու կամ քի 
և/ կամ խթան նե րի բա ցա կա յու թյու նը հան-
գեց նում է ան խու սա փե լի և ան փո փո խե լի 
ար դյունք նե րի, ո րոնք ազ դում են աշ խար հի 
շատ ե րկր նե րի շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա։ 

Ամ բողջ աշ խար հում վե րա կանգն վող է ներ-
գե տի կան մա տա կա րա րում է վերջ նա կան 
է ներ գաս պառ ման մոտ մեկ հին գե րոր դը, ո րը 
բա ժին է ը նկ նում ա վան դա կան կեն սա զանգ-
վա ծին, մե ծա քա նակ հիդ րոէ լեկտ րաէ ներ-
գի ային և « նոր» վե րա կանգն վող է ներ գա ռե-
սուրս նե րին (փոքր հիդ րո ռե սուրս ներ, ար դի 
կեն սա զանգ ված, քա մու, ար ևային, ե րկ րա-
ջեր մային և կեն սա վա լիք ներ)1։ Վեր ջին կան-
խա տե սում նե րը մատ նան շում են, որ մինչև 
2050 թվա կա նը հա մաշ խար հային ը նդ հա-
նուր է ներ գե տիկ հաշ վեկշ ռի մեկ եր րոր դը 
հա վա նա կա նո րեն կս նուց վի կեն սա զանգ վա-
ծի մի ջո ցով։ Որ պես է ներ գի այի ա մե նա մատ-
չե լի այ լընտ րան քային աղ բյուր նե րից մե կը, 
այն ա րա գո րեն դար ձել է հա մաշ խար հային 
վե րա կանգն վող է ներ գե տիկ հաշ վեկշ ռի 
հիմ նա կան բա ղադ րի չը, ո րն ու նի աշ խար-
հի ջեր մային է ներ գի այի ա մե նաա րագ ա ճող 
մաս նա բա ժի նը։ Քա նի որ այն ան մի ջա պես 
առ կա է գրե թե բո լոր ե րկր նե րի գյու ղա կան 
և քա ղա քային վայ րե րում, կեն սա զանգ վա ծի 
վրա հիմն ված ճյու ղե րը կա րող են նպաս տել 
գյու ղա կան զար գաց մա նը, ա պա հո վել զբաղ-
վա ծու թյան հնա րա վո րու թյուն ներ և խթա նել 
կեն սա զանգ վա ծի վե րա ճը՝ հո ղի կա յուն կա-
ռա վար ման գոր ծե լա կեր պե րի մի ջո ցով։ 

Ջեր մա-քի մի ա կան փո խարկ ման տեխ նո լո-
գի ա նե րի օգ տա գոր ծու մը կա րող է կար ևոր 
դեր խա ղալ հա նա ծո վա ռե լիք նե րից կախ վա-
ծու թյու նը նվա զեց նե լու, ի նչ պես նաև՝ ծա ռե-
րի ա պօ րի նի հա տու մը կր ճա տե լու գոր ծում։ 
Ո ւս տի, կեն սա զանգ վա ծային հիմ քով վա-
ռե լա նյու թե րի օգ տա գործ ման ա ճը կա րող է 
նպաս տել գյու ղա կան վայ րե րում շր ջա կա մի-
ջա վայ րի պահ պա նու թյա նը, նոր աշ խա տա-
տե ղե րի ստեղծ մա նը, կա յուն ա ճին և ա ռող-
ջու թյան բա րե լավ մա նը։ 

Հա յաս տա նում կան մեծ հնա րա վո րու թյուն-
ներ կեն սա զանգ վա ծային է ներ գե տիկ հա-
մա կար գե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով ջեր-
մո ցային գա զե րի ար տա նե տում նե րը կր ճա-
տե լու հա մար։ Է ներ գի այի ար տադ րու թյան 
մեջ հա նա ծո վա ռե լի քին փո խա րի նե լու դրա 
նե րու ժը բո լո րո վին հե տա զոտ ված չէ։ Կեն-
սա զանգ վա ծի ներ քին շու կայի զար գաց ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը և կա րի քը հաս կա նա լու 
ե րկ չոտ փոր ձե րը բախ վել են փա կու ղու՝ պայ-
մա նա վոր ված ա կն հայտ տն տե սա կան պատ-
ճառ նե րով։ 

1.1	 ՀԱ	ՄԱ	ՌՈՏ	ԱԿ	ՆԱՐԿ	Ե	ՐԿ	ՐԻ 
	ՄԱ	ՍԻՆ

 Հա յաս տա նի բնակ չու թյու նը կազ մում է ա վե-
լի քան 3,262 հա զար մարդ, ո րից 2,088 հա-
զարն (64%) ապ րում է քա ղա քային, ի սկ 1,174 
հա զա րը (36%)՝ գյու ղա կան վայ րե րում։

2019 թվա կա նին ՀՀ ՀՆԱ-ն շու կա յա կան գնե-
րով հա սել է 13.7 մի լի արդ դո լա րի՝ գրան ցե լով 
7.6% ա ճ։

9.3 
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Գ ծան կար 1. Հա յաս տա նի ՀՆԱ-ն շու կա յա կան գնե րով, բա ցար ձակ ար ժեք՝ ար տա հայտ ված մի լի արդ Ա ՄՆ 
դո լա րով 
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Գ ծան կար 2. Հա յաս տա նի մեկ շն չին ը նկ նող ՀՆԱ-ն, Ա ՄՆ դո լար1 

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)։

Իր հեր թին, մեկ շն չին ը նկ նող ՀՆԱ-ն հա-
սել է 4615.7 դո լա րի՝ 10%-ով գե րա զան ցե լով 
2018 թվա կա նի ցու ցա նի շը, ի նչն ու ղեկց վել 

է բնակ չու թյան 0.22%-ով կր ճատ մամբ նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար։
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Գ ծան կար 3. Հա յաս տա նի մեկ շն չին ը նկ նող ՀՆԱ-ն, Ա ՄՆ դո լար2 

Գ ծա պատ կե րը ցույց է տա լիս, որ վեր ջին տա-
րի նե րին մեկ շն չին ը նկ նող ՀՆԱ-ն ու նե ցել է 
կա յուն աճ, ին չը մաս նա վո րա պես պայ մա նա-
վոր ված է ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա-
տա վար ձե րի կա յուն ա ճով։ Այս պի սով՝ 2019 թ. 
Հա յաս տա նում մի ջին ամ սա կան ան վա նա-
կան աշ խա տա վար ձը հա սել է 488.8 դո լա րի, 
ին չը 5.8%-ով ա վե լին է, քան 2018 թվա կա նին։ 
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Գ ծան կար 4. Մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա տա վար ձե րը Հա յաս տա նում, Ա ՄՆ դո լար 

Եր կի րը բնու թագր վում է է ներ գի այի կա յուն 
մա տա կա րար մամբ և ամ բող ջա կան է լեկտ-
րա ֆի կաց մամբ։ Բո լոր տնային տն տե սու-
թյուն ներն ու նեն հու սա լի հա սա նե լի ու թյուն 
է լեկտ րա կան է ներ գի ային, ո րը մա տա րա-
կար վում է բաշ խիչ ցան ցի մի ջո ցով։ Հա յաս-
տանն ու նի սահ մա նա փակ հա նա ծո վա ռե լիք 
և ած խի պա շար ներ, և չու նի նավ թի և բնա-
կան գա զի հաս տատ ված պա շար ներ։ Ե րկ րի 
է ներ գե տիկ հա մա կար գը մե ծա պես կախ ված 
է է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տադ րու թյու նից։ Իր 
ներ քին ռե սուրս նե րով Հա յաս տա նը ներ կա-
յումս կա րող է բա վա րա րել է ներ գի այի ներ կա 
պա հան ջար կի ըն դա մե նը 35 տո կո սը։ Ո ւս տի, 
վե րա կանգն վող է ներ գե տիկ ռե սուրս նե րի 
զար գա ցու մը է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի 
ե րկ րի հա մար։ Պայ մա նա վոր ված բնակ չու-
թյան ցածր ե կա մուտ նե րով և աղ քա տու թյան 
բարձր մա կար դա կով, ջե ռուց ման և տաք ջրի 
նպա տա կով ջեր մային է ներ գի այի պա հան-
ջար կը սահ մա նա փակ է։ Սա է հա մար վում 
պատ ճառ նե րից մեկն այն բա նի, թե ին չու է 
բնա փայ տը ո րոշ ժա մա նակ շա րու նա կում 
մնալ որ պես ջեր մային է ներ գի այի հիմնա կան 
աղ բյուր Հա յաս տա նի ը նդ հա նուր բնակ չու-
թյան 12-15%-ի հա մար։ Ան տա ռային կեն սա-
զանգ վածն, այ նու հան դերձ, չի հա մար վում 
Հա յաս տա նում կեն սա վա ռե լի քի խոս տում-
նա լից աղ բյուր, հաշ վի առ նե լով այն հան գա-
ման քը, որ ան տա ռա պատ հո ղե րը զբա ղեց-
նում են ե րկ րի տա րած քի ըն դա մե նը 11%-ը։ 
Ի պա տաս խան այս մար տահ րա վե րի՝ իշ խա-
նու թյուն նե րի կող մից հաս տատ ված կլի մայի 
փո փո խու թյանն ա դապ տաց ման ա ռաջ նային 
մի ջո ցա ռումնե րից մե կը ան տառ վե րա կանգն-
ման և նոր ան տառ նե րի ստեղծ ման մի ջո ցով 
պահ պան ման ռե ժի մի ու ժե ղա ցում ի րա կա-
նաց նելն է։ Պլա նա վոր վում է մե ծաց նել ե րկ րի 
ան տա ռային ծած կույ թը՝ մինչև 2050 թվա կա-
նը այն հասց նե լով 20.1%-ի։ 

Հա յաս տանն ու նի բա վա կա նա չափ բնա-
կան վե րա կանգն վող է ներ գե տիկ ռե սուրս-
ներ և մեծ գի տա կան և ճար տա րա գի տա կան 

փորձ ու նե ցող կրթ ված աշ խա տուժ։ Ա վե լին, 
վեր ջին տա րի նե րին Կա ռա վա րու թյու նը նա-
խա ձեռ նել է օ րենք ներ և կար գա վո րում ներ 
պատ րաս տե լու պրոակ տիվ քայ լեր, ո րոնք 
նա խագծ վում են է ներ գե տիկ ո լոր տը բա-
րե փո խե լու նպա տա կով, որ պես զի հնա րա-
վո րու թյուն տր վի մաս նա վոր հատ վա ծին 
ներգ րավ վել վե րա կանգն վող է ներ գե տի կայի 
տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման գոր ծում։ 
Սա կայն Հա յաս տա նի վե րա կանգն վող է ներ-
գե տի կայի ո լոր տը բախ վում է իր զար գա ցու-
մը խո չըն դո տող բազ մա թիվ մեծ ար գելք նե րի, 
ո րոնք հիմ նա կա նում ա ռնչ վում են ֆի նան սա-
վոր ման մատ չե լի ու թյա նը, վե րա կանգն վող 
է ներ գե տի կայի կար գար վոր ման շր ջա նա կին, 
վե րա կանգն վող է ներ գե տի կայի տեխ նո լո-
գի ա նե րի բարձր գնե րին և վե րա կանգն վող 
է ներ գե տի կայի տեխ նո լո գի ա նե րի հնա րա-
վոր օ գուտ նե րի վե րա բե րյալ հան րային ի րա-
զեկ մա նը։ 

1.2		ԿԵՆ	ՍԱ	ԶԱՆԳ	ՎԱ	ԾԻ	Ո	ԼՈՐ	ՏԻ	
ԶԱՐ	ԳԱՑ	ՄԱՆ	ՍԱՀ	ՄԱ	ՆԱ	ՓԱ
ԿՈՒՄ	ՆԵ	ՐԸ	ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱ	ՆՈՒՄ	

Հիմ նա կան մար տահ րա վե րը կեն սա զանգ-
վա ծը կա ռա վա րե լը, փո խադ րե լը, պա հե լը և 
այ րելն է։ Այս խն դիր նե րը կա րող են լու ծում 
ստա նալ խտաց ման մի ջո ցով, ո րը հում քային 
կեն սա զանգ վա ծի հա մե մատ է ՛լ ա վե լի խիտ և 
ա մուր հատ կու թյուն ներ ու նե ցող հե ղուկ կամ 
կոշտ վա ռե լիք ստա նա լու մե թոդ է։ Այ սօր 
շատ զար գա ցող ե րկր նե րում կեն սա զանգ վա-
ծային է ներ գե տի կան շա րու նա կում է լի նել 
է ներ գի այի հիմ նա կան աղ բյու րը, մաս նա վո-
րա պես դրա ա վան դա կան ձևե րով, ա պա հո-
վե լով աշ խար հի բնակ չու թյան ե րեք քա ռոր դի 
է ներ գե տիկ կա րիք նե րի մի ջի նում 35 տո կո-
սը։ Ա մե նաաղ քատ զար գա ցող ե րկր նե րում 
այն ա ճում է՝ հաս նե լով 60-ի ց՝ 90 տո կո սի։ Այ-
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նու հան դերձ, կեն սա զանգ վա ծային է ներ գի-
այի մե րօ րյա կի րա ռու թյուն ներն ա րա գո րեն 
ա ճում են ի նչ պես ար դյու նա բե րա կան, այն-
պես էլ զար գա ցող ե րկր նե րում՝ ներ կա յումս 
դրանց բա ժին հա նե լով կեն սա զանգ վա ծային 
է ներ գի այի ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման 20–25 
տո կո սը։ Օ րի նակ՝ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը 
կեն սա զանգ վա ծից ստա նում է իր հիմ նա կան 
է ներ գի այի մո տա վո րա պես 4 տո կո սը, ի սկ 
Ֆին լան դի ան և Շվե դի ան՝ 20 տո կո սը։ 

Հա յաս տա նում կեն սա զանգ վա ծի ո լոր տը 
զար գաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան պատ ճառ-
նե րը բազ մա շերտ ե ն։ Ա ռա ջին պատ ճառ նե-
րից մե կը է ներ գի այի հա մար ան տա ռի օգ-
տա գոր ծումն է, ո րը հատ վում է ա պօ րի նի 
ձևով։ 2017 թ. կա տար ված տնային տն տե սու-
թյուն նե րի հե տա զո տու թյու նը ցույց է տվել, 
որ գյու ղա կան տնային տն տե սու թյուն նե րի 
72%-ն օգ տա գոր ծում է վա ռե լա փայտ՝ որ-
պես ջե ռուց ման հիմ նա կան աղ բյուր։ Չնա յած 
« Հա յան տառ» ՊՈԱԿ-ի կող մից Հա յաս տա նի 
ան տա ռային տա րածք նե րում թույ լատր վող 
տա րե կան թույ լատ րե լի ան կման վե րա բե րյալ 
պաշ տո նա կան տե ղե կատ վու թյա նը՝ «Ան-
տա ռային մո նի թո րին գի կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 
կող մից կա տար ված հե տա զո տու թյամբ հաս-
տատ վել է, որ Հա յաս տա նում վա ռե լա փայ տի 
պա հան ջար կը ե ղել է մո տա վո րա պես 709,851 
խոր հա նարդ մետր՝ 2010-2011 թվա կան նե րի, 
977,011 խոր հա նարդ մետր՝ 2013-2014 թվա-
կան նե րի և 842,477 խոր հա նարդ մետր՝ 2017-
2018 թվա կան նե րի ջե ռուց ման սե զո նի ըն-
թաց քում (տա րե կան հաշ վետ վու թյուն, 2017 
թ.)։ Մյուս կող մից է լ՝ Տն տե սա կան զար գաց-
ման և հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նի կող-
մից ի րա կա նաց ված ջե ռուց ման նպա տա կով 
տնային տն տե սու թյուն նե րում է ներ գի այի 
սպառ ման հե տա զո տու թյամբ բա ցա հայտ վել 
է, որ գյու ղա կան հա մայնք նե րում յու րա-
քան չյուր տա րի մոտ 2 մի լի ոն խոր հա նարդ 
մետր վա ռե լա փայտ է սպառ վել նույն ժա մա-
նա կա հատ վա ծում, այդ թվում՝ 0.07 մի լի ոն 
խոր հա նարդ մետր Եր ևա նում և 0.5 մի լի ոն 
խոր հա նարդ մետր՝ Հա յաս տա նի մյուս քա-
ղաք նե րում։ Բա ցի այդ, Հա յաս տա նում դիտ-
վել է ան տա ռա հատ ված տա րածք նե րի կա-
յուն ա ճ. 2015 թվա կա նին՝ 1,558 հե տար, ի սկ 
2018 թվա կա նին՝ մինչև 2010 հեկ տար ան-
տառ։ 

Վա ռե լի քային աղ քա տու թյու նը ևս մեկ կար-
ևոր պատ ճառ է կեն սա զանգ վա ծի ո լոր տը 
զար գաց նե լու հա մար։ Բնա փայ տի գրա վիչ 
գնե րը, ի նչ պես նաև՝ գյու ղա կան վայ րե րում 
ցածր ե կա մուտ նե րը պատ ճառ ներն են այն 
բա նի, թե ին չու՞ Հա յաս տա նի գյու ղե րի բնակ-
չու թյան մեծ մա սը « կախ վա ծու թյուն ու նի» 
փայ տից՝ որ պես է ներ գի այի հիմ նա կան աղ-
բյուր։ Բա ցի այդ, վե րը նշ ված շր ջան նե րում 

օգ տա գործ վող վա ռա րան նե րի մեծ մասն 
ու նի ցածր ար դյու նա վե տու թյուն, կամ բո լո-
րո վին չու նի ար դյու նա վե տու թյուն։ Ո ւս տի, 
ե րբ մտա ծում ե նք է ներ գե տիկ նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող փայ տի փո խա րին ման 
մի ջո ցով ե րկ րի ան տա ռա պատ տա րածք նե-
րի պահ պա նու թյան և կա յուն ա ճի մա սին, 
խե լա միտ կլի նի դի տար կել տե ղե րում առ կա 
ռե սուրս նե րը, ո րոնք կա րող են մա սամբ կամ 
ամ բող ջու թյամբ բա վա րա րել պա հան ջար-
կը։ Ու շադ րու թյան ար ժա նի տար բե րակ է 
գյու ղատն տե սա կան կեն սա զանգ վա ծի մնա-
ցորդ նե րի օգ տա գոր ծու մը, ո րոնք ներ կա յումս 
այր վում են դաշ տե րում։ Դրանք կա րող են 
վե րա փոխ վել ներ կայիս գյու ղա կան վա ռա-
րան նե րում օգ տա գործ ման են թա կա պի տա-
նի վա ռե լի քի։ Այդ վա ռա րան նե րը կա րող են 
աս տի ճա նա բար բա րե լավ վել, որ պես զի հար-
մար լի նեն բրի կե տի և պե լե տի հա մար՝ ա պա-
հո վե լով այր վող վա ռե լի քի բարձր ար դյու նա-
վե տու թյուն։ 

Ինչ վե րա բե րում է կեն սա զանգ վա ծի նե րու-
ժին, ա պա դաշ տե րում կան գյու ղատն տե սա-
կան կեն սա զանգ վա ծի մնա ցորդ նե րի հս կա-
յա կան քա նա կու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են 
վե րա փոխ վել վա ռե լի քի։ Ա մե նա մեծ նե րուժն 
առ կա է հա ցա բույ սե րի ծղո տում, ե գիպ տա-
ցո րե նի ցո ղուն նե րում, ար տի ճու կում, խո-
տում, փոքր ճյու ղե րում և այլն։ Առ կա է նաև 
հա տուկ նպա տակ ու նե ցող՝ ա մե նա մյա և 
բազ մա մյա է ներ գե տիկ մշա կա բույ սե րի, զո-
րօ րի նակ՝ Miscanthus չի նա կան ե ղե գի, canary 
reed տե սա կի ե ղե գի, վայ րի ե ղեպ սա կի, կա-
ղա մա խու, ու ռե նու, ա դա մա ծա ռի և այլ նի 
բարձր պո տեն ցի ալ։ Դրանք կա րե լի է ներդ նել 
որ պես հիմ նա կան գյու ղատն տե սա կան մշա-
կա բույ սեր կամ բազ մա մյա տն կա դաշ տեր/
պ լան տա ցի ա ներ այն պի սի հո ղե րում, ո րոնք 
հար մար չեն այլ գյու ղատն տե սա կան տա-
րածք նե րի հա մար (ճահ ճային, ա ղա կալ ված, 
խիստ դեգ րա դաց ված, քար քա րոտ և այլ տի-
պի հո ղեր)։ 

1.3		 ՀԱՇ	ՎԵՏ	ՎՈՒ	ԹՅԱՆ	ՆՊԱ	ՏԱ	ԿԸ	
ԵՎ	ՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ԿԸ	

Սույն հաշ վետ վու թյան նպա տա կը Հա յաս-
տա նում կեն սա զանգ վա ծի ո լոր տի կա յուն 
զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ը նդ հա-
նուր նկա րա գի րը ներ կա յաց նելն է։ Դրա նե-
րու ժի ման րակր կիտ գնա հա տու մը կա տար-
վել է ը ստ յու րա քան չյուր մար զի՝ ռե սուրս-
նե րի աշ խար հագ րա կան բաշխ ման մա սին 
պատ կե րա ցում կազ մե լու նպա տա կով։ Քա նի 
որ Հա յաս տանն ու նի իս կա պես բազ մա զան 
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լանդ շաֆտ, ա պա ռե սուրս նե րը բաշխ վում են 
ան հա մա չա փո րեն, ին չի հա մար պա հանջ-
վում է ան հա տա կան լու ծում ներ տվյալ ո լոր-
տը զար գաց նե լու հա մար։ Կեն սա զանգ վա ծի 
նե րու ժի վե րա բե րյալ առ կա պաշ տո նա կան 
թվերն, այ նու հան դերձ, միշտ չէ, որ ար ժա նա-
հա վատ ե ն. ո ւս տի, սույն հաշ վետ վու թյամբ չի 
կա րե լի պն դել ե րկ րում այ սօր առ կա ը նդ հա-
նուր կեն սա զանգ վա ծի ճշգ րիտ գույ քագր ման 
մա սին։ Հիմ նա կան նպա տա կը ե ղել է ե րկ րի 
գյու ղա կան վայ րե րում ջե ռուց ման և ե փե-
լու հա մար ներ կա յումս օգ տա գործ վող բնա-
փայ տի քա նա կու թյան փո խա րին ման հա մար 
պա հանջ վող կեն սա զանգ վա ծի նե րու ժը բա-
ցա հայ տե լը։ Բա ցի այդ, հաշ վետ վու թյու նը 
նպա տակ ու նի ներ կա յաց նել այն տեխ նո լո-
գի ա նե րը, ո րոնք պա հանջ վում են հնա րա վոր 
նե րու ժը վա ռե լի քի վե րա փո խե լու հա մար, 
ի նչ պես նաև՝ գյու ղա կան տնային տն տե սու-
թյուն նե րում դրանք որ պես է ներ գե տիկ նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ ման մի ջոց նե րը։ Բո լոր 
ա ռա ջարկ վող լու ծում նե րը կապ վում են ե րկ-
րի կամ մար զի տա րած քում առ կա ո րո շա կի 
փոր ձի հետ և տա լիս են ա ռա ջար կու թյուն ներ 
կեն սա զանգ վա ծի՝ է ներ գի այի վե րա փոխ ման 
վե րա բե րյալ։ 

Սույն վեր լու ծա կան հաշ վետ վու թյու նը ծա-
ռա յում է որ պես խո րա պատ կեր « Հա յաս-
տա նում կեն սա զանգ վա ծի ո լոր տի կա յուն 
զար գաց ման ճա նա պար հային քար տե զում» 
թվարկ ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի հա մար, 
ո րը տրա մադ րում է ան մի ջա կան խորհր-
դատ վու թյուն և ա ռա ջար կու թյուն ներ Հա-
յաս տա նում կեն սա զանգ վածն՝ է ներ գի այի 
փո խա կեր պե լու ա մե նա հար մար մո դե լի վե-
րա բե րյալ։ 

1.4		ՄԵ	ԹՈ	ԴԱ	ԲԱ	ՆՈՒ	ԹՅՈՒՆ	

Կեն սա զանգ վա ծի շու կայի զար գաց ման 
ի րա գոր ծե լի ու թյու նը և դե պի այն տա նող հե-
տա գա քայ լե րը գնա հատ վել են հա մա ձայն 
ի րա վա կան, տն տե սա կան, բնա պահ պա նա-
կան և սո ցի ա լա կան ար դյունք նե րի և ա ռն-
չու թյուն նե րի։ 

• Կար գա վոր ման դաշ տի գնա հա տում 

Ի րա վա կան դաշ տի գնա հա տու մը կա տար վել 
է կեն սա զանգ վա ծի մշակ ման բա նա գա վա ռի 
զար գաց մա նը հնա րա վոր ա ռն չու թյուն ներ 
ու նե ցող գոր ծող ի րա վա նոր մա տիվ ակ տե րը 
վեր լու ծե լու մի ջո ցով։ 

• Կեն սա զանգ վա ծի տն տե սա կան նե րու
ժի գնա հա տում 

Կեն սա զանգ վա ծի նե րու ժը գնա հատ վել է 
պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հի ման վրա։ Ը ստ 
մար զե րի գնա հա տում նե րը կա տար վել են 
մար զե րում առ կա նե րու ժի տար բե րու թյուն-
ներն ը նդ գծե լու նպա տա կով։ Գո յու թյուն ու-
նե ցող կեն սա զանգ վա ծում պա րու նակ վող 
է ներ գի այի մա սով գնա հա տում ներն ի րա-
կա նաց վել են այն նպա տա կով, որ պես զի մո-
տարկ վի կեն սա զանգ վա ծով փո խա րին ման 
են թա կա բնա փայ տը։ 

Մ նա ցորդ նե րի է ներ գե տիկ նե րու ժին վե րա-
բե րող գնա հա տում ներն ըն դուն վել են ը նդ-
հա նուր առ մամբ ըն դուն ված ցու ցա նիշ նե րի 
հի ման վրա, ինչպես երևում է աղյուսակից:

• Կեն սա զանգ վա ծի մա սով առ կա ջեր
մային լու ծում նե րի գնա հա տում 

Նախ կին ու սում նա սի րու թյուն նե րը և հե տա-
զո տու թյուն ներն օգ տա գործ վել են ներ կա-
յումս կի րառ վող՝ բնա փայ տի մի ջո ցով ջե-
ռուց ման լու ծում նե րը վեր հա նե լու նպա տա-
կով։ Ստաց ված տվյալ նե րը հա մե մատ վել են 
եվ րո պա կան տեն դենց նե րի հետ՝ ըն թա ցիկ 
զար գաց ման մա կար դա կը, ի նչ պես նաև բա-
րե լավ ման նե րու ժը վեր հա նե լու նպա տա կով։ 

• Կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի ար
տադ րու թյան և դրա կա յու նու թյան 
գնա հա տում 

Օգ տա գործ վել են պաշ տո նա կան աղ բյուր-
նե րը, ի նչ պես նաև հրա պա րա կային ա ռևտ-
րային տե ղեկտ վու թյու նը՝ Հա յաս տա նում կեն-
սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի ը նդ հա նուր ար-
տադ րա կան կա րո ղու թյու նը բա ցա հայ տե լու 
նպա տա կով։ Եվ րո պա կան փոր ձը և սար քա-
վո րում նե րը ներ կա յաց վել ե ն՝ լայն հե ռան-
կար ա ռա ջար կե լու նպա տա կով, ին չին կա րե-
լի է հաս նել՝ ե րկ րի ամ բողջ կեն սա զանգ վա-
ծային նե րու ժը գոր ծի դնե լու դեպ քում։

Գ նա հատ վել են ո րա կի չա փո րո շիչ նե րը, ի նչ-
պես նաև՝ հնա րա վոր կա րո ղու թյուն նե րը 
տե ղա կան կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի 
ո րա կի հա վաս տագր ման հա մար։

• Սո ցի ա լա կան և բնա պահ պա նա կան 
ա ռն չու թյուն նե րի գնա հա տում 

Սա կա տար վել է խնայ ված վա ռե լա փայ տը 
հաշ վար կե լու մի ջո ցով, ո րը կա րող էր ծախս-
վել տնե րը ջե ռու ցե լու նպա տա կով։ 
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Մշակաբույս 
Կենսա
զանգվածի 
մնացորդ 

Բերքի քանակության 
նկատմամբ՝ գոյացող 
կենսաբանական թափոնի 
արտադրանքի գործակիցը

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

Հղումային 
ջերմունա
կություն 
ՄՋ/կգ

Շուկայի 
մատչելի
ության 
գործակից, %

Աշնանացան 
ցորեն 

Ծղոտ 1.5 15 25

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 Ծղոտ 1.4 15 25
Հաճար Ծղոտ 1.5 15 25
Եգիպտացորեն 
հատիկի համար 

Ցողուն 1.3 16.8 65

Արևածաղիկ Ցողուն 1.4 16.2 65
Մրգատու 
ծառեր

Ճյուղեր 1.2 15 95

Խաղող Ճյուղեր 0.8 15 97

Ա ղյու սակ 1. Կեն սա զանգ վա ծի մնա ցորդ նե րի գոր ծա կից ներ
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2 ԿԱՐ ԳԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԴԱՇՏ

 Հա յաս տա նում կա նաչ տն տե սու թյան կա յուն 
զար գա ցու մը և խթա նու մը սահ ման վում են 
որ պես ե րկ րի զար գաց ման գե րա կա յու թյուն-
ներ, ո րոնք նե րա ռում են բնա կան ռե սուրս նե-
րի ռա ցի ո նալ օգ տա գոր ծու մը, տն տե սու թյան 
տար բեր ո լորտ նե րում ռե սուրս նե րի և է ներ-
գի այի խնայո ղու թյան զար գա ցու մը, ի նչ պես 
նաև՝ նոր և է ֆեկ տիվ տեխ նո լո գի ա նե րի և 
կա ռա վար ման մե խա նիզմ նե րի ներդ րու մը։ 
Կա յուն զար գաց ման հա մա տեքս տում՝ ե րկ-
րում ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյան 
ա մե նա կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը ան-
տա ռային է կո հա մա կար գե րի պահ պա նումն 
է և նախ կի նում տե ղի ու նե ցող զանգ վա-
ծային ան տա ռա հա տում նե րի դա դա րե ցու մը, 
ին չը հան գեց րել է զգա լի փո փո խու թյուն նե-
րի վա ռե լա փայ տի շու կա յում. վա ռե լա փայ տի 
ա վե լի փոքր ա ռա ջարկ, ա վե լի ցածր ո րա կի 
վա ռե լա փայտ, կոշտ վա ռե լա նյու թից ստաց-
վող է ներ գի այի գնե րի աճ և այլն։ 

Հա մա ձայն պաշ տո նա կան աղ բյուր նե րի մի-
ջո ցով ներ կա յաց վող տար բեր ու սում նա-
սի րու թյուն նե րի և թվե րի, Հա յաս տա նում և 
հատ կա պես՝ գյու ղա կան հա մայնք նե րում 
բնակ չու թյան մեծ մա սը բնա կա րան նե րի ջե-
ռուց ման հա մար օգ տա գոր ծում է կոշտ վա-
ռե լիք, այն է՝ փայտ, գո մաղբ, գա լետ։ Սա 
հատ կա պես ակ նա ռու է չգա զա ֆի կաց ված 
գյու ղա կան հա մայնք նե րի հա մար, չնա յած 
նրան, որ գա զի ֆի կաց ված հա մայք նե րում 
բնակ չու թյան մեծ մա սի հա մար մատ չե լի չէ 
ջե ռուց ման նպա տա կով բնա կան գա զի օգ-
տա գոր ծու մը՝ պայ մա նա վոր ված նրանց սո-
ցի ա լա կան կար գա վի ճա կով։ 

Այ նու հան դերձ, կա րե լի է նշել, որ Հա յաս տա-
նում VEA տեխ նո լո գի ա նե րի ար տադ րու թյու-
նը և կի րա ռու թյու նը կար գա վո րող ի րա վա-
կան դաշ տը տա րեց տա րի զար գա նում է. 
կեն սա զանգ վա ծի է ներ գե տի կայի ա ռու մով 
այն դեռևս գտն վում է զար գաց ման շատ վաղ 
փու լում և նոր-նոր է սկ սում ձևա վոր վել։ 

Հա յաս տա նում կեն սա վա ռե լի քի ար տադ րու-
թյու նը և սպա ռու մը կար գա վո րող նոր մա տիվ 
ի րա վա կան դաշ տում կա րե լի է ա ռանձ նաց-
նել կար գա վոր ման կա րիք ու նե ցող հետ ևյալ 
հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը. 

1. Կազ մա կեր պա կան և ի րա վա կան կար-
գա վո րում ներ (հումք կամ կեն սա վա ռե լիք 
ար տադ րող ան հատ նե րի կամ ըն կե րու-
թյուն նե րի ի րա վա կան ձևի նպա տա կա-
հար մա րու թյուն, հա րա բե րու թյուն նե րի 
նոր մա լա ցում հա մայնք նե րի, ֆեր մեր նե րի 
և ձեռ նար կա տե րե րի միջև, միկ րո գե նե-

րա ցի ա կեն սաէ ներ գե տի կայի ո լոր տում, 
կոշտ կեն սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյան և 
օգ տա գործ ման ազ գային չա փո րո շիչ ներ, 
ո րա կի հս կո ղու թյան մե խա նիզմ)։

2.  Հում քի և ռե սուրս նե րի կար գա վո րում ներ 
(ան տա ռային թա փոն նե րի օգ տա գործ ման 
ծա վալ նե րի և ձևե րի ո րո շա կի ա ցում, գյու-
ղատն տե սա կան թա փոն նե րի ո չն չա ցու մը 
կան խար գե լող և դրանց օգ տա գոր ծու մը 
խթա նող մի ջա վայ րի ձևա վո րում, սնն-
դային և ոչ սնն դային ար դյու նա գոր ծա-
կան մնա ցորդ նե րի կար գա վո րում, է ներ-
գի ա ստա նա լու հա մար օգ տա գործ վող 
մշա կա բույ սե րի և բազ մա մյա տն կա դաշ-
տե րի կար գա վո րում և այլն)։ 

3. Բ նա պահ պա նա կան կար գա վո րում ներ 
(կոշտ թա փոն նե րի կա ռա վա րում, օ դային 
ա վա զա նի մաք րու թյան պահ պա նում, 
ջեր մո ցային գա զե րի ար տա նե տում նե րի 
կր ճա տում և այլն)։ 

4. Հա րա բե րու թյուն նե րի խթա նում գի տա-
կր թա կան ո լոր տի հետ (ա վե լաց նել մաս-
նա գետ նե րի և հաս տա տու թյուն նե րի հե-
տաքրք րու թյու նը գի տու թյան և տեխ նո լո-
գի ա նե րի բնա գա վա ռում, նոր տեխ նո լո-
գի ա նե րի զար գա ցում, ու սու ցում, վե րա-
պատ րաս տում, և այլն)։ 

5. Տն տե սա կան և շու կա յա կան կար գա վո-
րում ներ (տար բեր կեն սա վա ռե լի քային 
ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան խթա նում, 
ո լոր տի զար գաց ման պե տա կան ա ջակ-
ցու թյուն, հա մա գոր ծակ ցու թյան ամ-
րապն դում դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի հետ, հար կային քա ղա քա կա նու թյան 
դյու րա ցում, մաք սային ար տո նու թյուն ներ 
և այլն)։ 

Ինչ վե րա բե րում է կազ մա կեր պա կան և ի րա-
վա կան կար գա վո րում նե րին, ա պա պետք է 
նշել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
կոշտ կեն սա վա ռե լի քի բնա գա վա ռին ա ռնչ-
վող քա ղա քա կա նու թյու նը և օ րենսդ րու թյու-
նը նե րառ ված են վե րա կանգն վող է ներ գե-
տի կայի ամ բողջ ո լոր տում, որ տեղ կեն սա-
զանգ վա ծի և կեն սա վա ռե լի քի են թաո լորտ-
ներն ա ռանձ նաց ված են մի այն հազ վա դեպ 
դեպ քե րում, ե րբ դրանց բնու թագ րերն ու նեն 
օ րենսդ րա կան դեր. կար գա վո րում նե րում, 
օ րի նակ, կեն սա զանգ վա ծի մի ջո ցով է լեկտ-
րաէ ներ գի այի ար տադ րու թյան հա մար վա-
ճառ քի սա կագ նե րի սահ ման ման պա րա գա-
յում։ 

Հա յաս տա նում վե րա կանգն վող է ներ գե տի-
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կային վե րա բե րող օ րենսդ րու թյան և ո լոր-
տային քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հիմ-
նա կան պա տաս խա նա տու մար մի նը Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քային 
կա ռա վար ման և են թա կա ռուց վածք նե րի 
նա խա րա րու թյունն է, ո րը պա տաս խա նա-
տու է ե րկ րում այս ո լոր տի կա ռա վար ման և 
վե րահս կո ղու թյան հա մար։ ՀՀ շր ջա կա մի-
ջա վայ րի, է կո նո մի կայի և ար տա կարգ ի րա-
վի ճակ նե րի նա խա րա րու թյուն նե րը նույն պես 
ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն ա ռնչ-
վում են կեն սա վա ռե լի քային ար տադ րու թյան 
զար գաց մա նը։ 

Հա յաս տա նի Վե րա կանգն վող է ներ գե տի կայի 
և է ներ գախ նայո ղու թյան հիմ նադ րա մը, ո րը 
ստեղծ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան կող մից և գոր ծում է 2006 
թվա կա նից ի վեր, ակ տի վո րեն ներգ րավ ված 
է Հա յաս տա նում վե րա կանգն վող է ներ գե տի-
կայի հե տա զո տու թյուն նե րի, քա ղա քա կա նու-
թյան մշակ ման, օ րենսդ րա կան բա րե լավ ման 
և ֆի նան սա վոր ման գոր ծում։ Այն ի րե նից 
ներ կա յաց նում է վե րա կանգն վող է ներ գե տի-
կայի և է ներ գախ նայո ղու թյան զար գաց ման 
ո լոր տի՝ շա հույթ չհե տապն դող պե տա կան 
բնա պահ պա նա կան կազ մա կեր պու թյուն, 
ո րը մի ա վո րել է լա վա գույն կա յուն է ներ գե-
տիկ գոր ծե լա կեր պե րը՝ Հա յաս տա նի է ներ գե-
տիկ ան վտան գու թյունն ու ան կա խու թյունն 
ա պա հո վե լու և տն տե սա կան ա ճը խթա նե լու 
նպա տա կով։ 

Է ներ գե տիկ ո լոր տը բա րե փո խե լու նպա տա-
կով՝ վեր ջին 15 տա րի նե րի ըն թաց քում ՀՀ կա-
ռա վա րու թյու նը նա խա ձեռ նել է բա վա կա նին 
լուրջ փո փո խու թյուն ներ օ րենսդ րա կան դաշ-
տում։ Ե րկ րում ձևա վոր վել է վե րա կանգն վող 
է ներ գե տի կայի զար գաց ման վե րա բե րյալ 
օ րենսդ րու թյուն, ո րն ա պա հո վել է ո րո շա կի 
դրա կան փո փո խու թյուն ներ այդ ո լոր տում, 
սա կայն չի հան գեց րել նշա նա կա լի դրա կան 
փո փո խու թյուն նե րի կեն սա զանգ վա ծային 
է ներ գե տի կայի են թաո լոր տում։ 

Հա յաս տա նի վե րա կանգն վող է ներ գե տի կայի 
քա ղա քա կա նու թյու նը ներ կա յաց նող և կար-
գա վո րող հիմ նա կան օ րենսդ րա կան և ռազ-
մա վա րա կան փաս տաթղ թե րից ե ն. 

•	 07.03.2001 թ. N.ՀՕ-148 ՀՀ օ րեն քը 
«Է ներ գե տի կայի մա սին», 

•	 09.11.2004 թ. N ՀՕ-122-Ն ՀՀ օ րեն-
քը «Է ներ գախ նայո ղու թյան և վե րա-
կանգն վող է ներ գե տի կայի մա սին», 

•	 «Է ներ գախ նայո ղու թյան և վե րա-
կանգն վող է ներ գե տի կայի ազ գային 
ծրա գի րը» (2007 թ.), 

•	 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա-

խա գա հի կար գադ րու թյու նը « Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան է ներ գե տիկ 
ան վտագ նու թյան ա պա հով ման հայե-
ցա կար գը հաս տա տե լու մա սին» (2013 
թ.), 

•	 « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
2014-2020 թվա կան նե րի է ներ գե տիկ 
ան վտան գու թյան ծրա գի րը» (2014 թ.), 

•	 «ՀՀ է ներ գե տիկ հա մա կար գի եր կա րա-
ժամ կետ զար գաց ման ու ղի ներ» ռազ-
մա վա րա կան փաս տա թուղ թը (մինչև 
2036 թ.), (2015 թ.) և այլն։ 

09.11.2004 թվա կա նի «Է ներ գախ նայո ղու թյան 
և վե րա կանգն վող է ներ գե տի կայի մա սին» N 
ՀՕ-122 ՀՀ օ րեն քի նպա տակն է սահ մա նել 
է ներ գախ նայո ղու թյան ի րա կա նաց ման և վե-
րա կանգն վող է ներ գե տի կայի զար գաց ման 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք-
նե րի և դրանց ի րա գործ ման մե խա նիզմ նե րը, 
ո ւղղ ված՝

•	  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն-
տե սա կան և է ներ գե տիկ ան կա խու-
թյան ամ րապնդ մա նը,

•	  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն-
տե սա կան և է ներ գե տիկ ան վտան գու-
թյան, է ներ գե տիկ հա մա կար գի հու սա-
լի ու թյան աս տի ճա նի բարձ րաց մա նը, 

•	 է ներ գախ նայո ղու թյու նը և վեր կանգն-
վող է ներ գե տի կայի զար գա ցու մը 
խթա նող նոր ար տադ րու թյուն նե րի 
ստեղծ մա նը և ծա ռա յու թյուն նե րի կազ-
մա կերպ մա նը,

•	 շր ջա կա մի ջա վայ րի և մար դու ա ռող-
ջու թյան վրա տեխ նա ծին ազ դե ցու-
թյան նվա զեց մա նը։ 

«ՀՀ է ներ գե տիկ հա մա կար գի եր կա րա ժամ-
կետ զար գաց ման ու ղի ներ» ռազ մա վա րա-
կան փաս տաթղ թում (մինչև 2036 թ.) ներ կա-
յաց ված մի ջո ցա ռում նե րը պայ մա նա կա նո-
րեն բա ժան ված են եր կու ժա մա նա կա հատ-
ված նե րի. միջ նա ժամ կետ (մինչև 2025 թ.) 
և եր կա րա ժամ կետ (մինչև 2036 թ.)։ Որ պես 
ծրագ րի ար դյունք նա խա տես վում է փո խել 
Հա յաս տա նում է ներ գի այի սպառ ման կա-
ռուց ված քը՝ Է ներ գի այի ար տադ րու թյան կա-
ռուց ված քում վե րա կանգն վող է ներ գի այի 
մաս նա բա ժի նը հասց նե լով 40%-ի։ 

Չ նա յած հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան 
դաշ տի և ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թե րի 
առ կա յու թյա նը՝ Հա յաս տա նում վե րա կանգն-
վող է ներ գե տի կան դեռևս չի հա սել զար-
գաց ման ցան կա լի մա կար դա կի և ծա վա լի, և 
այ սօր ե րկ րում առ կա է այս ո լոր տի զար գաց-
ման հա մար ա ռա վել բա րեն պաստ մի ջա վայր 
ստեղ ծե լու ան հրա ժեշ տու թյուն։ 
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2018 թ. փետր վա րի 7-ին ՀՀ ազ գային Ժո ղո վի 
կող մից՝

•	 07.03.2001 թվա կա նի «Է ներ գե տի կայի 
մա սին» ՀՀ N.ՀՕ-148 օ րեն քում, 

•	 07.02.2018 թ. « Լի ցեն զա վոր ման մա-
սին» ՀՀ N ՀՕ-101-Ն օ րեն քում, 

•	 07.02.2018 թ. « Պե տա կան տուր քի մա-
սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
N ՀՕ-102-Ն օ րեն քում  փո փո խու թյուն-
ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու ար-
դյուն քում սկս վեց ա զա տա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը ՀՀ է լեկտ րաէ ներ գի այի 
շու կա յում։ 

Միև նույն ժա մա նակ, հա մա ձայն Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյա նը՝ է լեկտ-
րաէ ներ գի այի մաս նա վոր ար տադ րող նե րը 
կա րող են վա ճա ռել ի րենց կող մից ար տադր-
ված է լեկտ րաէ ներ գի ան մի այն է լեկտ րաէ-
ներ գի ա բաշ խող ըն կե րու թյան և ի րա վունք 
չու նեն այն ո ւղ ղա կի ո րեն վա ճա ռել այլ պո-
տեն ցի ալ սպա ռող նե րի։ 

Կեն սա զանգ վա ծից է ներ գի այի ստա ցու-
մը խթա նե լու նպա տա կով՝ 27.05.2020 թ. ՀՀ 
Հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող 
հանձ նա ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 176-Ն ո րո-
շու մը, հա մա ձայն ո րի « կեն սա բա նա կան 
զանգ վա ծից է լեկտ րա կան է ներ գի ա ար տադ-
րող կա յան նե րից ա ռաք վող է լեկտ րա կան 
է ներ գի այի սա կա գի նը` 43.811 դրամ/կՎտժ 
է՝ ա ռանց ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի»։ Հա-
մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ հա մա ձայն 
նույն ո րոշ ման՝ ար ևային ֆո տո վոլ տային 
է լեկտ րա կա յան նե րից ա ռաք վող է լեկտ րա-
կան է ներ գի այի սա կա գի նը կազ մում է 24.323 
դրամ/կՎտժ` ա ռանց ԱԱՀ-ի։ Այլ կերպ 
ա սած՝ կեն սա բա նա կան զանգ վա ծից ար-
տադր վող է լեկտ րա կան է ներ գի ան ցան ցի 
կող մից գն վում է 1.8 ան գամ ա վե լի բարձր 
գնով, քան ար ևային է լեկտ րա կա յան նե րից 
ստաց վող է լեկտ րաէ ներ գի ան։ Նշ ված սա-
կագ նե րը Հա յաս տա նում կգոր ծեն 01.07.2020 
թվա կա նից՝ մինչև 01.07.2021 թվա կա նը։

 Սա կայն Հա յաս տա նում կեն սա զանգ վա ծից 
է լեկտ րա կան է ներ գի այի ար տադ րու թյան 
բիզ նես նա խա ձեռ նու թյուն նե րը դեռևս բա-
վա րար թափ չեն ստա ցել և այս ո լոր տում 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցը շատ դան դաղ 
է։ 01.04.2020 թվա կա նի դրու թյամբ, Հա յաս-
տա նում կեն սա զանգ վա ծից է լեկտ րա կան 
է ներ գի ա ար տադ րող մի ակ ըն կե րու թյու նը 
« Լու սա կերտ բի ո գազ փլանթ» ՓԲԸ-ն է, ո րը 
գոր ծում է թռչ նա ֆաբ րի կայի մեր ձա կայ քում 
և ու նի օ րա կան 200-250 տոն նա հե ղուկ ծերտ 
մշա կե լու հնա րա վո րու թյուն։ Այն ու նի 835 
կՎտ տե ղա կայ ված հզո րու թյուն, է լեկտ րա-
կան է ներ գի այի մի ջին տա րե կան փաս տա ցի 

օգ տա կար ա ռա քու մը 2.32 մի լի ոն կՎտ/ժ է. 
սա կայն այն շա հա գործ վել է 2008-2014 թ.թ., 
ներ կա յումս այն չի շա հա գործ վում, չնա յած 
որ ըն կե րու թյունն ար դեն ի սկ նա խա ձեռ նել է 
կեն սա գա զի գոր ծա րա նի վե րա գոր ծարկ ման 
ծրա գի րը։ 

Հա յաս տա նում կեն սաէ ներ գե տի կայի զար-
գա ցու մը խթա նե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ 
է ձևա վո րել բա րեն պաստ օ րենսդ րա կան 
դաշտ և հա մա պա տաս խան ո լոր տային քա-
ղա քա կա նու թյուն։ Սա են թադ րում է կա ռա-
վա րու թյան գե րա տես չու թյուն նե րի կող մից 
հա մա պա տաս խան ռազ մա վա րու թյուն նե րի 
մշա կում և ի րա կա նա ցում՝ կեն սա զանգ վա ծի 
հա վաք ման լայ նա տա րած ներդ րու մը, կեն-
սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի օգ տա գոր ծու մը 
և ար տադ րու թյու նը խթա նե լու նպա տա կով։ 

Այ սօր Հա յաս տա նում կեն սա զանգ վա ծային 
է ներ գե տի կայի հա մար ան հրա ժեշտ է տն-
տե սա կան խթա նում, մե ծա մասշ տաբ ա ռևտ-
րայ նա ցում և տե ղա բաշ խում, ին չի հա մար 
ան հրա ժեշտ է խթա նել կեն սա վա ռե լի քի 
ար տադ րու թյունն ան հատ նե րի և ըն կե րու-
թյուն նե րի կող մից, կար գա վո րել հա րա բե-
րու թյուն նե րը հա մայնք նե րի, ֆեր մեր նե րի և 
բիզ նես նե րի միջև, տալ կեն սաէ ներ գե տի-
կայի բնա գա վա ռում միկ րոէ ներ գե տի կայի և 
ա զատ ա ռևտ րի հնա րա վո րու թյուն՝ ի նչ պես 
է լեկտ րա կան է ներ գի այի, այն պես է լ՝ ջեր-
մային է ներ գի այի ա ռու մով, սահ մա նել կոշտ 
կեն սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյան և օգ տա-
գործ ման ազ գային չա փո րո շիչ ներ, և ստեղ-
ծել կեն սա վա ռե լի քի ո րա կի հս կո ղու թյան 
ազ գային մե խա նիզմ ներ։ 

Հում քի և ռե սուրս նե րի կար գա վոր ման տե-
սան կյու նից՝ Հա յաս տա նում կեն սա զանգ վա-
ծի է ներ գե տի կայի զար գա ցումն ո ւղ ղա կի ո-
րեն ա ռնչ վում է ե րկ րում ան տառ նե րի, գյու-
ղատն տե սու թյան և թա փոն նե րի կա ռա վար-
ման բնա գա վառ նե րի մա սով ի րա կա նաց վող 
քա ղա քա կա նու թյա նը և գոր ծող օ րենսդ րա-
կան դաշ տին։ 

Ներ կա յումս գնա հատ վել են Հա յաս տա նում 
կեն սա գա զի և կեն սաէ թա նո լի ար տադ րու-
թյան պո տեն ցի ալ նե րը, ի սկ կոշտ կեն սա վա-
ռե լի քի խթան ման հետ կապ ված զար գա-
ցում նե րը հիմ նա կա նում ա ռնչ վում են Հա-
յաս տա նում ՄԱԶԾ կող մից ֆի նան սա վոր վող 
ծրագ րե րին և ու սում նա սի րու թյուն նե րին։ Այ-
նո ւա մե նայ նիվ, վեր ջերս Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյունն ա վե լի 
հա ճախ է խո սում այս ո ւղ ղու թյան զար գաց-
ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին։ 

Հա մա ձայն ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման 
և են թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րու թյան 
վեբ կայ քի՝ Հա յաս տա նում կեն սա գա զի ար-
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տադ րու թյան նե րու ժը գնա հատ վել է տա րե-
կան 135 մի լի ոն խոր հա նարդ մետ րի չա փով։ 
Այս բնա գա վա ռում 2002 թվա կա նից սկ սած 
ճա պո նա կան « Շի մի ձու» կոր պո րա ցի այի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա նա կում՝ Եր ևա-
նում ի րա կա նաց վում է « Նու բա րա շե նի կոշտ 
կեն ցա ղային թա փոն նե րի աղ բա վայ րում 
կեն սա գա զի օգ տա հա նում և է լեկտ րա կա-
նու թյան ար տադ րու թյուն» ծրա գի րը։ Հաշ-
վարկ վել է, որ տա րե կան կկր ճատ վեն ա ռն-
վազն 56,000 տոն նա ած խած նի եր կօք սի դին 
հա մար ժեք ար տա նե տում նե րը, սա կայն, դժ-
բախ տա բար, պայ մա նա վոր ված հա մա գոր-
ծակ ցու թյան պայ ման նե րի շուրջ ե ղած ան-
հա մա ձայ նու թյուն նե րով՝ աղ բա վայ րից գո յա-
ցող կեն սա զանգ վա ծը մինչ օ րս չի ի րաց վել, 
այլ պար զա պես այր վել է բաց օ դում՝ ա ռանց 
դրա է ներ գե տիկ պո տեն ցի ալն օգ տա գոր ծե-
լու։ 

Հա յաս տա նում կեն սաէ թա նո լի ար տադ րու-
թյան և զար գաց ման նե րու ժի հե ռան կար-
նե րի գնա հա տու մը ցույց է տվել, որ Հա յաս-
տա նում կեն սաէ թա նո լի եր կա րա ժամ կետ 
պո տեն ցի ա լը մո տա վո րա պես 30,000 տոն-
նա/ տա րի է, ին չը կազ մում է Հա յաս տա նում 
սպառ վող գա զո լի նի մի ջին տա րե կան ծա վա-
լի մոտ 10%-ը։ 

Կեն սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյան ա մե նա-
կար ևոր ո ւղ ղու թյուն նե րից մե կը ան տառտն-
տե սու թյունն է և հատ կա պես՝ այդ նպա տա-
կով ան տա ռային թա փո նի/ թա փուկ նե րի (ան-
տա ռային հո ղի վրա ըն կած, մա հա ցած ծա ռե-
րի մա սեր կամ բներ) կար գա վո րու մը։ 

Ան տա ռային ո լոր տին ա ռնչ վող Հա յաս տա նի 
հիմ նա կան ի րա վա կան և ռազ մա վա րա կան 
փաս տաթղ թերն ե ն. 

•	 24.10.2005 թ. N ՀՕ-211-Ն ՀՀ Ան տա-
ռային օ րենս գիր քը, 

•	 ՀՀ ան տա ռի ազ գային ծրա գի րը,

•	 ՀՀ կող մից ան տա ռային ո լոր տին ա ռնչ-
վող վա վե րաց ված մի ջազ գային հա-
մա ձայ նագ րե րը և այլ նը, 

•	 05.05.1998 թ. N ՀՕ-239 ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենս գիր քը, 

•	 06.12.1985 թ. Վար չա կան ի րա վա խախ-
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենս գիր քը, 

•	 02.05.2001 թ. N ՀՕ-185 ՀՀ հո ղային 
օ րենս գիր քը, 

•	 27.11.2006 թ. N ՀՕ-211-Ն «Բ նու թյան 
հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը, 

•	 03.05.2005 թ. N ՀՕ-88-Ն «Բ նա պահ-
պա նա կան ի րա վա խախ տում նե րի 

հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա-
կան աշ խար հին պատ ճառ ված վնա սի 
հա տուց ման սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը, 

•	 20.12.2006 թ. N ՀՕ-245-Ն «Բ նա պահ-
պա նա կան և բնօգ տա գործ ման վճար-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, 

•	 21.06.2014 թ. N ՀՕ-110-Ն «Շր ջա կա մի-
ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ-
ման և փոր ձաքն նու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը, 

•	 11.04.2005 թ. N ՀՕ-82-Ն «Բ նա պահ պա-
նա կան վե րահս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը և այլ նը նույն պես ա ռնչ վում են 
այս ո լոր տին։ 

Հա յաս տա նում ան տառ նե րի կա ռա վար ման 
ո լոր տում ո ւղ ղա կի ո րեն ներգ րավ ված կա-
ռույց ներն ե ն. ՀՀ շր ջա կա մի ջա վայ րի նա-
խա րա րու թյա նը են թա կա՝ ան տա ռային կո մի-
տե ի կազ մում գոր ծող « Հա յան տառ» ՊՈԱԿ-ը, 
« Հիդ րոօ դեր ևու թա բա նու թյան և մո նի թո րին-
գի կենտ րո նը» ՀՀ շր ջա կա մի ջա վայ րի նա-
խա րա րու թյան կա ռուց ված քում, Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վո րու թյա նը են-
թա կա՝ Բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես-
չա կան մար մի նը։ 

ՀՀ ան տա ռային ո լոր տի ի րա վա կան և ռազ-
մա վա րա կան փաս տաթղ թի ու սում նա սի-
րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Հա յաս տա նում 
կեն սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյան հա մար 
ան տա ռային թա փոն նե րի օգ տա գործ ման 
հար ցը կար գա վոր ված չէ, և այդ մա սին որ ևէ 
հի շա տա կում չկա։ Մի ակ փաս տա թուղ թը, ո րն 
ա ռնչ վում է ան տառ նե րի ան մի ջա կան մեր-
ձա կայ քում ապ րող ըն տա նիք նե րի հա մար 
ոչ ար տադ րա կան վա ռե լա փայ տի գն մա նը, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա-
րու թյան 27.10.2011 թ. թիվ 1535-Ն ո րո շումն է, 
ո րը սահ մա նում է բնօգ տա գործ ման վճար նե-
րի գծով ար տո նու թյուն։

 Թա փոն նե րի գնումն ի րա կա նաց վում է կա-
ռա վա րու թյան 2011 թ. հոկ տեմ բե րի 27-ի « Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան տա ռա մերձ 
բնա կա վայ րե րում բնակ վող ըն տա նիք նե րի 
կող մից ոչ ար տադ րա կան /ոչ ար դյու նա գոր-
ծա կան/ նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող թա-
փուկ վա ռե լա փայ տի մթեր ման հա մար բնօգ-
տա գործ ման վճա րի գծով ար տո նու թյուն ներ 
սահ մա նե լու մա սին» ո րոշ մամբ, ի նչ պես նաև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գյու ղատն-
տե սու թյան նա խա րա րի 2011 թ. նոյեմ բե րի 
29-ի թիվ 296-Ա և Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րի 
2011 թ. նոյեմ բե րի 29-ի թիվ 253 «Ոչ ար տադ-
րա կան նպա տակ նե րով ան վճար թա փուկ 
վա ռե լա փայ տի մթեր ման և բաց թող ման կար-
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գը հաս տա տե լու մա սին» հա մա տեղ հրա մա-
նով, և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գյու-
ղատն տե սու թյան նա խա րա րի 2011 թ. նոյեմ-
բե րի 29-ի N 297-Ա, Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րի 
2011 թ. նոյեմ բե րի 29-ի թիվ 254 և Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան տա րած քային կա ռա-
վար ման նա խա րա րի 2011 թ. նոյեմ բե րի 14-ի 
թիվ 144-Ա «Ոչ ար տադ րա կան նպա տակ նե-
րով ան վճար թա փուկ վա ռե լա փայտ ձեռք բե-
րե լու ար տո նու թյուն ստա ցող՝ ան տառ նե րի 
ան մի ջա կան հար ևա նու թյամբ գտն վող բնա-
կա վայ րե րի ցան կի հաս տա տու մը» հա մա տեղ 
հրա մա նով։

 Հաշ վի առ նե լով ան տառ նե րի վրա բնա պահ-
պա նա կան ազ դե ցու թյու նը՝ այ սօր առ կա է 
Հա յաս տա նում կեն սա վա ռե լի քի ար տադ-
րու թյան հա մար ան տա ռային թա փոն նե րի 
օգ տա գործ ման կար գա վոր ման հրա տապ 
կա րիք, ին չը կհս տա կեց նի դրանց ող ջա միտ 
ծա վալ նե րը և ձևե րը, և ին չը կա րող է դառ նալ 
կար ևոր գոր ծոն ան տա ռային հա մայնք նե-
րում կոշտ կեն սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյու-
նը խթա նե լու հար ցում։ 

Կեն սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյան հա մար 
հում քի հա ջորդ ա մե նա կար ևոր աղ բյու րը 
գյու ղատն տե սա կան սնն դային հա մա լի րում 
գո յա ցող կեն սա բա նա կան մնա ցորդ ներն են, 
ի նչ պես նաև՝ ար դյու նա գոր ծա կան ո լոր տում 
և տնային տն տե սու թյուն նե րում գո յա ցող 
կոշտ թա փոն նե րը։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում թա փոն-
նե րի կա ռա վար ման ո լոր տը կար գա վո րող 
հիմ նա կան ի րա վա կան փաս տաթղ թերն ե ն. 

•	 24.11.2004 թ. N ՀՕ-159-Ն « Թա փոն նե րի 
մա սին»  ՀՀ օ րեն քը, 

23.06.2011 թ. N ՀՕ-237-Ն «Աղ բա հա նու թյան և 
սա նի տա րա կան մաքր ման մա սին» ՀՀ օ րեն-
քը և ՀՀ կա ռա վա րու թյան մի շարք ո րո շում-
ներ թա փոն նե րի գո յաց ման չա փո րո շիչ նե-
րի սահ ման նե րի ո րոշ ման, գրանց ման, ան-
ձնագ րա վոր ման, պե տա կան կա դաստ րի և 
այլ նի մա սին։ 

Այս բնա գա վա ռին ա նուղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վող 
ի րա վա կան փաս տաթղ թե րից ե ն. 

•	 06.12.1985 թ. Վար չա կան ի րա վա խախ-
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենս գիր քը, 

•	 07.05.2002 թ. N ՀՕ-337 ՀՀ օ րեն քը « Տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին» 
և 07.05.2002 թ. N ՀՕ-333 ՀՀ օ րեն քը 
« Հա մա տի րու թյուն նե րի մա սին», 

•	 ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 
22.12.2009 թ. թիվ 25-Ն հրա մա նը։ Հա-
յաս տա նը ստո րագ րել է նաև մի շարք 

մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րեր, ո րոնք 
ի նչ-որ չ ա փով ա ռնչ վում են թա փոն-
նե րի կա ռա վար ման խն դիր նե րին, սա-
կայն դրանք հիմ նա կա նում վե րա բե-
րում է հա տուկ վտան գա վոր թա փոն-
նե րի կա ռա վար մա նը։ 

•	 Բա զե լյան կոն վեն ցի ան վտան գա վոր 
թա փոն նե րի ան դր սահ մա նային փո-
խադր ման և դրանց հե ռաց ման նկատ-
մամբ հս կո ղու թյուն սահ մա նե լու մա-
սին

•	  Ռո տեր դա մի կոն վեն ցի ան « Մի ջազ-
գային ա ռևտ րում ա ռան ձին վտան գա-
վոր քի մի ա կան նյու թե րի և պես տի ցիդ-
նե րի վե րա բե րյալ նախ նա կան հիմ նա-
վոր ված հա մա ձայ նու թյան ըն թա ցա-
կար գի մա սին»

•	 Ս տոկ հոլ մում ստո րագր ված՝ Կա յուն 
օր գա նա կան աղ տո տիչ նե րի մա սին 
կոն վեն ցի ան

•	  Մի նա մա տայի կոն վեն ցի ան «Սն դի կի 
վե րա բե րյալ»

« Թա փոն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (2004 թ.) 
կար գա վո րում է ար տադ րու թյան և սպառ ման 
ըն թաց քում գո յա ցած թա փոն նե րի օգ տա գոր-
ծու մը, սահ մա նում է պե տա կան և տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ի րա վա-
սու թյուն նե րը. թա փոն նե րի հա վաք ման, փո-
խադր ման, պահ ման, մշակ ման, օգ տա հան-
ման, հե ռաց ման, ծա վալ նե րի կր ճատ ման և 
դրանց հետ կապ ված այլ հա րա բե րու թյուն-
նե րի, ի նչ պես նաև մար դու ա ռող ջու թյան և 
շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա բա ցա սա կան ազ-
դե ցու թյան կան խար գել ման ի րա վա կան և 
տն տե սա կան հիմ քե րը։

Օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է թա-
փոն նե րի գոր ծա ծու թյան ո լոր տում ի րա վա-
բա նա կան ան ձանց և ան հատ ձեռ նար կա տե-
րե րի ի րա վունք նե րը։ Թա փոն նե րի գոր ծա ծու-
թյան ո լոր տում ի րա վա բա նա կան ան ձինք և 
ան հատ ձեռ նար կա տե րերն ի րա վունք ու նեն. 
գ) թա փոն նե րի գոր ծա ծու թյան օբյեկտ ներ 
ստեղ ծե լիս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րեն քով և ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ-
ման ված կար գով և դեպ քե րում ստա նա լու 
ար տո նու թյուն ներ։

Ցա վոք, այս ար տո նու թյու նը ստա նա լու հե-
տա գա ըն թա ցա կար գը չի մշակ վել, և այս 
հնա րա վո րու թյունն, ը ստ է ու թյան, չի օգ տա-
գործ վում։ 

Միև նույն ժա մա նակ, հա մա ձայն «Շր ջա կա 
մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ-
ման և փոր ձաքն նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի՝ վտան գա վոր թա փո նով ո րոշ գոր ծո-
ղու թյուն ներ հան դի սա նում են շր ջա կա մի-
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ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման 
ա ռար կա։ 

Հա մա ձայն վե րը նշ ված օ րեն քի18-րդ հոդ-
վա ծի՝ ռազ մա վա րա կան փաս տա թուղ թը, ո րը 
նաև պետք է գնա հատ վի, նե րա ռե լու է տե ղե-
կատ վու թյուն թա փո նի մա սին։ Մաս նա վո րա-
պես. 

•	 հիմ նադ րու թային փաս տաթղ թի շր ջա-
նակ նե րում նա խա տես վող գոր ծու նե ու-
թյան ֆի զի կա կան բնու թագ րե րը և ռե-
սուր սային պա հանջ նե րի,

•	 օգ տա գործ վող նյու թե րի, 

•	 տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թաց նե րի, 

•	 ար տա նե տում նե րի, 

•	 ար տա հոս քե րի, 

•	 թա փոն նե րի, 

•	 ար տադ րու թյան 

•	 ար տադ րա կան լցա կույ թե րի, 

•	 ֆի զի կա կան ներ գոր ծու թյուն նե րի և 
ար տա կարգ ու վթա րային ի րա վի ճակ-
նե րի հ նա րա վոր ռիս կե րի նկա րագ րու-
թյու նը։

«Աղ բա հա նու թյան և սա նի տա րա կան մաքր-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը (2011 թ.), ո րը կար-
գա վո րում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում աղ բա հա նու թյան և սա նի տա-
րա կան մաքր ման հետ կապ ված հա րա բե րու-
թյուն նե րը, սահ մա նում է այդ գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ ման սկզ բունք նե րը, աղ բա հա-
նու թյան վճա րը, դրա դույ քա չա փե րը, վճա-
րող նե րի շր ջա նա կը, նրանց ի րա վունք նե րը և 
պար տա կա նու թյուն նե րը, վճար ման կար գը, 
այս ո լոր տում վճա րում նե րը չկա տա րե լու հա-
մար տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
կար գը։ 

Ներ կայիս ի րա վա կան դաշ տը չի կար գա-
վո րում ար դյու նա բե րա կան և կեն ցա ղային 
թա փոն նե րի փաս տա ցի կա ռա վա րու մը, ի սկ 
գյու ղատն տե սա կան և ան տա ռային թա փոն-
նե րը հի շա տակ ված չեն Հա յաս տա նի որ ևէ 
օ րեն քում։ 

Այս բնա գա վա ռին ա նուղ ղա կի ո րեն ա ռնչ-
վող ի րա վա կան փաս տաթղ թե րից՝ Վար չա-
կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քում կան եր կու հոդ ված ներ, ո րոնք 
վե րա բե րում են ար տադ րու թյան և սպառ ման 
թա փոն նե րը բնա կան մի ջա վայ րում և բնա-
կա վայ րե րում այ րե լուն (85.1-րդ հոդ ված) և 
խո զան նե րը, բու սա կան մնա ցորդ նե րով ու 
չո րա ցած բու սա կա նու թյամբ տա րածք նե րը, 
ա րո տա վայ րե րի և խոտ հար քե րի բու սա կա-

նու թյու նը, ան տա ռային և բնու թյան հա տուկ 
պահ պան վող տա րածք նե րի հո ղե րում այ-
րե լուն (85.2-րդ հոդ ված)։ Այս խախ տում նե-
րի դեպ քում նա խա տես վում են տու գանք ներ 
ի նչ պես քա ղա քա ցի նե րի, այն պես է լ՝ պաշ-
տո նա տար ան ձանց հա մար։ Սա կայն պետք 
է նշել, որ օ րեն քի այս հոդ ված նե րը գործ-
նա կա նում հազ վա դեպ են կի րառ վում Հա-
յաս տա նում, քա նի որ և՛ քա ղա քա ցի նե րի, և՛ 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար բու սա կան 
մնա ցորդ նե րի այ րու մը հա մար վում է բնա-
կան եր ևույթ, և բո ղոք ներ չլի նե լու դեպ քում 
նրանք սո վո րա բար չեն պատժ վում։ Քա նի 
որ ա ռա վել հա վա նա կան է, որ խո զան նե-
րը կձ ևա վոր վեն և կայր վեն գյու ղա կան հա-
մայնք նե րում, պետք է հի շել, որ սա այն քան 
տա րած ված գոր ծե լա կերպ է, որ գյու ղա ցի նե-
րը նույ նիսկ չեն բո ղո քում մի մյանց, ի սկ բո-
ղո քե լուց հե տո սո վո րա բար ան հրա ժեշտ է 
լի նում ա պա ցու ցել, թե ով է այն այ րել, ին չը 
բա վա կա նին դժ վար է փաս տա ցի ա պա ցույց-
ներ չլի նե լու դեպ քում։ Ո ւս տի, որ պես օ րեն քի 
այս դրույ թի ի րա գործ ման ա պա հով ման մե-
խա նիզմ, այն պետք է լրամ շակ վի, մաս նա վո-
րա պես՝ ոչ թե այ րո ղի նկատ մամբ տու գանք 
կի րա ռե լու նպա տա կով, ին չը շատ դժ վար 
կլի նի ա պա ցու ցել, այլև այդ տա րած քի սե-
փա կա նա տի րոջ նկատ մամբ տու գանք կի-
րա ռե լու մի ջո ցով, ին չը սե փա կա նա տի րո ջը 
կշա հագրգ ռի իր սե փա կա նու թյու նից կեն սա-
բա նա կան թա փո նի ա րագ հե ռաց ման հար-
ցում։ Այս փո փո խու թյու նը կա րող է նաև օգ-
տա կար լի նել ե րկ րում կոշտ կեն սա վա ռե լի քի 
ար տադ րու թյու նը խթա նե լու ա ռու մով, քա նի 
որ այն կբարձ րաց նի հո ղի սե փա կա նա տե րե-
րի շա հագրգռ վա ծու թյու նը հում քի հա վաք-
ման գոր ծըն թա ցում։

« Հա մայն քային թա փոն նե րի կա ռա վար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գիծն այժմ շր ջա-
նա ռու թյան մեջ է, և դրա նպա տակն է ստեղ-
ծել հա մայն քային թա փոն նե րի կա ռա վար-
ման ո լոր տում մի ջո ցա ռում նե րի ի րա գործ-
ման հա մար ի րա վա կան դաշտ, ո րը կն պաս-
տի հա մայն քային թա փոն նե րի ա ռա ջաց ման 
կան խար գել մա նը և դրանց վե րաօգ տա գործ-
ման ա ճին, ի նչ պես նաև բնա պահ պա նո րեն 
ան վտանգ մշակ մա նը (վեր ջինս նե րա ռում է 
հա մայն քային թա փոն նե րի վե րամ շա կում և 
ե րկ րոր դային հում քի ա ռանձ նա ցում, է ներ գի-
այի վե րա կանգ նում և ան վտանգ վե րա ցում)։ 
Սա կայն նույ նիսկ այս օ րեն քի նա խա գի ծը 
չի կար գա վո րում գյու ղատն տե սա կան, ան-
տա ռային և կեն ցա ղային կեն սա բա նա կան 
թա փոն նե րը։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում թա փոն-
նե րի կա ռա վար ման բնա գա վա ռում դեռևս 
չկան ի րա վա կան և ռազ մա վա րա կան այն-



Ն
եր
ա
ծո
ւթ
յո
ւն

19

Կ
ա

ր գ
ա

 վո
ր մ

ա
ն 

դա
շտ

19

պի սի փաս տաթղ թեր, ո րոնք կսահ մա նեն 
գյու ղատն տե սա կան, ան տա ռային և կեն ցա-
ղային կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի կա ռա-
վար ման ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րը, դրանց 
վե րամ շակ ման բնա գա վա ռում ի րա կա նաց-
վող քա ղա քա կա նու թյու նը և կեն սա վա ռե լի քի 
ար տադ րու թյու նում դրանց օգ տա գործ ման 
սահ ման նե րը և ե ղա նակ նե րը։ Ե րկ րում այս 
ո լոր տը կար գա վո րող օ րենսդ րա կան դաշ տը 
դեռևս գտն վում է ձևա վոր վոր ման փու լում։ 
Այ սօր Հա յաս տա նում կա գյու ղատն տե սա-
կան, ան տա ռային և կեն ցա ղային կեն սա-
բա նա կան թա փոն նե րի կա ռա վա րու մը կար-
գա վո րե լու կա րիք՝ դրանց ո չն չա ցու մը ան-
նպա տակ այր մամբ կան խե լու և կոշտ կեն-
սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյան բնա գա վա ռում 
դրանց օգ տա գոր ծու մը խթա նող մի ջա վայ րի 
ձևա վո րու մը խրա խու սե լու նպա տա կով։ 

Հում քի և ռե սուրս նե րի կար գա վոր ման տե-
սան կյու նից՝ Հա յաս տա նում կոշտ կեն սա-
վա ռե լի քի ար տադ րու թյան զար գաց մա նը 
նպաս տող կար ևոր ո ւղ ղու թյուն նե րից մե-
կը է ներ գե տիկ մշա կա բույ սե րի ներդր ման 
և բազ մա մյա է ներ գե տիկ տն կա դաշ տե րի 
ստեղծ ման օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն է, 
ի նչն ա ռայժմ մնում է բաց։ 

Բ նա պահ պա նա կան կար գա վո րում նե րի տե-
սան կյու նից կեն սա զանգ վա ծի է ներ գե տի-
կայի զար գա ցու մը կար գա վո րող հիմ նա կան 
ի րա վա կան ակ տերն ե ն. 

•	 ՀՀ հո ղային և ջրային օ րենսգր քե րը, ՀՀ 
օ րեն քը «Մթ նո լոր տային օ դի պահ պա-
նու թյան մա սին», 

•	 «Հր դե հային ան վտան գու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քը,

•	 այլ ՀՀ օ րենք ներ, ո րոնք կար գա վո րում 
են այս ե րեք ո լորտ նե րը, և նոր մա տիվ 
ի րա վա կան փաս տաթղ թեր, ի նչ պես 
նաև մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րեր և 
ար ձա նագ րու թյուն ներ։ 

Հա յաս տա նում շր ջա կա մի ջա վայ րի և ար-
տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի բնա գա վա ռում 
գրե թե բո լոր ազ գային և մի ջազ գային ի րա-
վա կան և ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թերն 
ա նուղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում են այս խնդ րին, 
սա կայն դրան ցից ա մե նա կար ևոր ներն են 
ՄԱԿ-ի շր ջա նա կային կոն վեն ցի ան կլի մայի 
փո փո խու թյուն նե րի մա սին, Կի ո տոյի ար ձա-
նագ րու թյու նը և Փա րի զի հա մա ձայ նա գի րը, 
« Կեն սա բազ մա զա նու թյան մա սին» կոն վեն-
ցի ան, «Ա նա պա տաց ման դեմ պայ քա րի մա-
սին» կոն վեն ցի ան և այլն։ 

Կեն սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյան գոր ծըն-
թա ցի բնույ թը են թադ րում է դրա կան ազ դե-
ցու թյուն շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ո ՛չ մի այն 

կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի պատ շաճ կա-
ռա վար ման, այլև ած խած նի եր կօք սի դի ար-
տա նե տում նե րի կր ճատ ման ար դյուն քում։ 
Կոշտ կեն սա վա ռե լի քը հա մար վում է որ պես 
կլի մայի վրա ազ դե ցու թյուն չու նե ցող է ներ-
գի այի աղ բյուր, քա նի որ դրա այ րու մը դե-
պի մթ նո լորտ է բաց թող նում ճիշտ այն քան 
ած խած նի եր կօք սիդ, որ քան բույ սե րի ա ճի 
ըն թաց քում։ Սրա նով պայ մա նա վոր ված՝ ած-
խած նի եր կօք սի դի ար տա նե տում նե րի կր-
ճատ ման կազ մա կեր պա կան մի ջո ցա ռում-
ներն ու նեն ա նուղ ղա կի կար գա վո րիչ ազ-
դե ցու թյուն կեն սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյան 
վրա։ 

Գի տակր թա կան ո լոր տի հետ հա րա բե րու-
թյուն նե րի խթա նու մը կան խեն թադ րում է 
օ րենսդ րա կան դաշ տի բա րե փո խում ներ, 
ո րոնք կա վե լաց նեն գի տա տեխ նի կա կան 
ո լոր տի մաս նա գետ նե րի և հաս տա տու թյուն-
նե րի հե տաքրք րու թյու նը կոշտ կեն սա վա ռե-
լի քի ար տադ րու թյան նկատ մամբ, կխ թա նեն 
այդ ո լոր տում նոր տեխ նո լո գի ա նե րի զար-
գա ցու մը, ան ձնա կազ մի ու սու ցու մը և վե րա-
պատ րաս տու մը։ Հա յաս տա նում այ սօր կա 
կեն սաէ ներ գե տի այի և կեն սա վա ռե լի քի ար-
տադ րու թյան բնա գա վառ նե րում ար տադ րու-
թյան կամ զա կերպ ման և զար գաց ման ո լոր-
տի մաս նա գետ նե րի պա հանջ։ 

Տն տե սա կան և շու կա յա կան կար գա վո րում-
նե րը կա րող են նե րա ռել տար բեր տի պի կեն-
սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյան խթա նու մը 
պե տա կան ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի մի ջո-
ցով, այս բնա գա վա ռում դո նոր կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
խթա նու մը, կեն սա վա ռե լիք ար տադ րող նե րի 
հար կային ար տո նու թյուն նե րի սահ մա նու մը, 
մաք սային ար տո նու թյուն նե րի սահ մա նու մը 
կեն սա վա ռե լի քի սար քա վո րում նե րի ներկր-
ման հա մար և շատ այլ մի ջոց ներ։ 









Ն
եր
ա
ծո
ւթ
յո
ւն

23

Հա
 յա

ս տ
ա

 նի
 կ

են
 սա

 զա
նգ

 վա
 ծի

 ն
ե ր

ու
 ժի

 գ
նա

 հա
 տ

ու
մ 

23

3 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԿԵՆ ՍԱ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԻ  
ՆԵ ՐՈՒ ԺԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ 

1 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.)։

Ամ բողջ աշ խար հում կեն սա զանգ վա ծը հա-
մար վում է վե րա կանգն վող է ներ գե տի կայի 
հիմ նա կան « խա ղա ցո ղը»։ Է ներ գի այի բո լոր 
աղ բյուր նե րից՝ կեն սա զանգ վա ծը եր րորդ 
ա մե նա մեծ է ներ գե տիկ ռե սուրսն է աշ խար-
հում, և այն նաև ե փե լու և ջե ռուց ման է ներ-
գի այի ա մե նա դո մի նանտ աղ բյուրն է զար-
գա ցող ե րկր նե րի բո լոր ժո ղովրդ նե րի ե րեք 
քա ռոր դի հա մար1։ Հա մա ձայն Մի ջազ գային 
է ներ գե տիկ գոր ծա կա լու թյան /IEA-ի կեն սաէ-
ներ գե տի կայի վե րա բե րյալ վեր ջին զե կույ ցի՝ 
2019 թ. վե րա կանգն վող է ներ գե տիկ ռե սուրս-
նե րին բա ժին է ըն կել է ներ գի այի ը նդ հա նուր 
սպառ ման 13%-ը (IEA Bioenergy, 2018 թ.)։ 
Սույն զե կույ ցում օգ տա գործ վում է կեն սա-
զանգ վա ծի հում քային բա զայի հետ ևյալ դա-
սա կար գու մը, ո րը բա ժան ված է կեն սա զանգ-
վա ծի կա տե գո րի ա նե րի ե րեք հիմ նա կան տե-
սակ նե րի. 

(1) ան տա ռային ար գա սիք ներ և ան տա-
ռային մնա ցորդ ներ, 

(2) է ներ գե տիկ մշա կա բույ սեր և գյու-
ղատն տե սա կան մնա ցորդ ներ 

(3) կեն դա նի նե րի գո մաղբ (օր գա նա կան 
թա փոն) 

Վե րա կանգն վող է ներ գե տիկ ռե սուրս ներ 
օգ տա գոր ծող է ներ գի ան չա փա զանց գրա-
վիչ է յու րա քան չյուր ե րկ րի տն տե սու թյան 
հա մար՝ այն տեղ ներդ րում կա տա րե լու տե-
սան կյու նից։ Ան տա ռային կեն սա զանգ վա ծի 
օգ տա գոր ծումն է ներ գի այի ա մե նա կար ևոր 
աղ բյուր ներց մեկն է աշ խար հում։ Օ րի նակ՝ 
աշ խար հում տա րե կան կտր ված քով մթեր-
վող 3.2 մի լի արդ մ3 բնա փայ տի մոտ 55%-ը 
վա ռե լա փայտ է, ո րն ա պա հո վում է մո լո րա-
կի է ներ գե տիկ պա հան ջար կի մոտ 10%-ը։ 
Ա նհ րա ժեշտ են հետ ևյալ նա խա պայ ման նե րը 
ան տա ռային կեն սաէ ներ գե տի կայի զար գաց-
ման հա մար. 

ü	Փայ տի ան հրա ժեշտ ծա վալ նե րի առ-
կա յու թյուն, 

ü	Պե տա կան կար գա վոր ման առ կա մե-
խա նիզմ ներ և ֆի նան սա կան մի ջոց-
ներ՝ վե րա կանգն վող է ներ գի այի աղ-
բյուր նե րին ա ջակ ցե լու հա մար, 

ü	Վե րա կանգն վող է ներ գի ա ար տադ-
րե լու/ս պա ռե լու հա մար պա հանջ վող 
տեխ նո լո գի ա նե րի մա կար դակ, 

ü	Կեն սաէ ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում 
աշ խա տող ո րա կյալ ան ձնա կազմ։ 

3.1	 ԱՆ	ՏԱ	ՌԱՅԻՆ	ԿԵՆ	ՍԱ	ԶԱՆԳ	ՎԱ
ԾԻ	ՆԵ	ՐՈՒ	ԺԸ	ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱ	ՆՈՒՄ	

Հա յաս տա նի ան տա ռային ֆոն դը կազ մում 
է 459 հա զար հեկ տար, որ տեղ բնա փայ տի 
պա շա րը մո տա վո րա պես 41.7 մի լի ոն մ3 է։ 
Ան տառ նե րը լեռ նային են և ու նեն հո ղա-
պաշտ պան, հող մա պաշտ պան և կլի ման 
կար գա վո րող հատ կա նիշ ներ։ Ո ւս տի, դրանց 
կար ևո րու թյու նը և ար ժեքն ան գնա հա տե լի 
ե ն։ Հա յաս տա նում ան տառ նե րի մոտ 75%-ը 
կա ռա վար վում է «Հա յան տառ» ՊՈԱԿ-ի կող-
մից (նե րա ռյալ՝ 13 ան տառ ար գե լոց նե րը), 
ի սկ 25%-ը հա տուկ պահ պան վող տա րածք-
ներ են (պե տա կան ար գե լա վայ րեր, ազ գային 
պար կեր, ար գե լոց ներ), ո րոնք կա ռա վար վում 
են հա մա պա տաս խան ՊՈԱԿ-նե րի կող մից. 
դրանք բո լո րը գոր ծում են Շր ջա կա մի ջա-
վայ րի նա խա րա րու թյան են թա կա յու թյան 
ներ քո։ Ձևա վոր ված ան տա ռային տա րածք-
նե րի փոքր մա սը պատ կա նում է հա մայնք նե-
րին կամ դրանք գտն վում են հա յաս տա նյան 
հո ղե րի վրա, սա կայն վար ձա կալ վել են այլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից (օ րի նակ՝ 
Հա յաս տան ծա ռա տունկ ծրագ րի կող մից)։ 
Հա յաս տանն, ը ստ է ու թյան, չու նի բնա փայ-
տի (կամ վա ռե լա փայ տի) ար տադ րա կան ան-
տառ ներ։ Բնա կան գա զի գնե րի դի նա մի կան, 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում տն տե սա կան 
ի րա վի ճա կը, գոր ծազր կու թյան մա կար դա-
կը, ի նչ պես նաև՝ ան տառ նե րի պահ պա նու-
թյան կար գա վո րում նե րի թույլ կի րար կու մը 
հան գեց րել են շա րու նա կա կան ան տա ռա-
հատ ման և ան տա ռային է կո հա մա կար գե րի 
բա ցա սա կան փո փո խու թյուն նե րի։ Ա պօ րի նի 
հա տու մը կան խե լու նպա տա կով՝ Հա յաս տա-
նի Ազ գային ժո ղո վը 2019 թ. հու լի սի 9-ին Շր-
ջա կա մի ջա վայ րի նա խա րա րու թյան ա ռա-
ջար կով ըն դու նել է փո փո խու թյուն ներ ՀՀ 
Քրե ա կան օ րենսգր քում, Վար չա կան ի րա վա-
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քում 
և «Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա-
կան աշ խար հին պատ ճառ ված վնա սի հա-
տուց ման սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում։ 
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Նրանց նպա տակն է ա վե լաց նել վար չա կան 
և քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը ա պօ-
րի նի փայ տամ թեր ման և ան տա ռա հատ ման 
հա մար։ 

Ան տառ նե րով պատ ված տա րածք նե րը ան-
հա վա սար են բաշխ ված ե րկ րի տա րած քում. 
դրանց մոտ 68%-ը գտն վում է հյու սիս-ար ևե-
լյան շր ջան նե րում, 30%-ը՝ հա րա վային Հա-
յաս տա նում, և ըն դա մե նը 2%-ը՝ ե րկ րի կենտ-
րո նա կան հատ վա ծում։ Ի նչ պես հա ղորդ վում 
է, սա նի տա րա կան նպա տակ նե րով կա տար-
ված պաշ տո նա կան հա տում նե րի ծա վա լը 
կազ մում են ա վե լի քան 33 հա զար խոր հա-
նարդ մետր1, ին չը զգա լի ո րեն զի ջում է բնա-
փայ տի սպառ մա նը։ 

Չ նա յած ան տա ռային կեն սա զանգ վա ծի օգ-
տա գործ ման ի րա գոր ծե լի ու թյան ներ կա յա-
ցու մը սույն գնա հատ ման շր ջա նա կից դուրս 
է, սա կայն կօգ տա գործ վեն թվեր, որ պես զի 
հաս կա նա լի լի նի, թե ի նչ պի սի՞ք են վա ռե լի քի 
այն ծա վալ նե րը, ո րոնք պետք է փո խա րին-
վեն՝ ձմ ռան ըն թաց քում բնակ չու թյան ջե ռուց-
ման պա հան ջար կը բա վա րա րե լու նպա տա-
կով։ 

Տ նային տն տե սու թյուն նե րի հա մա պար փակ 
հե տա զո տու թյու նը տվել է եզ րա կա ցու թյուն 
առ այն, որ վա ռե լա փայ տը վա ռե լի քի ա մե նա-
նա խընտ րե լի տե սակն է ի նչ պես ե րկ րի գյու-
ղա կան, այն պես է լ՝ քա ղա քային վայ րե րում։ 
Այդ նա խընտ րե լի ու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է առ կա սո ցի ալ-տն տե սա կան խն դիր նե րով, 

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

և հատ կա պես եր կու հիմ նա կան տար րե րով. 

1. Բ նա փայ տի ցածր գի նը, 

2. Ջե ռուց ման հա մար օգ տա գործ վող 
ներ կայիս տեխ նո լո գի ա նե րը (փայ տի 
վա ռա րան ներ)։ 

Ան տա ռային վայ րե րին մոտ գտն վող շր ջան-
ներն ու նեն ա վե լի է ժան կամ նույ նիսկ ան-
վճար փայ տի ռե սուրս նե րի լավ հա սա նե լի-
ու թյուն, ի նչն է ներ գի այի այլ աղ բյուր նե րին 
ան ցու մը դարձ նում է ոչ ի րա գոր ծե լի։ Որ պես 
վա ռե լիք՝ փայ տի նա խընտ րե լի ու թյան և ան-
տա ռին մոտ գտն վե լու միջև կա պը կա րե լի է 
հեշ տու թյամբ տես նել ստորև ներ կա յաց վող 
գծա պատ կե րում։ Սրա հի ման վրա՝ մենք կա-
րող են նա խա պես եզ րա կաց նել, որ աղ քա-
տու թյու նը չի հան դի սա նում խթա նիչ գոր ծոն 
որ պես վա ռե լիք՝ փայտ օգ տա գոր ծե լու հա-
մար։ 

Ս տորև ներ կա յաց ված գծա պատ կե րում կա-
րե լի է հեշ տու թյամբ նկա տել, թե ի նչ քան սի-
մետ րիկ է կա պը ան տառ նե րի հա սա նե լի ու-
թյան և դրանց բնա փայ տի սպառ ման միջև։ 
Տ ա վու շը և Լո ռին ե րկ րի ան տա ռային տա-
րածք նե րի ա մե նա բարձր մա կար դակ ու նե-
ցող մար զերն են, ին չը հեշ տու թյամբ եր ևում 
է ստորև գծան կա րում։ Վա ռե լի քի սպա ռու մը 
հետ ևում է գրա ֆի կի նույն պատ կե րին, ին չը 
ցույց է տա լիս կա պը ան տա ռի հա սա նե լի ու-
թյան և բնա փայ տի սպառ ման միջև։ 

 

86,478

68,079

98,921

43,502

75,820

220,757

39,348

62,082

118,531

28,959

Aragatsotn

Ararat Province

Armavir Province

Gegharkunik

Kotayk Province

Lori

Shirak

Syunik

Tavush

Vayots Dzor Volume of consumed 
firewood (m3)

Forest area, ha

Գ ծա պատ կեր 5. Սպառ ված վա ռե լա փայ տի ծա վա լը 2017-2018 թվա կան նե րին, մ3, հա մե մա տած Հա յաս տա-
նի շր ջան նե րի ան տա ռա պատ տա րածք նե րի հետ 
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Այս պատ կե րը նաև Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան կա ռա վա րու թյան « Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան ան տա ռա մերձ բնա-
կա վայ րե րում բնակ վող ըն տա նիք նե րի հա-
մար ար տո նյալ ան ճար մթե րում սահ մա նե-
լու մա սին» թիվ 1535-Ն ո րոշ ման ո ւղ ղա կի 
հետ ևանքն է։ Դա ո ւղ ղա կի ո րեն խթա նում է 
ան տա ռա մերձ բնա կա վայ րե րում բնակ վող 
ըն տա նիք նե րին, որ պես զի նրանք հա վա քեն 
ան վճար փա փուկ վա ռե լա փայտ։ Վե րը ներ-
կա յաց ված ո րո շու մը, ո րն ըն դուն վել է 2011 
թվա կա նին, թերևս հե տա մուտ էր տար բեր 
նպա տակ նե րի, սա կայն այ սօր այն պետք է 
ար դի ա կա նաց նել՝ վե րա դի տար կե լով շա հա-

1  ՀՀ կադաստրի կոմիտե։ 

կիր նե րի շա հե րը։

 Հիմք ըն դու նե լով օ րի նա կան և ա պօ րի նի հա-
տումնե րի վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան և ոչ 
պաշ տո նա կան տվյալ նե րի միջև առ կա ան-
հա մա պա տաս խա նու թյու նը՝ տպա վո րու թյուն 
է ստեղծ վում, որ ան տա ռը հան դի սա նում է 
նաև ե կամ տի լավ աղ բյուր։ Ո ւս տի, մինչև 8 
խոր հա նարդ մետր փա փուկ փայտ հա վա քե-
լու թույլտ վու թյուն ու նե ցող մար դիկ կա րող 
են չհա մար վել որ պես ե րկ րի ա մե նաաղ քատ 
բնակ չու թյուն։ Դա պա հան ջում է ան հա պաղ 
և ո ւղ ղա կի պե տա կան մի ջամ տու թյուն։ 
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Գ ծա պատ կեր 6. Աղ քա տու թյան մա կար դա կը, ան տա ռային ծած քը և վա ռե լի քի ը նտ րու թյու նը Հա յաս տա նի 
մար զե րը ջե ռու ցե լու նպա տա կով՝ ը ստ տնային տն տե սու թյուն նե րի 

Տա վու շը, Լո ռին և Սյու նի քը ե րկ րի այն մար-
զերն են, ո րոնց բա ժին է ը նկ նում ե րկ րի ամ-
բողջ ան տառ նե րի 82%-ը 1։ 2000 թվա կա նին 
դրանք բո լո րը՝ մի ա սին վերց ված ու նե ցել են 
մո տա վո րա պես 294 հա զար հեկ տար ան-
տառ։ Սա կայն ըն դա մե նը 20 տար վա ըն թաց-
քում Հա յաս տա նը կորց րել է 1,748 հա ան տառ 
վե րը նշ ված մար զե րում և 2,000 hեկ տա րից 
մի փոքր ա վե լի՝ ամ բողջ ե րկ րում, ին չը կազ-
մում է ը նդ հա նուր մա կե րե սի մոտ 0.6%-ը։ 

 Բա ցի ան տա ռա հատ ման հետ կապ ված հիմ-
նախնդ րից, տվյալ նե րը ցույց են տա լիս ե րկ-
րում կոշտ վա ռե լի քի սպառ ման չա փա զանց 
խո րաց ված պատ կեր։ Մար զե րում ա ռա վել 
խոր վեր լու ծու թյու նը, օ րի նակ, կբա ցա հայ տի, 
որ Տա վու շի տնային տն տե սու թյուն նե րի մեկ 

եր րոր դը ջե ռուց ման հա մար օգ տա գոր ծում է 
փայտ, ին չը գրանց ված աղ քատ բնակ չու թյու-
նից 13%-ով ա վե լին է։ Նմա նա պես, Լո ռի ում 
տնային տն տե սու թյուն նե րի ա վե լի քան 50%-
ը վա ռե լի քի հա մար օգ տա գոր ծում է փայտ, 
սա կայն նրանց ըն դա մե նը 30%-ն է պաշ-
տո նա պես հա մար վում աղ քատ։ Աղ քա տու-
թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րի ճշգր տու թյու նը 
կա րող է լի նել բա նա վե ճի ա ռար կա, բայց և 
այն պես, սրա նից ար վող կար ևոր եզ րա կա-
ցու թյունն այն է, որ ջե ռուց ման նպա տա կով 
բնա փայտ օգ տա գոր ծող տնային տն տե սու-
թյուն նե րի մեծ մասն օգ տա գոր ծում է բնա-
փայտ այն պի սի պատ ճառ նե րով, ո րոնք պար-
տա դիր չէ, որ կապ ված լի նեն ի րենց ե կամ տի 
մա կար դա կի հետ։ 
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Է կո լո գի ա կան ի րա վի ճա կի եր կա րա ժամ կետ 
բա ցա սա կան փո փո խու թյուն ներ են դիտ վում 
ին տեն սիվ ան տա ռա հատ ման են թա կա վայ-

րե րում։ Կր կին՝ սրա լավ օ րի նակ նե րից է Լո-
ռի ում և Տա վու շում ան տա ռային է կո հա մա-
կար գե րի ներ կայիս վի ճա կը։ 

Lori

Tavush

2001-2010

2011-2018

Գ ծան կար 7. Ան տա ռա պատ ված տա րած քի կո րուստ, հա 

Լո ռու և Տա վու շի մար զե րում ան տա ռա հատ-
ման վա րըն թաց մի տու մը ներ կա յա ցուց չա-
կան է ամ բողջ ե րկ րի հա մար, և դա թերևս 
մատ նան շումն է իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
ան տա ռային տա րածք նե րի մա սով կի րառ-
վող վեր ջին սահ մա նա փա կումնե րը։ Սա կայն, 
դա կա րող է նաև նշա նա կել, որ հատ ման 
հա մար թի րա խա վոր վում են ա վե լի խո շոր 

ծա ռե րը։ Ստորև ներ կա յաց ված թի վը, ո րը 
ցույց է տա լիս փայ տի սպառ ման վե րըն թաց 
ու ղիղ գի ծը, կա րող է հար ցա կան ներ ա ռա-
ջաց նել։ Դրան կա րե լի է վե րա բեր վել որ պես 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից ա հա զան գի կոչ՝ 
պայ մա նա վոր ված ա մե նա մոտ ա պա գա յում 
ան տառ նե րի ըն դար ձակ տա րածք նե րի կորս-
տի վե րա հաս սպառ նա լի քով։ 

 
2007-2008 2010-2011 2013-2014 2017-2018

615,029 
709,851 

977,012 

842,477 

Գ ծա պատ կեր 8. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մար զե րում օգ տագրծ վող վա ռե լա փայ տի ծա վալ նե րը՝ 
վա ռե լա փայ տի սպառ ման շու կայի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում (2007-2018 թ.թ.), մ3

Եզ րա փա կե լով՝ պետք է նշել, ո ր.

•	  Տե ղե կատ վու թյան պաշ տո նա կան և ոչ 
պաշ տո նա կան աղ բյուր ներն ար տա ցո-
լում են է ներ գի այի սպառ ման նպա տա-
կով ե րկ րում փայ տի ա վե լա ցու մը, 

•	 Փայ տի սպառ ման ա ճող տեն դեն ցի 
շար ժիչ ու ժը պար տա դիր չէ, որ լի նի 
աղ քա տու թյու նը, այլ ան տա ռին մոտ 
գտն վե լը, 

•	 Կար գա վոր ման դաշ տը պետք է բա-
րե լավ վի՝ է ներ գի այի այ լընտ րան քային 
աղ բյուր նե րի պա հան ջար կը խթա նե լու 
նպա տա կով, 

•	 Երկ րի գրե թե բո լոր մար զե րում կա 
փայ տի օգ տա գործ ման տևա կան 
ա վան դույթ, և ժա մա նակ ու ջան քեր 
կպա հանջ վեն այն փո փո խե լու հա մար։ 
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3.2	ԳՅՈՒ	ՂԱՏՆ	ՏԵ	ՍՈՒ	ԹՅԱՆ	ԿԵՆ
ՍԱ	ԶԱՆԳ	ՎԱ	ԾԻ	ՆԵ	ՐՈՒԺ

 Հա յաս տա նում մշակ վող հիմ նա կան դաշ-
տային մշա կա բույ սերն են աշ նա նա ցան-
գար նա նա ցան ցո րե նը, գա րին-տա րե կա նը, 
ի նչ պես նաև՝ վար սա կը, ճակն դե ղը, հնդ կա-
ցո րե նը և ե գիպ տա ցո րե նը։ Այլ հա ցա բույ սեր 
((կո րեկ, սոր գո և այլն)) նույն պես ա ճում են 
Հա յաս տա նում փոքր քա նա կու թյուն նե րով, 
սա կայն դրանք կա րե լի է ան տե սել սույն ու-
սում նա սի րու թյան նպա տա կից ել նե լով։ Բեր-
քա հա վա քի գոր ծըն թա ցը սո վո րա կան է, և 
մի այն պա հես տա վո րումն է մե ծա պես կախ-
ված ծղո տի հե տա գա օգ տա գոր ծու մից։ Սո-
վո րա բար դրա մի մասն օգ տա գործ վում է 
ա նաս նա կե րի կամ կեն դա նի նե րի ցամ քա րի 
հա մար, ի սկ ո րոշ մա սը փշր վում և խառն վում 
է հո ղին։ Այ նու հան դերձ, ա մե նա մեծ մասն 
այր վում է դաշ տե րում, հատ կա պես՝ խո տա-
ռատ տա րի նե րին։ Ծղո տի մի ջին խո նա վու-
թյու նը հուն ձից հե տո սո վո րա բար 14-17% է, 
ի նչն այն պի տա նի է դարձ նում բրի կե տա վոր-
ման և/ կամ պե լե տա վոր ման հա մար։ 

Սույն վեր լու ծու թյան նպա տա կով կվեր լուծ վի 
գյու ղատն տե սա կան կեն սա զանգ վա ծի նե-
րու ժի եր կու տե սակ. 

Տե սա կան նե րուժ. ցա մա քային կեն սա-
զանգ վա ծի ա ռա վե լա գույն քա նակ, ո րը կա-
րող է տե սա կա նո րեն հա մար վել մատ չե լի 
կեն սաէ ներ գի այի ար տադ րու թյան հա մար՝ 
հիմ նա րար կեն սա-ֆի զի կա կան սահ ման նե-
րում։ Գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րից 

ստաց վող կեն սա զանգ վա ծի դեպ քում սա 
ներ կա յաց նում է ա ռա վե լա գույն ար տադ րո-
ղա կա նու թյուն գյու ղատն տե սու թյան տե սա-
կա նո րեն օպ տի մալ վար ման պայ ման նե րում՝ 
հաշ վի առ նե լով այն սահ մա նա փա կում նե րը, 
ո րոնք ա ռա ջա նում են ջեր մաս տի ճա նի, ար ևի 
ճա ռա գայթ ման և ան ձրև նե րի ար դյուն քում։ 
Այս նպա տա կով օգ տա գործ վե լու են պաշ տո-
նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը։ 

 Շու կա յա կան/տն տե սա կան/ի րա կա նաց
ման նե րու ժը վե րա բե րում է նե րու ժի այն 
տե սա կա րար կշ ռին, ո րը բա վա րա րում է տն-
տե սա կան չա փա նիշ նե րը տվյալ պայ ման նե-
րում (օ րի նակ՝ մր ցակ ցու թյու նը հա նա ծո վա-
ռիք նե րի կամ ած խած նի են թադր վող գնե րի 
հետ)։ Սա կախ ված է ի նչ պես ար տադ րու թյան 
ծախ սից, այն պես է լ՝ կեն սա զանգ վա ծի հում-
քային բա զայի գնից։ Գյու ղատն տե սա կան 
մշա կա բույ սե րի կեն սա զանգ վա ծի նե րու ժը 
գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է գնա հա-
տել գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րը հա-
վա քե լուց հե տո ստաց ված կեն սա զանգ վա ծի 
մնա ցորդ նե րի քա նա կը, ո րոնք պայ մա նա-
կա նո րեն նե րառ ված են Խումբ 1-ո ւմ (ցո րեն, 
գա րի, տա րե կան, վար սակ, ե գիպ տա ցո րեն, 
ար ևա ծա ղիկ) կամ պայ մա նա կա նո րեն Խումբ 
2-ո ւմ նե րառ ված մշա կա բույ սե րը (խա ղող, 
մր գա տու ծա ռեր), ո րոնք սո վո րա բար կտ-
րատ վում են գար նա նը։ Գյու ղատն տե սա կան 
մնա ցորդ նե րի քա նա կը և դրա ար դյունք հան-
դի սա ցող՝ գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե-
րի է ներ գե տիկ նե րու ժը գնա հա տե լու հա մար 
կօգ տա գործ վի հետ ևյալ ա ղյու սա կը. 

 

Ա ղյու սակ 2. Բեր քի քա նա կու թյան նկատ մամբ գո յա ցող կեն սա բա նա կան թա փո նի ար տադ րան քի գոր ծա-
կի ցը 

Մշակաբույս 
Կենսա
զանգվածի 
մնացորդ 

Բերքի քանակության նկատմամբ՝ 
գոյացող կենսաբանական թափոնի 
արտադրանքի գործակիցը

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

Շուկայի 
մատչելի
ության 
գործակից, %

Աշնանացան 
ցորեն 

Ծղոտ 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
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Մշակաբույս 
Կենսա
զանգվածի 
մնացորդ 

Բերքի քանակության նկատմամբ՝ 
գոյացող կենսաբանական թափոնի 
արտադրանքի գործակիցը

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

Շուկայի 
մատչելի
ության 
գործակից, %

Վարսակ Ծղոտ 1.4 25
Հաճար Ծղոտ 1.5 25
Եգիպտացորեն 
հատիկի համար 

Ցողուն 1.3 65

Արևածաղիկ Ցողուն 1.4 65
Մրգատու 
ծառեր

Ճյուղեր 1.2 95

Խաղող Ճյուղեր 0.8 97

 Հիմն վե լով տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րից 
ստաց ված գործ նա կան օ րի նակ նե րի վրա և 
հետ ևե լով գնա հա տումնե րի մա սով վա տա-
տե սա կան սցե նար նե րին՝ գյու ղատն տե սա-
կան մնա ցորդ նե րի շու կայի նե րու ժը կհաշ-
վարկ վի որ պես ե րկ րում առ կա ը նդ հա նուր 
կեն սա զանգ վա ծի մատ չե լի ու թյան գոր ծոն։

 Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա մա ձայն՝ 
վեց մար զեր ա ռա ջա տար դիր քե րում են կեն-
սա զանգ վա ծի ա ռու մով, ի նչ պես եր ևում է 
ստորև ներ կա յաց ված գծա պատ կե րում։ Շի-
րա կի մարզն իս կա պես չեմ պի ոնն է, որ տեղ 
2017-2019 թ.թ. մի ջին հաշ վով ստաց վել է 
41,768 տոն նա հա ցա բույս։ 

 

26,315

14,480
11,364 10,603 9,928 7,840 5,917 4,647 3,459 1,093
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Գ ծա պատ կեր 9. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րից գո յա ցած ը նդ հա-
նուր մնա ցորդ նե րը 2017-2019 թվա կան նե րին՝ ը ստ մար զե րի, տոն նա 

Յու րա քան չյուր մար զի ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի մա սին ա վե լի լավ պատ կե րա ցում 
կազ մե լու և հում քի հիմ նա կան աղ բյուր նե րը՝ 
վա ռե լի քի վե րա փո խե լու հա մար պի տա նի 
պո տեն ցի ալ տեխ նո լո գի ա նե րը մո տար կե լու 
նպա տա կով՝ կկա տար վի տե ղա կան տն տե-

սու թյուն նե րի սկ րի նինգ։ Դա կտա ո րա կյալ 
գա ղա փար ներ՝ զար գաց ման ա ռա վել ա րագ 
տեմ պի մեջ մտ նե լու նպա տա կով շու կայի 
հա մար ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման նե րը 
վեր հա նե լու նպա տա կով։ 
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Ա րա գա ծոտ նը (Ա րա գա ծոտն) Հա յաս տա նի 
մար զե րից է։ Այն գտն վում է ե րկ րի ա րևմ-
տյան հատ վա ծում, և մար զի գյու ղա կան 
բնակ չու թյու նը 3 ան գամ գե րա զան ցում է 
քա ղա քային բնակ չու թյա նը։ Ո ւս տի, բնակ չու-
թյան մեծ մա սը զբաղ վում է գյու ղատն տե սու-
թյամբ, այդ թվում՝ ե րկ րա գոր ծու թյամբ և 
ա նաս նա բու ծու թյամբ։ Հան դի սա նա լով մեծ 
գյու ղատն տե սա կան շր ջան՝ Ա րա գա ծոտ նին 
բա ժին է ը նկ նում Հա յաս տա նի ը նդ հա նուր 
տա րե կան գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան-
քի 9.7%-ը։ Մար զի ը նդ հա նուր տա րած քի մոտ 
79%-ը (2,178 կմ²) վա րե լա հո ղեր են, ո րոնց 
25%-ը (542 km²) հերկ վում է։ Գյու ղատն տե սա-
կան նշա նա կու թյան հո ղե րի մո տա վո րա պես 
240 կմ2 մա կե րե սը զբաղ ված է հա ցազ գի նե-
րով և չոր սեր մե րով։ Ա րա գա ծոտ նում 47 կմ2 
պտ ղա տու այ գի նե րի մոտ 40%-ո ւմ ա ճում է 
խա ղող։ Կար տո ֆիլ մշա կող գյու ղա ցի ա կան 
տն տե սու թյուն նե րը զբա ղեց նում են մոտ 16 
կմ2 մա կե րես, ի սկ բան ջա րե ղեն մշա կող նե րը՝ 
10կմ2։ 

Մար զում պտ ղա տու այ գի նե րից ստաց վող 
կեն սա զանգ վա ծի մնա ցորդ նե րի նե րու ժը 
հա մե մա տա բար ցածր է։ Տա րե կան կտր ված-
քով ու նե նա լով մի ջին հաշ վով 427 տոն նա 
մնա ցորդ՝ այս մար զին բա ժին է ը նկ նում ե րկ-
րի ը նդ հա նուր ցու ցա նի շի ըն դա մե նը 2.7%-ը։ 

Հետ ևե լով պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյա-
նը՝ մար զում ա ճող հիմ նա կան հա ցա հա տի-
կային մշա կա բույ սերն են աշ նա նա ցան ցո րե-
նը և գար նա ցան գա րին, ին չը պատ կեր ված 
է ստորև գծա պատ կե րում։ 2017-2019 թվա-
կան նե րի ըն թաց քում կեն սա զանգ վա ծային 
վա ռե լի քի ար տադ րու թյան հա մար պի տա նի 
ծղո տի մի ջին քա նա կու թյուն նե րը կազ մել են 
տա րե կան ա վե լի քան 20 տոն նա։ 
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Գ ծա պատ կեր 10. Բու սա կան մնա ցորդ ներ, Ա րա-
գա ծոտ նի մարզ, տոն նա

Ու նե նա լով մի ջի նում ցածր ջեր մա րար ու նա-
կու թյուն, ո րը կազ մում է 15 ՄՋ/կգ, հա ցա հա-
տի կային մշա կա բույ սե րից ստաց վող կեն-
սա զանգ վա ծի է ներ գե տիկ նե րու ժը կա րե լի 
գնա հա տել 300 ՏՋ-ի չա փով։ Կեն սա զանգ-
վա ծային վա ռե լի քի օգ տա գոր ծու մը կփո խա-
րի նի 13,300 խոր հա նարդ մետր բնա փայ տի։

Քա նի որ Ա րա գած լե ռան բարձ րա վան դա-
կում, մաս նա վո րա պես Ա պա րա նի և Թա լի նի 
շր ջան նե րում, ա նաս նա բու ծու թյունն ա վե լի 
մեծ տա րա ծում ու նի գյու ղա կան հա մայնք նե-
րում, ա պա կան գո մաղ բի զգա լի քա նա կու-
թյուն ներ, ին չը կա րող են հաշ վի ա ռն վել կեն-
սա վա ռե լա նյու թե րի ար տադ րու թյան նպա-
տա կով դրա նե րու ժը գնա հա տե լիս։ Տա րե-
կան մի ջի նը 365 տոն նա գո մաղ բի հաշ վար-
կով՝ այս տեղ առ կա է ա մեն տա րի հա վաք-
վող գո մաղ բի քա նա կու թյան ½-ից հա վե լյալ 
1,297,546 ՏՋ է ներ գի ա ստա նա լու լավ նե րուժ։
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Գ ծա պատ կեր 11 Կեն դա նի նե րի գո մաղբ, Ա րա գա-
ծոտ նի մարզ, տոն նա 
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Ա րա րա տը (Ա րա րատ) Հա յաս տա նի մար զե-
րից է։ Մարզն ան վան վել է բիբ լի ա կան Ա րա-
րատ լե ռան պատ վին։ Ա րև մուտ քից այն սահ-
մա նա կից է Թուր քի ային, ի սկ հա րա վից՝ Ա դր-
բե ջա նի Նա խիջ ևա նի ի նք նա վար հան րա պե-
տու թյա նը։ Այն շր ջա պա տում է Նա խիջ ևա նի 
Քար քի ան կլա վը, ո րը վե րահսկ վում Հա յաս-
տա նի կող մից Ղա րա բա ղյան պա տե րազ մի 
ըն թաց քում 1992 թ. մայի սին դրա գրա վու մից 
հե տո։ Ա րա րա տի ներ քին սահ ման ներն ան-
ցնում են հյու սիս-ա րև մուտ քից՝ Ար մա վի րի 
մար զով, հյու սի սից՝ Կո տայ քի մար զով, ար-
ևել քից՝ Գե ղար քու նի քի մար զով, հա րավ-ար-
ևել քից՝ Վայոց Ձո րի մար զով և հյու սի սից՝ Եր-
ևան քա ղա քով։ Հա յաս տա նի նախ կին եր կու 
մայ րա քա ղաք նե րը՝ Ար տա շա տը և Դվի նը 
գտն վում են ներ կայիս Ա րա րա տի մար զում։ 
Այս տեղ է գտն վում նաև Խոր Վի րապ վան քը, 
ո րը հայտ նի է որ պես Գրի գոր Լու սա վոր չի 13-
ա մյա բան տար կու թյան վայր, և այս տեղ է 
Ա րա րատ լե ռա նը ա մե նա մոտ կե տը Հա յաս-
տա նի սահ ման նե րում։ 

Գտն վե լով բեր րի Ա րա րա տյան դաշ տա վայ-
րում, այս մար զին բա ժին է ը նկ նում Հա յաս-
տա նի ը նդ հա նուր տա րե կան գյու ղատն տե-
սա կան ար տադ րան քի 15%-ը։ Մար զի ը նդ-
հա նուր տա րած քի մոտ 75%-ը (1,567 կմ2) 
վա րե լա հո ղեր են, ո րոնց 17.23%-ը (270 կմ2) 
հերկ վում է։ 

Պտ ղա տու այ գի նե րից հիմ նա կա նում ստաց-
վում է խա ղող, ծի րան և դեղձ։ Մյուս ար տադ-
րանք նե րից ե ն՝ տան ձը, խն ձո րը, սե խը, ձմե-
րու կը, սմ բու կը, հա ցազ գի նե րը և չոր սեր մե-
րը։ Ա րա րա տը Հա յաս տա նի գի նու ար տադ-
րու թյան ա ռա ջա տար մար զե րից է՝ խա ղո ղի 
մշակ ման և գի նու ար տա հան ման ա ռու մով 
(Ար մա վի րի և Վայոց Ձոր մար զե րի հետ մեկ-
տեղ):

Մար զի ո ռոգ ման հա մա կար գը բա վա կա-
նին զար գա ցած է։ Գյու ղա ցի ա կան նշա-
նա կու թյան հո ղե րի 90%-ը ո ռոգ վում է՝ 
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Գ ծա պատ կեր 12. Բու սա կան մնա ցորդ ներ, Ա րա-
րա տի մարզ, տոն նա 

հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծե լով Վե դի և 
Ա զատ գե տե րից բաց ված ջրանցք նե րը։ 
Գե ղա նիստ գյուղն ու նի պա րար տա նյութ 
ար տադ րող մաս նա գի տաց ված գոր ծա-
րան և ո ռոգ ման հա մա կար գի նա խա գիծ։ 

Մար զում կան 2 մեծ թռչ նա բու ծա կան ֆեր-
մա ներ, ո րոնք գտն վում են Քաղց րա շեն գյու-
ղում և Մա սիս քա ղա քում։ Վեր ջին ժա մա-
նակ նե րում մար զում զգա լի ո րեն զար գա ցել 
է ձկ նա բու ծու թյու նը։ Ձկ նա բու ծա կան ա մե-
նա մեծ ջրա վա զան նե րը գտն վում են Ար մաշ 
գյու ղի և Վայոց Ձո րի մո տա կայ քում։ 

25,037

17,319
13,409

2017 2018 2019

Գ ծա պատ կեր 13. Հա ցա բույ սե րի մնա ցորդ ներ, 
Ա րա րա տի մարզ, տոն նա 
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Գ ծա պատ կեր 14. Կեն դա նի նե րի գո մաղբ, Ա րա-
րատ, տոն նա
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Հա ցա բույ սե րից ծղո տի զգա լի ռե սուրս ներ են 
ստաց վում այս մար զում։ Տա րե կան ստա նա-
լով մի ջի նը 23,668 տոն նա ծղոտ՝ այս հում քի 
մեջ պա րու նակ վող է ներ գի ային բա ժին է ը նկ-
նում 279 ՏՋ։ Է ներ գի այի այս քա նա կու թյու նը 
կա րող է փո խա րի նել մար զում տնային տն-
տե սու թյուն նե րի կող մից ներ կա յումս սպառ-
վող 20,000 տոն նա բնա փայ տին։ 

Ել նե լով այն են թադ րու թյու նից, որ մնա ցորդ-
նե րից ըն դա մե նը 25%-ը կա րող է օգ տա գործ-
վել վա ռե լի քի ար տադ րու թյան հա մար, կա րե-
լի է ար տադ րել մո տա վո րա պես 4,647 տոն նա 

վա ռե լիք։ Կա կեն սաէ ներ գի այի զգա լի նե-
րուժ է, որ կա րե լի է ստա նալ Ա րա րա տում՝ 
ա նաս նա բու ծու թյան մնա ցորդ նե րից։ Տա րե-
կան կտր ված քով ու նե նա լով մի ջի նը 228,670 
տոն նա կեն դա նի նե րի գո մաղբ՝ մարզն ու նի 
է ներ գի այի և ջեր մու թյան ստաց ման հա մար 
կեն սա գա զի նա խագ ծեր ի րա կա նաց նե լու 
մեծ նե րուժ։ Կեն սա գա զի ար տադ րու թյան 
հա մար ա ռն վազն 50% մաս նա բաժ նով՝ ար-
տադր վող է ներ գի այի քա նա կու թյու նը կլի նի 
մոտ 830,371 ՏՋ։ 

Ար մա վի րը (Ար մա վիր) Հա յաս տա նի ա րևմ-
տյան հատ վա ծում գտն վող 
մար զե րից է։ Այն գտն վում է Ա րա րա տյան 
դաշ տա վայ րում, որ տեղ հա րա վից գե րիշ խում 
է Ա րա րա տյան լե ռը, ի սկ հյու սի սից՝ Ա րա գած 
լե ռը։ Մարզ կենտ րո նը Ար մա վիր քա ղաքն է, 
ի սկ ա մե նա մեծ քա ղա քը՝ Վա ղար շա պա տը 
(Էջ մի ա ծին)։ Մար զը Թուր քի այի հետ ու նի 72 
կմ եր կա րու թյամբ եր կար սահ ման՝ դե պի հա-
րավ և ա րև մուտք ո ւղ ղու թյուն նե րով։ Զբա-
ղեց նե լով բեր րի Ա րա րա տյան դաշ տա վայ րի 
հիմ նա կան մա սը՝ Ար մա վի րի մար զը իր մեծ 
ներդ րումն է բե րում Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում։ 
Մար զի տն տե սու թյու նը մե ծա պես հիմն ված է 
գյու ղատն տե սու թյան վրա, նե րա ռյալ՝ ե րկ րա-
գոր ծու թյու նը և ա նաս նա բու ծու թյու նը։ Մար-
զի ը նդ հա նուր մա կե րե սի մոտ 78%-ը (970 
կմ²) վա րե լա հո ղեր են, ո րոնց 40%-ը (388 կմ²) 
հերկ վում է։ Հիմ նա կան մշա կա բու սերն են 
խա ղո ղը, ծի րա նը, տան ձը, սա լո րը, հա ցազ-
գի նե րը, չոր սեր մե րը և բան ջա րե ղե նը։ Ներ-
կա յումս մար զին բա ժին է ը նկ նում Հա յաս-
տա նի ը նդ հա նուր տա րե կան գյու ղատն տե-
սա կան ար տադ րան քի 17.8%-ը։ Ար մա վի րը 
Հա յաս տա նի գի նու ար տադ րու թյան ա ռա ջա-
տար մար զե րից է՝ խա ղո ղի մշակ ման և գի նու 
ար տա հան ման ա ռու մով (Ա րա րա տի և Վայոց 
Ձոր մար զե րի հետ մեկ տեղ)։

Ինչ պես նախ կի նում ներ կա յաց ված մար զե րը, 
այն պես է լ՝ Ար մա վի րը բնու թագր վում է հա-
ցազ գի մշա կա բույ սե րի մնա ցորդ նե րի զգա-
լի ծա վալ նե րով։ Ստա նա լով մի ջի նը 23,668 
տոն նա՝ ծղո տում պա րու նակ վող է ներ գի այի 
քա նա կու թյու նը կկազ մի 355 ՏՋ։ Վա ռե լի քի 
հա մար օգ տա կար կեն սա զանգ վա ծի քա նա-
կու թյուն նե րը կա րող են ա վե լա նալ՝ հաս նե լով 
մինչև 6,000 տոն նայի։ 

Ա նաս նա բու ծու թյան բարձր մա կար դա կով 
պայ մա նա վոր ված՝ ստաց վող գո մաղ բի քա-
նա կու թյուն նե րով մար զը հան դի սա նում է 

այդ ռե սուր սի 4-րդ ա մե նա մեծ ար տադ րո-
ղը։ Տա րե կան ար տադ րե լով մին ջին հաշ վով 
354 հա զար տոն նա գո մաղբ և օգ տա գոր ծե-
լով դրա 50%-ը է ներ գե տիկ նպա տակ նե րով ՝ 
ստեղծ վում է լավ հնա րա վո րու թյուն, որ կա-
րող է ար տադր վել 1,521,389 ՏՋ է ներ գի ա, ո րը 
կմա տա կա րար վի ցան ցին։ 
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Գծապատկեր 15. Կենդանիների գոմաղբ, 
Արմավիր, տոննա 
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Գծապատկեր 16. Բուսական մնացորդներ, 
Արմավիրի մարզ, տոննա 

2017 2018 2019

28,452

20,889 21,665

Գծապատկեր 17. Հացաբույսերի մնացորդներ, 
Արմավիրի մարզ, տոննա 

Գե ղար քու նի քը (Գե ղար քու նիք) Հա յաս տա նի 
մար զե րից է։ Մարզ կենտ րո նը և ա մե նա մեծ 
քա ղա քը Գա վառն է։ Գե ղար քու նի քի մար զը 
գտն վում է Հա յաս տա նի ար ևե լյան հատ վա-
ծում, և ը նդ հա նուր սահ ման ու նի Ա րդ բե ջա նի 
և Շա հու մյա նի շր ջա նի հետ։ Իր 5,348 կմ2 մա-
կե րե սով՝ Գե ղար քու նի քը Հա յաս տա նի ա մե-
նա մեծ մարզն է։ Սա կայն իր տա րած քի 24%-ը 
կամ 1,278 կմ2-ը զբա ղեց նում է Սևա նա լի ճը, 
ո րը Ա նդր կով կա սի ա մե նա մեծ լիճն է և մար-
զի հիմ նա կան զբո սաշր ջային վայ րը։ Գե ղար-
քու նի քի մար զի տն տե սու թյու նը հիմ նա կա-
նում ու նի գյու ղատն տե սա կան կող մո րո շում, 
նե րա ռյալ՝ ե րկ րա գոր ծու թյու նը և ա նաս նա-
բու ծու թյու նը։ Այս մար զին բա ժին է ը նկ նում 
Հա յաս տա նի ը նդ հա նուր տա րե կան գյու-
ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 18%-ը։ Մար-
զի ը նդ հա նուր տա րած քի մոտ 65%-ը (3,487 
կմ2) վա րե լա հո ղեր են, ո րոնց 27.3%-ը (951.5 
կմ2) հերկ վում է։ Գե ղար քու նի քում մոտ 60,000 
գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն ներ շա հա-
գործ վում են մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից։ 
Հիմ նա կան մշա կա բույ սերն են կար տո ֆի լը և 
հա ցազ գի նե րը։ 

Հա ցա բույ սե րից ստաց վող մնա ցորդ ներն ու-
նեն ա մե նա մեծ նե րու ժը, ի նչ պես նշ վում է 
Գծա պատ կեր 18-ո ւմ։ Տա րե կան կտր ված քով 
հա վաք վող մի ջին քա նա կու թյուն նե րը կազ-
մում են մոտ 58,000 տոն նա. այս ռե սուր սի նե-
րու ժով մար զը Շի րա կից հե տո զբա ղեց նում 
է ե րկ րորդ տե ղը։ Ե թե այս նե րու ժի մեկ քա-
ռոր դը հա մար վի օգ տա կար կոշտ վա ռե լի քի 
ար տադ րու թյան հա մար, ա պա ա մեն տա րի 
կտ րա մադր վի 14.5 հա զար տոն նա բրի կե տի 
և/ կամ պե լե տի հա մար։ 

Ար տադր վե լու և սպառ վե լու պա րա գա յում՝ 
կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քը կփո խա րի նի 
15,500 խոր հա նարդ մետր բնա փայ տի, ին չը 
կազ մում է մար զի ներ կայիս սպառ ման 36%-
ը։

 Կեն սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյան հա մար 
օգ տա գոր ծե լի մնա ցորդ նե րի ա մե նա մեծ նե-
րու ժը բա ժին է ը նկ նում ա նաս նա բու ծու թյու-
նից ստաց վող գող մաղ բին։ Վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ մար զը հան դի-
սա նում է ե րկ րում ա մե նա շատ կեն դա նի նե րի 
գո մաղբ տվող մար զը, ո րը պետք է դի տար-
կել որ պես տվյալ մար զում կեն սա վա ռե լի քի 
զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան հիմ նա կան 
բա ղադ րիչ տարր։ Տա րե կան կտր ված քով ար-
տադ րե լով գրե թե կես մի լի ոն տոն նա գո մաղբ՝ 
մար զը կկա րո ղա նա ար տադ րել 1,639,926 ՏՋ 
է ներ գի ա։
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2017 2018 2019

61,573
69,626

42,562

Գծապատկեր 18. Հացաբույսերի մնացորդներ, 
Գեղարքունիքի մարզ, տոննա La
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Գծապատկեր 19. Կենդանիների գոմաղբ, 
Գեղարքունիքի մարզ, տոննա

Կո տայ քը (Կո տայք) Հա յաս տա նի մար զե-
րից է։ Այն գտն վում է ե րկ րի կենտ րո նա կան 
հատ վա ծում։ Մարզ կենտ րո նը Հրազ դանն, 
ի սկ ա մե նա մեծ քա ղա քը՝ Ա բո վյա նը։ Այն ան-
վան վել է Հին Հա յաս տա նի պատ մա կան Այ-
րա րատ նա հան գի Կո տայք կան տո նի պատ-
վին։ Կո տայ քը Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սա-
կան ար տադ րան քի և ա նաս նա բու ծու թյան 
հիմ նա կան կենտ րոն նե րից է, ո րին բա ժին 
է ը նկ նում Հա յաս տա նի ը նդ հա նուր տա րե-
կան գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 6%-
ը։ Մար զի ը նդ հա նուր տա րած քի մոտ 74%-ը 
(1,546.4 կմ²) վա րե լա հո ղեր են, ո րոնց 24.4%-
ը (378 կմ²) հերկ վում է։ Կո տայ քում թվով 
36,125 գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն ներ շա-
հա գործ վում են մաս նա վոր հատ վա ծի կող-
մից կամ կոո պե րա տիվ նե րի մի ջո ցով։ Մար զի 
գյու ղատն տե սա կան ապ րանք նե րը բա ժան-
վում են հետ ևյալ կերպ. 40%-ը ստաց վում է 
ա նաս նա բու ծու թյու նից, 14%-ը ծխա խո տի 
մշա կու մից, 10%-ը մր գե րից, 8% բան ջա րե-
ղե նից, 28%-ն՝ այլ ապ րանք նե րից, նե րա ռյալ՝ 
հա ցազ գի նե րը և չոր հա ցա հա տիկ նե րը։ Պտ-
ղա տու այ գի նե րը հիմ նա կա նում ար տադ րում 
են խա ղող, ծի րան, դեղձ և խն ձոր։ 

 Մարզն ու նի ծղո տի լավ նե րուժ։ Յու րա քան-
չյուր տա րի մի ջի նը 31 հա զար տոն նա ծղո-
տի ար տադ րու թյամբ՝ դրա մո տա վո րա պես 8 
հա զար տոն նան կա րող է վե րա փոխ վել կոշտ 
վա ռե լի քի։ Ու նե նա լով մի ջի նում ցածր ջեր-
մա րար ու նա կու թյուն, ո րը կազ մում է 17.5 Մջ/
կգ, այս վա ռե լի քի այ րու մից ստաց վող է ներ-
գի ան կա ռա ջաց նի 137 Տե րա Ջոուլ է ներ գի ա։ 
Կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լիքն օգ տա գոր-
ծե լու մի ջո ցով՝ մար զում կա րող է փո խա րին-
վել մոտ 10 հա զար խոր հա նարդ մետր բնա-
փայ տի սպա ռու մը։

 Մար զի պտ ղա տու և խա ղո ղի այ գի նե րի մնա-
ցորդ նե րից ստաց վող վա ռե լի քը կփո խա րի նի 
հա վե լյալ 1.7 հա զար խոր հա նարդ մետր փայ-

տի, ո րը կկազ մի 31,620 ՄՋ՝ ծղո տից ստաց վող 
վա ռե լի քի հետ մի ա սին։

 Ա նաս նա բու ծու թյու նից ստաց վող մնա ցորդ-
ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են մար զի կեն-
սա ռե սուրս նե րի նե րու ժի կար ևոր մա սը։ Մի-
ջի նը 315 հա զար տոն նա գո մաղ բի հաշ վար-
կով՝ է ներ գի այի ար տադ րու թյան հա մար դրա 
ա ռն վազն 50%-ի օգ տա գործ ման նե րու ժի 
ար դյուն քում կս տաց վի 1,228,647 ՏՋ։ 

2017 2018 2019

61,573
69,626

42,562

Գծապատկեր 20. Հացաբույսերի մնացորդներ, 
Կոտայքի մարզ, տոննա 
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1,133

1,114

1,193

2017 2018 2019

Գծապատկեր 21. Բուսական մնացորդներ, 
Կոտայքի մարզ, տոննա 
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Գծապատկեր 22. Կենդանիների գոմաղբ, 
Կոտայքի մարզ, տոննա 

Լո ռին (Լո ռի) Հա յաս տա նի մար զե րից է։ Այն 
գտն վում է ե րկ րի հյու սի սային հատ վա ծում՝ 
սահ մա նակ ցե լով Վրաս տա նին։ Վա նա ձո րը 
մարզ կենտ րոնն է և մար զի ա մե նա մեծ քա-
ղա քը։ 2016 թվա կա նի դրու թյամբ մար զին 
բա ժին է ըն կել Հա յաս տա նի տա րե կան ը նդ-
հա նուր ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան քի 
մոտ 6%-ը։ Լո ռին մե տա լուր գի ա կան ար դյու-
նա բե րու թյան, շի նա նյու թե րի ար տադ րու-
թյան, ի նչ պես նաև՝ կաթ նամ թեր քի ար տադ-
րու թյան կար ևոր կենտ րոն է։ Այս տեղ է գտն-
վում Յու նես կոյի հա մաշ խար հային ժա ռան-
գու թյու նում նե րառ ված Հաղ պա տի և Սա նա-
հի նի վան քե րը, ի նչ պես նաև՝ լավ պահ պան-
ված Ախ թա լայի վան քը, որ տեղ հայե րը, վրա-
ցի նե րը և հույ նե րը սեպ տեմ բե րի 20-21-ին 
կա տա րում են ա մե նա մյա ո ւխ տագ նա ցու-
թյուն։ 

Մար զին սպա սար կում է Ստե փա նա վա նի 
օ դա նա վա կա յա նը։ Լո ռի ի գյու ղատն տե սու-
թյու նը կազ մում է Հա յաս տա նի տա րե կան 
ը նդ հա նուր գյու ղատն տե սա կան ար տադ-
րան քի 7.5%-ը։ Լո ռի ում բնակ չու թյան մո տա-
վո րա պես 40%-ը ներգ րավ ված է գյու ղատն-
տե սա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ, նե րա ռյալ՝ 
ե րկ րա գոր ծու թյու նը և ա նաս նա բու ծու թյու նը։ 

2017 2018 2019

61,573
69,626

42,562

Գծապատկեր 23. Հացաբույսերի մնացորդներ, 
Լոռու մարզ, տոննա 

Մար զի տա րած քի գրե թե 66.3%-ը (2,511.5 
կմ2) վա րե լա հո ղեր են, ո րոնց 17%-ը (421 կմ2) 
հերկ վում է։ Մար զի հիմ նա կան մշա կա բույ-
սերն են հա ցազ գի նե րը, ո րոնց հա ջոր դում է 
կար տո ֆի լը և բան ջա րե ղե նը։

 Մար զը զբա ղեց նում է եր րորդ տե ղը՝ հա
ցազ գի նե րից ստաց վող ծղո տի նե րու ժի 
մա սով։ Տա րե կան կտր ված քով տա տան
վե լով 4546 տոն նայի սահ ման նե րում՝ այն 
քա նա կու թյուն նե րը, ո րոնք հնա րա վոր է 
փո խար կել վա ռե լի քի, կկազ մեն մոտ 11 
տոն նա, ո րը կվե րած վի 170 ՏՋ է ներ գի այի։

Կան նաև զգա լի քա նա կու թյամբ բու սա կան 
մնա ցորդ ներ, ո րոնք ստաց վում են պտ ղա տու 
և խա ղո ղի այ գի նե րից։ Չնա յած դրանք ան-
նշան ե ն՝ կեն սա զանգ վա ծի այլ տե սակ նե րի 
հա մե մատ, սա կայն պետք է հաշ վի ա ռն վեն՝ 
պայ մա նա վոր ված ա ճող տեն դեն ցով։ 

 Հա մա ձայն պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու-
թյան՝ կեն սաէ ներ գի այի ա մե նա մեծ նե րու ժը 
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բա ժին է ը նկ նում կեն դա նի նե րի գո մաղ բին։ 
Այս ի մաս տով մար զը զբա ղեց նում է ե րկ րի 
մար զե րի ա ռա ջին 5 հո րի զո նա կան նե րը։ Ու-
նե նա լով մի ջի նում 331 հա զար տոն նա կեն-

դա նի նե րի գո մաղբ, այս քա նա կու թյան 50% 
-ի՝ կեն սա գա զի փո խարկ ման նե րու ժի ար-
դյուն քում կս տաց վի ա ռն վազն 1,109,988 ՏՋ։ 

2017 2018 2019

1,133

1,114

1,193

Գծապատկեր 24. Բուսական մնացորդներ, Լոռու 
մարզ, տոննա 
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Գծապատկեր 25. Կենդանիների գոմաղբ, Լոռու 
մարզ, տոննա 

Շի րա կը (Շի րակ) Հա յաս տա նի մար զե րից է։ 
Այն գտն վում է ե րկ րի հյու սիս-ա րևմ տյան 
հատ վա ծում՝ ա րև մուտ քից սահ մա նակ ցե լով 
Թուր քի ային, ի սկ հյու սի սից՝ Վրաս տա նին։ 
Մարզ կենտ րո նը և ա մե նա մեծ քա ղա քը Գյում-
րին է։ Մար զի տն տե սու թյու նը հիմ նա կա նում 
հիմն ված է գյու ղատն տե սու թյան, այդ թվում՝ 
ե րկ րա գոր ծու թյան և ա նաս նա բու ծու թյան 
վրա։ Հա յաս տա նի ը նդ հա նուր տա րե կան 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քում մար զի 
մաս նա բա ժի նը կազ մում է 11.6%։ Մար զի 
ը նդ հա նուր տա րած քի մոտ 80%-ը (2,145.5 
կմ²) վա րե լա հո ղեր են, ո րոնց 36.7%-ը (787 
կմ²) հերկ վում է ։

 Շի րա կի բեր րի դաշ տա վայ րը Հա յաս տա նի 
հա ցազ գի նե րի և կար տո ֆի լի ա մե նա մեծ ար-
տադ րողն է։ Մար զում ո ռոգ ման հա մա կար գը 
բա վա կա նին զար գա ցած է։ 

Ըստ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան՝ մար-
զը զբա ղեց նում է ա ռա ջին տե ղը ծղո տի սե-
փա կան ռե սուրս նե րի գծով։ Տա րե կան մի ջին 
հաշ վով 105 հա զար տոն նա ար տադ րան-
քի հաշ վար կով՝ տն տե սա պես ող ջա միտ կլի-
նի հա վա քել և ար տադ րել մինչև 30 հա զար 
տոն նա կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լիք։ Այս 
քա նա կու թյու նը կպա րու նա կի 460 ՏՋ է ներ-
գի ա, ո րը կփո խա րի նի 33 հա զար խոր հա-
նարդ մետր փայ տի։ 

Այս տեղ կա նաև կեն դա նի նե րի գո մաղ բից 
ստաց վող մնա ցորդ նե րի զգա լի նե րուժ։ Մար-
զը զբա ղեց նում է ե րկ րորդ տե ղը գո մաղ բի իր 
նե րու ժի գծով։ Յու րա քան չյուր տա րի հա-
վաք վող գո մաղ բի մի ջին քա նա կու թյուն նե րը 

տա լիս են 1,403,886 ՏՋ է ներ գի այի ար տադ-
րու թյան հնա րա վո րու թյուն, ե թե մի այն օգ-
տա գործ վի մնա ցորդ նե րի 50%-ը։ Այս մար-
զում կեն սա զանգ վա ծային մնա ցորդ նե րի 
մեծ նե րու ժը են թա կա է հե տա գա ման րակր-
կիտ վեր լու ծու թյան։ Քա նի որ բնա փայ տի օգ-
տա գոր ծումն այս մար զում, ա մե նա ցած րե րից 
է ե րկ րի մասշ տա բով, կեն սա զանգ վա ծի և այլ 
կեն սա վա ռե լա նյու թե րի նե րու ժի ու սում նա-
սի րու թյու նը հատ կա պես այս մար զում կու նե-
նա ա ռաջ նա կարգ նշա նա կու թյուն։ 

Բա ցի այդ, մար զում է ներ գե տիկ աղ քա տու-
թյան ներ կա մա կար դա կը կա րող է լու ծում 
գտ նել է ներ գի այի այ լընտ րան քային աղ բյուր-
նե րի զար գաց ման մի ջո ցով։ 
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Գծապատկեր 26. Կենդանիների գոմաղբ, Շիրակի 
մարզ, տոննա 

2017 2018 2019

106,766

148,885

60,134

Գծապատկեր 27. Հացաբույսերի մնացորդներ, 
Շիրակի մարզ, տոննա 

Սյու նի քը (Սյու նիք) Հա յաս տա նի ա մե նա հա-
րա վային հատ վա ծում գտն վող մարզն է։ Հյու-
սի սից այն սա հա մա նակ ցում է Վայոց Ձո րի 
մար զին, ա րև մուտ քից՝ Ա դր բե ջա նի Նա խիջ-
ևա նի ի նք նա վար հան րա պե տու թյան ան կա-
վին, ար ևել քից՝ դե ֆակ տո ան կախ Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի հան րա պե տու թյա նը, ի սկ հա րա-
վից՝ Ի րա նին։ Մարզ կենտ րո նը և ա մե նա մեծ 
քա ղա քը Կա պանն է։ 

Մար զի ը նդ հա նուր մա կե րե սի մոտ 74%-ը 
(3,336 կմ²) վա րե լա հո ղեր են, ո րոնց 13.2%-ը 
(440 կմ²) հերկ վում է։ 

 Գյու ղա կան բնակ չու թյու նը հիմ նա կա նում 
զբաղ վում է գյու ղատն տե սու թյամբ և ա նաս-
նա բու ծու թյամբ։ Մար զը տա լիս է Հա յաս տա-
նի տա րե կան գյու ղատն տե սա կան ար տադ-
րան քի 6.5%-ը։ Հիմ նա կան մշա կա բույ սերն են 
հա ցազ գի նե րը, չոր հա ցա հա տիկ նե րը, կար-
տո ֆի լը և բան ջա րե ղե նը։ 

Պատ շա ճո րեն հա վա քե լու դեպ քում մի այն 
աշ նա նա ցան ցո րե նը կա րող է ա պա հո վել 
կեն սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյան հա մար 
պի տա նի 15 տոն նա մնա ցորդ։ Ը նդ հա նուր 
առ մամբ, հա ցազ գի մշա կա բույ սե րը կա րող 
են տալ ա վե լի քան 21 հա զար տոն նա կեն-
սա զանգ ված։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ա մե նա մեծ 
նե րու ժը բա ժին է ը նկ նում կեն դա նի նե րի գո-
մաղ բին, ին չը պահ պա նել է կա յուն դի նա մի-
կա 2017-2019 թվա կան նե րի ըն թաց քում։ 

Այս մնա ցորդ նե րից ստաց վե լիք է ներ գի այի 
քա նա կու թյու նը կազ մում է 315,000 ՄՋ հա-
ցա բույ սե րից, և 973,926 ՏՋ՝ կեն դա նի նե րի 
գո մաղ բից։ 

Պայ մա նա վոր ված պտ ղա տու այ գի նե րից հա-
վաք վող փոքր քա նա կու թյուն նե րով՝ դրանք 
կա րե լի է ան տե սել ել նե լով սույն վեր լու ծու-
թյան նպա տակ նե րից։ 

2017 2018 2019

106,766

148,885

60,134

Գծապատկեր 28. Հացաբույսերի մնացորդներ, 
Սյունիքի մարզ, տոննա
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2017 2018 2019

689.7

698.4
702

Գծապատկեր 29. Բուսական մնացորդներ, 
Սյունիքի մարզ, տոննա La
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Գծապատկեր 30. Կենդանիների գոմաղբ, Սյունիքի 
մարզ, տոննա

Տա վու շը (Տա վուշ), Հա յաս տա նի մար զե րից 
է։ Այն գտն վում է Հա յաս տա նի հյու սիս-ար ևե-
լյան հատ վա ծում, և հյու սի սից սահ մա նակ-
ցում է Վրաս տա նին, ի սկ ար ևել քից՝ Ա դր բե-
ջա նին։ Ներ քին սահ ման ներ ու նի հա րա վից՝ 
Գե ղար քու նի քի մար զի, հա րավ-ա րև մուտ քից՝ 
Կո տայ քի մար զի, ի սկ ա րև մուտ քից՝ Լո ռու 
մար զի հետ։ Մարզ կենտ րո նը և մար զի ա մե-
նա մեծ քա ղա քը Իջ ևանն է։ 

Տա վուշն ու նի ցածր գյու ղատն տե սա կան ին-
դեքս՝ Հա յաս տա նի տա րե կան ը նդ հա նուր 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քում կազ-
մե լով ըն դա մե նը 4.8%։ Մար զի ը նդ հա նուր 
տա րած քի մոտ 41%-ը (1,108 կմ²) վա րե լա-
հո ղեր են, ո րոնց 23%-ը (256 կմ²) հերկ վում է։ 
Շատ գյու ղա կան հա մայնք նե րում բնակ չու-
թյու նը հիմ նա կա նում զբաղ վում է ե րկ րա գոր-
ծու թյամբ, ա նաս նա բու ծու թյամբ և խո զա բու-
ծու թյամբ։ Հիմ նա կան մշա կա բույ սերն են հա-
ցազ գի նե րը և խա ղո ղը։ 

Ուս տի, մար զում առ կա ը նդ հա նուր նե րու ժը 
ցածր է ե րկ րի մյուս մար զե րի հա մե մա տու-
թյամբ. մարզն ու նի հա ցազ գի նե րի ծղո տի 
և կեն դա նի նե րի գո մաղ բի դրա կան նե րու ժը 
խթա նե լու լավ հնա րա վո րու թյուն։ 

 Տա րե կան կտր ված քով ստա նա լով մի ջի նը 
14 հա զար տոն նա ծղոտ՝ լավ հնա րա վո րու-
թյուն է ստեղծ վում, որ պես զի մնա ցորդ նե րի 
մեկ քա ռոր դը կա րե լի լի նի տն տե սա պես ող-
ջա միտ ե ղա նա կով մշա կել՝ ստա նա լով վա-
ռե լիք։ Բա ցի այդ, կեն սա զանգ վա ծի ո լոր տի 
զար գա ցու մը դրա կան ազ դե ցու թյուն կու նե-
նա մար զում բնա փայ տի սպառ ման ա ճի վրա։ 

2017 2018 2019

17,747
14,491

9,271

Գծապատկեր 31. Հացաբույսերի մնացորդներ, 
Տավուշի մարզ, տոննա 
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Գծապատկեր 32. Բուսական մնացորդներ, 
Տավուշի մարզ, տոննա

La
rg

e 
ca

ttl
e

O
th

er
 ca

ttl
e

Pi
gs

, h
ea

d

Sm
al

l c
at

tle
 h

ea
d

La
rg

e 
ca

ttl
e

O
th

er
 ca

ttl
e

Pi
gs

, h
ea

d

Sm
al

l c
at

tle
 h

ea
d

La
rg

e 
ca

ttl
e

O
th

er
 ca

ttl
e

Pi
gs

, h
ea

d

Sm
al

l c
at

tle
 h

ea
d

2018 2019 2020

72
,9

11

43
,6

16

30
,4

19

6,
76

1

71
,7

44

45
,6

87

32
,3

48

6,
40

2

76
,0

59

48
,8

43

38
,4

00

6,
60

2

Գծապատկեր 33. Կենդանիների գոմաղբ, Տավուշի 
մարզ, տոննա

Վայոց Ձո րը (Վայոց Ձոր) Հա յաս տա նի մար-
զե րից է։ Այն գտն վում է ե րկ րի հա րավ-ար ևե-
լյան ծայ րում՝ ա րև մուտ քից սահ մա նակ ցե լով 
Ադր բե ջա նի նա խիջ ևա նյան ան կլա վին, ի սկ 
ար ևել քից՝ Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան Շա-
հու մյա նի շր ջա նին (դե յու րե Ա դր բե ջա նի 
Քար վա ճա ռի շր ջան)։ Մա կե րե սը կազ մում է 
2,308 կմ2։ Ու նե նա լով ըն դա մե նը 53,230 (2002 
թ. մար դա հա մար) բնակ չու թյուն՝ այն ե րկ րի 
ա մե նա նոսր բնա կեց ված մարզն է։ Մարզ-
կենտ րո նը և ա մե նա մեծ քա ղա քը Ե ղեգ նա-
ձորն է։ 

 Հա յաս տա նի մար զե րից՝ Վայոց Ձորն ու նի 
ա մե նա ցածր գյու ղատն տե սա կան ին դեք սը՝ 
ձևա վո րե լով Հա յաս տա նի տա րե կան ը նդ-
հա նուր գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 
2.2%-ը։ Մար զի ը նդ հա նուր տա րած քի մոտ 
82.5%-ը (1,903 կմ²) վա րե լա հո ղեր են, ո րոնց 
ըն դա մե նը 8.5%-ն (162 կմ²) հերկ վում։ 

Այ նու հան դերձ, մար զում ա մե նա տա րած ված 
գոր ծու նե ու թյու նը գյու ղատն տե սու թյունն է, 
այդ թվում՝ ե րկ րա գոր ծու թյու նը և ա նաս նա-
բու ծու թյու նը։ Գյու ղատն տե սա կան մշա կա-
բույ սե րից են ծի րա նը, բա լը, տան ձը, դեղ ձը, 
խն ձո րը, սերկ ևի լը, սա լո րը, սե խը, ըն կույ զը, 
խա ղո ղը և հա տապ տուղ նե րը։ Ա նաս նա-
բու ծու թյու նը նե րա ռում է բր դի ար տադ րու-
թյուն, այ ծա բու ծու թյուն, թռչ նա բու ծու թյուն և 
մեղ վա պա հու թյուն։ Գի նու ար տադ րու թյամբ 
Վայոց Ձո րը Հա յաս տա նի ա ռա ջա տար մար-
զե րից է խա ղո ղի մշակ ման և գի նու ար տա-
հան ման ա ռու մով (Ա րա րա տի և Ար մա վի րի 
մար զե րի հետ մեկ տեղ)։

2017 2018 2019

4,475

5,661

2,976

Գծապատկեր 34. Հացազգիների մնացորդներ, 
Վայոց Ձորի մարզ, տոննա 
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Յու րա քան չյուր տա րի ու նե նա լով 4 հա զար 
տոն նա ծղոտ՝ դրա մի այն մեկ հա զար տոն-
նան է կա րե լի տն տե սա պես ող ջա միտ ձևով 
վե րամ շա կել՝ ստա նա լով վա ռե լիք։ Սա մեծ 
նե րուժ չէ, ե թե հա մե մա տենք մյուս մար զե-
րի հետ. այ նու հան դերձ, այն կբե րի հա վե լյալ 
ար ժեք տե ղա կան մա կար դա կում և կխ թա-
նի է ներ գի այի այ լընտ րան քային աղ բյուր նե-

րի օգ տա գոր ծու մը։ Նման վի ճակ է պտ ղա-
տու այ գի նե րի մնա ցորդ նե րի մա սով, ո րոնք 
սա կավ են, որ պես զի դի տարկ վեն մշակ ման 
հա մար, հաշ վի առ նե լով փո խադր ման և ար-
տադ րու թյան վայր ա ռաք ման նպա տա կով 
հա վաք ման, մշակ ման տեխ նի կա կան խո չըն-
դոտ նե րը։ 
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300.3
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Գծապատկեր 35. Բուսական մնացորդներ, Վայոց 
Ձորի մարզ, տոննա
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Գծապատկեր 36. Կենդանիների գոմաղբ, Վայոց 
Ձորի մարզ, տոննա

3.3		Է	ՆԵՐ	ԳԵ	ՏԻԿ	ՄՇԱ	ԿԱ	ԲՈՒՅ	ՍԵՐ.	
ԿԱՐՃ	ՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՌՈՒ	ԹՅՈՒՆ	ՈՒ
ՆԵ	ՑՈՂ	ԿՈՃ	ՂԱ	ՇԻ	ՎԱՅԻՆ	ՏԱ
ՐԱԾՔ	ՆԵՐ	(SRC)

Ան տա ռային ռե սուրս նե րի սա կա վու թյու նը 
հան գեց րել է այս պես կոչ ված է ներ գե տիկ 
մշա կա բույ սե րի ա րագ ա ճող պլան տա ցի ա-
նե րի նկա տա մամբ հե տաքրք րու թյան ա ճին։ 
Ի նչ պես նշ վել է վե րը, Հա յաս տա նը նոսր ան-
տա ռա պատ ված եր կիր է, որ տեղ ան տառ նե-
րը բա ցա ռա պես լեռ նային ե ն՝ բնա կան փայ-
տի փոքր պա շա րով (41.7 մի լի ոն խոր հա նարդ 
մետր) և մեկ շն չին ը նկ նող 0.1 հեկ տար ան-
տա ռային տա րած քով (Խուր շու դյան, 2000 թ.)։ 
Հա յաս տա նի ան տառ նե րում չկան ար դյու նա-
գոր ծա կան հա տում ներ, ի սկ այլ հա տում նե-
րից գն ված բնա փայտն ու բու սա սա նի տա րա-
կան մի ջոց նե րը (սա նի տա րա կան, խնամ քի և 
այլն) պաշ տո նա կան տվյալ նե րով ան նշան ե ն։ 
Զար գա ցած ե րկր նե րի փորձն ա պա ցու ցում է 
է ներ գե տիկ մշա կա բույ սե րի նկատ մամբ հե-
տաքրք րու թյու նը, քա նի որ դրանք տա լիս են 
ա վե լի ա րագ ա ճի այ լընտ րանք, քան սո վո րա-
կան ան տառ նե րը։ է ներ գե տիկ մշա կա բույ-
սե րի մշակ ման օ գուտ նե րից մեկն էլ դրանց 
ա ճե լու կա րո ղու թյունն է ա մե նա վատ և ոչ 
գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի 
վրա։ Հա յաս տա նի գրե թե բո լոր հա մայնք նե րը 

գրան ցում են նման հո ղե րը, ի սկ է ներ գե տիկ 
նպա տակ նե րով դրանց օգ տա գործ ման հնա-
րա վո րու թյու նը տա լիս է ահ ռե լի մեծ հնա րա-
վո րու թյուն ներ։ Է ներ գե տիկ մշա կա բույ սե րի 
տն կու մը կա րող է դառ նալ հա մայն քային ան-
տառտն տե սու թյան զար գաց ման ծրագ րե-
րի մաս։ Ա վե լին, դա հատ կա պես կար ևոր է 
հի մա, ե րբ Հա յաս տա նը ձեռ նար կել է մինչև 
2050 թվա կա նը կրկ նա պատ կել ան տա ռային 
զանգ վա ծը։ 

Միև նույն ժա մա նակ, Հա յաս տա նում, է ներ գե-
տիկ մշա կա բույ սե րի տն կու մը նո րու թյուն չէ. 
այն իր ա ռա ջին փորձն ու նե ցել է 1994 թվա-
կա նին Ար մա վի րի մար զում։ Ա ՄՆ-ից ներ-
մուծ ված ա մե րի կյան բար դու ա րագ ա ճող 
կեն սա պատ ճեն նե րը տնկ վել են փոր ձարկ-
ման նպա տա կով։ Չնա յած ստաց վե ցին գե-
րա զանց ար դյունք ներ, սա կայն մինչ օ րս 
ե րկ րում չի գնա հատ վել է ներ գե տիկ մշա կա-
բույ սե րի տնկ ման որ ևէ մասշ տա բային ծա-
վա լում։

 Հա յաս տա նի հա մար մատ չե լի և հար մար այ-
լընտ րանք ներն ա կն հայտ ե ն։ Կախ ված մի 
շարք գոր ծոն նե րից՝ դրանք կա րող են նմա-
նու թյուն ու նե նալ փայ տային կամ խո տային 
է ներ գե տիկ մշա կա բույ սե րի հետ։ Յու րա քան-
չյուր խմ բի հա մար կներ կա յաց վի և կվեր լուծ-
վի ա մե նա ներ կա յա ցուց չա կան մշա կա բույ սը։
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3.3.1 Փայ տային կեն սա զանգ ված. ու
ռե նի, է ներ գե տիկ ու ռի1 

Է ներ գե տիկ ու ռին փայ տա ցո ղուն և թփան-
ման բույս է, ո րն ու նի մինչև 3 – 3.5 սմ/օր ա րագ 
աճ և 20-25 տար վա կյան քի տևո ղու թյուն։ Ու-
ռե նու տար բեր հիբ րիդ նե րի ար դյու նա գոր-
ծա կան պլան տա ցի ա նե րը, ո րոնք հա սել են 
նման ցու ցա նիշ նե րի, տնկ վել են բալ կա նյան 
ե րկր նե րում2։ Է ներ գե տիկ ու ռե նու ար դյու նա-
գոր ծա կան պլան տա ցի ա ներ և փորձ ու նե ցող 
ա մե նա մոտ եր կի րը Ո ւկ րաի նան է։ Այդ պի սի 
ե րկր նե րում տար բեր բազ մա զա նու թյուն ներ 
և հիբ րիդ ներ կա րող են ա ճել 2-3 տա րում՝ 6-7 
մ բարձ րու թյուն ու նե ցող ըն ձյուղ նե րով, որ-
տեղ ըն ձյու ղի հիմ քի տրա մա գի ծը 6-8 սմ է։ 
Սկ սած 2-3-րդ տար վա նից կա րե լի է ստա նալ 
35 տ/ հա/ տա րի (թաց) կեն սա զանգ ված հում 
կեն սա զանգ վա ծի ձևով, այն է՝ տուկ, տա շեղ, 
ու ղիղ ճի պոտ և պե լետ կամ բրի կետ։ 

•   Բ նու թագ րեր 

1. Ա րագ ա ճ. մինչև 3-3,5 սմ/օր, 

2. Բարձր ջեր մա րար ու նա կու թյուն. 4900 
կկալ.կգ ~ 19-21 ՄՋ/կգ ~ 5.5 ԿՎ/կգ չոր 
կեն սա զանգ ված,

3.  Հի ա նա լի հար մար վո ղա կա նու թյուն 
տար բեր հո ղակ լի մա յա կան պայ ման-
նե րի, 

4. Կեն սա զանգ վա ծի՝ 20-25 տար վա կա-
յուն բերք։ Հա մա պա տաս խան տեխ նո-
լո գի ա նե րի կի րառ ման դեպ քում կա րե-
լի է ստա նալ կեն սա զանգ վա ծի ա վե լի 
քան 60 տ/ հա տա րե կան բերք, 

5. Հար մար է ջրի ա վել ցուկ ու նե ցող հո-
ղե րի, աղ տոտ ված և դեգ րա դաց ված 
հո ղե րի հա մար 

•   Օգ տա հան ման տա րածք ներ 

1. Կեն սա զանգ վա ծի ար տադ րու թյուն 
ջեր մու թյան, է լեկտ րա կան է ներ գի այի 
և պե լե տի/բ րի կե տի ար տադ րու թյան 
հա մար

2.  Պաշտ պա նիչ վա րա գույր նե րի կանգ-
նե ցում դաշ տային մշա կա բույ սե րի, 
ի նչ պես նաև ճա նա պարհ նե րի և եր կա-
թու ղի նե րի հա մար

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

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

3.  Հո ղի կա յու նա ցում. թեք վող գրուն տե-
րի և գե տա փե րի է րո զի այի կան խում, 
ար դյու նա գոր ծա կան մոխ րի պա հես-
տա րան նե րի կա յու նա ցում, գյու ղատն-
տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի հող-
մային է րո զի ա

4.  Դեգ րա դաց ված հո ղե րի բա րե լա վում և 
դրանց վե րա ներդ րում ար տադ րա կան 
ցիկ լում

5. Բ նա կան կեղ տաջ րե րի մաք րում և հո-
ղե րի ֆի տո ռե մե դա ցի ա 

6. Ջ րի ա վել ցուկ ու նե ցող հո ղե րի դրե նաժ

Salix ու ռին շատ լավ է զար գա նում բա րե-
խառն կլի մա յա կան պայ ման նե րում, որ տեղ 
մի ջին տա րե կան ջեր մաս տի ճա նը 8-12°C 
է։ Այն չի պա հան ջում շատ լույս, ե թե ա ռա-
ջարկ վող խտու թյուն նե րը պահ պան վում ե ն։ 
Այն դի մա նում է մինչև –30°C ցր տա հա րու-
թյա նը և չա փա վոր ե րաշ տին։ Այն կա րող է 
ա ճել տար բեր տի պի հո ղե րի վրա՝ պահ պա-
նե լով pH-ը 3.5-10-ի մի ջա կայ քում, ո րի ի դե ա-
լա կան ար ժե քը 5.5-7.5-ի մի ջա կայ քում է։ Այն 
ու նի զրո հան դուր ժո ղա կա նու թյուն ա ղա կա-
լած հո ղե րի նկատ մամբ։ Բեր քը կախ ված է 
հո ղի ո րա կից, կլի մայից և ջրի առ կա յու թյու-
նից։ Այս բո լոր բա ղադ րիչ նե րից ջրի առ կա յու-
թյունն ա կն հայ տո րեն ա մե նա պա հանջ վածն 
է բերքն ա ռա վե լա գույ նի հասց նե լու հա մար։ 
Այդ ի մաս տով, ե թե չկան կա տա րե լա պես հա-
մա պա տաս խան բնա կան պայ ման ներ, ա պա 
պետք է ի րա կա նաց նել ո ռո գում ա ռա վե լա-
գույն բերք և շա հույթ ստա նա լու հա մար։ 

•    Հո ղի նա խա պատ րաս տում 

Հո ղի նա խա պատ րաս տու մը սկս վում է նախ-
քան պլան տա ցի այի ստեղ ծու մը՝ հե ռաց նե լով 
մո լա խո տե րը ոչ ը նտ րո ղա կան (հա մընդ հա-
նուր) հեր բի ցիդ ներ կի րա ռե լու մի ջո ցով։ Բու-
սա կա նու թյու նը հե ռաց նե լուց հե տո հո ղը խոր 
փխ րեց նում են, ին չից հետ վա րում են և կա-
տա րում սկա վա ռա կա վոր/պտտ վող ցա քա-
նում։ Ե րբ հո ղը նա խա պատ րաստ ված է, կա-
րե լի է կա տա րել հիմնա կան պա րար տա ցու-
մը։ Վաղ գար նա նը հո ղը պետք է պատ րաստ 
լի նի ըն դու նել Salix ու ռու կտ րոն նե րը։
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•   Տն կանյութ 

1 Salix L-ի կուլտիվարների ստուգաթերթ. http://www.fao.org/forestry/44983-0370ab0c9786d954da03a15a
8dd4721ed.pdf

Պ լան տա ցի ա ստեղ ծե լու հա մար կան ը նտր-
ված է ներ գե տիկ ու ռե նու բազ մա զա նու-
թյուն և հիբ րիդ ներ, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը 
հար մա րեց ված է հա տուկ հո ղային և կլի-
մա յա կան պայ ման նե րի։ Տն կա նու թը, այն է՝ 
կտ րոն նե րը (Ն կար 1) պետք է ու նե նան լավ 
ո րակ և լի նեն հա վաս տագր ված։ Ու ռե նի նե-
րի տե սակ նե րին վե րա բե րող ա ռա վել ման-
րա մասն տե ղե կատ վու թյուն կա րե լի է գտ նել 
ՊԳԿ կող մից պատ րաստ ված՝ Salix L. ու ռե նու 
կուլ տի վար նե րի ստու գա թեր թում, որ տեղ նե-
րառ ված են բո լոր հնա րա վոր կուլ տի վար նե-
րի ան վա նում նե րը՝ մեկ նա բա նու թյուն նե րով1։ Նկար 1. Salix-ի կտրոններ

•   Տն կում 

Սո վո րա բար տնկ ման հա մար ըն դուն ված 
ժա մա նա կը գար նան հնա րա վո րինս վաղ 
ժա մա նա կա հատ վածն է, ե րբ հո ղում կա խո-
նա վու թյուն։ Տն կու մը կա տար վում է ե րկ շարք 
ե ղա նա կով՝ ա րան քում թող նե լով հե ռա վո րու-
թյուն ներ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի ու նե նալ 
մուտք պահ պա նու թյան, բեր քա հա վա քի և 
տրանս պոր տային մե խա նի զա ցի այի հա մար։ 
Շար քում ա ռանց քի եր կայն քով բույ սե րի հե-
ռա վո րու թյու նը 75 սմ է, եր կու շար քե րի միջև 
հե ռա վո րու թյու նը՝ 75 սմ, ի սկ տա րա ծու թյու նը 
հար ևան ե րկ շար քե րի միջև՝ 1,5 մ։ Այս ե ղա-
նա կով ստաց վում է ~14.000 կտ րոն/ հա տնկ-
ման խտու թյուն։ Տն կու մը կա րող է կա տար-
վել մե խա նի կա կան ե ղա նա կով կամ ձեռ քով։ 
Ձեռ քով տնկ ման հա մար պա հանջ վում է 8-9 
մարդ/օր/ հա։ Մե խա նի կա կան սերմնա ցա նի 
նոր ման 3.000 կտ րոն/ ժամ է (2 շարք տն կիչ՝ 
3.6 կմ/ժ-ո ւմ)։

Նկար 2. Salix-ի մեխանիկական տնկում՝ եռաշարք 
տնկիչով

•   Բերք և բերք հա վաք 

Վեր ջին հաշ վով բերքն է, որ ու նի նշա նա կու-
թյուն այս բիզ նե սի ի մաս տով։ Բարձր բերք 
կա րե լի է ստա նալ Ար ևե լյան Եվ րո պայի մեծ 
մա սում, նույ նիսկ ցածր ո րա կի հո ղե րում՝ այն 
դեպ քում, ե րբ կա բա վա րար ջուր վե գե տա-
տիվ սե զո նի ըն թաց քում։ Կլի մայի փո փո խու-
թյուն ներն ա ռա ջաց րել են ա րա գո րեն ա ճող 
ան ջր դի պայ ման ներ, այդ պի սով՝ ո ռո գու մը 
դարձ նե լով պար տա դիր (ա ռն վազն REBINA-ն 
այդ պես է կար ծում)։ Նկար 3-ո ւմ պատ կեր-
ված եր կա մյա ո ռոգ ված և չո ռոգ ված բույ սի՝ 
ու ռե նու ար ձա գան քը ջրին պետք է որ լի նի 
բա վա կա նին ակ նա ռու։ Նկար 3. Ոռոգված և չոռոգված երկամյա բույսի 

արմատը
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 Պատ շա ճո րեն պահ պան վող պլան տա ցի ա-
նե րում, որ տեղ կա ո ռոգ ման հա մա կարգ, կա-
րե լի է հաս նել 60-70 տ/ հա (թաց զանգ վա ծը 
բեր քա հա վա քի պա հին) տա րե կան բեր քի։ 
Բեր քա հա վա քի օպ տի մալ հա ճա խա կա նու-
թյունն է ա մեն ե րկ րորդ տա րին մեկ ան գամ, 
այդ պի սով՝ ստա նա լով 130 կամ ա վե լի տ/ հա 
բեր քի զանգ ված։ Ա վե լի շո շա փե լի պատ կեր 
ստա նա լու հա մար կպա հանջ վի Salix ու ռե նու 
~9 kg կշ ռով խուրձ, քան զի այն տեղ կա14.000 
բույս/ հա։ Վեր ջին 5-6 տա րի նե րին ա ռանց 
ո ռոգ ման մի ջին բեր քը հա սել է ա մե նա շա տը 
30-35 տ/ հա/ տա րի ցու ցա նի շի լավ կա ռա-
վար վող պլան տա ցի ա նե րում։ 

Ա ռա ջին բեր քա հա վա քը սո վո րա բար կա-
տար վում է 2-րդ կամ 3-րդ տա րում, այ սինքն՝ 
ե րբ բեր քը գե րա զան ցում է 25-30 տ/ հա-ը։ 
Բեր քա հա վա քի հա ճա խա կա նու թյունն ու ղիղ 
հա մե մա տա կան է բեր քին և շր ջա նից՝ շր-
ջան տար բեր վում է, մինչ դեռ Հա յաս տա նում 
բեր քա հա վա քի հա ճա խա կա նու թյու նը պետք 
է լի նի տա րին եր կու ան գամ։ Բեր քա հա վա-
քը տե ղի է ու նե նում, ե րբ բույ սե րի տերև նե րը 
թափ վում ե ն՝ նոյեմ բե րից մինչև մարտ ըն կած 
վե գե տա տիվ հանգս տի ժա մա նա կա հատ վա-
ծում։ 

Մաս նա գի տաց ված մե քե նա նե րը կտ րում են 
դա լար ճի պոտ նե րը տար բեր ձևե րով. տա շեղ-
նե րի ձևով, ո րոնք հա վաք վում են կցա սայ լե-
րում, և դիզ վում շվա քա րան նե րում, փա թաթ-
ված 400-500 կի լոգ րա մա նոց կլոր տու կե րի 
ձևով, ո րոնք պահ վում են բաց տա րած քում, 
կամ որ պես ու ղիղ ըն ձյուղ ներ՝ կախ ված օգ-
տա գոր ծո ղի պա հանջ ներց։ Բեր քա հա վա քի 
պա հին խո նա վու թյան պա րու նա կու թյու նը 
կազ մում է մոտ 45-50+%։ Պահ ման 2-3 ա միս 
տևո ղու թյամբ ժա մա նա կա հատ վա ծից հե տո 
տու կե րը թողն վում են դաշ տում՝ պայ մա նա-
վոր ված ե րաշ տով, և ա րևն ի նք նա բե րա բար 
նվա զեց նում է խո նա վու թյու նը՝ այն հասց-
նե լով 10%-20%-ի, ին չի հա մար շվա քա րան 
չի պա հանջ վում։ Այս կերպ պահ վող կեն սա-
զանգ վա ծը ժա մա նա կի ըն թաց քում չի կորց-
նում իր ո րակ նե րից որ ևէ մե կը։ 

Նկար 4. Salix-ի բերքահավաք

• Պ լան տա ցի այի կանգ նեց ման և կեն սա
զանգ վա ծի ար տադ րության ծախս 

Մո տա վոր ծախ սե րի տրո հու մը՝ €/ հա հետ-
ևյալն է

Կա պի տալ ծախս եվ րո

Տն կանյութ (կտ րոն ներ) 1.400

Հո ղի նա խա պատ րաս տում 1.000

Ո ռոգ ման հա մա կարգ 1.000

Ըն դա մե նը 3.400

Գոր ծառ նա կան ծախս (տա րե կան) 
Բեր քա հա վաք, պահ պա նում,  
հո ղի վար ձա կա լություն 
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 Հիմք ըն դու նե լով այլ ե րկր նե րի փոր ձը՝ պլան-
տա ցի ա նե րը չպետք է ու նե նան մեծ մա կե-
րերս։ Շվե դի այի և Գեր մա նի այի տի պի ե րկր-
նե րում դրանք տար բեր հա մայնք նե րում զբա-
ղեց նում են փոքր տա րածք ներ։ Նույն մո դելն 
ա ռա ջարկ վում է Հա յաս տա նի հա մար, որ տեղ 
վատ թա րա գույն և ան կեն սու նակ հո ղե րը կա-
րող են օգ տա գործ վել նոր է ներ գե տիկ մշա-
կա բույ սե րի պլան տա ցի ա ներ կանգ նեց նե լու 
հա մար։ Ցան կա լի է է ներ գե տիկ SRC- ը տն կել 
ան տա ռա հատ ված կամ նոսր ան տա ռա պատ 
մար զե րում, ի նչ պի սիք ե ն՝ Ար մա վի րը, Ա րա-
գա ծոտ նը, Շի րա կը, Կո տայ քը։ Մի ջի նը 15-60 
հա ու ռե նի ներ կա րող են տնկ վել յու րա քան-
չյուր հա մայն քում, սա կայն ան հրա ժեշտ է ու-
նե նալ ա ռա վել ման րակր կիտ ի րա գոր ծե լի ու-
թյան պլան՝ ա ռա վել ման րա մասն ա ռա ջար-
կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու հա մար։ 

3.3.2 Խո տային կեն սա զանգ ված. 
Miscanthus չի նա կան ե ղեգ

Miscanthus չի նա կան ե ղե գը կեն սա զանգ վա-
ծային մշա կա բույս է, ո րն ու նի շատ կա նո-
նա վոր տա րե կան ցիկլ և պա հան ջում է քիչ 
պահ պա նու թյուն՝ մշա կա բույ սի հա սուն լի-
նե լու դեպ քում։ Որ պես զի այս մշա կա բույ սը 
դառ նա հա սուն, պա հանջ վում է 2-3 տա րի, 
ո րի ըն թաց քում մշա կա բույ սի բեր քը կա րող 
է հա վաք վել վաղ գար նա նը՝ բույ սին տա-
լով կր կին ա ճե լու և հա ջորդ տա րի ցո ղու նի 
նույն եր կա րու թյամբ կր կին հա վաք վե լու 
հնա րա վո րու թյուն։ Մշա կա բույ սը կսկ սի ա ճել 
գար նա նը և ա ճը շա րու նա կել ա մառ վա ըն-
թաց քում։ Ե րբ աշ նա նը ա ճը դան դա ղում է 
և դա դա րում, ցո ղու նում պահ վող հա վե լյալ 
սնն դա նյու թե րը հետ են շարժ վում՝ ներքև դե-
պի հո ղի տակ գտն վող ըն դե րա ցո ղու նը ձմե-
ռային պա հես տա վոր ման հա մար։ Սա օգ նում 
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է հա վաք ված մշա կա բույ սի խո նա վու թյան 
նվա զեց մա նը՝ թույլ տա լով այն տու կա վոր վել 
կտ րե լուց ո րոշ ժա մա նակ ան ց։ Այս ամ բողջ 
գոր ծըն թա ցը կրկն վում է՝ հա սուն ըն դե րա ցո-
ղուն նե րից թարմ ըն ձյուղ նե րի ա ճով, ո րոնք 
կր կին հա վաք վում են հա ջորդ տա րի։ Սա 
կրկն վում է ա մեն տա րի՝ ամ բողջ քսան տար-
վա ըն թաց քում։

Miscanthus չի նա կան ե ղե գը հիբ րի դային 
ստե րիլ մշա կա բույս է և որ պես այդ պի սին՝ 
չի վե րար տադր վում փո շոտ ման մի ջո ցով։ 
Թարմ ա ճող բույ սե րի նոր դաշ տեր ստեղ ծե-
լու հա մար ըն դե րա ցո ղուն նե րը պետք է բազ-
մաց վեն տրոհ ման մի ջո ցով և այ նու հետև՝ վե-
րատնկ վեն։ 

• Բ նու թագ րե րը 

1 Ա րագ ա ճ. մինչև 2 մ/ տա րի՝ մինչև տնկ-
ման տար վա օ գոս տոս ա մի սը

2  Բարձր ջեր մա րար ու նա կու թյուն. 4,250 
կկալ/կգ ~ 17.8 ՄՋ/կգ ~ 4.9 ԿՎ/կգ չոր 
կեն սա զանգ ված

3  Հի ա նա լի հար մար վո ղա կա նու թյուն 
տար բեր հո ղակ լի մա յա կան պայ ման-
նե րին

4  Կեն սա զանգ վա ծի՝ 20-25 տար վա կա-
յուն բերք։ Հա մա պա տաս խան տեխ նո-
լո գի ա նե րի կի րառ ման դեպ քում կա րե-
լի է տա րե կան ստա նալ կեն սա զանգ-
վա ծի ա վե լի քան 30 տ/ հա բերք

5  Հար մար է ջրի ա վել ցուկ ու նե ցող հո-
ղե րի, աղ տոտ ված և դեգ րա դաց ված 
հո ղե րի հա մար 

• Օգ տա հան ման տա րածք ներ 
Miscanthus չի նա կան ե ղե գը հիմ նա կա նում 
օգ տա գործ վում է որ պես հումք կոշտ կեն-
սա վա ռե լի քի հա մար։ Այն կա րող է ո ւղ ղա-
կի ո րեն այր վել կամ շա րու նա կել մշակ վել՝ 
վե րած վե լով պե լե տի կամ բրի կե տի։ Այն կա-
րող է օգ տա գործ վել նաև որ պես հումք հե-
ղուկ կեն սա վա ռե լի քի կամ կեն սա գա զի հա-
մար։ Որ պես այ լընտ րան քային տար բե րակ՝ 
Miscanthus-ը կա րե լի է օգ տա գոր ծել որ պես 
շի նա նյութ և մե կու սիչ։ Miscanthus-ից ստաց-
վող նյու թե րից են ֆիբ րե ստ վա րա թուղ թը, 
կոմ պո զիտ Miscanthus/ փայ տյա փայ տա տա-
շե ղային սա լե րը և բլո կե րը։ Այն կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել որ պես հումք կակ ղա նի և ման-
րա թե լի, ի նչ պես նաև՝ մամ լա կա ղա պար ված 
ապ րանք նե րի հա մար, ի նչ պի սիք ե ն՝ է կո լո-
գի ա պես ան վտանգ մե կան գա մյա օգ տա-
գործ ման ափ սե նե րը, բա ժակ նե րը, ստ վա-
րաթղ թե տու փե րը և այլն։ Miscanthus-ն ու նի 
70–80% կակ ղա նի ար տադ րա քա նակ՝ չոր քա-

շի հա մե մատ, ին չը պայ մա նա վոր ված է հո-
լո ցե լյու լո զի պա րու նա կու թյամբ։ Կա րե լի է 
շա րու նա կել կակ ղա նի վե րամ շա կու մը՝ այն 
վե րա ծե լով մե թիլ ցե լյու լո զի, և օգ տա գոր ծել 
որ պես լրա ցա կեր. բա ցի այդ, այն նաև ու նի 
ար դյու նա գոր ծա կան բազ մա թիվ նշա նա-
կու թյուն ներ։ Miscanthus-ի ման րա թե լը հումք 
է ա պա հո վում կեն սա կոմ պո զիտ կամ սին-
թե տիկ նյու թե րի ամ րաց ման հա մար։ Գյու-
ղատն տե սու թյան մեջ Miscanthus-ի ծղոտն 
օգ տա գործ վում է հո ղի ցան քա ծածկ ման հա-
մար՝ հո ղի խո նա վու թյու նը պահ պա նե լու, մո-
լա խո տե րի ա ճին խո չըն դո տե լու և է ռո զի ան 
կան խե լու նպա տա կով։ Ա վե լին Miscanthus-ի՝ 
ա զո տի նկատ մամբ ած խած նի բարձր հա-
րա բե րակ ցու թյու նը այն դարձ նում է ան հյու-
րըն կալ շատ ման րէ նե րի հա մար՝ մա քուր 
ցամ քար ստեղ ծե լով տնային թռ չուն նե րի, 
եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի, խո զե րի, ձի ե րի 
և տնային կեն դա նի նե րի հա մար։ Որ պես ձի-
ու ցամ քար օգ տա գործ վող Miscanthus-ը կա-
րող է հա մակց վել օր գա նա կան պա րար տա-
նյու թե րի պատ րաստ ման հետ։ Miscanthus-ը 
կա րող է օգ տա գործ վել որ պես ա ռող ջա րար 
սնն դային թե լիկ նե րի աղ բյուր տնային կեն-
դա նի նե րի կե րե րի մեջ։ 

• Կա ռա վա րում 

Ա ռա ջին եր կու սե զոն նե րի սկզ բում պետք է 
մի այն կի րա ռել հեր բի ցիդ նե րի սահ մա նա-
փակ քա նա կու թյուն. ե րկ րորդ տար վա նից 
հե տո մա հա ցած տերև նե րից ձևա վոր ված 
խիտ բու սաա ծած կույ թը և ցան քա ծած կը ար-
դյու նա վե տո րեն նվա զեց նում են մո լա խո տե-
րի ա ճը։ Այլ թու նա քի մի կատ նե րի կա րիք չի 
լի նում։ Պայ մա նա վոր ված Miscanthus-ի կող-
մից ա զո տի օգ տա գործ ման բարձր ար դյու-
նա վե տու թյամբ՝ սո վո րա բար չի զգաց վում 
նաև պա րար տա նյու թի կա րիք։ Մյուս կող մից 
է լ՝ ցան քա ծած կի թա ղանթն օգ նում է M. x 
giganteus-ին և սեր մե րի հիմ քով տար բեր հիբ-
րիդ նե րին ա ճել ա վե լի ա րագ և ա վե լի բարձր՝ 
ու նե նա լով մեկ բույ սի հաշ վով մեծ թվով ցո-
ղուն ներ, ո րոնք ար դյու նա վե տո րեն նվա զեց-
նում են ձևա վոր ման փու լը՝ այն ե րեք տա րուց 
հասց նե լով եր կու սի։ Թերևս պատ ճառն այն 
է, որ այս պլաս տիկ թա ղան թը պահ պա նում 
է խո նա վու թյու նը հո ղի վե րին շեր տում և 
բարձ րաց նում ջեր մաս տի ճա նը։ Որ պես մշա-
կա բույս՝ Miscanthus-ը չա փա վոր կամ բարձր 
դի մա ցու նու թյուն ու նի շր ջա կա մի ջա վայ-
րի սթ րե սոր նե րի, հատ կա պես՝ շո գի, ե րաշ-
տի, հե ղեղ նե րի, ա ղա կա լու թյան (100 մՄ-ից 
ցածր) և հո ղի ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի 
(մինչև −3.4 °C) նկատ մամբ։ Այս դի մաց կու-
նու թյու նը հնա րա վոր է դարձ նում ստեղ ծել 
բարձր բեր քատ վու թյամբ Miscanthus-ի դաշ-
տեր վատ թա րա գույն հո ղե րի վրա։ 
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• Տն կանյութ 

Ներ կա յումս ՄԹ-ո ւմ օգ տա գործ վում է բազ-
մաց ման եր կու մե թոդ՝ ըն դե րա ցո ղու նի 
տրոհ ման և միկ րո բազ մաց ման մե թոդ նե րը։ 
Ըն դե րա ցո ղու նի տրոհ ման մե թոդն ա վե լի 
շա հե կան է, քա նի որ այն այն քան էլ թանկ չէ 
և ը նդ հա նուր առ մամբ ստեղ ծում է ա վե լի ու-
ժեղ բույ սեր։ 

Նկար 5. Miscanthus-ի ընդերացողուններ

Նոր տն կա նյութ ստեղ ծե լու հա մար չաշ խա-
տող փու լում գտն վող եր կա մյա կամ ե րե-
քա մյա բույ սե րը տրոհ վում ե ն՝ ռո տա ցի ոն 
կուլ տի վա տո րի մի ջո ցով, ի սկ ըն դե րա ցո-
ղու նի կտոր նե րը հա վաք վում են վե րատնկ-
ման նպա տա կով։ Այս ե ղա նա կով 2-3 տար-
վա ըն թաց քում կա րե լի է հաս նել բույ սե րի 
30-40-ա պա տիկ ա վե լաց ման՝ կախ ված հո ղի 
պայ ման նե րից։ Ըն դե րա ցո ղու նի կտոր նե րը 
պետք է ու նե նան ա ռն վազն 2-3 « բող բոջ» և 
պետք է պահ վեն խո նավ վի ճա կում նախ-
քան վե րատն կու մը։ Սրան լա վա գույնս կա-
րե լի է հաս նել թերևս մինչև մեկ տա րի ըն դե-
րա ցո ղու նը սա ռը պահ ման պայ ման նե րում 
պա հե լու մի ջո ցով (<4 աս տի ճան Ցել սի ուս)։ 
Բազ մաց ման եր կու հա մա կար գե րի հա մար 
էլ տնկ ման օպ տի մալ խտու թյու նը կազ մում է 
20,000 բույս/ հա, սա կայն տե ղան քից-տե ղանք 
դա կա րող է մի փոքր տար բեր վել։ Ըն դե րա-
ցո ղուն նե րը պետք է տն կել այն պես, որ պես զի 
մշա կա բույ սի կյան քի ըն թաց քում այն ու նե-
նա ո րո շա կի տա րած ման հնա րա վո րու թյուն, 
և գտն վի հո ղի մեջ 5-10 սմ խո րու թյամբ։ Ըն-
դե րա ցո ղու նի տնկ ման օպ տի մալ ժամ կե տը 
մարտ-ապ րիլ ա միս ներն ե ն։ Վաղ տն կումն 
օ գտ վում է գար նա նային հո ղի խո նա վու թյու-
նից և տա լիս ա ճի ա ռա ջին սե զո նի եր կա րաց-
ման հնա րա վո րու թյուն։ Սա կար ևոր է, քա նի 
որ այն թույլ է տա լիս ըն դե րա ցո ղու նի ա վե լի 
մեծ հա մա կար գե րի զար գաց ման հնա րա վո-
րու թյուն։ Դրանք ա ռա վել ա մուր են լի նում հե-
տա գա տա րի նե րին, ին չը թույլ է տա լիս մշա-
կա բույ սե րին ա վե լի լավ դի մա նալ ե րաշ տին 
և ցր տա հա րու թյա նը։ Miscanthus-ի պլան տա-

ցի այի ձևա վոր ման հա մար կան բազ մա թիվ 
հիբ րիդ ներ, ո րոն ցից յու րա քան չյուրն ա դապ-
տաց ված է հո ղային և կլի մա յա կան հա տուկ 
պայ ման նե րի։ Տն կա նյու թը - կտ րոն նե րը (Ն-
կար 5) պետք է լի նեն լավ ո րա կի։ Հա յաս տա-
նի հա մար ա ռա ջարկ վող բազ մա զա նու թյուն-
նե րից կա րող է լի նել Giganteus-ը։ Լրա ցու ցիչ 
տե ղե կատ վու թյան հա մար կա րե լի է դի մել 
պաշ տո նա կան ար տադ րող նե րին։ 

• Տն կում 

 Տե ղան քի ման րակր կիտ նա խա պատ րաս-
տումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի լավ ձևա-
վոր ման, մշա կա բույ սի հե տա գա կա ռա վա-
րու մը հեշ տաց նե լու և բարձր բերք ստա նա-
լու հա մար։ Քա նի որ մշա կա բույսն ու նի հո ղի 
մեջ 20-25 տա րի մնա լու նե րուժ, ա պա կար-
ևոր է, որ պես զի այն ձևա վոր վի ճիշտ ձևով՝ 
հե տա գա խն դիր նե րից խու սա փե լու հա մար։ 
Աշ նա նը՝ նախ քան տն կու մը, ա ռա ջին քայ-
լը պետք է լի նի հա մա պա տաս խան լայ նաս-
պեկտր հեր բի ցի դով (օ րի նակ՝ գլի ֆո սա տով) 
տե ղան քի սրս կու մը՝ բազ մա մյա մո լա խո տե րի 
դեմ պայ քա րե լու հա մար։ 

Նկար 6. Miscanthus-ի մեխանիկական տնկում 
եռաշարք տնկիչով

Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում տե ղան քը 
պետք է հեր կել մինչև են թա հո ղը՝ կոմ պակ-
ցի ան վե րաց նե լու հա մար, այ նու հետև՝ վա րել 
և թող նել ձմեռ վա ըն թաց քում։ Թեթև հո ղե րի 
վրա ա վե լի տե ղին կա րող է լի նել գար նա-
նային վա րը։ Դա թույլ կտա, որ պես զի ցր-
տա հա րու թյան գոր ծո ղու թյուն ներն է ՛լ ա վե լի 
շատ ման րաց նեն հո ղը։ Սա կա րող է օգ նել 
նաև, որ պես զի կանխ վի « մար գա գետ նային» 
վնա սա տու նե րի հար ձա կու մը նոր ձևա վոր-
վող բույ սե րի վրա, քա նի որ նա խորդ բեր քից 
հո ղում ար դեն ե ղած ցան կա ցած թր թուր կամ 
ձու ձմեռ վա ըն թաց քում կու նե նան ան բա-
վա րար սնունդ իր գո յու թյու նը պահ պա նե լու 
հա մար։ Հա ջորդ գար նա նը տե ղան քը պետք 
է ե րես վա րել տն կու մից ան մի ջա պես ա ռաջ։ 
Սա ոչ մի այն կբա րե լա վի կա յա ցու մը՝ օգ նե լով 
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ար մա տի լավ զար գաց մա նը, այլև կբա րե լա-
վի նաև տն կու մից հե տո կի րառ վող ցան կա-
ցած մնա ցոր դային հեր բի ցի դի ար դյու նա վե-
տու թյու նը։ Տն կու մը կա րե լի է կա տա րել կի-
սաավ տո մատ կար տո ֆի լի տն կիչ ներ, գո մաղ-
բի տա րա ծիչ ներ կամ պատ վե րով տն կիչ ներ 
օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով։ Դեռևս կա ո րո շա կի 
ա նո րո շու թյուն առ այն, թե ո ՞րն է տնկ ման 
լա վա գույն մե թո դը, քա նի որ տե ղան քի ներ-
քին պայ ման նե րը կա րող են է ա կա նո րեն ազ-
դել աշ խա տանք նե րի կա տար ման վրա։ 

• Բեր քա հա վաք 

 Ցո ղու նային նյու թի տա րե կան բեր քա հա-
վա քը կա րե լի է կա տա րել հուն վա րից մարտ 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ բազ մա թիվ 
մեքենասարքավորումներ օգտագործելու  
մի ջո ցով, կախ ված վերջ նա կան շու կայի առ-
կա յու թյու նից կամ պա հան ջից։ է ներ գե տիկ 
մշա կա բույ սե րի հա վաք ման ա մե նա ցան կա-
լի ձևը տու կա վոր ված ար տադ րանքն է։ Սա-
կայն, այս տի պի բեր քա հա վա քը նե րա ռում է 
եր կու գոր ծո ղու թյուն նախ քան տու կը ստա-
նա լը, և դա կա րող է հան գեց նել կեն սա զանգ-
վա ծի մեծ կո րուստ նե րի։ Նախ մշա կա բույ սը 
կտր վում է հն ձիչ քար շա տա փա նով։ Տա փա-
նու մը մա սե րի է բա ժա նում կոշտ ցո ղու նե րը՝ 
տա լով խո նա վու թյան ա րա գաց ված կորս-
տի հնա րա վո րու թյուն, և ձևա վո րում թեթև, 
ո ւղ ղան կյու նաձև հն ձա շերտ։ Դա ոչ մի այն 
ա ռա վել հեշ տաց նում է տու կա վո րու մը, այլև 
օգ նում է չո րաց նել նյու թը՝ մե ծաց նե լով մա-
կեր ևույ թի մա կե րե սը և ա վե լաց նե լով օ դի 
շր ջա նա ռու թյու նը հն ձա շեր տում։ Կան շատ 
տար բեր տի պի տու կա հան ա պա րատ ներ, 
ո րոնք պատ րաս տում են տար բեր տու կեր 
(օ րի նակ՝ ո ւղ ղան կյու նաձև, կլո րա վուն և կոմ-
պակտ գլա նա փա թե թի տես քով), ո րոնք հար-
մար են տար բեր մասշ տա բի է ներ գե տիկ այր-
ման հա մար։ Ո ւղ ղան կյու նաձև և կլոր տու կեր 
պատ րաս տող մեծ տու կա հան ա պա րատ նե-
րը կա րող են պատ րաս տել չոր զանգ վա ծով 
տու կեր 120-ից մինչև 160 կգ/մ3 խտու թյամբ, 
և 250 - 600 կգ քա շով։ Ը նդ հա նուր առ մամբ, 
այս տու կա հան ա պա րատ ներն ու նեն 1 հա/ժ 
հզո րու թյուն։ է ներ գե տիկ մշա կա բույ սի հա-
մար ո րո շիչ գոր ծոն է խո նա վու թյան պա րու-
նա կու թյու նը բեր քա հա վա քի պա հին։

1 Ծախսը գնահատողական է և չի ներառում պտղատու այգիների, խաղողի այգիների վերացմանն առնչվող կամ 
նմանատիպ աշխատանքները։ 

Նկար 7. Miscanthus-ի տուկավորում

Ի նչ քան չոր է բեր քը, այն քան մեծ է է ներ գի-
այի պա րու նա կու թյու նը և տու կի ար ժե քը։ 
Ցածր՝ 15% խո նա վու թյան պա րու նա կու թյան 
մա սին հա ղորդ վել է հա րա վային Եվ րո պա-
յում, չնա յած ՄԹ-ո ւմ, որ տեղ մի ջին ցու ցա նի-
շը ե ղել է 50%-ի մոտ, ստաց ված ա մե նա ցածր 
խո նա վու թյան պա րու նա կու թյու նը կազ մել է 
20%։ Սա կա րող է մա սամբ պայ մա նա վոր ված 
լի նել այն հան գա ման քով, որ ՄԹ-ո ւմ բույ սե րը 
դեռևս գտն վում են վե գե տա տիվ փու լում, ե րբ 
ա ռա ջին ցր տա հա րու թյու նը ա ռա ջաց նում է 
բույ սե րի մա հա ցում։ Տա փա նե լով և թույլ տա-
լով, որ պես զի այն չո րա նա դաշ տում, ցո ղու նի 
խո նա վու թյան պա րու նա կու թյու նը կա րող է 
կրկ նա կի պա կա սել՝ 50%-ից հաս նե լով 25%-ի։ 
Չոր նյու թի հաշ վար կով՝ Miscanthus-ն ու նի 17 
ՄՋ/կգ զուտ ջեր մա րար ու նա կու թյուն՝ 2.7% 
մոխ րի պա րու նա կու թյամբ։ 20 տոն նա չոր 
Miscanthus-ի է ներ գե տիկ ար ժե քը հա մար ժեք 
է 12 տոն նա ած խի է ներ գե տիկ ար ժե քին։ 1

• Պ լան տա ցի այի կանգ նեց ման և կեն
սա զանգ վա ծի ար տադ րության ծախս 

Մո տա վոր ծախ սե րի տրո հու մը՝ €/ հա հետ-
ևյալն է.

Կա պի տալ ծախս եվ րո

Տն կանյութ (կտ րոն ներ) 1.600

Հո ղի նա խա պատ րաս տում 5001

Ըն դա մե նը 2.100

Գոր ծառ նա կան ծախս (տա րե կան) 
Բեր քա հա վաք, պահ պա նում,  
հո ղի վար ձա կա լություն 

200
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3.3.3.  է ներ գե տիկ մշա կա բույ սե րի 
պլան տա ցի ա նե րի հնա րա վոր 
աշ խար հագ րու թյու նը Հա յաս
տա նում 

 Հա յաս տա նում է ներ գե տիկ ան տառ նե րի տե-
ղա դիր քե րի գնա հա տում նե րը կա տար վել են 
հիմք ըն դու նե լով ա մե րի կյան բար դու՝ վե րը 
նշ ված փոր ձի առ կա յու թյու նը։ Ա րագ ա ճող 
մշա կա բույսն ու նի 3-10 տար վա ցիկլ, որ տեղ 
5-րդ տա րում այն ու նի 50 տ/ հա բերք ստա-
նա լու հնա րա վո րու թյուն այն դեպ քում, ե թե 
օգ տա գործ վի ա ռա ջարկ վող տեխ նո լո գի ան1։

Նկար 8. Էներգետիկ մշակաբույսերի պլանտա- 
ցիաների ներուժը Հայաստանում

Հ նա րա վոր տե ղա դիր քե րը, սա կայն, կա րող 
են օգ տա գործ վել բար դի, ու ռե նի, Miscanthus 
չի նա կան ե ղեգ, canary reed տե սա կի ե ղեգ և 
այլ բույ սեր ա ճեց նե լու հա մար՝ Է ներ գե տիկ 
կա րիք նե րին հա մա պա տաս խա նե լու նպա-
տա կով։ Աշ խար հագ րա կան ա ռու մով՝ փոր-
ձարկ ման դաշ տեր ստեղծ վել են ե րկ րի 12 
վայ րե րում՝ հետ ևյալ կերպ2.

1. Եր ևան, բու սա բա նա կան այ գի 
2. Ա ռինջ, Բու սաշ խարհ տն տե սու թյուն
3. Հ րազ դան, Ծաղ կա ձոր 
4. Ս ևան, բու սա բա նա կան այ գի 
5. Ծո վի նար, Շն հող 
6. Վա նա ձոր, բու սա բա նա կան այ գի 
7. Ար մաշ, ա ղա կա լած հո ղեր 
8. Ե ղեգ նա ձոր, ա ղա կա լած հո ղեր 
9. Ար մա վիր 
10. Վայք 
11. Ջեր մուկ 

1  Ն.Մ. Ցիվեյկովա, Ա.Ա. Սամիլին, 2005 թ.

2  Փորձարկվող դաշտերը թվարկվում են շրջանակներում։ 

12. Իջ ևան 
Հա վե լյալ է ներ գե տիկ ան տառ նե րի գնա հատ-
ված նե րու ժը ներ կա յաց ված է Նկար 8-ո ւմ և 
գնա հատ վում է հետ ևյալ ար ժեք նե րով. 

§	Ա րա րա տի գո գա վո րու թյուն – 4800 հա 
§	Ա պա րան, Հրազ դան – 750 հա 
§	Ս ևա նի ա վա զան – 2000 հա 
§	Շի րա կի բարձ րա վան դակ – 2000 հա 
§	Վայոց Ձոր – 300 հա 
§	Սյու նի քի հո վիտ ներ – 1200 հա 
§	Լո ռու սա րա հարթ – 250 հա 

Պետք է կա տար վեն լրա ցու ցիչ խոր ու սում-
նա սի րու թյուն ներ, որ պես զի գտն վեն այն պի-
սի վատ թա րա գույն և ան կեն սու նակ հա վե-
լյալ հո ղեր, ո րոնք չեն կա րող օգ տա գործ վել 
այլ նպա տակ նե րով, և որ պես զի գնա հատ վի 
դրանց պի տա նե լի ու թյու նը է ներ գե տիկ մշա-
կա բույ սե րի պլան տա ցի ա նե րի հա մար։ Այ-
նու հան դերձ, այս նախ նա կան փու լում է ներ-
գե տիկ ան տառ նե րի տա րա ծու մը վե րը նշ ված 
ա վե լի քան 11,300 հա տա րած քի վրա կա ռա-
ջաց նի բա վա րար կեն սա զանգ ված՝ բնա փայ-
տի ը նդ հա նուր ներ կա պա հան ջար կի 35%-ին 
փո խա րի նե լու հա մար։ 

3.4	ԵԶ	ՐԱ	ԿԱ	ՑՈՒ	ԹՅՈՒՆ	ՆԵՐ	

Հետ ևե լով սույն գլ խում, ի նչ պես նաև ստորև 
ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված պաշ տո նա կան 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին՝ Հա յաս տա-
նում ա մեն տա րի է ներ գե տիկ նպա տակ նե-
րով սպառ վում է 842,477 խոր հա նարդ մետր 
փայտ։ Այդ կեն սա զանգ վա ծում պա րու նակ-
վող է ներ գի ան հա վա սար է մո տա վո րա-
պես 11.8 Տե րա Ջոու լի։ Ե թե են թադ րենք, որ 
Հա յաս տա նում տնային տն տե սու թյուն նե րի 
կող մից ներ կա յումս օգ տա գործ վող վա ռա-
րան նե րը և կաթ սա ներն ու նեն մի ջի նում 30% 
ար դյու նա վե տու թյուն, ա պա 3.5 Տե րա Ջոուլն 
ի րոք օգ տա գոր ծե լի է։ Պետք է նշել, որ վա-
ռա րան նե րի 30% ար դյու նա վե տու թյու նը շատ 
լա վա տե սա կան թիվ է, ի սկ ի րա կան ար ժեք-
նե րը թերևս կտա տան վեն 12-15% մի ջա կայ-
քում։ Այ նու հան դերձ, ել նե լով սույն ու սում նա-
սի րու թյան նպա տակ նե րից՝ ար ժե քը պետք է 
ըն դու նե լի լի նի և վերց վի որ պես հղու մային 
ար ժեք, քան զի այն ա ջակ ցում է ա մե նա վա-
տա տե սա կան սցե նա րի բա նաձև ման տրա-
մա բա նու թյա նը Հա յաս տա նում այս ո լոր տի 
հե տա գա ու ղին նա խագ ծե լիս։ 
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Ա ղյու սակ 3. Բնա փայ տից ստաց վող է ներ գի այի վերջ նա կան սպա ռու մը 

Մարզ Ս պառ վող 
վա ռե լա
փայ տի 
ծա վա լը 
(մ3)

Վա ռե լա փայ տի 
քա նա կու թյուն, 
տոն նա (մի
ջին խտու թյուն 
7501 կգ/մ3)

Վա ռե լի քի է ներ
գի ա, ՏՋ, (ա վե լի 
ցածր ջեր մա
րար ու նա կու
թյուն 18 ՄՋ/կգ)

Հ նա րա վոր է ներ գի
ան՝ ար տադր ված 
վա ռա րան նե րի 
ա ռա վե լա գույն ար
դյու նա վե տու թյամբ, 
մինչև 30%, ՏՋ 

Ա րա գա ծոտն 86,478 64,859  1,206.37 362
Ա րա րա տի մարզ 68,079 51,059  949.70 285
Ար մա վի րի մարզ 98,921 74,191  1,379.95 414
Գե ղար քու նիք 43,502 32,627  606.85 182
Կո տայ քի մարզ 75,820 56,865  1,057.69 317
Լո ռի 220,757 165,568  3,079.56 923
Շի րակ 39,348 29,511  548.90 164
Սյու նիք 62,082 46,562  866.04 259
Տա վուշ 118,531 88,898  1,653.51 496
Վայոց Ձոր 28,959 21,719  403.98 121
ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ 842,477 631,858  11,752.55 3,525

1  https://www.engineeringtoolbox.com/wood-density-d_40.html 

 Հա յաս տա նում կեն սա զանգ վա ծի մի տպա-
վո րիչ քա նա կու թյուն դեռևս ա նօգ տա գոր-
ծե լի է և թողն ված է դաշ տե րում՝ այ րե լու 
նպա տա կով։ Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը 
ներ կա յաց նում են զգա լի նե րուժ ե րկ րի բո լոր 

շր ջան նե րում։ Կեն սա զանգ վա ծի գնա հատ-
ված ը նդ հա նուր 544 հա զար տոն նա կեն սա-
զանգ վա ծը պա րու նա կում է մո տա վո րա պես 
2 հա զար Տե րա Ջոուլ է ներ գի ա։ 

Ա ղյու սակ 4. Կեն սա զանգ վա ծի ար տադ րու թյան հա մար պի տա նի ը նդ հա նուր մնա ցորդ ներ, տոն նա 

Մարզ Ծ ղոտ 
հա ցազ գի 
բույ սե րից 

Չոր խո
տի մնա
ցոր դային 
քա նակ
ներ 

Հա տի կաըն դե
ղային, տեխ նի
կա կան և բան
ջա րե ղե նային 
մշա կա բույ սեր 

Պտ ղա տու այ
գի նե րից, հա
տապտ ղային այ
գի նե րից և խա
ղո ղի այ գի նե րից 

Ըն դա
մե նը 

Շի րակ 54,673 6,296 22,709 182 83,861
Գե ղար քու նիք 29,229 14,834 43,553 417 88,032
Լո ռի 26,102 10,360 16,575 651 53,688
Սյու նիք 21,333 8,552 7,111 819 37,814
Ա րա գա ծոտն 20,720 9,885 7,406 2,458 40,468
Կո տայ քի մարզ 15,434 3,940 7,936 1,232 28,542
Ար մա վի րի մարզ 14,077 11,265 80,779 4,222 110,342
Ա րա րա տի մարզ 11,240 10,408 47,656 3,568 72,873
Տա վուշ 8,962 4,720 4,819 1,171 19,672
Վայոց Ձոր 2,030 2,902 2,049 912 7,893
Եր ևան 2 107 273 427 809
Ըն դա մե նը 203,801 83,270 240,864 16,059 543,993
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Այ նու հան դերձ, այս քա նա կու թյու նը բա վա-
րար չէ բնա փայ տի ներ կայիս սպա ռու մը 
ծած կե լու հա մար։ Ցածր ար դյու նա վե տու-
թյամբ նույն վա ռա րան նե րում օգ տա գործ-

վե լու դեպ քում՝ ե ղած ամ բողջ կեն սա զանգ-
վա ծից ստաց վող է ներ գի ան կլի նի 5 ան գամ 
ա վե լի ցածր, քան բնա փայ տից ստաց վող 
է ներ գի ան է։ 

Ա ղյու սակ 5. Առ կա կեն սա զանգ վա ծից ստաց վե լիք է ներ գի այի նե րուժ 

 Կեն սա զանգ վա ծի 
աղ բյուր 

Ք վանտ, 
տոն նա 

Վա ռե լի քի 
ստաց ման 
հա մար 
օգ տա կար, 
տոն նա

Ջեր մա
րար  
ու նա
կու թյուն, 
ՄՋ/կգ 

Վա ռե
լի քի 
է ներ
գի ա, ՏՋ 

Պո տեն ցի ալ է ներ
գի ա՝ ստաց ված 
վա ռա րան նե րի 
ա ռա վե լա գույն ար
դյու նա վե տու թյամբ, 
մինչև 30%, ՏՋ

Ծ ղոտ հա ցազ գի 
բույ սե րից 203,801 50,950 15 764 229

Չոր խո տի մնա ցոր-
դային քա նակ ներ 83,270 20,817 17 354 106

Հա տի կաըն դե ղային, 
տեխ նի կա կան և 
բան ջա րե ղե նային 
մշա կա բույ սեր 

240,864 60,216 15 903 271

Պտ ղա տու այ գի-
նե րից, հա տապտ-
ղային այ գի ներց և 
խա ղո ղի այ գի նե րից 

16,059 15,256 18 275 82

Ըն դա մե նը 543,993 147,239 2,296 689

Ն մա նա տիպ վի ճակ ներ են նաև այն ե րկր-
նե րում, որ տեղ է ներ գի այի այ լընտ րան քային 
աղ բյուր նե րը չու նեն գե րա կայող դիրք։ Ան-
շուշտ, կեն սա զանգ վա ծի ո լոր տը կստ վեր վի 
ար ևային Հա յաս տա նում ան վի ճե լի չեմ պի ոն-
ներ հան դի սա ցող՝ ար ևային ՖՎ և կեն սա գա-
զի ար տադ րու թյու նից։ Սա կայն սա պատ ճառ 
չէ այս ո լոր տը խթա նե լու և զար գաց նե լու 
նա խա ձեռ նու թյու նից հրա ժար վե լու հա մար 
այն պի սի մար զե րում, որ տեղ այն կա րող է 
լու ծել բնա պահ պա նա կան և տն տե սա կան 
հիմ նախն դիր նե րը։ 

Այս ի մաս տով Հա յաս տա նի կեն սա զանգ վա ծի 
ո լոր տի զար գաց ման նե րուժն ա ռա վել ա կն-
հայտ է ո րոշ մար զե րում, ի նչն ի րա գոր ծե լի է 
դաշ տե րից հա վաք ված, է ներ գի այի հա մար 
մշակ վող կեն սա զանգ վա ծի տե սա կա րար 
կշիռն ա վե լաց նե լու, ի նչ պես նաև տե ղե րում 
առ կա վա ռե լի քի հա մար պի տա նի այր ման 
նոր ար դյու նա վետ տեխ նո լո գի ա ներ ներդ նե-
լու մի ջո ցով։ 
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4  ԿԵՆ ՍԱ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆ ՎԱԾ ՋԵ ՌՈՒ ՑՈՒՄ 

4.1	 ԿԵՆ	ՍԱ	ԶԱՆԳ	ՎԱ	ԾՈՎ	ՋԵ	ՌՈՒՑ
ՄԱՆ	ԺԱ	ՄԱ	ՆԱ	ԿԱ	ԿԻՑ	ՓՈՔ	ՐԱ
ՄԱՍՇ	ՏԱԲ	ԼՈՒ	ԾՈՒՄ	ՆԵՐ	

Այս ո լոր տում եվ րո պա կան գոր ծե լա կեր պը 
ո րոշ վել է տնային տն տե սու թյուն նե րում որ-
պես ջե ռուց ման հիմ նա կան աղ բյուր տե-
ղադր վող բարձր ար դյու նա վե տու թյուն ու-
նե ցող կեն սա զանգ վա ծային կաթ սա նե րի 
մի ջո ցով։ ԵՄ ե րկր նե րում գոր ծարկ վող այս 
հա մա կար գե րը կա յա ցել են ո րա կյալ վա ռե լի-
քի մշ տա կան մա տա կա րար մամբ, ժա մա նա-
կա կից կեն սա զագն վա ծային լու ծում նե րով, 
ո րոնք գրե թե այն քան են ավ տո մա տաց ված, 
որ քան գա զի կաթ սա նե րը։ Բրի կե տի և պե-
լե տի կաթ սա նե րը նույն պես լայն տա րա ծում 
ու նե ցող լու ծում ներ են Հա յաս տա նի հետ 
հա մե մա տե լի այն պի սի ե րկր նե րում, ի նչ պի-
սիք ե ն՝ Մոլ դո վան, Ո ւկ րաի նան և Բե լա ռու սը։ 
Կան կեն սա վա ռե լի քով ջե ռուց ման տար բեր 
տի պի լու ծում ներ, ո րոնք նա խընտ րե լի են 
տնային տն տե սու թյուն նե րի հա մար. մաս նա-
վո րա պես. 

4.1.1 Բ նա փայ տի/բ րի կե տի կաթ սա ներ

Բ նա փայ տի և բրի կե տի հիմ քով ջե ռուց ման 
հա մա կար գե րը տա րած ված են գյու ղա կան և 
լեռ նային վայ րե րում։ Ո րոշ եվ րո պա կան 
ե րկր նե րում դրանք շա րու նա կում են մնալ 
որ պես կեն սա զանգ վա ծային կաթ սա նե րի 
ա մե նա տա րած ված տե սա կը։ Վեր ջին տա րի-
նե րի ըն թաց քում ջե ռուց ման հա մա կար գե-
րում ար ձա նագր վել է մեծ տեխ նո լո գի ա կան 
ա ռա ջըն թաց, այդ թվում՝ 

•	 երկ փուլ այ րում՝ ավ տո մատ այ րի չով/
բռն կի չով և օ դա փո խի չով, 

•	 բա րե լավ ված վե րահս կո ղու թյան հա-
մա կար գեր, 

•	 ջեր մու թյան կորս տի նվա զում։

 Օգ տա գոր ծող նե րի հար մա րու թյու նը կա րե-
լի է մե ծաց նել վա ռե լի քի մեծ զե տե ղա րան-
նե րով և հա մա պա տաս խան չա փեր ու նե ցող 
կու տա կիչ բա քով, ին չը պա հանջ վում է։ Դա 
թույլ է տա լիս կաթ սային աշ խա տել նո մի նալ 
բեռն վա ծու թյամբ և խու սա փել հա ճա խա կի 
բռն կու մից և ան ջա տու մից։ 

4.1.2 Տա շե ղով աշ խա տող կաթ սա ներ 

Փայ տա տա շե ղով աշ խա տող ջե ռուց ման հա-
մա կար գերն ա ռա վել տա րած ված են գյու-
ղա կան և լեռ նային վայ րե րում, որ տեղ ջե-
ռուց վում են ա վե լի մեծ տներ և գյու ղա-
ցի ա կան տն տե սու թյուն ներ։ Վա ռե լա փայ տի 
փո խա րեն՝ փայ տա տա շե ղի օգ տա գործ ման 
ա ռա վե լու թյուն ներն են ավ տո մատ աշ խա-
տան քը և շատ ա վե լի քիչ ար տա նե տում նե-
րը՝ պայ մա նա վոր ված ջեր մու թյան բաց թողն-
ման ա րա գու թյու նը կա ռա վա րե լու նպա տա-
կով սնուց ման պար բե րա կա նու թյուն, այլ ո չ՝ 
օ դա մա տա կա րա րում օգ տա գոր ծե լու հան-
գա ման քով։ Փայ տա տա շեղ նե րով աշ խա տող 
կաթ սա նե րը հա ճախ տե ղադր վում են նկուղ-
նե րում, ա ռան ձին կանգ նած ջե ռուց ման կոն-
տեյ ներ նե րում (ո րոնք հա մա տե ղում են կաթ-
սան և պա հես տա նո ցը) կամ ի րենց ա ռան ձին 
շի նու թյուն նե րում (ն կար 2)։ Փայ տա տա շե ղը 
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կա րող են պահ վել շեն քի ներ սում՝ կաթ սային 
մոտ գտն վող սե նյա կում կամ շեն քից դուրս՝ 
պա հես տային տա րածք նե րում (օ րի նակ՝ սի-
լո սա հոր, ամ բար)։ Փայ տա տա շե ղը փո խադր-
վում է դե պի կաթ սա՝ հա ճախ փող րակ փո-
խադ րիչ հա մա կար գի մի ջո ցով։ Պա հես տա-
րա նի չա փը կախ ված է ա ռան ձին ի րա վի ճա-
կից և պետք է ճիշտ չափ սե րով պատ րաստ վի՝ 
հիմք ըն դու նե լով է ներ գե տիկ պա հան ջը։ 

Նկար 9. Փայտատաշեղային վառելիքի պահես-
տավորման լուծումների օրինակ 

4.1.3 Պե լե տի կաթ սա ներ 

Պե լե տով աշ խա տող ջե ռուց ման հա մա կար-
գե րը տե ղադր վում են հիմ նա կա նում քա ղա-
քային վայ րե րում և դրանց շր ջա կայ քում։ 
Պե լե տի կաթ սա նե րը սո վո րա բար տե ղա-

կայ վում են կաթ սայի հա մար նա խա տես ված 
ա ռան ձին սե նյա կում, նկու ղային հար կում 
կամ տա նից դուրս՝ դրա հա մար նա խա տես-
ված կոն տեյ ներ նե րում։ Ցրո նային պե լետ-
նե րը ա ռաք վում են մեծ քա նակ նե րով՝ ճն-
շու մային ցիս տեռն նե րով և տե ղա փոխ վում 
պա հես տա րան լցա խո ղո վա կով։ Պե լե տի 
պա հես տա րա նը չպետք է ու նե նա 30 մետ րից 
ա վե լի հե ռա վո րու թյուն այն տե ղից, որ տեղ 
աշ խա տում է ա ռա քող բեռ նա տա րը։ Պա հես-
տա սե նյա կի և կաթ սայի հա մար նա խա տես-
ված սե նյա կի պա տե րը և ա ռաս տա ղը պետք 
է լի նեն հրա կա յուն։ Շու կա յում կա վա ռե լի քի 
պա հես տա րան նե րի չորս հիմ նա կան տե սակ.

•	  Կաթ սայի սե նյա կի կող քին/ մոտ գտն-
վող պա հես տա սե նյակ (շեն քի ներ սում),

•	  Մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րու թյան 
կամ պող պա տե բա քեր (շեն քի ներ սում 
կամ շեն քից դուրս),

•	  Ջե ռուց ման հա մա կար գի հա մար նա-
խա տես ված կոն տեյ ներ նե րում ը նդ գրկ-
ված պա հես տա րան (շեն քից դուրս),

•	 Ս տոր գետ նյա բաք (շեն քից դուրս)։

Նկար 10. Պելետի կաթսայի աշխատանքի 
սկզբունքը 

 Կան եր կու տի պի ամ բող ջու թյամբ ավ տո մա-
տաց ված ա ռաք ման հա մա կար գեր, ո րոնք 
պե լե տը տե ղա փո խում են պա հես տա րա նից 
դե պի կաթ սա, ին չը ներ կա յաց վում է ստորև 
նկա րում. 

•	 Պ տու տա կային փո խակ րիչ հա մա կար-
գեր. հար մար են, ե թե կաթ սան և պա-
հես տա սե նյա կը/ բա քը գտն վում են 
ի րար կող քի,

•	 Ար տած ծիչ պոմ պային հա մա կարգ. լու-
ծում, ե րբ պա հես տա րա նը և կաթ սայի 
սե նյա կը ա ռանձ նաց ված են մի մյան-
ցից։ 
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Նկար 11. Դեպի կաթսա պելետ տեղափոխող՝ վառելիքի առաքման լրիվ ավտոմատացված համակարգերի 
տեսակներ 

4.1.4  Պե լե տի վա ռա րան ներ 

Պատ րաստ վել են հա տուկ տե սա կի վա ռա-
րան ներ՝ մի այն պե լե տա վոր ված նյութ այ րե-
լու նպա տա կով։ Պե լե տի վա ռա րան նե րը շատ 
տա րած ված են և տե ղադր վում են ի նչ պես 
քա ղա քային, այն պես է լ՝ գյու ղա կան վայ րե-
րում։ Այս վա ռա րա նի բա ղադ րիչ նե րը շատ 
ա վե լի կա տա րե լա գործ ված են, քան վա ռե լա-
փայ տի վա ռա րան նե րի նը։ Է լեկտ րա կան 
օ դա փո խի չը կա ռա վա րում է այր ման գոր-
ծըն թա ցը՝ փո փո խե լով այր ման հա մար ներ-
թա փան ցող օ դի մա տա կա րա րու մը։ Դրա ար-
դյուն քում CO և CxHy ար տա նե տում նե րը քիչ 
ե ն։ 

 Պե լե տի վա ռա րան նե րը սո վո րա բար ա պա-
հով ված են վա ռե լի քի փոքր պա հես տա րա-
նով, վա ռե լի քի սնու ցի չով, այր ման հա մար 
ներ թա փան ցող օ դամ ղի չով, այ րի չը ծած կող 
պա տյա նով և ծխա գա զե րի հե ռաց ման հա-
մա կար գով։ Դրանք սար քա վոր ված են բա-
վա կա նին է քս տեն սիվ կա ռա վար ման հա-
մա կար գով։ Վա ռե լի քի զե տե ղա րա նը լց վում 
է վեր ևից, և կա մի սարք, ո րը տե ղա փո խում 
է պե լե տը զե տե ղա րա նից դե պի ջե ռուց ման 
խցիկ կա ռա վար վող և ավ տո մատ հա մա կար-

գով, օգ տա գոր ծե լով ներ քին թեր մոս տա տը՝ 
ջեր մու թյու նը չա փե լու, և ցույց տա լու հա մար, 
թե ի նչ քան պե լետ է պետք ա վե լաց նել։ Հե տո 
սե նյա կից օ դը ներծծ վում է ներ կա ռուց ված 
օ դա փո խի չից, ո րն այ նու հետև տե ղա փոխ-
վում է ջե ռու ցող խցի կի մի ջո ցով։ Այ նու հետև 
տաք օ դը հետ է բաշխ վում սե նյա կում կամ 
Ձեր տան օ դա փո խիչ հա մա կար գի մի ջո ցով։ 

Պե լե տի վա ռա րան նե րը կա րող են լի նել օ դի 
կամ ջրի ջե ռուց ման հա մա կար գեր, ո րոնք 
հիմ նա կա նում գտն վում են մի այն մեկ սե-
նյա կում կամ ին տեգր ված ջե ռուց ման հա մա-
կար գում ջեր մու թյուն ար տադ րե լու հա մար։ 

4.1.5 Բ րի կե տի վա ռա րան ներ 

Այս տե սա կի վա ռա րան նե րը կա ռուց վել են 
բրի կետ և բնա փայտ այ րե լու նպա տա կով։ 
Դրանք տա րած ված են և տե ղադր վում են այն 
գյու ղա կան վայ րե րում, որ տեղ վա ռա րանն 
ու նի կրկ նա կի օգ տա գոր ծում, այն է՝ որ պես 
ջե ռուց ման աղ բյուր և որ պես ե փող սարք։ 
Վա ռա րան նե րի ո րոշ կա տա րե լա գործ ված 
տար բե րակ նե րում է լեկտ րա կան օ դա փո խի չը 
կա ռա վա րում է այր ման գոր ծըն թա ցը։ 
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Բ րի կե տի վա ռա րան նե րը սո վո րա բար սար-
քա վոր ված են կա ռա վա րող բլո կով, սա կայն 
պա հան ջում են ձեռ քով բեռ նում։ Ի նչ պես պե-
լե տի վա ռա րան նե րը, բրի կե տի վա ռա րա նը 
նույն պես կա րող է լի նել օդ և ջուր տա քաց-
նող հա մա կար գեր։ Ո րոշ կա տա րե լա գործ-
ված տար բե րակ նե րում կա օ դի և ջրի հա-
մակց ված մա տա կա րար ման հնա րա վո րու-
թյուն։ 

4.2	 	ՋԵ	ՌՈՒՑ	ՄԱՆ	ԼՈՒ	ԾՈՒՄ	ՆԵ	ՐԻ	
ԳՆԵ	ՐԸ	

4.2.1 Կեն սա զանգ վա ծային կաթ սա
ներ 

Կաթ սա նե րի և վա ռա րան նե րի գնե րը տար-
բեր ե ն։ Բազ մա թիվ գոր ծոն ներ ազ դում են այդ 
լու ծում նե րի վերջ նա կան գնե րի վրա։ Սա կայն 
դրան ցից ա մե նա կար ևոր ներն են ար դյու նա-
վե տու թյան մա կար դա կը, դրանց աշ խա տե լու 
հա մար նա խա տես ված վա ռե լիք նե րի քա նա-
կը կամ տե սա կը, ի նչ պես նաև՝ մեկ բեռն ված-
քի գոր ծարկ ման ժա մե րի քա նա կը։ Կա րող են 
լի նել կաթ սայի/ վա ռա րա նի վերջ նա կան գնի 
վրա ազ դող լրա ցու ցիչ պա րա մետ րեր, սա-
կայն սո վո րա բար վե րը նշ ված ներն են այն 
պա րա մետ րե րը, ո րոնք պետք է հաշ վի առ նել 
ջե ռուց ման որ ևէ լու ծում գնե լու վե րա բե րյալ 
ո րո շում կա յաց նե լիս։ 

Են թադ րենք 20 ԿՎ հզո րու թյամբ կաթ սա նե րը, 
ո րոնք բարձ րա կարգ և թան կար ժեք ջե ռուց-
ման հա մա կար գեր են (3500 եվ րո և ա վե լի), 
մինչև 1-2 շա բաթ ի նք նա կա ռա վար ման աշ-
խա տան քի ա պա հով ման հատ կու թյուն նե րով 
սար քա վոր ված կաթ սա ներ ե ն։ Ի նք նա մաք-
րու մը այն ֆունկ ցի ան է, ո րը սո վո րա բար նե-
րառ վում է ստան դարտ ա ռա ջար կում։ Այս պի-
սի կաթ սա նե րը կա րող են աշ խա տել տար բեր 
տե սա կի վա ռե լի քով՝ տա լով կաթ սա նե րը բրի-
կե տով և/ կամ պե լե տով սնու ցե լու հնա րա վո-
րու թյուն՝ կախ ված վա ռե լի քի մատ չե լի ու թյու-
նից։ Սա կա րող է լի նել շատ հար մար, ե թե 
վա ռե լի քի մա տա կա րա րու մը դեռևս ե րաշ-
խա վոր ված չէ շու կա յում։ Նման կաթ սա նե րի 
ստան դարտ ար դյու նա վե տու թյու նը սկս վում 
է 82%-ից և դրա նից բարձր։ Չե խի այի Հան-
րա պե տու թյան Atmos-ը և Rojek-ը, Ի տա լի այի 
Ferolli-ն և D’Alessandro-ն, ո րոնք ար տադ րում 
են կաթ սա նե րի մեծ սպեկտր, նման լու ծում-
ներ ա ռա ջար կող մի քա նի ըն կե րու թյուն նե-
րից ե ն։ 

Լե հաս տա նի Galmet-ը, DREWMET-ը, և 
Moderator-ը, Լատ վի այի BIOKAITRA-ն մի ջին 

գնային կար գի կաթ սա նե րի օ րի նակ ներ են, 
ո րոնց գնե րը տա տան վում են 2 000 եվ րոյից՝ 
մինչև 3500 եվ րոյի մի ջա կայ քում։ Այս տի պի 
կաթ սա նե րը սո վո րա բար մեկ տե սա կի վա ռե-
լիք են այ րում, պե լե տի դեպ քում ու նեն ձեռ-
քով մաք րում, սա կայն ավ տո մատ սնու ցում։ 
Դրանց ի նք նա կա ռա վար ման մա կար դակն 
ա վե լի ցածր է՝ ա ռա վել թանկ կաթ սա նե րի 
հա մե մատ։ 

Ցածր գնային կար գի կաթ սա նե րը ներ կա-
յաց ված են մինչև 80% ար դյու նա վե տու թյուն 
ու նե ցող կաթ սա նե րով, ո րոնք ու նեն ձեռ քով 
սնու ցում և մաք րում։ Աշ խա տան քի ի նք նա-
կա ռա վա րու մը սո վո րա բար 1-2 օր վա մի ջա-
կայ քում է։ Սրանք կեն սա զանգ վա ծով ջե-
ռուց ման ա մե նաէ ժան լու ծում ներն են, և Եվ-
րո պա կան Մի ու թյան շու կա յում դրանք կա րե-
լի է գտ նել մինչև 2000 եվ րո գու մա րով։ 

Ս տորև ա ղյու սա կում պատ կեր ված են մի 
քա նի բրենդ ներ, ո րոնք ներ կա յաց նում են 
կեն սա զանգ վա ծային կաթ սա նե րի տար բեր 
գնային կա տե գո րի ա ներ։ 

Ապ րանք նե րի այս ցու ցա կը ներ կա յաց վում 
է կողմ նո րոշ ման հա մար, և չի են թադ րում 
դրանց գո վազ դում։ Այս ցու ցա կը կազ մե լու 
մի ակ նպա տակն էր այ սօր շու կա յում առ-
կա կաթ սա նե րի գնային կա տե գո րի ա նե րը և 
հիմ նա կան հատ կու թյուն նե րը թվար կե լը։
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Ա ղյու սակ 6. Տա րա ծաշր ջա նում ար տադր վող կաթ սա նե րի մի ջին գնե րը, ԵՎ ՐՈ

Ար տադ րող 

 

Ծա գում 

 

Մի ջին 
գին 
(Եվ րո) 

Atmos,  
Չե խի այի 
Հան րա պե-
տու թյուն 

Տ րա մադ րում է կեն սա զանգ վա ծով և ա վան դա-
կան վա ռե լի քով աշ խա տող ջե ռուց ման հա մա-
կար գե րի մեծ տե սա կա նի։ 

4 534

Rojek,  
Չե խի այի 
Հան րա պե-
տու թյուն 

Ըն կե րու թյունն ար դյու նա բե րու թյան այս ո լոր-
տում գոր ծում է 90 տա րի։ Այն մաս նա գի տաց ված 
է փայ տի պե լե տով և կոշտ վա ռե լի քով աշ խա տող 
կաթ սա նե րի ար տադ րու թյան մեջ։ Մի աս նա կան 
վա ռե լի քով ջե ռուց ման հա մա կար գե րը կա րող են 
լի նել հար մար լու ծում ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
սկզբ նա կան փու լե րում։ 

4 350

Ferroli, 
Ի տա լի ա

Ըն կե րու թյունն ար տադ րում է կաթ սա նե րի և հա-
վե լյալ սար քե րի տար բեր մո դել նե րի մեծ տե սա-
կա նի ի նչ պես ներտ նային, այն պես է լ՝ ար դյու նա-
բե րա կան հաս տա տու թյուն նե րի ջե ռուց ման հա-
մար։ Գրե թե բո լոր մո դել նե րը կա րող են աշ խա տել 
և՛ պե լե տով, և՛ բրի կե տով։ 

3 600

Galmet,  
Լե հաս տան

Ըն կե րու թյու նը մաս նա գի տաց ված է բրի կե տով և 
պե լե տով աշ խա տող ջե ռուց ման հա մա կար գե րի 
ար տադ րու թյան մեջ։ Տնային տն տե սու թյուն նե րի 
հա մար նա խա տես ված ար տադ րան քի տե սա կա-
նին ու նի 16-30 կՎ հզո րու թյուն։

3 370

Drewmet,  
Լե հաս տան

Այս բրեն դը դիր քա վոր վել է որ պես մեծ տնային 
տն տե սու թյուն նե րի հա մար ջե ռուց ման հա մա-
կար գեր ար տադ րող (17-24 կՎ)։ Կաթ սա նե րը հար-
մա րեց ված են բրի կետ և պե լետ այ րե լու հա մար, 
ի սկ ո րոշ մո դել նե րում եր կու տար բե րակն էլ առ-
կա է մեկ լուծ ման մեջ։ 

3 340

Moderator, 
Լե հաս տան

Ըն կե րու թյունն ա վե լի քան 40 տա րի գոր ծում է 
ջե ռուց ման լու ծումնե րի շու կա յում՝ հան դի սա նա-
լով այս կա տե գո րի ա յում ա մե նահ նաբ նակ նե րից 
մե կը։ Այն ա ռա ջար կում է տար բեր տի պի վա ռե լի-
քով աշ խա տող ջե ռուց ման լու ծումնե րի մեծ տե-
սա կա նի։

2 970

Koteko, 
Ո ւկ րաի նա

Սա ներ կա յաց ված բրենդ նե րի շար քում ջե ռուց-
ման ա մե նաէ ժան լու ծումն է։ Մի ջին նո մի նալ ար-
դյու նա վե տու թյու նը մինչև 80% է։ 

 

1 380
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4.2.2  Ջե ռու ցող և ե փող կեն սա զանգ  
վա ծային վա ռա րան ներ 

Վա ռա րան ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են 
պար զա գույն լու ծում ներ և սո վո րա բար նա-
խընտ րե լի են գյու ղա կան վայ րե րում, որ տեղ 
բազ ման պա տակ օգ տա գոր ծումն այս տի-
պի սար քե րի ը նտ րու թյան չա փա նիշ նե րից 
մեկն է։ Կեն սա զանգ վա ծային կաթ սա նե-
րի հա մե մետ՝ վա ռա րան նե րի նկա տա մամբ 
ա վե լի փոքր պա հան ջար կի պատ ճառն այն 
է, որ դրանք ա վե լի քիչ ար դյու նա վետ են ։ 
Բազ մա ֆունկ ցի ո նալ լի նե լու ա ռա վե լու թյու-
նը բա վա կա նա չափ գնա հատ վում է գյու ղա-
կան վայ րե րում, որ տեղ ջե ռու ցու մը և ե փու մը 
կար ծես մի ա ժա մա նակ են կա տար վում։ Այս 
լու ծում նե րի օգ տին խո սող ա ռա վե լու թյուն-
ներց մեկն էլ գինն է, ո րը բա զային և պար զու-
նակ լու ծում նե րի հա մար զգա լի ո րեն ցածր է՝ 
կա տա րե լա գործ ված կեն սա զանգ վա ծային 
կաթ սա նե րի հա մե մատ։ Տե ղադ րու մը նույն-
պես ա վե լի հեշտ է։ Այն ոչ մի մի ա ցում չի պա-
հան ջում տնային տն տե սու թյան ներ քին խո-
ղո վա կա շա րային հա մա կար գին։ 

Ամ բողջ աշ խար հում վա ճառ վում են տար բեր 
տի պի սար քա վո րում ներ։ Դրան ցից ա մե նա-
կա տա րե լա գործ ված նե րը սար քա վոր ված են 
ջրային պա տյա նով, այր ման կա ռա վար ման 
է լեկտ րա կան օ դա փո խի չով, ջեր մա չա փով և 
այլն։ Այս պի սի լու ծում նե րը կա րող են ա ռա-
ջաց նել տաք օդ, ի նչ պես նաև տա քու թյուն, 
ո րը բաշխ վում է ներ քին խո ղո վա կային 
հա մա կար գե րով։ Սա կայն այս լու ծում նե-
րի գներն այն քան էլ չեն տար բեր վում կաթ-
սա նե րի հա մե մատ։ Տար բեր ար տադ րող ներ 
ա ռա ջար կում են լու ծում ներ, ո րոնց գնե րը 
տա տան վում են 700 դո լա րից մինչև 2000 դո-
լա րի մի ջա կայ քում։ Կան պե լե տով և բրի կե-
տով սնուց վող մո դել ներ, և դրանք կա րե լի է 
ը նտ րել ը ստ սպա ռո ղի նա խընտ րու թյուն նե-
րի։ 

Այս տի պի վա ռա րան նե րը՝ լի նե լով դի մա կա-
յուն բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի նկատ մամբ, 
կա րող են աշ խա տել եր կար այ րու մով։ Հատ-
կա պես այս լու ծու մը ստեղծ վել է մինչև 150 
քա ռա կու սի մետր տա րածք ջե ռու ցե լու հա-
մար։ Այս լուծ ման գնա ցու ցա կային գի նը մոտ 
170-180 եվ րո է։ ZVEZDA մո դե լի հա մե մատ՝ 
այս լուծ ման ա ռա վե լու թյու նը Հա յաս տա նի 
և Ռու սաս տա նի միջև հա տուկ մաք սային ռե-
ժիմն է, ո րը թույլ է տա լիս նման լու ծում նե րի 
ներկ րում ա ռանց հա վե լյալ տուր քե րի։

Ա մե նա պար զու նակ մո դել նե րը չու նեն որ ևէ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն, և դրանք 50-150 դո-
լա րի սահ ման նե րում ե ղած լու ծում ներն ե ն։ 
Դրանք սո վո րա բար բաց կրա կով լու ծում ներ 
ե ն՝ ա ռանց ար դյու նա վե տու թյան որ ևէ նշույ-

լի, և ներ կա յաց նում են հր դե հային ան վտան-
գու թյան ռիսկ տանն օգ տա գոր ծե լու դեպ-
քում։ Բա ցի այդ, մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, 
որ այս տի պի վա ռա րան նե րը կա րող են վնաս 
հասց նել տնային տն տե սու թյան ան դամ նե րի 
ա ռող ջու թյա նը՝ դրանց օգ տա գործ ման ըն-
թաց քում ար տա նետ վող ծխի և մաս նիկ նե րի 
պատ ճա ռով։

Նկար 12. ZVEZDA դասական gfs կերամիկա, 
Բուլղարիա

Նկար 13. Конвектика, Ставр 9 վառարան, 
Ռուսաստան

Նկար 14. Կենսազանգվածային եփող վառարան 
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5. ԿԵՆ ՍԱ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ ՎԱ ՌԵ ԼԻ ՔԻ  
ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Իր սկզբ նա կան տես քով կեն սա զանգ վա-
ծը՝ որ պես վա ռե լիք դժ վար է հա ջո ղու թյամբ 
օգ տա գոր ծել մե ծա մասշ տաբ կի րա ռու-
թյուն նե րում, քա նի որ այն խո շո րա ծա վալ է, 
թաց և ցր ված։ Հիմ նա կա նում կեն սա զանգ-
վա ծի խտա ցումն ի րե նից ներ կա յաց նում է 
կեն սա զանգ վա ծի՝ վա ռե լի քի փո խարկ ման 
տեխ նո լա գի ա նե րի շարք։ Այդ տեխ նո լո գի-
ան հայտ նի է նաև որ պես բրի կե տա վո րում, 
և բա րե լա վում է նյու թե րի կա ռա վա րե լի ու-
թյան բնու թագ րե րը փո խադր ման, պահ ման 
և այլ նի տե սան կյու նից։ Այս տեխ նո լո գի ան 
կա րող է օգ նել կեն սա զանգ վա ծի օգ տա-
գոր ծու մը է ներ գի այի ար տադ րու թյան մեջ 
ը նդ լայ նե լու հար ցում, քա նի որ խտա ցումն 
օգ նում է բա րե լա վել վա ռե լի քի ծա վա լա չա-
փա կան ջեր մա րար ու նա կու թյու նը, նվա զեց-
նում է փո խադր ման ծախ սը և կա րող է օգ-
նել գյու ղա կան վայ րե րում վա ռե լի քի վի ճա կը 
բա րե լա վե լու հար ցում։ Այս տեխ նո լո գի ա նե-
րը հայտ նի են նաև որ պես պե լե տա վո րում, 
բրի կե տա վո րում, կամ ագ լո մե րա ցում, ին չը 
բա րե լա վում է նյու թե րի կա ռա վա րե լի ու թյան 
բնու թագ րե րը փո խադր ման, պահ ման և այլ-
նի հա մար։ Ո րոշ ե րկր նե րում պե լե տա վո րու-
մը և բրի կե տա վո րու մը կի րառ վել են եր կար 
տա րի ներ։ Ո ւի լի ամ Սմիթն ա ռա ջին մարդն 
էր, ո ւմ տր վեց Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի ար տո-
նա գի րը (1880 թ.) կեն սա զանգ վա ծի խտաց-
ման հա մար։ Օգ տա գոր ծե լով շո գե մուր ճը ( 
66°C-ի տակ)՝ Սմի թը խտաց րեց փայ տաս ղո-
ցա րան նե րի թա փոն նե րը։ 

Կեն սա զանգ վա ծի խտաց ման պայ մա նա կան 
գոր ծըն թաց նե րը կա րե լի է բա ժա նել տու կա վոր-
ման, պե լե տա վոր ման, Է քստ րու դաց ման և բրի-
կե տա վոր ման, ո րոնք կա տար վում են տու կա հան, 
պե լե տա վո րիչ, պտու տա կա մամ լիչ, մխո ցային 
կամ գլա նի կա վոր մամ լիչ օգ տա գոր ծե լու մի ջո-
ցով։ Պե լե տա վո րու մը և բրի կե տա վո րու մը կեն-
սա զանգ վա ծի խտաց ման նպա տա կով օգ տա-
գործ վող ա մե նա տա րած ված գոր ծըն թաց ներն 
են կոշտ վա ռե լի քի կի րա ռու թյուն նե րի մա սով։ 
Բարձր ճնշ ման կոմ պակ ցի այի այս տեխ նո լո գի ա-
նե րը, ո րոնց կո չում են նաև « կա պակ ցող նե րից 
զերծ» տեխ նո լո գի ա ներ, սո վո րա բար կա տար-
վում են կա՛մ պտու տա կա մամ լի չի կամ մխո ցային 
մամ լի չի մի ջո ցով (Սո խան սանջ և այ լոք, 2005 թ.)։ 
Պտու տա կա մամ լի չում կեն սա զանգ վա ծը շա-
րու նա կա բար Է քստ րու դաց վում է տա քաց ված 
կո նաձև նե ղա ցող ծե ծա նով։ Բրի կե տի ո րա կը 
և պտու տա կա մամ լի չի ար տադ րու թյան գոր-
ծըն թա ցը գե րա զան ցում են մխո ցային մամ լի չի 
տեխ նո լո գի ային։ Սա կայն, մխո ցային մամ լի չի 

մա սե րի, զո րօ րի նակ՝ մխո ցի և ծե ծա նի մաշ ման 
հա մե մա տու թյու նը այն մաշ ման հետ, որ դիտ-
վել է պտու տա կա մամ լի չում, ցույց է տա լիս, որ 
պտու տա կա մամ լի չի մա սե րի հա մար պա հանջ-
վում է ա վե լի շատ տեխ նի կա կան սպա սար կում։ 
Պտու տա կա մամ լի չով ստեղծ ված՝ խտաց ված 
գե րա նի մի ջի կենտ րո նա կան ան ցքն օգ նում է 
հաս նել մի աս նա կան և ար դյու նա վետ այր ման, 
և ար դյուն քում ստաց ված գե րան նե րը կա րող են 
ա ռա վել լավ ած խաց վել՝ ջեր մու թյան ա վե լի լավ 
փո խանց ման շնոր հիվ։ 

Այր ման նպա տա կով կեն սա զանգ վա ծի խը- 
տաց ման հիմ նա կան ա ռա վե լու թյուն ներն ե ն.

•  պար զեց ված մե խա նի կա կան կա ռա-
վա րում և սնու ցում 

• մի աս նա կան այ րում կաթ սա նե րում 
• փո շու ար տադ րու թյան կր ճա տում 
• պա հես տա րա նում ի նք նա բե րա բար 

այր ման հնա րա վո րու թյան նվա զում 
• պար զեց ված պա հես տա վոր ման և կա-

ռա վար ման են թա կա ռուց վածք, ո րը 
նվա զեց նում է կա պի տալ պա հանջ նե-
րը այր ման կա յա նում

•  փո խադր ման ծախ սի կր ճա տում՝ պայ-
մա նա վոր ված է ներ գի այի խտաց ման 
ա ճով։ 

Կեն սա զանգ վա ծի խտաց ման տեխ նո լո գի-
ա նե րի հիմ նա կան թե րու թյու նը խտաց ման 
գոր ծըն թաց նե րից ո րոշ նե րի հետ կապ ված 
չա փա զանց մեծ ծախ սերն ե ն։ 

5.1		ԿԵՆ	ՍԱ	ԶԱՆԳ	ՎԱ	ԾԻ	ՆԱԽ	ՆԱ	ԿԱՆ	
ՄՇԱ	ԿՈՒՄ	

Նախ քան կեն սա զանգ վա ծի խտա ցու մը, կա-
րող են պա հանջ վել նախ նա կան մշա կում ներ՝ 
ար գա սի քի է ներ գի այի պա րու նա կու թյու նը 
և զանգ վա ծի խտու թյունն օպ տի մա լաց նե լու 
նպա տա կով։ Նախ նա կան մշա կու մը կա րող է 
նե րա ռել. 

• կտ րա տու կի եր կա րու թյուն/ ման րա ցում 
• չո րա ցում՝ մինչև խո նա վու թյան պա-

հանջ վող պա րու նա կու թյա նը հաս նե լը 
• կա պակ ցող մի ջո ցի կի րա ռում 
• շո գե հա րում 
• բո վում 
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5.1.1  Կտ րա տու կի եր կա րու թյուն/
ման րա ցում 

Յու րա քան չյուր խտաց ման գոր ծըն թաց պա-
հան ջում է կտ րա տու կի հա տուկ եր կա րու-
թյուն և/ կամ ման րա ցում, որ պես զի հաս նի. 

• խ տաց ման գոր ծըն թա ցում է ներ գի այի 
ա վե լի քիչ օգ տա գործ մա նը 

• ա վե լի խիտ ար գա սիք նե րի 

• վերջ նար դյունք ար գա սի քի կազ մատ-
ման նվա զեց մա նը։

5.1.2 Չո րա ցում 

Ցածր խո նա վու թյու նը հան գեց նում է վա ռե-
լի քի բա րե լավ ված խտու թյա նը և ամ րու թյա-
նը (Շոու և Թա բիլ, 2007 թ.)։ Կեն սա զանգ վա-
ծի խտաց ման գոր ծըն թաց նե րի մեծ մա սի 
հա մար խո նա վու թյան օպ տի մալ պա րու նա-
կու թյու նը 8%–20%-ի մի ջա կայ քում է (խո նա-
վու թյան բա զա) (Կա լի յան և Մո րեյ, 2009 թ.)։ 
Հիմ նա կան կոմ պակ ցի ոն մե թոդ նե րը պա-
հան ջում են փոքր քա նա կու թյամբ խո նա վու-
թյուն՝ կոմ պակ ցի այի հա մար կեն սա զանգ վա-
ծը « փափ կաց նե լու» նպա տա կով։ Օպ տի մալ 
խո նա վու թյան մա կար դա կից բարձր լի նե լու 
դեպ քում խտաց ված կեն սա զանգ վա ծի ամ-
րու թյու նը և դի մաց կու նու թյու նը նվա զում ե ն։ 

5.2		ՄԵ	ԽԱ	ՆԻ	ԿԱ	ԿԱՆ	ԽՏԱ	ՑՈՒՄ.	
ԲՐԻ	ԿԵ	ՏԱ	ՎՈ	ՐՈՒՄ	

Ընդ հա նուր առ մամբ բրի կետ նե րը բարձր 
ջեր մաս տի ճա նի տակ սեղմ ված՝ 50-80 մմ 
տրա մագ ծով և 150 մմ եր կա րու թյամբ փայ-
տա թե փի գլան ներ են, ո րոնք ու նեն 10 - 20% 
խո նա վու թյան պա րու նա կու թյուն։ Հա ճախ 
հան դի պում են նաև այլ ձևեր, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
ո ւղ ղան կյու նաձ ևը կամ պրիզ մա յաձ ևը, կախ-
ված ար տադ րո ղից։ Ո րոշ դեպ քե րում դրանք 
ու նե նում են ան ցքեր՝ այ րու մը բա րե լա վե լու 
հա մար։ Բրի կե տի մամ լի չի մի ջո ցով կեն սա-
զանգ վա ծի ցրո նային և փոքր թա փո նի խտա-
ցու մը կեն սու նակ և գրա վիչ լու ծում է կեն սա-
զանգ վա ծը՝ վա ռե լի քի կի րա ռու թյուն նե րում 
օգ տա գոր ծե լու հա մար։ Բրի կե տա վո րու մը 
սո վո րա բար կա տար վում է հիդ րավ լիկ կամ 
մե խա նի կա կան մամ լիչ նե րի մի ջո ցով։ Բրի կե-
տի խտու թյուն նե րը սո վո րա բար տա տան վում 
են 900 - 1600 կգ/մ3 մի ջա կայ քում։ Կեն սա վա-
ռե լի քային բրի կե տը մա քուր և կա նաչ վա ռե-
լիք է, ո րը ի դե ա լա կան տար բե րա կում կա րող 
է օգ տա գործ վել հնո ցի նե րում, կաթ սա նե րում 

կամ բաց կրա կի հա մար։ Կեն սա զանգ վա-
ծի բրի կե տա վոր ման գոր ծըն թա ցում նյու թը 
սեղմ վում է բարձր ճնշ ման և ջեր մաս տի ճա նի 
տակ։ Բրի կե տա վոր ման ըն թաց քում կեն սա-
զանգ վա ծի մաս նիկ նե րը ի նք նա մի ակց վում 
ե ն՝ թեր մապ լաս տիկ հոս քի շնոր հիվ ձևա վո-
րե լով բրի կետ։ Բնա կան կա պակ ցող մի ջոց 
հան դի սա ցող լիգ նի նը ստաց վում է ջեր մաս-
տի ճա նի և ճնշ ման բարձ րա ցում նե րից, ին չի 
ար դյուն քում ձևա վոր վում են բարձր ճնշ ման 
բրի կետ ներ։

5.2.1  Մե խա նի կա կան մխո ցային 
մամ լիչ 

Մե խա նի կա կան մխո ցային մամ լի չը սո վո րա-
բար օգ տա գործ վում է մե ծա մասշ տաբ ար-
տադ րու թյան հա մար՝ 200 - 2,500 կգ/ժ մի ջա-
կայ քում (Ն կար 8)։ Մե խա նի կա կան մամ լի չը 
նա խագծ ված է որ պես ար տա կենտ րոն մամ-
լիչ։ Մխո ցին մի աց ված՝ ա նընդ հատ պտտ-
վող ար տա կենտ րոն հար մա րան քը մամ լում 
է հում քը կո նաձև ծե ծա նով։ Մե խա նի կա կան 
մամ լիչ նե րում պա հանջ վող հա կաճն շու մը 
կա րող է կար գա վոր վել մի այն ծե ծա նը տար-
բեր կո նու սաձև ե ղա նակ նե րով տե ղա կայե լու 
մի ջո ցով (www.cfnielsen.com)։ Մե խա նի կա կան 
մամ լի չը շարժ ման մեջ է դր վում Է լեկտ րա-
կան շար ժի չի մի ջո ցով՝ հիդ րավ լիկ մամ լի չի 
փո խա րեն։ Այս ա պա րա տի մեջ է ներ գի այի 
կո րուս տը սա հա մա նա փակ է, ի սկ ար դյուն-
քը է ներ գի այի ստաց ման հա մե մատ՝ օպ տի-
մալ։ Մե խա նի կա կան մամ լի չի շա հա գործ ման 
ժամ կե տը զգա լի ո րեն եր կար է, քան հիդ րավ-
լիկ մամ լի չի նը։ Ը նդ հան րա պես, մե խա նի կա-
կան մամ լի չը ներդր ման ա վե լի լավ ե կամ-
տա բե րու թյուն է տա լիս, քան հիդ րավ լիկ 
մամ լի չը։ Մխո ցային տի պի մե խա նի կա կան 
մամ լի չով շա րու նա կա կան բրի կե տա վոր ման 
գոր ծըն թացնե րի սխե ման ներ կա յաց վում է 
Նկար 15-ո ւմ։ 

Նկար 15. Շարունակական մխոցատիպ բրիկե- 
տավորման արտադրական գիծ
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Նկար 16. Մեխանիկական մամլիչ 

5.2.2  Պտու տա կային կոմ պակ ցի ա 
կամ Է քստ րու դա ցում 

Էքստ րու դա տո րի օգ տա գործ մամբ կոմ պակ-
ցի այի նպա տա կը փոքր մա սինկ ներն ի րար 
մո տեց նելն է, որ պես զի դրանց միջև գոր ծող 
ու ժերն ա վե լի ո ւժգ նա նան՝ ա վե լի մեծ ո ւժ 
հա ղոր դե լով խտաց ված ծա վա լուն նյու թին։ 
Է քստ րու դաց ման ժա մա նակ նյու թը պտտ-
վող պտու տա կի օգ նու թյամբ տե ղա շարժ վում 
է սնուց ման պոր տից թմբ կագ լա նի մի ջով և 

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

2  Գրովեր և Միշրա, 1996 թ. 

ծե ծա նին հա կա ռակ ո ւղ ղու թյամբ, ա ռա ջաց-
նե լով զգա լի ճնշ ման գրա դի ենտ և շփում՝ 
կեն սա զանգ վա ծի հար վա ծա հատ ման ար-
դյուն քում։ Պա տե րին շփ ման հա մակց ված 
ազ դե ցու թյուն նե րը թմբ կագ լա նում, նյու թի 
ներ սում ներ քին շփու մը և պտու տա կի պտտ-
ման բարձր ա րա գու թյու նը (~600 պտույտ մեկ 
րո պե ում/rpm) բարձ րա ցում է ջեր մաս տի ճա-
նը փակ հա մա կար գում և տա քաց նում կեն-
սա զանգ վա ծը։ Այս տա քա ցած կեն սա զանգ-
վա ծը սեղմ վե լով ան ցնում է Է քստ րու դաց ման 
ծե ծա նի մի ջո ցով՝ ձևա վո րե լով պա հանջ վող 
ձև ու նե ցող բրի կետ ներ և պե լետ ներ։ Ե թե ծե-
ծա նը ձևա վոր ված է, ա պա կեն սա զանգ վա ծը 
շա րու նա կում է կոմ պակց վել։ Ե թե հա մա կար-
գում ա ռա ջա ցող տա քու թյու նը բա վա րար չէ, 
որ պես զի նյու թը հաս նի պսև դո-պ լաս տիկ 
վի ճա կի սա հուն Է քստ րու դաց ման հա մար, 
ա պա դր սից Է քստ րու դա տոր նե րին հա ղորդ-
վում է տա քու թյուն՝ գո տի ա վոր կամ ժա պա-
վե նային տա քա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով։ Նկար 
9-ո ւմ պատ կեր ված է սո վո րա կան Է քստ րու-
դա տոր՝ կեն սա զանգ վա ծի մշակ ման տար բեր 
գո տի նե րով1։

Ն կար 17. Կեն սա զանգ վա ծի մշակ ման է քստ րու դա տոր 

Պ տու տա կային կոմ պակ ցի այի մի ջո ցով կեն-
սա զանգ վա ծի մշա կու մը նե րա ռում է հետ-
ևյալ մե խա նիզմնե րը2.

1.  Մինչև կոմպ րե սի ոն գո տի հաս նե լը 
(սո վո րա բար թմբ կագ լա նի նե ղաց ման 
ար դյուն քում ձևա վոր վող գո տի)՝ կեն սա-
զանգ վա ծը մա սամբ սեղմ վում է ման-
րաց ված կեն սա զանգ վա ծը խտաց նե լու 
հա մար։ Այս ա ռա ջին փու լի ըն թաց քում 
է, որ պա հանջ վում է ա ռա վե լա գույն 

է ներ գի ա մաս նիկ նե րի շփու մը հաղ թա-
հա րե լու հա մար։ 

2. Երբ կեն սա զանգ վա ծը կոմպ րե սի ոն գո-
տում է, նյու թը դառ նում է հա մե մա տա-
բար փա փուկ՝ բարձր ջեր մաս տի ճա նի 
շնոր հիվ (200–250°C), և այս տա քաց-
ման ըն թաց քում նյու թը կորց նում է իր 
ա ռաձ գա կան բնույ թը, ին չի ար դյուն-
քում ա ռա ջա նում է միջ մաս նի կային 
շփ ման մե ծա ցող տա րածք։ Այս փու-
լում ձևա վոր վում են տե ղա կան կամր-



Ն
երա

ծութ
յուն

6262

Կ
են սա

 զա
նգ վա

 ծա
յին վա

 ռե լի քի ա
ր տ

ա
դ րութ

յուն

ջակ ներ, ե րբ մաս նիկ ներն է ՛լ ա վե լի են 
մո տե նում, և դրա ար դյուն քում կա րող 
է տե ղի ու նե նալ նաև մաս նիկ նե րի մի-
ակ ցում։ Կոմպ րե սի ոն գո տու մի ջով 
ան ցման ըն թաց քում կեն սա զանգ վա ծը 
շփու մից այն քան է ներ գի ա է կլա նում, 
որ այն կա րող է մի աս նա կա նո րեն տա-
քա նալ և խառն վել իր զանգ վա ծի մի ջո-
ցով։ 

3. Եր րորդ փու լում կեն սա զանգ վա ծը մտ-
նում է կո նաձև նե ղա ցող ծե ծա նի մեջ, 
որ տեղ խո նա վու թյու նը շա րու նա կում 
է գո լոր շի ա նալ՝ այն տեղ տի րող 280°C 
ջեր մաս տի ճա նով պայ մա նա վոր ված, 
օգ նե լով ա վե լի լավ խո նա վաց նել կեն-
սա զանգ վա ծը և ա վե լաց նել սեղ մու մը 
նյու թի վրա։ 

4.  Վեր ջին փու լում մի ա ժա մա նակ տե-
ղի են ու նե նում գո լոր շու հե ռա ցում և 
կոմ պակ ցի ա, և ամ բողջ նյու թի ճն շու-
մը նոր մա լա նում է, ին չի ար դյուն քում 
ստաց վում է Է քստ րու դաց ված մի աս-
նա կան գե րան։ 

Նկար 18. Էքստրուդացիոն մամլիչով արտադրված 
ջերմային գերան

Պ տու տա կային կոմ պակ ցի այի ա ռա վե լու-
թյուն նե րը հետ ևյալն են . 

ü	Պ տու տա կային մամլ ման ար դյուն քը 
շա րու նա կա կան է, ի սկ բրի կետ նե րը 
ի րենց չա փե րով ա ռա վել մի ան ման ե ն։ 

ü	Բ րի կե տի դր սի մա կե րե սը մա սամբ ած-
խած ված է, ին չը կա րող է օգ նել բո ցա-
վա ռու մը և այ րու մը դյու րաց նե լու հար-
ցում։ Դա նույն պես պաշտ պա նում է 
բրի կե տը շր ջա կայ քի խո նա վու թյու նից։ 

1  Աղբյուր. www.cfnielsen.com

ü	Բ րի կետ նե րում ձևա վոր ված մի ա կենտ-
րոն ան ցքն օգ նում է ա վե լի լավ այր մա-
նը՝ պայ մա նա վոր ված այր ման ըն թաց-
քում օ դի շր ջա նա ռու թյամբ։ 

ü	Ա պա րա տը սա հուն աշ խա տում է 
ա ռանց հար վա ծային բեռն ված քի։ 

ü	Ա պա րա տի մա սե րը և դրա նում օգ-
տա գործ վող յու ղը զերծ են փո շու կամ 
հում քի աղ տո տու մից։ 

Պ տու տա կային կոմ պակ ցի այի թե րու թյուն-
նե րից մեկն այն է, որ ա պա րատն ա վե լի շատ 
հո սանք է պա հան ջում՝ մխո ցային մամ լի չի 
հա մե մատ։ 

Ն կար 10-ո ւմ պատ կեր ված են սո վո րա կան 
կեն սա զանգ վա ծային ջեր մային գե րան ներ, 
ո րոնք պատ րաստ ված են Է քստ րու դաց ման 
մամ լի չի մի ջո ցով։ 

Սո վո րա կան կեն սա զանգ վա ծային ջեր մային 
գե րան նե րի մաս նագ րե րը ներ կա յաց ված են 
ստորև ա ղյու սա կում։ 

5.3		ՀԻԴ	ՐԱՎ	ԼԻԿ	ՄԽՈ	ՑԱՅԻՆ	 
ՄԱՄ	ԼԻՉ	

Հիդ րավ լիկ մխո ցային մամ լիչ նե րը սո վո րա-
բար օգ տա գործ վում են բրի կե տա վոր ման 
ա պա րատ նե րում՝ կեն սա զանգ վա ծը խտաց-
նե լու հա մար։ Դե պի մխոց գնա ցող է ներ գի-
ան փո խանց վում է է լեկտ րա կան շար ժի չից՝ 
բարձր ճնշ ման հիդ րավ լիկ հա մա կար գի մի-
ջո ցով։ Հիդ րավ լիկ մամ լի չի վերջ նար դյունքն 
ա վե լի փոքր է, քան զի գլա նի տե ղա շարժն 
ա վե լի դան դաղ է՝ մե խա նի կա կան գոր ծըն-
թացնե րի հա մե մատ։ Բրի կետ ներն ու նեն 1000 
կգ/մ³-ից ցածր զանգ վա ծի խտու թյուն, քա-
նի որ ճն շու մը սահ մա նա փակ վում է 40–135 
կգ/ժ-ո վ։ Սա կայն այս ա պա րատ նե րը կա րող 
են դի մա նալ ա վե լի բարձր խո նա վու թյան 
պա րու նա կու թյուն նե րի, քան մե խա նի կա կան 
մխո ցային մամ լիչ նե րի հա մար սո վո րա բար 
ըն դուն ված 15%-ն է1։ Ար տադ րու թյան հզո-
րու թյու նը բա րե լա վե լու հա մար վա ճառ քում 
կան ո րոշ ա նընդ հատ բրի կե տա վոր ման մամ-
լիչ ներ։ Նկար 9-ո ւմ և Նկար 10-ո ւմ պատ-
կեր ված է հիդ րավ լիկ մամ լիչ և հիդ րավ լիկ 
մամ լի չի օգ տա գործ մամբ՝ ծղո տից ստաց ված 
բրի կետ ներ։ 
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Նկար 19. Հիդրավլիկ մամլիչից ստացված ծղոտի 
բրիկետներ

Նկար 20. Հիդրավլիկ մամլիչ

5.4		ԲՐԻ	ԿԵ	ՏԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ	ՍԱՐ	ՔԵ	ՐԻ	 
ՄԱ	ՏԱ	ԿԱ	ՐԱՐ	ՆԵՐ	

Ըն կե րու թյուն Բ րի կե տա վոր ման 
տեխ նո լո գի ա 

Հում քի 
տե սակ 

Ար դյու նա վե
տու թյուն, տ/ժ

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

Որդ նա կային  
փո խան ցում 

Փայ տի  
մնա ցորդ ներ 

150-800

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

Մ խո ցային մամ լիչ Փայ տի  
մնա ցորդ-
ներ, ծղոտ 

700-1300

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

Հիդ րավ լիկ մամ լիչ Փայ տի  
մնա ցորդ-
ներ, ծղոտ 

300-700

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

Հիդ րավ լիկ և  
մխո ցային  
մամ լիչ ներ 

Փայ տի  
մնա ցորդ-
ներ, ծղոտ 

80-1800

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

Հիդ րավ լիկ մամ լիչ Փայ տի  
մնա ցորդ-
ներ, ծղոտ 

300-500

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

Հիդ րավ լիկ մամ լիչ Փայ տի  
մնա ցորդ-
ներ, ծղոտ 

100-1500
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Ըն կե րու թյուն Բ րի կե տա վոր ման 
տեխ նո լո գի ա 

Հում քի 
տե սակ 

Ար դյու նա վե
տու թյուն, տ/ժ

Briklis, Չե խի այի Հան րա պե տու թյուն 
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 

Հիդ րավ լիկ և  
մխո ցային  
մամ լիչ ներ 

Փայ տի  
մնա ցորդ-
ներ, ծղոտ 

200 -800

Warfama SA, Լե հաս տան, 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 

Մ խո ցային մամ լիչ Ծ ղոտ 1200-1600

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

Որդ նա կային  
փո խան ցում 

Ծ ղոտ 300-500-1000

ООО «ПК «Транстрейд Украина», Ո ւկ-
րաի նա, 
Հեռ./ ֆաքս. +38044-220-14-78
E:mail: office@transtrade.com.ua 
http://briket.net.ua 

Որդ նա կային  
փո խան ցում 

Փայ տի 
մնա ցորդ ներ 

350-800

Votecs, Գեր մա նի ա, Robert-Mayer-
Strasse 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 

Հիդ րավ լիկ մամ լիչ Փայ տի  
մնա ցորդ ներ 

40-200

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

Հիդ րավ լիկ մամ լիչ Փայ տի  
մնա ցորդ-
ներ, ծղոտ 

70-400

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

Հիդ րավ լիկ մամ լիչ Փայ տի  
մնա ցորդ ներ 

70-350

ООО Черкаccы Элеватор Маш, 
Ո ւկ րաի նա, 7a Khimikov avenue, 
Cherkassy, Ukraine 
Հեռ. +38 0472 642052, 642418, 642288, 
326337 
Էլ.-փոստ. bronto@bronto.ua 
Վեբ. http://www.bronto.ua

Որդ նա կային  
փո խանց ման և 
հիդ րավ լիկ մամ լիչ

Փայ տի  
մնա ցորդ-
ներ, ծղոտ 

350-500

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

Որդ նա կային 
փո խանց ման  
մամ լիչ

Փայ տի  
մնա ցորդ-
ներ, ծղոտ 

500-1500
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5.5		ՄԵ	ԽԱ	ՆԻ	ԿԱ	ԿԱՆ	ԽՏԱ	ՑՈՒՄ.	 
ՊԵ	ԼԵ	ՏԱ	ՎՈ	ՐՈՒՄ	

Պե լետն ար դյունք է մի գոր ծըն թա ցի, ո րը 
սեր տո րեն ա ռնչ վում է վե րը նկա րագր ված 
բրի կե տա վոր ման գոր ծըն թա ցին։ Հիմ նա կան 
տար բե րու թյունն այն է, որ ծե ծան ներն ու-
նեն ա վե լի փոքր տրա մա գիծ (սո վո րա բար՝ 
մինչև մոտ 30 մմ) և ա պա րատ նե րից յու րա-
քան չյուրն ու նի բազ մա թիվ ծե ծան ներ, ո րոնք 
դա սա վոր ված ե ն՝ ի նչ պես պող պա տյա հաստ 
սկա վա ռա կի կամ օ ղա կի մեջ ծակ ված ան-
ցքե րը։ Նյու թը սեղմ վե լով հր վում է ծե ծան-
նե րի մեջ գլա նիկ նե րի մի ջո ցով (սո վո րա բար՝ 
եր կու կամ ե րեք հատ), ո րոնք շարժ վում են 
այն մա կեր ևույ թի վրայով, ո րի վրա տա րած-
վում է հում քը։ Պե լետ ներն ու նեն շատ բարձր 
խտու թյուն։ Դրանց հետ ա վե լի հեշտ է աշ-
խա տել, քան մյուս խտաց ված կեն սա զանգ-
վա ծային ար գա սիք նե րի հետ, քա նի որ պե-
լետ նե րի հա մար օգ տա գործ վում է հա ցազ-
գի նե րի մշակ ման են թա կա ռուց վածք նե րը։ 
Պե լետ նե րը ձևա վոր վում են Է քստ րու դաց-
ման գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով, օգ տա գոր ծե լով 
մխո ցային մամ լիչ, ո րի դեպ քում վերջ նա կան 
ման րաց ված կեն սա զանգ վա ծի նյու թը սեղմ-
վե լով ան ցնում է լայ նա կի հատ ված կլոր կամ 
քա ռա կու սի ծե ծան նե րի մի ջով և կտ րատ վում 
ցան կա լի եր կա րու թյամբ։ Կեն սա զանգ վա-
ծային պե լե տի ստան դարտ ձևը գլանն է, ո րի 
եր կա րու թյու նը 38 մմ-ից փոքր է, ի սկ տրա-
մա գի ծը՝ մոտ 7 մմ։ Չնա յած մի ան ման ձևին, 
պե լետ նե րը ա վե լի հեշտ են ջարդ վում՝ դրանց 
հետ աշ խա տե լիս։ Պե լետ նե րի տար բեր կա-
տե գո րի ա նե րը տար բեր վում են ի րարից 
էներգիայի և մոխրի պարունակությամբ։

Պե լե տի մամ լիչ նե րը եր կու տի պի ե ն՝ օ ղա-
կաձև ծե ծան և տա փակ ծե ծան ու նե ցող մամ-
լիչ ներ։ Ե ՛վ օ ղա կաձև ծե ծա նով, և՛ տա փակ 
ծե ծա նով ա պա րատ նե րում ծե ծա նը մնում է 
ան շարժ, ի սկ գլա նիկ նե րը պտտ վում ե ն։ Կան 
պտտ վող ծե ծա նով պե լե տի ա ղաց ներ, որ-
տեղ ար տադ րու թյան պրո ցե սում գլա նիկ նե-
րը մնում են ան շարժ։ 

Ըստ է ու թյան, ստաց վող կի սա հում քը մի ա-
տե սա կո րեն հասց վում է կոն դի ցի ո նե րի մեջ՝ 
գո լոր շու և/ կամ մզու կի կա ռա վար վող հա-
վել ման հա մար։ Այս բլո կի աշ խա տանքն օգ-
նում է բա րե լա վել նյու թի կա պակ ցու մը պե լե-
տա վոր ման ըն թաց քում։ Պե լե տի ա ղաց ներն 
այժմ ու նեն հիմ նա կան բլո կից վերև տե-
ղադր ված մեկ կամ ա վե լի օ դո րակ ման բլո-
կեր, որ տեղ, հե ղուկ նե րը, զո րօ րի նակ՝ ջու րը 
և մզու կը, կա րող են ա վե լաց վել՝ պե լե տու նա-
կու թյու նը բա րե լա վե լու նպա տա կով։ Պե լե տի 
ա ղա ցում սո վո րա բար օգ տա գործ վող պտու-
տա կային կոն դի ցի ո նե րի տար բեր բա ղադ-
րիչ ներ պատ կեր ված են Նկար 16-ո ւմ։

Կոն դի ցի ո նե րից կի սա հում քը հե ռաց վում է 
մշ տա կան մագ նի սի վրայով՝ դե պի պե լե տա-
վոր ման ծե ծան տա նող կի սա հում քի կար ճա-
խո ղո վակ։ Ա վե լաց ված գո լոր շին փափ կեց-
նում է կի սա հում քը և մա սամբ դոն դո ղաց-
նում է օս լայի պա րու նա կու թյու նը՝ ա ռա վել 
ա մուր պե լետ ստեղ ծե լու հա մար։ Ծե ծա նի 
ծած կում ի նք նա բար ձիչ նե րի միջև ե ղած 
պտու տակ նե րը հա վա սա րա չափ տա լիս են 
թանձ րա նյու թը յու րա քան չյուր գլա նի կին, ի սկ 
կի սա հում քի բաշ խիչ պտու տակ նե րը նյու թը 
տա րա ծում են ծե ծա նի ե րե սին։ Ճո ճա ծած կի 
վրա տե ղադր ված կտ րա տող դա նակ նե րը 
կտ րում են պե լետ նե րը՝ ծե ծա նից դրանց 
է քստ րու դա ցու մից հե տո՝ թույլ տա լով, որ-
պես զի պե լետ ներն ը նկ նեն ճո ճադ ռան մի ջի 
ար տա նետ ման բաց ված քով։

Նկար 22. Պտուտակային կոնդիցիոների բաղկա- 
ցուցիչ մաս։ Ռիչարդ Հ. Լիվեր, Անդրիթզ Սփրոութ
 

Նկար 21. Գլանիկավոր մամլիչով աշխատող աղաց
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5.6		 ՊԵ	ԼԵ	ՏԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ	ՍԱՐ	ՔԵ	ՐԻ	 
ՄԱ	ՏԱ	ԿԱ	ՐԱՐ	ՆԵՐ.

Ըն կե րու թյուն Կոն տակ տային 
տվյալ ներ 

Վեբ/էլ.փոստ 

CPM/Europe BV Diestelweg 89 NL-
1031 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-edelstahl-
gmbh.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, 
8045, Graz, Austria

Հեռ. +43 31 669 020 welcome@andritz.com, https://
www.andritz.com/group-en

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

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

m1@sp-co.ru, 
http://www.sp-co.ru/
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6  ԿԵՆ ՍԱ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ ՎԱ ՌԵ ԼԻ ՔԻ  
ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԿԱ ՅՈՒ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Կեն սա զանգ վա ծային բրի կե տի և պե լե տի 
ո րա կը կախ ված է հում քից և բրի կե տա վոր-
ման գոր ծըն թա ցից։ Որ պես վա ռե լիք՝ բրի կե տի 
ցան կա լի ո րակ նե րը նե րա ռում են լավ բռն-
կու մը, կա յու նու թյու նը և դի մաց կու նու թյու նը 
պա հես տա վոր ման և գոր ծած ման ըն թաց-
քում (նե րա ռյալ՝ փո խադ րու մը), ի նչ պես նաև 
այր վե լիս՝ ան վտան գու թյու նը շր ջա կա մի ջա-
վայ րի նկատ մամբ։ Այ րու մը և շր ջա կա մի ջա-
վայ րի ան վտան գու թյու նը մե ծա պես կախ-
ված են հում քի բնույ թից։ Վեր ջինս նե րա ռում 
է կա ռուց ված քը (օ րի նակ՝ չա փը, ֆիբ րո զային, 
ոչ ֆիբ րո զային և այլն), քի մի ա կան (օ րի նակ՝ 
լիգ նի նի-ցե լյու լո զի պա րու նա կու թյու նը), ֆի-
զի կա կան (օ րի նակ՝ նյու թի մաս նիկ նե րի չա-
փը, խտու թյու նը և խո նա վու թյան պա րու նա-
կու թյու նը) հատ կու թյուն նե րը, և մաք րու թյու-
նը (օ րի նակ՝ տար րի (ծծմ բի) հետ քը և այլն)։ 
Այ րու մը չափ վում է պա րա մետ րե րով, ի նչ-
պի սիք ե ն՝ ջեր մա րար ու նա կու թյու նը, բո ցա-
վառ ման դյու րու թյու նը և մոխ րի պա րու նա-
կու թյու նը, ի սկ շր ջա կա մի ջա վայ րի տե սան-
կյու նից մտա հո գու թյու նը չափ վում է այր ման 
ըն թաց քում թու նա վոր ար տա նե տում նե րով։ 

Մյուս կող մից է լ՝ կեն սա զանգ վա ծի կոմ պակ-
տա վոր ման գոր ծըն թա ցը ո րո շում է վա ռե-
լի քի դի մաց կու նու թյու նը և կա յու նու թյու նը։ 
Սեղղ ման ու ժը, մաշ ման նկատ մամբ դի մաց-
կու նու թյու նը, ազ դե ցու թյան հան դեպ դի-
մաց կու նու թյու նը, խո նա վու թյան կլա նու մը և 
խտու թյու նը հիմ նա կա նում այն պա րա մետ-
րերն են, ո րոնք ո րո շում են դի մաց կու նու թյու-
նը և կա յու նու թյու նը։ Դրանք հա մար վում են 
խտաց ված կեն սա զանգ վա ծի ո րա կի ա մե նա-
կար ևոր պա րա մետ րե րը։ Կոշտ կեն սա զանգ-
վա ծային վա ռե լի քի ո րա կը բնու թագր վում է 
ֆի զի կա կան, մե խա նի կա կան, քի մի ա կան և 
ջեր մային հատ կու թյուն նե րի տե սան կյու նից՝ 
կախ ված չափ վող պա րա մետ րե րից։ Դա նաև 
ցույց է տա լիս խտաց ման գոր ծըն թա ցի է ֆեկ-
տի վու թյու նը և ազ դում գոր ծած մամբ, պա-
հես տա վոր մամբ և փո խադր մամբ պայ մա նա-
վոր ված ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն նե րին դի մա-
նա լու դրանց կա րո ղու թյան վրա։ Ա ղյու սակ 
7-ը ներ կա յաց նում է բրի կետ նե րի ո րա կը չա-
փե լու հա մար օգ տա գործ վող պա րա մետ րե րը 
և թես տե րի չա փո րո շիչ նե րը։ 

Խո նա վու թյան պա րու նա կու թյու նը գնա-
հատ վում է պահ պան ման և փո խադր ման ըն-
թաց քում բրի կե տի ֆի զի կա կան վի ճակ նե րի 
հնա րա վոր փո փո խու թյուն նե րը գնա հա տե լու 
նպա տա կով։ Այն կա րող է ազ դել նաև ամ րու-
թյան, դի մաց կու նու թյան և ջեր մային ար դյու-
նա վե տու թյան վրա։ 

Խ տու թյու նը ո րոշ վում է պարզ կոշտ վա-
ռե լի քի մի ա վոր ծա վա լի հաշ վով մաս նիկ նե-
րի զանգ վա ծով։ Այն ազ դում է փո խադր ման 
ծախ սի և է ներ գե տիկ խտու թյան վրա։ 

Ջ րա դի մաց կու նու թյու նը սահ ման վում է 
այն չա փով, ո րով բրի կե տը կա րո ղա նում դի-
մա նալ դե գե նե րա ցի ային՝ խո նա վու թյան կամ 
ջրի ներ գոր ծու թյա նը են թարկ վե լիս։ Ներ գոր-
ծու թյան են թարկ վե լիս՝ խո նա վու թյան ներ-
թա փանց մա նը դի մա կայե լու բրի կե տի կա րո-
ղու թյու նը, ին չը կա րող է ազ դել պա հես տա-
վոր ման ժա մա նակ բռնկ ման և դի մաց կու նու-
թյան վրա։ 

Սեղմ ման ու ժը ո րո շում է այն ա ռա վե լա-
գույն ջախ ջա խիչ բեռն վածք նե րը, ո րոնց բրի-
կե տը կա րող է դի մա նալ նախ քան ճեղք վե լը 
կամ կոտր վե լը։ Ա նվ տանգ դարձ րեք բրի կետ-
նե րը, որ պես զի դրանք պահ վեն, փո խադր վեն 
ա ռանց կոտր վե լու։

 Դի մաց կու նու թյու նը սահ մա նում է, թե ի նչ 
չա փով բրի կե տը կա րո ղա նում դի մա նալ դե-
գե նե րա ցի ային՝ գոր ծած ման և փո խադր ման 
ժա մա նակ։ Թես տը սի մու լաց նում է մե խա նի-
կա կան կամ պնև մա տի կա կան գոր ծա ծում, 
ո րը ցույց է տա լիս աբ րա զի ային դի մա կայե-
լու բրի կե տի կա րո ղու թյու նը։ 

Ջեր մա րար ար ժե քը ո րո շում է ջեր մային 
է ներ գի այի քա նա կը բրի կե տի մեկ կի լոգ րա մի 
այր ման ըն թաց քում։ Այն ցույց է տա լիս կեն-
սա զանգ վա ծի է ներ գի այի վե րա կանգն ման 
նե րու ժը ջեր մա-քի մի ա կան փո խա կերպ ման 
ըն թաց քում։ 

Մոխ րի պա րու նա կու թյու նը ո րո շում է այ-
րու մից հե տո վա ռե լի քի ար տադ րած մոխ րի 
պա րու նա կու թյան տո կո սը։ Կեն սա զանգ-
վա ծային բրի կե տում կամ պե լե տում մոխ րի 
պա րու նա կու թյու նը ա ռա ջաց նում է այր ման 
մնա ցուկ նե րի ա ճ՝ մոխ րի ձևով, ին չը նվա զեց-
նում է վա ռե լի քի ջեր մային ազ դե ցու թյու նը և 
կա րող է ա ռա ջաց նել խա րա մա գո յա ցում։ 

Ած խած նի (C), ջրած նի (H), ա զո տի (N) մա
կար դա կը ո րո շում է կեն սա զանգ վա ծային 
վա ռե լի քի այր ման հատ կու թյուն նե րը և ար-
տա նետ ման ան ցան կա լի քա նա կու թյու նը, 
այ սինքն՝ NOx-ը։ Այս տար րե րը նշա նային են 
բրի կե տի վա ռե լի քային հատ կու թյուն նե րի 
հա մար։ Դրանք ազ դում են այր ման վրա։ 
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Ծծմ բի (S) մա կար դա կը ո րո շում է ան ցան-
կա լի ար տա նե տում նե րի քա նա կու թյու նը, 
այ սինքն՝ SՕx-ը։ Հնո ցում այր ման ժա մա-

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.

նակ ծծումբն օք սի դա նում է և փո խա կերպ-
վում SO2 գա զի։ Ծծմ բային աղ տո տիչ նե րը 
վնա սա կար են շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար։ 

Ա ղյու սակ 7. Ա ռա ջարկ վող ար ժեք ներ փայ տի (Փ) և ոչ փայ տի (ՈՓ) կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի հա մար

Պա րա մետր 
Կողմ նո րո շող ար ժեք Թես տի  

չա փո րո շիչ ներԲ րի կետ Պե լետ 

Խո նա վու թյան  
պա րու նա կու թյուն <12% - <15% <11% - <13% ISO18134-21

Խ տու թյուն W >0.9 gcm3, >1.0 gcm3

NW >0.6 gcm3, >0.9 gcm3 0.6 – 0.7 gcm3 ISO 188472

ASTM D2395-173

Սեղղ ման ո ւժ 1.0 MPa 1.51 MPa
Դի մաց կու նու թյուն 95% 95% ISO 17831-24

Ջեր մա րար  
ու նա կու թյուն 

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

ISO 181255 

Մոխ րի  
պա րու նա կու թյուն 

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

NW 3.3–12%
W<0.7%

ISO 181226

Ած խա ծին (C) 48-50%

ISO 16948Ջ րա ծին (H) 6.2%
Ա զոտ (N) W <0.3% - <1.0%

NW <1.5%, <2.0%
Ծ ծումբ (S) W <0.04%- <0.05%.

NW <0.2% - <0.3%.
ISO 16994

6.1		Ո	ՐԱ	ԿԻ	ԹԵՍ	ՏԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ	ՍԱՐՔ	
ԿԵՆ	ՍԱ	ԶԱՆԳ	ՎԱ	ԾԻ	ՀԱ	ՄԱՐ	

Ո րա կի հս կո ղու թյու նը և վե րահս կո ղու թյու-
նը շու կայի կա յուն զար գաց ման կար ևոր 
բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից ե ն։ Պա հանջ վում է 
ո րա կի հա վաս տագր ման մե խա նիզմ շու կայի 
ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու հա մար։ Նոր 
ձևա վոր վող շու կա նե րը հակ ված են ո րա կի 
զար գաց ման ու ղուց շեղ վե լուն՝ պտտ վե լով 
գնային մր ցու նա կու թյան շուրջ, ին չը կա րող 

է վտան գել կեն սա զանգ վա ծի օգ տա գործ-
ման նկատ մամբ վս տա հու թյու նը։ Ո ւս տի, 
ո րա կի հս կո ղու թյու նը և վե րահս կո ղու թյու-
նը կար ևո րա գույն գոր ծա ռույթ ներ են, ո րոնք 
պետք է ստեղ ծել շու կայի զար գաց ման վաղ 
փու լե րից սկ սած։ 

Հս կո ղու թյան, վե րահս կո ղու թյան և հա վաս-
տագր ման գոր ծա ռույթ նե րը տեխ նի կա պես 
կի րա կա նաց վեն մաս նա գի տաց ված որ ևէ 
հաս տա տու թյան կող մից, ի նչ պի սիք ե ն՝ լա-
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բո րա տո րի ա նե րը, գի տա կան հաս տա տու-
թյուն նե րը, ո րոնք ու նեն նման ապ րանք նե րի 
և ապ րան քա տե սակ նե րի ո րա կը թես տա վո-
րե լու փորձ։ 

Ս տորև ա ղյու սա կը ներ կա յաց նում է կեն սա-
զանգ վա ծային վա ռե լի քի պա րա մետ րե րը 
հաս տա տող մաս նա գի տաց ված լա բո րա տո-
րի այի հա մար պա հանջ վող չափ ման սար քե-
րի ցան կը։ 

Ա ղյու սակ 8. Վա ռե լի քի պա րա մետ րեր և թես տա վոր ման հա մար ան հրա ժեշտ սար քեր 

Պա րա մետր Չափ ման սարք 

Խո նա վու թյան  
պա րու նա կու թյուն 

Թեր մոգ րա վի մետ րիկ ա նա լի զա տոր, չո րաց ման վա ռա րան՝  
105 ± 2◦C ջեր մաս տի ճա նային մի ջա կայ քով, թվային կշեռք 

Խ տու թյուն Թ վային կշեռք, թվային կամ ձեռ քի չա փա կար կին 

Ջ րա դի մաց կու նու թյուն Թ վային կշեռք, թվային կամ ձեռ քի չա փա կար կին 

Ամ րու թյան ին դեքս Թ վային կշեռք, մետր, պող պա տյա թի թեղ, մաղ

Սեղմ ման ո ւժ Ու նի վեր սալ թես տա վոր ման ա պա րատ 

Դի մաց կու նու թյուն Դի մաց կու նու թյան փոր ձար կիչ 

Ջեր մա րար  
ու նա կու թյուն 

Կա լո րա չա փա կան ռումբ 

Մոխ րի  
պա րու նա կու թյուն 

Հ նո ցի՝ 550 ± 10◦C ջեր մաս տի ճա նային մի ջա կայ քով 

Ցն դող նյութ Հ նո ցի՝ 900 ± 10 ◦C ջեր մաս տի ճա նային մի ջա կայ քով 

Ած խա ծին (C)

Տար րե րի ա նա լի զա տորՋ րա ծին (H)

Ա զոտ (N)

Ծ ծումբ (S) Ա տո մային ար տա նետ ման սպեկտ րո մետր

6.2		ԿԵՆ	ՍԱ	ԶԱՆԳ	ՎԱ	ԾԻ	ԱՂ	ՏՈ	ՏԻՉ
ՆԵ	ՐԻ	ԱՐ	ՏԱ	ՆԵ	ՏՈՒՄ	ՆԵՐ	

Կեն սա զանգ վա ծից աղ տո տիչ նե րի ար տա-
նե տում նե րը կա րող են դա սա կարգ վել եր-
կու խմ բե րի։ Ա ռա ջին խում բը բաղ կա ցած 
է ոչ լրիվ այր ված աղ տո տիչ նե րից, ո րոնց 
վրա հիմ նա կա նում ազ դե ցու թյուն են գոր-
ծում այր ման սար քե րը և գոր ծըն թա ցը։ Մյուս 
խում բը բաղ կա ցած է այն աղ տո տիչ նե րից, 
ո րոնց վրա ի րենց ազ դե ցու թյունն են թող նում 
վա ռե լի քի հատ կու թյուն նե րը։ 

Ե թե այ րումն ա նա վարտ է՝ պայ մա նա վոր ված 
այն պի սի գոր ծոն նե րով, ի նչ պի սիք ե ն՝ ցածր 
լո կալ ջեր մաս տի ճան նե րը, թթ ված նի հետ 
թույլ խառ նու մը, խո նա վու թյան պա րու նա-
կու թյու նը, այր ման պայ ման նե րում գտն վե լու 
բա վա կա նին կարճ ժա մա նա կը և այլ նը, ա պա 
բաց են թողն վում այն պի սի ար գա սիք ներ, 

ի նչ պի սիք ե ն՝ CO-ի, CxHy-ի, HC-ի, կուպ րի, 
PAH-ի, մրի և ած խա ցած նյու թի մաս նիկ նե րը։ 
Այս նյու թերն ար տա նետ վում են կեն սա զանգ-
վա ծային վա ռե լի քից, սա կայն բաց թողն ված 
քա նա կը կախ ված է հնո ցու նա խագ ծու մից, 
օգ տա գործ ված վա ռե լի քից և/ կամ շա հա-
գործ ման պայ ման նե րից։ 

Հա նա ծո վա ռե լի քի այր ման ըն թաց քում 
NOx-ի գո յա ցումն ար դեն ի սկ հայտ նի է, և 
ած խի այր ման ժա մա նակ այն ա ռա ջա նում 
է հիմ նա կան մե խա նիզ մից. ջեր մային-NOx 
(բարձր ջեր մաս տի ճա նային օք սի դա ցու մից 
և մթ նո լոր տային N2-ից), ա րագ-NOx (վա ռե լի-
քի ա ծան ցյալ ռա դի կալ նե րի և մթ նո լոր տային 
N2-ի փո խազ դե ցու թյու նից) և վա ռե լիք -NOx 
(վա ռե լի քի մեջ քի մի ա կան կապ ված ա զո տի 
օք սի դա ցու մից)։ Ա ռա ջին եր կու սի դեպ քում, 
ո րոնց մե խա նիզ մի ու ղին լավ հայտ նի է, կեն-
սա զանգ վա ծի այր ման հա մա կար գե րում ար-
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տադր վող NՕx-ի ը նդ հա նուր քա նա կը 30%-ից 
ցածր է։ 

Կեն սա զանգ վա ծի այր ման ըն թաց քում NOx-ի 
մեծ մասն ար տադր վում է վա ռե լի քին կապ-
ված ա զո տից, ո րը կա րող է կեն սա զանգ վա-
ծում ներ կա լի նել որ պես ա նօր գա նա կան 
նիտ րա տի և ա մո նի ու մի ի ոն, ա մի նա մի ա ցու-
թյուն ներ (նե րա ռում է սպի տա կու ցային մաս-
նա բա ժին), հե տե րո ցիկ լիկ պու րին, պի րի մի-
դին և պի րոլ։

Ոչ պայ մա նա կան կեն սա զանգ վա ծը սո վո-
րա բար ու նե նում է հիմ նային օք սիդ նե րի և 
ա ղե րի մեծ պա րու նա կու թյուն, ո րոնք որ պես 
հետ ևանք՝ ազ դում են մոխ րի հալ ման խա-
րա մա գո յաց ման ցածր ջեր մաս տի ճա նի վրա։ 
Կեն սա զանգ վա ծի ո րոշ տե սակ նե րի հալ ման 
այս պի սի ցածր ջեր մաս տի ճան նե րը հան գեց-
նում են այր ման սար քե րի շա հա գործ ման 
լուրջ խն դիր նե րի, ո րոնք նե րա ռում են ջեր-
մա փո խարկ չի մա կեր ևույթ նե րի ագ լո մե րա-
ցի ան, աղ տո տու մը, խա րա մա գո յա ցու մը և 
ո րոշ դեպ քե րում՝ ժան գո տու մը։ Ո ւս տի, մոխ-
րի հալ ման հատ կու թյուն նե րի ման րակր կիտ 
վեր լու ծու թյու նը պետք է լի նի ա ռա ջին քայ-
լը այր ման հա մա պա տաս խան հա մա կար գի 
և տվյալ կեն սա զանգ վա ծի հա մար այր ման 
պայ ման ներն ը նտ րե լիս։ 

Սո վո րա բար գյու ղատն տե սա կան մնա ցորդ-
նե րը և է ներ գե տիկ մշա կա բույ սերն ու նե նում 
են ա վե լի բարձր K2O-ի պա րու նա կու թյուն՝ 
պայ մա նա կան կեն սա զանգ վա ծի կամ ած-
խի հա մե մատ։ Սա հիմ նա կա նում պայ մա-
նա վոր ված է գյու ղատն տե սա կան ար տադ-
րու թյու նում պա րար տա նյու թե րի օգ տա-
գործ մամբ։ Քա նի որ մո խի րը բաղ կա ցած է 
տար բեր ա նօր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րի 
խառ նուր դից, այն չու նի հս տակ սահ ման ված 
հալ ման կետ, և հալ ման գոր ծըն թա ցը կա-
տար վում է ջար մաս տի ճա նային լայն մի ջա-
կայ քում՝ սկ սած սկզբ նա կան դե ֆոր մաց ման 
ջեր մաս տի ճա նից։ Տա րե կա նի, վար սա կի և 
գա րու ծղոտ նե րը, ո րոնք ու նեն K2O-ի բարձր 
պա րու նա կու թյուն ներ, թերևս ու նեն շատ 
ա վե լի ցածր հալ ման ջեր մաս տի ճան ներ՝ ցո-
րե նի ծղո տի հա մե մատ, ո րն ու նի K2O-ի ա վե լի 
փոքր պա րու նա կու թյուն։

Այս խն դիր նե րի լու ծու մը գո յու թյուն ու նի, և 
այն պետք է զգու շո րեն ի րա կա նաց նել Հա-
յաս տա նում այր ման ա ռա ջին լու ծում նե րը 
պի լո տա վո րե լիս։ 

6.3	ԿԵՆ	ՍԱ	ԶԱՆԳ	ՎԱ	ԾԻ	ԿԱ	ՅՈՒ	ՆՈՒ
ԹՅԱՆ	ՉԱ	ՓՈ	ՐՈ	ՇԻՉ	ՆԵՐ	

 Կեն սա զանգ վա ծի լայն օգ տա գործ ման ար-
դյուն քում ա ռա ջա ցող հնա րա վոր բնա պահ-
պա նա կան մար տահ րա վեր նե րին ար ձա-
գան քե լու հա մար պետք է ըն դու նել չա փո րո-
շիչ ներ՝ է ներ գի այի մա սով կեն սա զանգ վա-
ծի ներդր ման հս տակ ճա նա պար հը գծե լու 
նպա տա կով։ է ներ գի այի այ լընտ րան քային 
աղ բյու րի ան ցնե լու հիմ նա կան նպա տակ նե-
րից մեկն է ա պա հո վել, որ պես զի է ներ գե տիկ 
նպա տակ նե րով կեն սա զանգ վա ծի օգ տա-
գոր ծու մը հա մա քայլ ըն թա նա կեն սա բազ-
մա զա նու թյան և ե րկ րի շր ջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պա նու թյան հետ, քա նի որ կեն սա զանգ-
վա ծի ար տադ րու թյու նը և սպա ռու մը կա րող 
են ստեղ ծել լրա ցու ցիչ ճն շում ներ շր ջա կա 
մի ջա վայ րի, զո րօ րի նակ՝ կեն սա բազ մա զա-
նու թյան, հո ղային և ջրային ռե սուրս նե րի 
վրա։ Այն կա յու նո րեն զար գաց նե լու նպա տա-
կով՝ կա րող են օգ տա գործ վել հետ ևյալ կողմ-
նո րո շող սկզ բունք նե րը. 

Աղ բյուր նե րի ըն դու նե լի ու թյուն.

Ըն դու նե լի կեն սա զանգ վա ծը բաղ կա ցած է 
հետ ևյա լից. 

1. Փայ տյա կեն սա զանգ ված (ան տառ ներ 
և պլան տա ցի այի փայտ, փայ տամ շակ-
ման ար դյու նա բե րու թյուն, մնա ցուկ ներ 
և մնա ցորդ ներ, օգ տա գործ ված փայտ, 
խառ նուկ ներ և խառ նուրդ ներ)

2.  Խո տային կեն սա զանգ ված (գյու ղատն-
տե սա կան և այ գե գոր ծա կան խո-
տա բույ սեր, նե րա ռյալ՝ հա ցա բույ սեր, 
խոտ, ձի թա տու մշա կա բույ սեր, ար մա-
տապտ ղային մշա կա բույ սեր, հա տի-
կաըն դե ղե նային մշա կա բույ սեր, ծա-
ղիկ ներ և լանդ շաֆ տային նա խագծ-
ման խո տային կեն սա զանգ ված, խո-
տա բույ սե րի մշակ ման ար դյու նա գոր-
ծու թյուն, մնա ցուկ ներ և մնա ցորդ ներ, 
խառ նուկ ներ և խառ նուրդ ներ)

3. Մր գային կեն սա զանգ ված (պտ ղա տու 
այ գի նե րի և այ գե գոր ծու թյան պտուղ-
ներ, մր գե րի մշակ ման ար դյու նա գոր-
ծու թյուն, մնա ցուկ ներ և մնա ցորդ ներ, 
խառ նուկ ներ և խառ նուրդ ներ)

4.  Խառ նուկ ներ և խառ նուրդ ներ, ի նչ պես 
նաև՝ կեն դա նի նե րի կղանք. օ րի նակ՝ 
գո մաղբ կամ թռ չուն նե րի ծերտ, և այլն 
(բայց ոչ կեն դա նու մար մին կամ դրա 
մա սեր) 
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Է ներ գի այի ար տադ րու թյան հա մար գե նե տի-
կո րեն մո դի ֆի կաց ված օր գա նիզմ նե րի (Գ ՄՕ, 
գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սեր, ի նչ պես 
նաև՝ ծա ռեր) օգ տա գոր ծու մը չի թույ լատր-
վում։ 

Է ներ գե տիկ մշա կա բույ սեր 

Է ներ գե տիկ մշա կա բույ սե րը չպետք է ար-
տադր վեն այն պի սի վա րե լա հո ղե րում, ո րոնք 
ձեռք են բեր վել ա րո տի կամ խոտ հար քի վե-
րա փոխ ման մի ջո ցով։ Կարճ շր ջա նա ռու թյուն 
ու նե ցող ծա ռե րի պլան տա ցի ա ներ չպետք է 
ստեղ ծել ան տա ռային վայ րե րում կամ վա րե-
լա հո ղե րի վրա, ո րոնք ձեռք են բեր վել ա րո տի 
կամ խոտ հար քի վե րա փոխ ման մի ջո ցով։

 Հում քի ո րակ 

Վա րե լա հո ղե րում հա տուկ նա խա տես ված 
մշա կու մից ստաց վող կեն սա զանգ վա ծը 
պետք է հա մա պա տաս խա նի ներ քին ո րա-
կի ստան դարտ նե րին, որ պես զի հե տա գա յում 
օգ տա գործ վի կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի-
քի ար տադ րու թյան մեջ։ 

Ոչ մի ա նօգ տա կար մնա ցորդ  
գյու ղատն տե սու թյու նից 

Ֆի նան սա կան և տեխ նի կա կան ո ղջ ա ջակ-
ցու թյու նը տրա մադր վում է մի այն այն դեպ-
քում, ե րբ գոր ծում են կա յուն գյու ղատն տե-
սու թյան սկզ բունք նե րը։ Ոչ մի սուբ սի դի ա չի 
տրա մադր վի ֆեր մեր նե րին, ե թե չկա մնա-
ցորդ նե րի օգ տա հան ման ա պա ցույց։ 
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7  ԿԵՆ ՍԱ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԻ ՆԵՐ ԿԱՅԻՍ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒ
ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՍՊԱ ՌՈՒ ՄԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ 

1 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

Կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի ար տադ րու-
թյու նը Հա յաս տա նում վե րա կանգն վող է ներ-
գե տի կայի ա մե նա խոս տում նա լից ո լորտ նե-
րից մեկն է։ Թեև այն գտն վում է զար գաց-
ման վաղ փու լե րում, սա կայն ար տադ րա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի և օգ տա գործ ման մի ջոց-
նե րի մա սին կա հս տակ պատ կե րա ցում։ Հե-
տաքրքր վա ծու թյան խթան նե րից մեկն էլ 
գյու ղա կան վայ րե րի գա զի ֆի կաց ման ցածր 
մա կար դակն է և վա ռե լի քային աղ քա տու-
թյու նը։ 

Մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծըն կեր նե րի 
ա ջակ ցու թյան շնոր հիվ ե րկ րի գյու ղա կան 
վայ րե րում ֆի նան սա վոր վել են կոշտ կեն սա-
վա ռե լի քի ո րոշ ար տադ րու թյուն նե րի մա սով 
փոքրամասշտաբ պիլոտային ծրագրեր1:

Ձեռք բեր ված նախ նա կան ար դյունք նե րը խո-
սում են կեն սա զանգ վա ծի մշակ ման գոր ծու-
նե ու թյան նկատ մամբ մեծ հե տաքրք րու թյան, 
ի նչ պես նաև՝ ար տադր վող այ լընտ րան քային 
վա ռե լի քի նկատ մամբ բնակ չու թյան հե-
տաքրքր վա ծու թյան մա սին։ 

7.1		 ԿԵՆ	ՍԱ	ԶԱՆԳ	ՎԱ	ԾԱՅԻՆ	ՎԱ	ՌԵ
ԼԻ	ՔԻ	ՏԵ	ՂԱ	ԿԱՆ	ԱՐ	ՏԱԴ	ՐՈՒ
ԹՅԱՆ	ԲՆՈՒ	ԹԱԳ	ՐԵ	ՐԸ	

Ըստ դի տար կում նե րի՝ տե ղա կան շու կա յում 
կան կոշտ կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լիք 
ա ռա ջար կող մո տա վո րա պես եր կու տաս-
նյակ վա ճա ռող ներ։ Այ նու հան դերձ, նրանց մի 
զգա լի մա սը Ռու սաս տա նից բրի կետ և պե լետ 
ներկ րող ներ ե ն։ Գոր ծող գնե րը տա տան վում 
են 80-130 հա զար դրա մի (մո տա վո րա պես 
140-227 եվ րո) մի ջա կայ քում, ին չը կա րող է 
ա պախ րա խու սել, որ պես զի տնային տն տե-
սու թյուն նե րը նրան ցից գնեն կեն սա զանգ-
վա ծից ստաց վող վա ռե լի քը։ 

Բարձր գնե րի հիմ նա կան պատ ճա ռը ներ կա-
յումս Հա յաս տա նում գոր ծող ար տադ րող նե-
րի մե ծու թյունն է։ Թերևս կան 5-6 ար տադ-
րող ներ, ո րոնց ար տադ րա կան հզո րու թյու նը 
400-500 կգ/ ժամ է, ի սկ մյուս նե րը գտն վում 
են 100-250 կգ/ ժամ ար տադ րո ղա կա նու թյան 
մի ջա կայ քում՝ աշ խա տեց նե լով տնային պայ-
ման նե րում պատ րաստ ված սար քեր։ Նման 
պայ ման նե րում շու կա յում մր ցու նակ ապ-
րանք ներ ա ռա ջար կե լու շան սերն այն քան էլ 

մեծ չեն։ 

Բ րի կե տա վոր ման հա մար օգ տա գործ վող 
սար քա վո րում նե րի հիմ նա կան տե սակ նե րը 
մե խա նի կա կան են, սա կայն 1-2 տե ղե րում 
կան բրի կե տա վոր ման ո րոշ հիդ րավ լիկ սար-
քա վո րում ներ (RUF)։ Մինչ այժմ հայտ նա բեր-
ված ար տադ րող նե րի ցան կը կազմ վել է հետ-
ևյալ կերպ. 

Այս ցու ցա կը կա րող է պա րու նա կել ան հա-
մա պա տաս խա նու թյուն ներ, սա կայն այն 
ի րե նից ներ կա յաց նում է այս բնա գա վա ռում 
առ կա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյու նը կազ մա կեր պե լու փորձ։ 

Տե ղա կան ար տադ րու թյան բրի կետ նե րի 
խտու թյու նը տա տան վում է 0.8-1.4-ի մի ջա-
կայ քում՝ կախ ված ար տադ րու թյան մե թո-
դից։ Տար բեր կեն սա վա ռե լի քային բրի կետ-
նե րի հա մար հումք են հանդ սա նում ծղո տը 
և խո տի մնա ցորդ նե րը (Շի րակ, Կո տայք, 
Լո ռի), փայ տամ շակ ման մնա ցորդ նե րը, այ-
գե գոր ծու թյու նից և խա ղո ղա գոր ծու թյու նից 
ստաց վող փոքր մնա ցորդ նե րը (Տա վուշ, Լո ռի, 
Վայոց Ձոր, Եր ևան) և կա հույ քի ար տադ րու-
թյան մնա ցուկ նե րը (Եր ևան)։ 

Չ նա յած Հա յաս տա նում այ սօր բրի կետ ար-
տադ րող նե րի թի վը եր կու տաս նյա կից ա վե-
լին է, սա կայն նրանց կող մից ար տադր ված և 
շու կա յա հան ված քա նա կու թյուն նե րը հա մե-
մա տա բար փոքր ե ն՝ կազ մե լով մո տա վո րա-
պես 1500-2500 տոն նա/ տա րի։ 

Ան կա տար կազ մա կեր պու մը, ֆի նան սա վո-
րու մը և ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րը 
այս պի սի ը նդ հա նուր ցածր ար տադ րո ղա կա-
նու թյան հիմ նա կան պատ ճառ նե րի շար քում 
ե ն։ Դժ վա րին լո գիս տի կան և հում քի մատ-
չե լի ու թյունն ազ դում են կեն սա զանգ վա ծի 
մշակ ման տն տե սա կան ի րա գոր ծե լի ու թյան 
վրա։ Բա ցի այդ, հում քի բարձր գնե րը՝ հա-
մակց ված մաս նա գի տաց ված սար քե րի բա-
ցա կա յու թյան հետ, ին չը պա հանջ վում է կեն-
սա զանգ վա ծի նախ նա կան մշակ ման հա մար՝ 
նախ քան փո խադ րու մը և պա հես տա վո րու մը, 
դժ վա րաց նում է այդ նպա տա կին հե տա մուտ 
լի նե լը։ Այս ա մե նը, որ կազ մա կերպ վում է սե-
զո նային գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք-
նե րով ո րոշ վող կարճ սե զո նի ըն թաց քում, այն 
բա ղադ րիչ ներն են, ո րոնք է ա պես ազ դում են 
վա ռե լի քի այլ աղ բյուր նե րի հա մե մատ՝ այս 
վա ռե լի քի գնի և գրավ չու թյան վրա։ 
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Ա ղյու սակ 9. Կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լիք ար տադ րող նե րը Հա յաս տա նում 

Ար տադ րու
թյան վայր, 
գոր ծու նե ու
թյան սկիզբ 
և ար տադ
րան քի տե
սակ 

Ար տադ րու թյան 
սկզ բուն քը և 
սնուց ման ցան ցի 
հզո րու թյու նը 
 

Սե փա կա նու
թյուն և կա ռա
վա րում 

Մինչ այժմ 
ար տադր
ված ար
տադ րան քի 
ը նդ հա նուր 
ծա վա լը 

Կոն տակ տային 
տվյալ ներ 

ՀՀ Շի րա կի 
մարզ,  
Բա սեն  
հա մայնք, 
2016 թ. 
NESTRO  
բրի կետ ներ 

Թմբ կագ լան 
Դր ված քային  
հզո րու թյու նը՝  
մինչև 200 կգ/ժ
 Փաս տա ցի ար տադ-
րա կան հզո րու թյու-
նը՝ 100-120 կգ/ժ

Բա սեն  
հա մայն քի  
զար գաց ման հիմ-
նադ րամ, 
ՄԱԶԾ
 

Հիմ նա կան  
հում քը 
խոտն է 
50-55 տոն նա
 

Համ լետ  
Պետ րո սյան 
basenfoundation 
@gmail.com 
095 563600

ՀՀ Լո ռու 
մարզ, Մեծ 
Պար նի  
հա մայնք, 
2018 թ.
NESTRO  
բրի կետ ներ 
 

Հիդ րավ լիկ 
Դր ված քային 
հզո րու թյու նը՝ մինչև 
400 կգ/ժ
 Փաս տա ցի  
ար տադ րա կան 
հզո րու թյու նը՝
320-350 կգ/ժ

« ՄԵԾ ՊԱՐ ՆԻ» 
Կ լի մա յա կան  
քա ղա քա ցի ական 
ներդ րու մային  
շր ջա նա ռու  
հիմ նադ րամ, 
ՄԱԶԾ

Հիմ նա կան 
հում քը 
ծղոտն է և 
մոտ 30% 
փայտ
550-600 
տոն նա 

Գա գիկ Պա լյան 
gagik-palyan@
mail.ru 
55523565

ՀՀ Շի րա կի 
մարզ,  
Ա խու րյա նի 
հա մայնք, 
2020 թ. 
Piny Kay  
բրի կետ ներ
 

Որդ նա կային  
փո խան ցում 
Դր ված քային  
հզո րու թյու նը՝ մինչև 
480կգ/ժ
Փաս տա ցի  
ար տադ րա կան  
հզո րու թյու նը՝
380-400 կգ/ժ

Ա խու րյա նի  
հա մայն քային 
զար գաց ման 
կենտ րոն 
Քա ղա քա ցի ա-
կան շր ջա նա ռու 
հիմ նադ րամ, 
ՄԱԶԾ
 

Ներ կա յումս 
ար տադ-
րությունն 
ըն թաց քի 
մեջ է և  
մի այն ան ցել 
է նախ նա-
կան թես տը

Սամ վել  
Սա ֆա րյան 
90404@list.ru 
 Հեռ. 098 312331

ՀՀ Տա վու շի 
մար զի  
Վա րա գա վան 
հա մայնք, 
Piny Kay  
բրի կետ ներ 
 

Որդ նա կային  
փո խան ցում 
Դր ված քային  
հզո րու թյու նը՝ մինչև 
300 կգ/ժ
Փաս տա ցի  
ար տադ րա կան  
հզո րու թյու նը՝
300 կգ/ժ

Ար մեն  
Աբ րա հա մյան  
Ան հատ 
ձեռ նար կա տեր

Հիմ նա կան 
հում քը խա-
ղո ղի այ գի-
նե րի մնա-
ցուկ ներն 
են, 180-200 
տոն նա 
ծղոտ փայ-
տա նյութ

Ար մեն  
Աբ րա հա մյան 
Հեռ. 94081000
 

ՀՀ Կո տայ քի 
մարզ, Զո րա-
վան հա մայնք, 
NESTRO  
բրի կետ ներ 

Ազ դե ցու թյու նը՝ 
մե խա նի կա կան,  
նո մի նալ  
հզո րու թյու նը՝ 
 500 կգ/ժ

Է կո Րենջ ՍՊԸ 
 

Հիմ նա-
կան հում քը 
ծղոտն է,
900-1100 
տոն նա

Սու րեն  
Դավ թյան
044 30 07 70
armecorange@
gmail.com 

ՀՀ Լո ռու 
մարզ,  
Վա նա ձոր
Piny Kay  
բրի կետ ներ

Որդ նա կային  
փո խան ցում,
Դր ված քային  
հզո րու թյու նը՝ մինչև 
500կգ/ժ 

Է կո վարմ ՍՊԸ Հիմ նա կան 
հում քը փայ-
տի թա փոնն է
Մոտ 1000 
տոն նա 

Կա րո  
Դոլ մա ջյան
095 883588
karodolmajyan@
gmail.com 
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Այս բնա գա վա ռում հմուտ աշ խա տու ժի և 
մաս նա գետ նե րի ան բա վա րա րու թյու նը, ի նչ-
պես նաև բնակ չու թյան ցածր ի րա զեկ վա-
ծու թյու նը այն պատ ճառ ներն են, ո րոնք պայ-
մա նա վո րում են մինչ օ րս դաշ տե րում կա-
տար վող կեն սա զանգ վա ծի այ րու մը։ Բա ցի 
այդ, փոքր է ա ջակ ցու թյու նը՝ խթան նե րի 
ա ռու մով, և դա է պատ ճա ռը, որ այս բիզ նե-
սը վա րում են այն էն տու զի աստ նե րը, ո րոնք 
հա վա տում են գա ղա փա րին և չեն հետ ևում 
այ սօ րի նակ գոր ծու նե ու թյան տն տե սա կան 
տրա մա բա նու թյա նը։ 

Վե րը նկա րագր ված բո լոր տար րե րը շու-
կայի բնու թագ րերն ե ն՝ դրա զար գաց ման 
վաղ փու լե րում, ո րոնց հա մար պա հանջ վում 
է ա ջակ ցու թյուն և ներդ րումներ սար քա վո-
րումնե րում՝ կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քը 
հա վա քե լու, պա հես տա վո րե լու և ար տադ-
րե լու նպա տա կով, ի նչ պես նաև սար քե րում՝ 
կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լիքն ար դյու նա-
վետ ե ղա նա կով օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով։ 

1  https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCIImportStatistics

7.2		ՏԵ	ՂԱ	ԿԱՆ	ԿԵՆ	ՍԱ	ԶԱՆԳ	ՎԱ
ԾԱՅԻՆ	ՎԱ	ՌԵ	ԼԻ	ՔԻ	ՍՊԱՌ	ՄԱՆ	
ԲՆՈՒ	ԹԱԳ	ՐԵ	ՐԸ	

7.2.1 Գոր ծող շու կայի մե ծու թյու նը 

Կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի տե ղա կան 
սպա ռու մը սահ մա նա փակ վում է Հա յաս տա-
նում ար տադր վող և եր կիր ներկր վող քա-
նա կու թյուն նե րով։ Հետ ևա բար, տա րե կան 
կտր ված քով ու նե նա լով տե ղա կան ար տադ-
րու թյան 2.5 հա զար տոն նա վա ռե լիք և 122 
տոն նայի չա փով ներ մուծ վող մի ջին քա նա-
կու թյուն ներ՝ Հա յաս տանն ար ձա նագ րում է 
դրա կան մի տում։ Ի նչ պես տե ղա կան սպա-
ռու մը, այն պես է լ՝ ներ մու ծումն ա վե լա նում 
են, ին չը ցույց է տա լիս սպա ռող նե րի կող մից 
դրս ևոր վող լավ հե տաքրք րու թյու նը։ 

43.9

79.2

126.7 120.8

241.3

107.4

156.3

256.7

173.5 215.8

2015 2016 2017 2018 2019

tons kUSD

Ն կար 37. Կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի ներ մու ծում, Հա յաս տան 1

 Հա մե մա տե լով բնա փայ տի սպառ ման մա-
կար դա կի հետ՝ հա յաս տա նյան շու կա յում 
առ կա ը նդ հա նուր կեն սա զանգ վա ծային վա-
ռե լի քի քա նա կու թյուն նե րը շատ փոքր ե ն։ Մի 
կող մից դա կա րող է խո սել վա ռե լի քի մյուս 
տե սակ նե րի հա մե մատ՝ այս վա ռե լի քի տված 
հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ցածր 
ի րա զեկ վա ծու թյան, ի սկ մյուս կող մից՝ կեն-
սա զանգ վա ծով պայ մա նա վոր ված բիզ նես 
հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գի տե-
լիք նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին։ 

Ներ մուծ ման թվե րը վկա յում են նաև նվա զող 
ար ժե քով ներ մուծ վող վա ռե լի քի ա ճի մա սին։ 
Սա կա րող է ազ դան շա նել ա վե լի է ժան և 
ա վե լի ցած րո րակ վա ռե լի քի պա հան ջար կի 
մա սին, ո րն, ան շուշտ, ա վե լի հար մար է Հա-
յաս տա նի գյու ղա կան շր ջան նե րում այ սօր 
օգ տա գործ վող ջե ռուց ման լու ծում նե րի հա-
մար։ 
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7.2.2  Հա յաս տա նում ներ կա յումս  
օգ տա գործ վող ջե ռուց ման  
լու ծում նե րը

Հա յաս տա նում կոշտ կեն սա զանգ վա ծային 
վա ռե լի քով ջե ռուց ման վի ճա կը նույն պես 
գտն վում է սաղմ նային մա կար դա կի վրա։ 
Տնային տն տե սու թյուն նե րի մեծ մա սը ջե-
ռուց ման և ե փե լու հա մար օգ տա գոր ծում է 
ի նք նա շեն, ցածր ար դյու նա վե տու թյուն ու նե-
ցող վա ռա րան ներ։ Այս պի սի վա ռա րան նե րի 
հա մար հիմ նա կան վա ռե լի քի տե սակ ներն ե ն՝ 
բնա փայ տը, թուղ թը, գո մաղ բը, բեր քի թա-
փոն նե րը և ա վե լի քիչ՝ բրի կե տը։ Այս տեխ նո-
լո գի ա ներն ա նար դու նա վետ են, ի սկ վա ռե-
լիքն ա ռա ջաց նում է օ դի ու ժեղ աղ տո տում՝ 
ա ռող ջու թյա նը վնա սող մի շարք աղ տո տիչ-
նե րով, նե րա ռյալ՝ մրի փոք րիկ մաս նիկ նե րը, 
ո րոնք խո րը ներ թա փան ցում են թո քեր։ Վատ 
օ դա փոխ վող տնե րում ներ սի ծու խը կա րող է 
լի նել  փոքր մաս նիկ նե րի ըն դու նե լի մա կար-
դակ նե րից 100 ան գամ ա վե լի բարձր1։

Երկ րում օգ տա գործ վող ա մե նաէ ժան լու-
ծում նե րի գնային մի ջա կայ քը տա տան վում 
է 40-50 դո լա րի սահ մա նում։ Ու նե նա լով բա-
րակ բո ցա մուղ պա տեր՝ այս վա ռա րան նե րը 
կա րող են շա հա գործ վել մինչև 2-3 տա րի, 
ո րից հե տո պետք է փո խա րին վեն։ Վա ռա-
րան նե րի մի ջին գնային մի ջա կայ քը մոտ 
100-200 դո լար է, ին չը դրանք մի փոքր ա վե լի 
հու սա լի է դարձ նում, բայց՝ ոչ ար դյու նա վետ։ 
Տպա վո րու թյունն այն պի սին է, որ ցածր ար-
դյու նա վե տու թյամբ և ցածր գնով ջե ռուց ման 
լու ծում նե րի ը նտ րու թյու նը սույն հաշ վետ վու-
թյու նում ա վե լի վաղ նշ ված խն դիր նե րի հա-
մակ ցու թյան ար դյունքն է։ Ա ռա ջի նը և ա մե-
նա կար ևո րը գյու ղա կան շր ջան նե րում աղ-
քա տու թյան մա կար դակն է, ին չը ստի պում 

1 Աղբյուր՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն

է տնային տն տե սու թյուն նե րին գնալ հան-
պատ րաս տից լու ծում նե րի ի րենց տա րածք-
նե րի ջե ռու ցու մը պլա նա վո րե լիս և ի րա գոր-
ծե լիս։ Սո վո րա բար դա նման է ա նար դյու-
նա վետ պող պա տյա տուփ օգ տա գոր ծե լուն, 
որ տեղ փայտն այր վում է ա ռանց ար դյու նա-
վե տու թյան որ ևէ նշույ լի։ Մյուս պատ ճա ռը 
բարձր ար դյու նա վետ տեխ նո լո գի ա ներն ըն-
դու նե լու հա մար տնային տն տե սու թյուն նե-
րի տեխ նի կա կան պատ րաստ վա ծու թյունն 
է։ Մաս նա վո րա պես, փոքր է շան սը, որ կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում նրանք կտե ղադ րեն 
բարձր ար դյու նա վե տու թյան կեն սա զանգ-
վա ծային կաթ սա ներ, քա նի որ նրանք ա պա-
հով ված չեն ներ քին ջե ռուց ման ան հրա ժեշտ 
բաշ խիչ հա մա կար գե րով։ Բա ցի այդ, նրանց 
նա խընտ րե լի ու թյուն նե րի շր ջա նակն այն է, 
որ պես զի ու նե նան է ժան, բայց ջե ռուց ման և 
ե փե լու մի աս նա կան լու ծում, ո րը կա րող է այ-
րել ցածր և շատ ցածր ո րա կի վա ռե լի քը (վե-
րը նշ ված) բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ, մի 
բան, ո րը տեխ նի կա պես հնա րա վոր չէ՝ պայ-
մա նա վոր ված ա կն հայտ սահ մա նա փա կում-
նե րով։ 

 Տ նային տն տե սու թյուն նե րը պետք է կա տա-
րեն հետ ևյալ պար տա դիր նա խա պայ ման նե-
րը՝ սե փա կան տա րածք նե րի ջե ռուց ման ար-
դյու նա վե տու թյա նը հե տա մուտ լի նե լիս. 

• Ջե ռուց ման լու ծումն ու նի հա վաս-
տագր ված բարձր ար դյու նա վե տու-
թյուն, ո րը սո վո րա բար 80%-ից բարձր է 
(մի այն գոր ծա րա նային ար տադ րու-
թյան)

•  Վա ռե լիքն ու նի հա վաս տագր ված 

Նկար 23. Հայաստանյան գյուղերում օգտագործվող 
սովորական փայտի վառարան

Նկար 24. Կլորավուն հիմքով վառարան (որը վերջին 
սեզոններին տարածում է գտել Լոռիում և Տավուշում) 
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բարձր ո րակ (խ տու թյուն, խո նա վու-
թյուն և այլն)

•  Ջե ռուց ման լու ծու մը նա խագծ ված է 
այն պես, որ պես զի օգ տա գոր ծի ը նտր-
ված վա ռե լի քը (տեխ նո լո գի ա պես 
ա պա ցուց ված է, որ ը նտր ված վա ռե լի-
քով կս տաց վի բարձր ար դյու նա վե տու-
թյուն)

•  Ջե ռուց ման սե զո նի ըն թաց քում ջե-
ռուց ման լուծ ման աշ խա տան քը հազ-
վա դեպ է ը նդ հատ վում կամ ը նդ հան-
րա պես չի ը նդ հատ վում

•  Վա ռե լի քը մա տա կա րար վում է ավ տո-
մատ ձևով և չի պա հան ջում կաթ սայի/
վա ռա րա նի դռ նե րի բա ցում։ 

Ան շուշտ սրանք ի դե ա լա կան պայ ման ներ 
են, ո րոնց կա րե լի է հաս նել կեն սա զանգ վա-
ծային ջե ռուց ման լու ծում նե րով մի այն այն 
դեպ քում, ե թե ձեռք է բեր վում այդ տեխ նո լո-
գի ա նե րի մա սով ի րա զեկ ման բարձր մա կար-
դակ և տնային տն տե սու թյուն նե րը տի րա պե-
տում են նման հա մա կար գե րը կա ռա վա րե լու 
վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րին և հմ տու թյուն նե-
րին։ 

Վա ռե լի քի և վա ռա րան նե րի աշ խա տան քի 
միջև ո ւղ ղա կի փո խա դարձ կա պը ո րո շում է 
շու կայի զար գաց ման սզ բունք նե րի հիմ նա-
կան բաղ կա ցու ցիչ տար րե րը և հա ջող ված 
լի նե լը։ Քա ղա քա կա նու թյան մա կար դա կում 
որ պես կա յուն վա ռե լիք՝ կեն սա զանգ վա ծի 
խթան ման հա ջո ղու թյու նը կախ ված է վա ռե-
լի քը և դրա այր ման լու ծում նե րը ճիշտ ձևով 
հա մա պա տաս խա նեց նե լու կա րո ղու թյու նից։ 

Քա նի որ Հա յաս տա նում մատ չե լի վա ռե լի-
քի և կաթ սա նե րի/ վա ռա րան նե րի վի ճա կը 
սաղմ նային մա կար դակ նե րի վրա է, ցած րո-

1  Օգտագործվել է կենսազանգվածի այրման ստորին արժեքի միջին այրման ստորին արժեքը՝ 17.5 ՄՋ/կգ

րակ վա ռե լի քը ու ղեկց վում է ցածր ար դյու-
նա վե տու թյուն ու նե ցող վա ռա րան նե րով։ 
Ցած րո րակ վա ռե լի քը լավ չի այր վի բարձր 
ար դյու նա վե տու թյուն ու նե ցող կաթ սա նե-
րում, ի սկ բարձր խտու թյուն ու նե ցող (ո րա-
կյալ) վա ռե լի քը պի տա նի չէ դե պի բո ցա մուղ 
փոք րա քա նակ օ դի մա տա կա րա րում ու նե-
ցող վա ռա րան նե րի հա մար։ Ո ւս տի, կեն սա-
վա ռե լի քի շու կայի զար գա ցու մը պա հան-
ջում է մի ա ժա մա նա կյա գոր ծո ղու թյուն ներ՝ 
կեն սա զանգ վա ծի ար տադ րու թյան և սպառ-
ման ի մաս տով։ Գործ նա կան ի մաս տով դա 
նշա նա կում է, որ մի այն կաթ սա նե րի փո-
խա րի նու մը՝ ա ռանց վա ռե լի քի ո րա կի հս կո-
ղու թյան, կամ հա կա ռա կը, կա րող է վնա սել 
որ պես վա ռե լիք՝ կեն սա զանգ վա ծի ի մի ջին և 
վտան գել բնա փայ տի սպա ռու մը կր ճա տե լու 
բո լոր ջան քե րը։ 

7.2.3  Կեն սա զանգ վա ծի ո լոր տի զար
գաց ման հնա րա վոր ազ դե ցու
թյու նը Հա յաս տա նում 

Հիմք ըն դու նե լով պաշ տո նա կան վի ճա կագ-
րու թյու նը՝ բնա փայ տից ստաց վող ջե ռուց-
ման է ներ գի այի սպա ռու մը կազ մում 3,164 
ՏՋ։ Կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի, այն է՝ 
բրի կե տի և պե լե տի ներ կայիս տե ղա կան ար-
տադ րու թյու նը, ի նչ պես նաև ներկ րու մը ան-
հա մե մատ ցածր են և կազ մում են վե րը ներ-
կա յաց ված թվի մի փոքր մա սը։ 

Հետ ևե լով այն են թադ րու թյա նը, որ Հա յաս-
տա նում հա վաք վող ը նդ հա նուր գյու ղատն-
տե սա կան կեն սա զանգ վա ծի ըն դա մե նը 25% 
-ը կփո խարկ վի վա ռե լի քի և կօգ տա գործ վի 
բնա փայ տին փո խա րի նե լու հա մար, բրի կե-
տից և պե լե տից կար տադր վի ա վե լի քան 
2,000 ՏՋ1՝ ե րկ րում գյու ղա կան տնային տն-
տե սու թյուն նե րը ջե ռու ցե լու նպա տա կով։ 

Սա թույլ կտա խու սա փել տա րե կան կտր-
ված քով 144,000 խոր հա նարդ մետր փայտ, 
ի նչ պես նաև դաշ տե րում 114,000 տոն նայից 
ոչ պա կաս գյու ղատն տե սա կան կեն սա զանգ-
ված հա տե լուց։ Ա կն հայտ օ գուտ նե րը կլի նեն 
ի նչ պես բնա պահ պա նա կան, այն պես է լ՝ տն-
տե սա կան։ Նախ ծա ռե րը կտ րե լուց խու սա-
փե լը նշա նա կում է պաշտ պա նել Հա յաս տա-
նի ան տառ նե րի բնա կան է կո հա մա կար գը և 
հնա րա վո րինս պահ պա նել դրանց մեծ տա-
րածք նե րը։ Ե րկ րորդ, կեն սա զանգ վա ծային 
մնա ցորդ նե րը կդառ նան կեն սա վա ռե լիք ար-
տադ րող նե րի հա մար ապ րանք և ռե սուրս՝ 
լի նե լով պա հանջ ված և ու նե նա լով գին, ին չը 
կն վա զեց նի հր դեհ նե րի ռիս կը բաց դաշ տե-

Նկար 25. "Czech-Georgian" մոդելի վառարան
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րում։ Շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար ան վնաս 
գյու ղատն տե սու թյու նը կբե րի բնա պահ պա-
նա կան և սո ցի ա լա կան օ գուտ ներ, նե րա ռյալ՝ 
մա քուր և շն չե լու հա մար պի տա նի օ դը գյու-
ղա կան վայ րե րում գյու ղատն տե սա կան աշ-
խա տանք նե րի ժա մա նակ, կն վա զեց նի դաշ-
տե րից մինչև ան տառ ներ հր դեհ նե րի ռիս կը, 
կա պա հո վի հա վե լյալ ե կա մուտ ագ րո բիզ նե-
սով զբաղ վող նե րի հա մար, է ներ գաանվ տան-
գու թյուն տնային տն տե սու թյուն նե րի հա մար 
և այլն։ 

Կեն սա զանգ վա ծի շու կայի զար գաց ման 
հնա րա վոր տն տե սա կան օ գուտ նե րը հս կա-
յա կան են և կա րող են հե ռան կար ներ բա ցել 
տար բեր ո լորտ նե րում։ Քա նի որ դաշ տում 
կեն սա զանգ վա ծի այ րու մը բե րում է մի այն 
վնաս, ա պա այն ա մե նը, որ կա րող է այն 
դարձ նել օգ տա կար՝ ող ջա միտ գնե րով, դառ-
նում է հնա րա վո րու թյուն։ Բա ցի այդ, կեն սա-
զանգ վա ծային բրի կետ նե րը և պե լետ նե րը 
կա րող են ու նե նալ բազ մա կի օգ տա գոր ծում։ 
Ա րևմ տյան ե րկր նե րում բրի կե տա վո րումն 
օգ տա գործ վում է որ պես պա հես տա վոր ման 
և մշակ ման մի ջոց կեն դա նի նե րի կե րե րի 
հա մար։ Որ պես այ լընտ րանք՝ բրի կետ նե րը 
կա րող են նաև օգ տա գործ վել որ պես հումք 
կեն սա գա զի հա մար։ Պե լե տը կա րող է օգ տա-
գործ վել նաև որ պես կեն դա նի նե րի հա մար 
կեր և ցամ քար։ 

Կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քը կա յու նո րեն 
ար տադ րե լու նպա տա կով, ին չի հա մար պա-
հանջ վում է 2,000 ՏՋ մա տա կա րում, պետք է 
լի նեն 1տ/ժ մի ջին հզո րու թյամբ ա ռն վազն 40 
ձեռ նար կու թյուն ներ, ո րոնք կտե ղա բաշխ վեն 
Հա յաս տա նում։ Հիմք ըն դու նե լով յու րա քան-
չյուր մար զում ռե սուրս նե րի մատ չե լի ու թյու-
նը՝ ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի մի-
ջին քա նա կը պետք է բաշխ վի հետ ևյալ կերպ. 

Մարզ Ձեռ նար կու թյուն նե րի # 

Շի րակ 10
Գե ղար քու նիք 5
Լո ռի 4
Ա րա գա ծոտն 4
Սյու նիք 4
Կո տայք 3
Ար մա վիր 3
Ա րա րատ 2
Տա վուշ 2
Վայոց Ձոր 1
Ըն դա մե նը 40

Ն ման քա նա կու թյամբ բիզ նես ներ ֆի նան սա-
վո րե լու հա մար պա հանջ վող ներդ րում նե րը 
կգ նա հատ վեն՝ օգ տա գոր ծե լով եվ րո պա կան 
շու կայի մի ջին գնե րը։ Մեկ բրի կե տա վոր ման 
գոր ծա րա նի ամ բող ջա կան լու ծում նե րի ար-
ժե քը տա տան վում է 160-300 հա զար եվ րոյի 
մի ջա կայ քում, ի սկ նույն ար տադ րո ղա կա նու-
թյամբ պե լե տա վոր ման ար տադ րա կան ձեռ-
նար կու թյան ար ժե քը կա րող է հաս նել մեկ 
մի լի ոն եվ րոյի։ Այս պայ ման նե րում 40 բրի-
կե տա վոր ման ձեռ նար կու թյուն նե րի տե ղա-
բաշխ ման հա մար պա հանջ վող ներդ րում նե-
րը կա րող են հաս նել մինչև 12 մի լի ոն եվ րոյի՝ 
պե լե տա վոր ման հա մար պա հանջ վող 40 մի-
լի ոն եվ րոյի հա մե մատ։ Ճիշտ է, պա հանջ վում 
են ֆի նան սա կան մեծ մի ջոց ներ, սա կայն 
ներդ րում նե րը պետք է կա տա րել՝ հաշ վի առ-
նե լով տե ղա կան շու կայի զար գաց ման տեմ-
պը։ 

Ձ ևա վոր վե լուց հե տո կեն սա զանգ վա ծի շու-
կան կա ռա ջար կի ար դյու նա բե րա կան ապ-
րանք ներ, ո րոնք կու նե նան հայտ նի տեխ նի-
կա կան պա րա մետ րե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ խտու-
թյու նը, խո նա վու թյու նը, այր ման ջեր մու թյան 
ցածր ար ժե քը և այլն։ Վեր ջին հաշ վով կրթ-
ված սպա ռո ղը կցան կա նա ա վե լին ի մա նալ 
վա ռե լի քի է ներ գի այի, քան քա նա կի կամ ծա-
վա լի մա սին. հետ ևա բար, որ պես ապ րանք՝ 
կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քը հաս տա-
տա պես կգե րա զան ցի բնա փայ տին։ Նման 
պայ ման նե րում կա րիք չի լի նի պաշտ պա նել 
ծա ռե րը հա տու մից, ի սկ է կո հա մա կար գե րը 
կպահ պան վեն Հա յաս տա նի ամ բողջ ժո ղովր-
դի կող մից։ 
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8 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ ԿԵՆ ՍԱ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԻ ՆԵ ՐՈՒ ԺԻ 
ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ Ի ՐԱ ԶԵԿ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ 

Կեն սա զանգ վա ծը՝ որ պես վա ռե լիք այն խն-
դիրն է, ո րը եր բեք չի ե ղել ու շադ րու թյու նից 
դուրս։ Պայ մա նա վոր ված 20-րդ դա րի կե սե րի 
է ներ գե տիկ ճգ նա ժա մով՝ կեն սա զանգ վա ծը 
դար ձել է է ՛լ ա վե լի հե տաքր քիր և պա հանջ-
ված ԵՄ շու կա յում։ Դա նի այի, Շվե դի այի, 
Ֆին լան դի այի տի պի ե րկր նե րի փոր ձը ցույց 
է տա լիս կեն սա զանգ վա ծի օգ տա գործ ման 
ձևե րի լայն սպեկտր, նե րա ռյալ՝ 100% կեն-
սա զանգ վա ծային վա ռե լի քով գոր ծող խո շոր 
է լեկտ րա կա յան նե րը։ Թեև կան շր ջա նակ-
ներ, ո րոնք պն դում են, որ կեն սա զանգ վա ծը 
վտան գա վոր է և իս կա պես չի նպաս տում շր-
ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյա նը, սա-
կայն այս բա նա վե ճը դեռևս շա րու նա կում է 
մնալ ա ռաջ նագ ծում։ Որ պես է ներ գի այի վե-
րա կանգն վող աղ բյուր՝ կեն սա զանգ վա ծի 
վե րա բե րյալ ի րա զեկ ման մա կար դա կը այն 
քար շիչ ո ւժն է, ո րն ըն թաց քի մեջ է պա հում 
աշ խա տան քը և կեն սա զանգ վա ծի օգ տա-
գոր ծու մը դարձ նում ա ռա վել կա յուն։ Քա նի 
որ կեն սա զանգ վա ծը չի հան դի սա նում հա-
մա դար ման բո լոր այն է ներ գե տիկ կա րիք նե-
րի հա մար, որ որ ևէ եր կիր կա րող է ու նե նալ, 
դրա օգ տա գոր ծու մը կա րող է լի նել քիչ թե 
շատ գրա վիչ, և հետ ևա բար՝ նմա նա պես կա-
յուն տար բեր ե րկր նե րի հա մար։ 

Գի տե լիք նե րը և հմ տու թյուն նե րը հան դի սա-
նում են կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի վե-
րա բե րյալ ի րա զեկ ման մա կար դա կի բարձ-
րաց ման հար ցում հա ջո ղու թյան հիմ նա սյու-
նե րը։ Օ րի նակ, վա ռե լի քի ո րա կը ո րո շե լու 
կամ կեն սա զանգ վա ծի կաթ սան գոր ծար կե-
լու սպա ռո ղի կա րո ղու թյու նը մե ծաց նում է 
թի րա խային շա հա ռու նե րի կող մից դրա օգ-
տա գործ ման շան սե րը։ 

Է ներ գի այի այ լընտ րան քային աղ բյու րի մա-
սին շա հա ռու նե րին տե ղե կաց նե լու կա րո ղու-
թյան հա մար պա հանջ վում է ար հես տա վար-
ժու թյան, փոր ձի և պատ վի րա տու նե րի կա-
րիք նե րին հար մար վե լու բարձր մա կար դակ։ 

Հա յաս տա նում մինչ օ րս փոքր ու շադ րու-
թյուն է դարձ վել որ պես է ներ գե տիկ ռե սուրս՝ 
կեն սա զանգ վա ծի վրա, սա կայն ը նդ հա նուր 
բնակ չու թյու նը տե ղյակ է դրա ու նե ցած 
հիմ նա կան բնու թագ րե րին, ի նչ պի սիք ե ն՝

(1)  Կեն սա զանգ վա ծը վե րա կանգն վող է և 
ա ռատ։ Այն ա ճում է ա մեն տա րի, այն-
քան ժա մա նակ, քա նի դեռ մշակ վում են 
մշա կա բույ սեր։ 

(2) Կեն սա զանգ վա ծը մատ չե լի է։ Գյու ղա-
կան վայ րե րում այն սո վո րա բար շր ջա-
պա տում է տնային տն տե սու թյուն նե րը. 
ո ւս տի այն ծախ սար դյու նա վետ է։ 

(3) Կեն սա զանգ վա ծի հա մար պա հանջ-
վում է աշ խա տա տար տեխ նո լո գի ա և 
պա հես տա վոր ման տա րածք։

(4)  Կեն սա զանգ վա ծը չի մր ցակ ցում հա-
նա ծո վա ռե լի քի հետ։ 

(5) Կեն սա զանգ վա ծի մնա ցորդ նե րը չեն 
կա րող գո յաց նել ջեր մու թյուն։ 

Այս տե սա կետ նե րից ո րոշ ներն, ան շուշտ, 
ճիշտ են, բայց մի այն՝ ո րո շա կի հան գա մանք-
նե րում։ Պար տա դիր չէ, որ կեն սա զանգ վա-
ծը լի նի ա ռատ, այլ պար տա դիր է, որ այն 
լի նի խնամ քով և խնայո ղա բար հա վաք ված 
և վե րամ շակ ված։ Տնային տն տե սու թյուն նե-
րը կա րող են շր ջա պատ ված լի նել կեն սա-
զանգ վա ծով, սա կայն չկա րո ղա նան այն օգ-
տա գոր ծել ի րա գոր ծե լի ե ղա նա կով։ 

Ընդ հա նուր ի րա զեկ վա ծու թյու նը մի ջի նից՝ 
ցածր մա կար դա կի է, բա ցա ռու թյամբ այդ 
ո լոր տի մաս նա գետ նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան։ 
Սա պայ մա նա վոր ված է տեխ նի կա կան ման-
րա մաս նե րի խիստ ան բա վա րա րու թյամբ, և 
կեն սա զանգ վա ծին ա ռնչ վող ծրագ րեր ի րա-
կա նաց նե լիս՝ դրա բնույ թի, օգ տա գործ վող 
տեխ նո լո գի ա նե րի և այլ նի շուրջ առ կա խառ-
նաշ փո թով։ Այս խնդ րի մա սով հա մընդ հա-
նուր թեր հա վա տու թյան ո րո շիչ գոր ծոն նե րից 
մեկն էլ դրանք օգ տա գոր ծե լիս առ կա սո վո-
րույթ ներն ու ա վան դույթ ներն ե ն։ Սո վո րա-
բար կեն սա զանգ վա ծի օգ տա գործ ման մա-
սին հարց վող մարդ կանց մոտ ա ռա ջին միտ-
քը, որ գա լիս է, դա ան մո ռա նա լի հոտն է և 
աշ խա տա տար տեխ նո լո գի ա նե րը։ Սա տե ղի 
է ու նե նում այն պատ ճա ռով, որ կեն սա զանգ-
վածն ա սո ցաց վում է գո մաղ բի հետ, ին չը շա-
րու նա կում է մնալ այս խնդ րի վե րա բե րյալ 
մի ակ ի րա կան գի տե լի քը։ 

Հետ ևա բար, կեն սա զանգ վա ծի ժա մա նա կա-
կից օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ ի րա զեկ-
վա ծու թյու նը պետք է Հա յաս տա նում սկ սել 
ա մե նասկզ բից։ Թեև կա րող է թվալ, որ դա 
հա վե լյալ ջանք է, սա կայն շա հա ռու նե րը 
կկա րո ղա նան ի րա զեկ վել տե ղե կատ վու թյան 
հու սա լի աղ բյուր նե րից՝ չե ղար կե լով բո լոր 
մի ֆե րը և հին պատ կե րա ցում նե րը, որ նրանք 
կա րող են ու նե նալ որ պես վա ռե լիք՝ կեն սա-
զանգ վա ծի օգ տա գործ ման մա սին։ 
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1.  ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
 Հա յաս տա նում կեն սա զանգ վա ծի ո լոր տի 
զար գա ցումն ան հրա ժեշտ է մի քա նի պատ-
ճառ նե րով։ Ի նչ պես նշ վել էր ա վե լի վաղ, 
ո լոր տը կա րող է ե րկ րի հա մար լու ծել եր կու 
խո շոր խն դիր, ո րոնք մինչև օ րս լուծ ված չեն՝

1. չ վե րահսկ վող ա պօ րի նի ան տա ռա հա-
տում նե րը

2.  բաց դաշ տե րում կեն սա զանգ վա ծի 
մնա ցորդ նե րի այ րու մը

Եր կու խն դիրն էլ շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա 
ան դառ նա լի ազ դե ցու թյուն ու նեն և խո շոր 
սպառ նա լիք են շր ջա կա մի ջա վայ րի և քա-
ղա քա ցի նե րի ա ռող ջու թյան հա մար։

Այս փաս տա թուղ թը կեն սա զանգ վա ծի պո-
տեն ցի ա լի, սպառ ման ներ կայիս ծա վալ նե-
րի, կեն սա զանգ վա ծից վա ռե լիք ար տադ րե լու 
պո տեն ցի ա լի, ո լոր տի զար գաց ման մեկ նար-
կի հա մար պա հանջ վող պո տեն ցի ալ տեխ նի-
կա կան և ի րա վա կան բա րե փո խում նե րի վե-
րա բե րյալ ամ բողջ առ կա տե ղե կատ վու թյու նը 
մի վեր լու ծա կան հաշ վետ վու թյու նում հա մա-
կար գե լու փոր ձի տրա մա բա նա կան շա րու-
նա կու թյուն է։ Այն պա րու նա կում է գործ նա-
կան ա ռա ջարկ ներ՝ դե պի կեն սա զանգ վա ծի 
մա տա կա րար ման շղ թա և է ներ գի այի ար-
տադր ման նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծում 
քայլ առ քայլ մո տեց մամբ։

2.  ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏԸ ԵՎ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒ ՄԸ
 Վեր լու ծա կան փաս տաթղ թի եզ րա կա ցու-
թյան հի ման վրա՝ ա կն հայտ է, որ Հա յաս-
տա նում բու սա կան կեն սա զանգ վա ծի մի այն 
փոքր մասն է օգ տա գործ վում է ներ գի ա ար-
տադ րե լու նպա տա կով։ Մեծ մա սը դեռևս այր-
վում է բաց դաշ տում։ Մյուս կող մից՝ ե րկ րի 
գյու ղա կան վայ րե րում վա ռե լի քի աղ քա տու-
թյու նը մտա հո գու թյան լուրջ խն դիր է, ին չը 
այս պա հին ո ւղ ղա կի լու ծում չու նի։ Այս հա-
մա տեքս տում, ի նչ պես նաև հաշ վի առ նե լով 
ա պօ րի նի ան տա ռա հա տում նե րի խն դի րը, 
կեն սա զանգ վա ծի ո լոր տի զար գա ցու մը լուրջ 
պո տեն ցի ալ ու նի այս խն դիր նե րի լուծ ման 
բա նա լին հան դի սա նա լու հա մար։ 

Հա յաս տա նում կեն սա զանգ վա ծի հետ կապ-
ված ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ցածր մա-
կար դա կի պատ ճա ռով դժ վար է ճշգ րիտ 
ման րա մաս ներ տրա մադ րել ներ կա յումս 
է ներ գի այի ար տադ րու թյան հա մար օգ տա-
գործ վող կեն սա զանգ վա ծի կա ռուց ված քի, 
նա խընտրւ թյուն նե րի և պո տեն ցի ալ օգ տա-
գործ ման մա սին։ Վեր լու ծա կան հաշ վետ վու-
թյան մեջ տր ված տվյալ նե րը մո տա վոր են 
և հե տա գա փու լե րում հնա րա վոր է՝ ճշգրտ-
վեն, ե րբ դրանց ճշգ րիտ ար ժեք նե րը կար-
ևոր կլի նեն վի ճա կագ րա կան և ե լա կե տային 
նպա տակ նե րով։ 

Մինչ այդ շու կայի զար գա ցու մը խթա նե լու 
հա մար ա ռա ջին քայ լե րը ա ռաջ նային ա ռա-
ջարկն ու պա հան ջար կը խթա նելն ե ն։ Սրանք 
են այն հիմ նա կան տար րե րը, ո րոնք պետք է 
ու շա դիր վեր լու ծել և ո րոնց պետք է պատ շաճ 
ար ձա գան քել։ Հա յաս տա նում գոր ծող կեն սա-
վա ռե լի քի վե րամ շակ ման բիզ նես նե րը ա պա-

ցույց են այն բա նի, որ բիզ նես նե րը միշտ ար-
ձա գան քում են ի րենց հա ճա խորդ նե րի պա-
հան ջար կին։ Եր կու տար րե րի ա ռա կա յու թյու-
նը ցույց է տա լիս կեն սա վա ռե լի քի շու կայի 
զար գաց ման նախ նա կան մա կար դա կը, ո րի 
ա ճը կա րե լի խթա նել։

 Կեն սա վա ռե լի քի պա հան ջար կի ստեղ ծու մը 
պետք է կա տա րել հաշ վի առ նե լով դրա ար-
ժեշղ թան, ո րը բաղ կա ցած է աղյուսակում 
ներկայացվածից:

 Գործ նա կան ա ռու մով այս շու կայի սկզբ նա-
կե տը այն տի պի հումքն է, ո րը հար մար է 
հա մար վում դրա զար գաց ման հա մար։ Սրա 
հի ման վրա կա յաց վում են ար ժեշղ թայի եր-
կայն քով այլ ո րո շում ներ։ Օ րի նակ՝ փայ տից 
բրի կետ ներ և պե լետ ներ սար քե լու հա մար 
նա խա տես ված սար քա վո րու մը հար մար չէ 
ծղո տի հա մար։ Այդ պես, փայ տից բրի կետ նե-
րի և պե լետ նե րի այր ման հա մար նա խա տես-
ված կաթ սա նե րը լուրջ խն դիր ներ կու նե նան, 
ե թե դրանց մեջ գյու ղատն տե սա կան մնա-
ցորդ նե րից ստաց ված վա ռե լիք այր վի։

 Քա նի որ գյու ղատն տե սա կան բու սա կան 
մնա ցորդ նե րի հիմ նա կան ծա վա լը Հա յաս-
տա նում նման է հա ցա հա տի կային կուլ տու-
րա նե րի ծղո տի, հե տա գա պլան նե րի և գոր-
ծո ղու թյուն նե րի շեշ տը պետք է դնել հենց այս 
հում քի վրա։ Ար դյուն քում կեն սա զանգ վա ծի՝ 
որ պես վա ռե լի քի ո լոր տի խթան ման գոր ծում 
հա վա սա րակշռ ված և ան թե րի մո տե ցում 
ցու ցա բե րե լու հա մար պետք է ծղո տը դարձ-
նել կեն սա զանգ վա ծի շու կայի ա ջակց ման 
ծրագ րի հիմ նա կան տար րը։ 
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Կար ճա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և եր կա-
րա ժամ կետ կտր վածք նե րով շո շա փե լի ար-
դյունք նե րի հաս նե լու հա մար ՀՀ կա ռա վա-
րու թյու նը պետք է մշա կի Կեն սա զանգ վա ծի 
ո լոր տի զար գաց ման ազ գային ծրա գիր, ո րը 
ո լոր տի զար գաց մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րին կտա ան հրա ժեշտ կար գա վի ճակ 
և ի նս տի տու ցի ո նալ ա ջակ ցու թյուն։ Յու րա-
քան չյուր մար զի հա մար ա ռան ձին պետք է 
մշա կել և հաս տա տել գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րեր, ո րոնք գոր ծառ նա կան ման րա մաս-
ներ կտ րա մադ րեն ծրագ րե րի ի րա կա նաց-
ման մա սին։

Այս ո լոր տում Հա յաս տա նի ազ գային քա ղա-
քա կա նու թյան փաս տաթղ թի մաս պետք է 
կազ մեն հետ ևյալ ո լորտ նե րը՝

1.  Կար գա վո րիչ շր ջա նակ

2. Խ թան ներ և սուբ սի դի ա ներ

3.  Կեն սա զանգ վա ծով ջե ռուց ման լու-
ծում ներ

4.  Կեն սա զանգ վա ծից վա ռե լի քի ար տադ-
րու թյուն

5.  Կեն սա զանգ վա ծից ստաց ված վա ռե լի-
քի ո րա կի ստան դարտ ներ և կա յու նու-
թյուն

6. Ա ջակ ցու թյուն, ի րա զե կում և շա հա ռու-
նե րի վե րա պատ րաս տում

Այս Ճա նա պար հային քար տե զը նե րա ռում 
է ա ռա ջար կու թյուն ներ ան հրա ժեշտ փաս-
տաթղ թե րը մշա կե լու վե րա բե րյալ, ի նչ պես 
նաև Հա յաս տա նում կեն սա զան գա ծի՝ որ պես 
վա ռե լի քի օգ տա գործ ման ո ւղ ղու թյամբ հե-
տաքրք րու թյու նը բարձ րաց նե լուն ո ւղղ ված 
գործ նա կան քայ լեր։

 Են թամ թերք ար տադ րո ղի ար ժեշղ թան Ար ժեշղ թա

1 • Կեն սա զանգ վա ծը ձեռք է բեր վում որ պես հիմ նա կան գոր ծու-
նե ու թյան մնա ցորդ 

• Կեն սա զանգ վա ծը հա վաք վում է և փո խադր վում պա հեստ

Վաճառք և սպառում

Գյուղատնտեսական 
կենսազանգվածի մնացորդներ

Կենսազանգվածի
պահեստավորում

Արտադրություն և փաթեթավորում

Պելետների պահեստավորում

Փոխադրում

2 • Կեն սա զանգ վա ծի պա հես տա վոր ման պայ ման նե րը կա րող 
են մթե րա նո ցի նման լի նել

•  Պա հես տում պետք է ա պա հով ված լի նի հր դե հային ան վտան-
գու թյու նը

•  Կեն սա զանգ վա ծը փո խադր վում է ար տադ րա մաս
3 • Վա ռե լի քի ար տադ րու թյու նը կազ մա կերպ վում է հում քին հա-

մա պա տաս խա նող սար քա վո րում նե րով
•  Սար քա վո րում նե րը կազ մա կերպ վում են հա ջոր դա կան տրա-

մա բա նա կան շղ թայով, ո րը բաղ կա ցած է հետ ևյալ գոր ծո ղու-
թյուն նե րից՝ չո րա ցում, ա ղում և մամ լում

•  Վա ռե լի քը փա թե թա վոր վում է ը ստ հա ճա խոր դի կոնկ րետ նա-
խընտ րու թյուն նե րի

4 • Վա ռե լի քի պա հես տա վո րու մը կա տար վում է ը ստ տեխ նի-
կա կան պա հանջ նե րին՝ չոր, փակ և ա պա հով վայ րում՝ հր դե-
հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րի պահ պան մամբ 

5 • Փո խադ րու մը կա տար վում է հա ճա խոր դի նա խընտ րած փա-
թե թա վո րու մե րով (պար կեր, կտոր ներ և այլն)՝ վա ռե լի քը փո-
խադ րե լու հա մար նա խա տես ված մի ա վոր նե րով

6 • Վա ճառ քը կազ մա կերպ վում է տար բեր խո ղո վակ նե րով
•  Կեն սա զանգ վա ծից ստաց ված վա ռե լի քի սպա ռու մը կա տար-

վում է հա մա պա տաս խան կաթ սա նե րում, ո րոնք նա խա տես-
ված են տե ղի ար տադ րո ղի կող մից ար տադր ված կոնկ րետ 
կեն սա զանգ վա ծի այր ման հա մար
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3.  ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐԻՉ ՇՐ ՋԱ ՆԱ ԿԸ

Ո լոր տի զար գաց ման հա մար ա ռա ջարկ վող 
կար գա վո րիչ շր ջա նա կը պետք է հիմ նա կա-
նում շեշ տը դնի շու կայի խթան ման վրա, ոչ 
թե սահ մա նա փա կում նե րի։ Գյու ղատն տե սա-
կան աղ բի այ րու մը դաշ տում պետք է ան-
պայ ման զու գորդ վի վա ռե լիք ար տադ րող-
նե րի հետ դրանք փո խա նա կե լուն ո ւղղ ված 
խրա խուս մամբ։ Հետ ևա բար հիմ նա կան շեշ-
տադ րու մը պետք է լի նի ստեղ ծել հնա րա վո-
րու թյուն ներ պո տեն ցի ալ մա տա կա րար նե րի 
հա մար՝ մնա ցորդ նե րը ար տադ րո ղին հանձ-
նե լու հա մար լրա ցու ցիչ շա հույթ ստա նա լու 
հա մար։

 Կար ճա ժամ կետ կտր ված քով ա ռա ջարկ վում 
է ան ցկաց նել ազ դե ցու թյան գնա հա տում ար-
ժեշղ թայի եր կայն քով ա ռա ջարկ ված հար-
կային ար տո նու թյուն նե րի հա մար, նե րա ռյալ 
մա տա կա րար ման/ա ռա ջար կի, ար տադ րու-
թյան, ա ռևտ րի, և սպառ ման։ Գնա հա տու մը 
թվե րի կվե րա ծի բյու ջե ի վրա ազ դե ցու թյու նը 
և դրանց ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նը 
կար ճա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և եր կա րա-
ժամ կետ կտր ված քով։ Բա ցի այդ, այս վար-
ժու թյու նը կհս տա կեց նի ար ժեշղ թայի յու րա-
քան չյուր տար րի ֆի նան սա կան բե ռը։ Այն 
նաև պետք է հու շում ներ տրա մադ րի ո լոր տի 
կա տա րո ղա կան բա րե լա վե լու հա մար պա-
հանջ վող լրա ցու ցիչ օ րենսդ րա կան փո փո-
խու թյուն նե րի հա մար։

 Կար գա վո րիչ ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը 
պետք է պա տաս խա նի հետ ևյալ հիմ նա կան 
հար ցե րին՝

• Ո րոնք են հար կե րի և տուր քե րի հիմ-
նա կան տե սակ նե րը, ո րոնց ներ կա-
յումս ազ դում են կեն սա զանգ վա ծից 
վա ռե լիք ար տադ րող նե րի վրա, և ո րն 
է բյու ջե ում հա վաք ված հար կե րի բա-
ցար ձակ ար ժե քը

• Որն է հիմ նա կան հար կե րի և տուր քե-
րի մաս նա բա ժի նը կեն սա զանգ վա ծից 
ստաց ված վա ռե լի քի ա ռաք ման ար ժե-
քի մեջ և դրանց կշի ռը հա մա պա տաս-
խան բիզ նես նե րից հա վաք ված ը նդ հա-
նուր հար կե րի մեջ

•  Կան ա րդյոք հար կային ար տո նու թյուն-
ներ, ո րոնք ներ կա յումս կա րող են օգ-
տա կար լի նել կեն սա զանգ վա ծից վա-
ռե լիք ար տադ րող նե րին

• Որն է ԱԱՀ-ի ազ դե ցու թյու նը կեն սա-
զանգ վա ծից վա ռե լի քի ար տադ րու-
թյան և ա ռաք ման գոր ծըն թա ցի վրա

• Ինչ ֆի նան սա կան մի ջո ցա ռում ներն են 

ան հրա ժեշտ, նե րա ռյալ ԱԱՀ-ի կի րա-
ռու թյու նը, կեն սա զանգ վա ծից վա ռե լի-
քի ար տադ րու թյան ո լոր տի զար գա ցու-
մը ար դյու նա վետ կեր պով խթա նե լու 
հա մար

 Հար կա բյու ջե տային օ րենսդ րու թյան փո փո-
խու թյուն նե րը պետք է կա տար վեն վե րը նշ-
ված գնա հատ ման ար դյունք նե րի հի ման վրա 
և հան րայ նո րեն քն նարկ վեն բո լոր շա հա ռու-
նե րի հետ։ Կար ևոր է հնա րա վո րինս բարձ-
րաց նել մաս նակ ցու թյու նը այն մար զե րում 
ան ցկաց վող քն նար կում նե րին, որ տեղ ա կն-
կալ վում է բիզ նես նե րի ա ռա ջա ցու մը։ Հաշ վի 
առ նե լով ներ կա յումս Հա յաս տա նում բրի կետ-
նե րի և պե լետ նե րի ար տադ րու թյան ցածր 
մա կար դա կը՝ ա կն կալ վում է, որ պե տու թյան 
բյու ջեն հար կե րի տես քով շատ կո րուստ ներ 
չի ու նե նա. այ նո ւա մե նայ նիվ, ման րա մասն 
գնա հա տու մը ճշգ րիտ թվեր կտ րա մադ րի։

 Հար կա բյու ջե տային օ րենսդ րու թյու նում ըն-
դուն ված և կի րարկ ված փո փո խու թյուն նե րի 
մա սին պետք է ներ կա յաց նել և տե ղե կաց նել 
շա հա ռու նե րին և պո տեն ցի ալ բիզ նես նե րին, 
ո րոնք գոր ծում են կամ պատ րաստ վում են 
գոր ծել։ Խոր հուրդ է տր վում կեն սա զանգ վա-
ծից վա ռե լիք ար տադ րող նե րի հա մար սահ-
մա նել 5-7 տա րի ժամ կե տով ֆի նան սա կան 
ար տո նյալ ժա մա նա կա հատ ված, ո րի ըն-
թաց քում նրանց կտ րա մադր վեն հար կային 
ար տո նու թյուն ներ։ Այս ֆի նան սա կան ար տո-
նու թյուն նե րի փոխ հա տու ցու մը պետք է կա-
տա րել աս տի ճա նա բար, հենց որ ո լորտն ար-
դեն լավ զար գա ցած լի նի և պատ շաճ կեր պով 
աշ խա տի։ 

Կեն սա վա ռե լի քի մա տա կա րար ման շղ թային, 
ար տադ րու թյա նը և սպառ մա նը ա ջակ ցե լու 
հա մար պետք է մշա կել սուբ սի դի ոն ծրագ-
րեր և դրան ցով թի րա խա վո րել ար ժեշղ թայի 
բո լոր մաս նա կից նե րին։ Կար ճա ժամ կետ 
կտր ված քով պետք է նկա տի ու նե նալ ո լոր տի 
զար գաց ման ո ւղղ ված ո ւղ ղա կի սուբ սի դի ոն 
ծրագ րե րը, ի սկ հար կային ար տո նու թյուն նե-
րը պետք է կի րառ վեն շու կայի զար գաց ման 
ա վե լի ո ւշ փու լե րում։ Հարկ է նշել, որ ո ւղ-
ղա կի սուբ սի դա նե րը պետք է կի րառ վեն բիզ-
նես նե րի նկատ մամբ մի այն բա ցա ռիկ դեպ-
քե րում, հա կա ռակ դեպ քում շու կան փչաց նե-
լու ռիս կը չա փա զանց բարձր է ։
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4.  ԿԵՆ ՍԱ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԻ ՄԱ ՏԱ ԿԱ ՐԱ ՐՈՒՄ ԵՎ ՎԱ ՌԵ
ԼԻ ՔԻ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

4.1	 	ԿԵՆ	ՍԱ	ԶԱՆԳ	ՎԱ	ԾԻ	Ա	ՋԱԿ	ՑՈՒ
ԹՅԱՆ	ՄՇԱ	ԿԱ	ԲՈՒՅ	ՍԵ	ՐԻ	ԱՐ
ՏԱԴ	ՐՈՒ	ԹՅԱՆ	և	ՄՇԱԿ	ՄԱՆ	
ԾՐԱ	ԳԻՐ

 Սա հումք մա տա կա րա րող նե րին ա ջակ ցե լու հա
մար ա ռա ջարկ վող գոր ծիք նե րից մեկն է։ Այս տի
պի ծրագ րե րը նա խա տե սում են ո ւղ ղա կի սուբ
սի դի ա ար տադ րա մա սին ո րա կյան կեն
սա զանգ ված մա տա կա րա րե լու հա մար։ 
Առ կա է ո րա կյալ մա տա կա րար նե րի լայն շր ջա
նակ, ո րոնք կա րող են մաս նակ ցել այս ծրագ րին, 
բայց պա հանջ վում է նախ նա կան գնա հա տում։ 
Կար ճա ժամ կետ կտր ված քով ծրա գի րը կա րե լի է 
փոր ձար կել Շի րա կի, Տա վու շի և Լոռ վա մար զե
րում, որ տեղ առ կա է կեն սա զանգ վա ծի մնա ցորդ
նե րի բարձր պո տեն ցի ալ, և այ նու հետև դրա կան 
ար դյունք ներ ստա նա լուն պես տա րա ծել մյուս 
բո լոր մար զե րում։ Ի դե ա լա կան տար բե րա կում 
սուբ սի դի ան պետք է կոմ պեն սաց նի հա վաք ված 
և հա տուկ վա ռե լիք ար տադ րող գոր ծա րա նին 
մա տա կա րար ված մնա ցորդ նե րի ը նդ հա նուր ար
ժե քի կե սը։ Կեն սա զանգ վա ծի մա տա կա րար ման 
շղ թայի եր կայն քով շեշ տը պետք է դնել ո րա կի 
վրա։ Այս գոր ծի քը կա րե լի է հա մադ րել գյու ղատն
տե սու թյան ո լոր տում այլ սուբ սի դի ա նե րի հետ, 
ո րոնք ծա ռա յում են որ պես ֆի նան սա կան մի
ջոց նե րի հատ կաց ման նա խա պայ ման (օ րի նակ՝ 
հա ցա հա տի կային կուլ տու րա նե րի հա մար առ կա 
սուբ սի դի ա նե րը տր վում են մի այն ե թե դի մու մի 
փա թե թում ներ կա յաց վում է մնա ցորդ նե րի վե
րամ շակ ման հա մար պայ մա նա գի րը)։ Որ պես զի 
գոր ծի քը գոր ծի, այն պետք է զու գադ րել ու ժեղ մո
նի տո րին գի և ստուգ ման հետ։ Բա ցի այդ, սուբ սի
դի ա նե րի ճիշտ բաշ խումն ա պա հո վե լու հա մար 
պետք է ար տադ րող նե րի հետ սերտ կա պի մեջ 
լի նել։

4.1.1  Գյու ղատն տե սա կան հում քի 
մա տա կա րա րում

Ի րա կա նաց ման ժամ կե տը՝ 34 տա րի 
(20212025թթ.)

Ն պա տա կը՝

•	 Ս տեղ ծել հում քի կա յուն մա տա կա րար-
ման շու կա 

•	 Ն վա զեց նել դաշ տում այր վող գյու-
ղատն տե սա կան մնա ցորդ նե րի քա նա-
կը

•	 Ն վա զեց նել բնա պահ պա նա կան բա-

ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը, ի նչ պես 
նաև դաշ տային և ան տա ռային հր դեհ-
նե րի հետ կապ ված ռիս կը

Ակն կալ վող օ գուտ նե րը

•	 Ա ջակ ցու թյուն է ստա նում ոչ պա կաս 
քան 50 կեն սա զանգ ված ար տադ րող՝ 
վե րամ շա կող գոր ծա րան նե րին ո րա-
կյալ կեն սա զանգ ված մա տա կա րա րե-
լու հա մար

•	  Մա տա կա րար ներն ա պա հով ված են 
հում քը հա վա քե լու, փո խադ րե լու և 
պա հես տա վո րե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ սար քա վո րում նե րով և գոր ծիք-
նե րով

•	  Տե ղում կեն սա զանգ վա ծից (գյու ղատն-
տե սա կան մնա ցորդ նե րից) ար տադր-
ված վա ռե լի քի նկատ մամբ պա հան-
ջարկն ա վե լա ցել է

•	 Ա պօ րի նի ան տա ռա հա տում նե րը պա-
կա սել ե ն

Ծ րագ րի տրա մա բա նու թյու նը՝ կեն սա-
զանգ վա ծի մա տա կա րա րը կա րող է դի մել 
վե րամ շա կող գոր ծա րա նին գյու ղատն տե սա-
կան մնա ցորդ ներ մա տա կա րա րե լու հա մար 
սուբ սի դի ա ստա նա լու հա մար։ Մա տա կա-
րա րու մը պետք է հաս տատ վի պայ մա նագ-
րով և հա շիվ-ապ րան քագ րե րով։ Ծրա գի րը 
կա րե լի է հա մա տե ղել գյու ղատն տե սու թյան 
ո լոր տում գոր ծող այլ սուբ սի դի ա նե րի հետ, 
ի նչ պես, օ րի նակ, Հա յաս տա նում ներ կա յումս 
գոր ծող ո րա կյալ հա ցա հա տի կայի կուլ տու-
րա նե րի սա ծիլ նե րի ծրա գի րը։

 Բյու ջեն՝ մո տա վո րա պես 500,000 եվ րո՝ հնա-
րա վոր ը նդ լայն մամբ

Ա ռա ջարկ վող ֆի նան սա վոր ման ե ղա նա
կը՝

Ուղ ղա կի սուբ սի դի ա կամ հար կային ար տո-
նու թյուն ֆի նան սա կան տար վա վեր ջում

Ընտ րու թյան հիմ նա կան չա փա նիշ նե րը

•	  Հա ցա հա տի կի ներ կայիս ար տադ րող-
նե րը, ով քեր ցան կա նում են ա վե լաց նել 
ի րենց բեր քի ա վե լաց ված ար ժե քը

•	  Գյու ղատն տե սա կան մնա ցորդ նե րի 
հա վաք ման և փո խադր ման հա մար 
հա տուկ սար քա վո րում նե րի առ կա յու-
թյու նը կամ դրանց վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րի առ կա յու թյու նը
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4.1.2 Է ներ գե տիկ ան տա ռի ծրա գիր

 Սա պետք է տե ղի շու կա յում վա ճառ վող հում-
քի ծա վալ նե րը ա վե լաց նե լու ևս մեկ ո ւղ ղու-
թյուն դառ նա։ Այն միջ նա ժամ կետ գոր ծո ղու-
թյուն է, ո րը պետք է ֆի նան սա վոր վի շու կայի 
զար գաց ման ա ռա ջին ի սկ պա հից։ Ի սկզ բա-
նե այն շեշ տը պետք է դնի գի տա հե տա զո-
տա կան է լե մենտ նե րի վրա՝ տար բեր տե սա-
կի բարձր կա լո րի ա կան է ներ գե տիկ մշա կա-
բույ սե րի փոքր հո ղակ տոր նե րի պի լոտ նե րով։ 
Միջ նա ժամ կետ կտր ված քով ծրագ րե րի ը նդ-
լայ նու մը պետք է կա տար վի կեն սա զանգ վա-
ծից վա ռե լի քի ար տադ րու թյան հա մար հում-
քի այ լընտ րան քային աղ բյուր նե րին ա ջակ ցե-
լուն ո ւղղ ված հա տուկ ծրագ րե րի մի ջո ցով։

Ի րա կա նաց ման ժամ կե տը՝ 710 տա րի 
(20212031թթ.)

Ն պա տա կը՝

•	  Բարձ րաց նել վա ռե լի քի ար տադ րու-
թյան հա մար տե ղում ար տադր վող 
հում քի քա նա կը և ո րա կը

•	  Մար գի նալ և հյուծ ված հո ղե րից լրա-
ցու ցիչ ա վե լաց ված ար ժեք ստեղ ծել

•	 Կր ճա տել ա պօ րի նի ան տա ռա հա տում-
նե րը՝ կեն սա զանգ վա ծից վա ռե լի քի 
ար տադ րու թյան հա մար կա յուն այ-
լընտ րան քային հումք ա ռա ջար կե լով 

Ակն կալ վող օ գուտ նե րը

•	 Ս տեղծ վել է յու րա քան չյու րը 10 հեկ-
տար զբա ղեց նող ա ռն վազն 100 է ներ-
գե տիկ ան տառ, ո րոնք յու րա քան չյու րը 
տա լիս են մեկ հեկ տա րից ա ռն վազն 30 
տոն նա չոր հումք 

•	 Շու կային մա տա կա րար վում է 30,000 
տոն նա լրա ցու ցիչ կեն սա զանգ վա-
ծի հումք և ո րա կյալ կեն սա զանգ վա ծի 
վա ռե լիք

•	 100 հա մայնք նե րը կա ռա վա րում են 
ի րենց է ներ գե տիկ ան տառ նե րը և ե կա-
մուտ ստա նում՝ հում քը տրա մադ րե լով 
կեն սա զանգ վա ծից վա ռե լիք ար տադ-
րող նե րին

Յու րա քան չյուր ծրագ րի մի ջին ար ժե քը՝ 
20,000 - 30,000 եվ րո 10 հեկ տա րաց նոց պլան-
տա ցի այի հա մար, նե րա ռյալ տն կի նե րը և աշ-
խա տան քը

 Բյու ջեն՝ մո տա վո րա պես 2,000,000 - 3,000,000 
եվ րո

Ա ռա ջարկ վող ֆի նան սա վոր ման ե ղա նա
կը՝

 Հա մա մաս նա կան դրա մաշ նորհ՝ շա հա ռո ւի 
ա ռն վազն 50% մաս նակ ցու թյամբ։ Ար տո նյալ 
վար կի և դրա մաշ նոր հի հա մադ րու թյու նը ևս 
կա րող է տար բե րակ լի նել, բայց դա կախ-
ված է Հա յաս տա նում տե ղա կան ի նք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րի ֆի նան սա վոր ման 
պայ ման նե րից։

Ընտ րու թյան հիմ նա կան չա փա նիշ նե րը

•	  Հա մայն քում աղ քա տու թյան մի ջին մա-
կար դա կը

•	  Վա ռե լա փայ տային ռե սուրս նե րի հա-
սա նե լի ու թյու նը և մար զում է լեկտ րաէ-
ներ գի այի վերջ նա կան սպառ ման մեջ 
վա ռե լա փայ տի բաժ նե մա սը

•	  Կեն սա զանգ վա ծից վա ռե լի քի ար տադ-
րու թյան հա մար հում քի բա ցա կա յու-
թյու նը և շա հա ռու նե րի կող մից է ներ-
գե տիկ մշա կա բույ սեր մշա կե լու բարձր 
հե տաքրքր վա ծու թյու նը, ո րը հաս տատ-
վել է դի մում-հայ տի մեջ

•	  Դի մո ղը հա մայնք է, ո րը մտա դիր է կամ 
ար դեն օգ տա գոր ծում է կեն սա զանգ-
վա ծը որ պես վա ռե լիք իր կա ռույց նե-
րից մե կում

•	  Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րը պո տեն ցի ալ ու նեն կա ռա վա-
րե լու է ներ գե տիկ ան տառ նե րը և կա-
րող են հա տուկ մաս նա գե տի հանձ նել 
դրա պա տաս խա նատ վու թյու նը

4.1.3  Գյու ղատն տե սա կան մնա ցորդ
նե րի հա վաք ման և փո խադր
ման սար քա վո րում նե րի վար
ձա կա լու թյուն/ ձեռք բե րում

Ի րա կա նաց ման ժամ կե տը՝ 1015 տա րի 
(20212036թթ.)

Ն պա տա կը՝

•	 Հ զո րաց նել կեն սա զանգ վա ծի մնա-
ցորդ նե րի մա տա կա րար ման ամ բողջ 
շղ թան

•	 Ա վե լաց նել վա ռե լի քի ար տադ րա մա-
սե րին կեն սա զանգ վա ծի հումք մա տա-
կա րա րող նե րի քա նա կը

•	  Բարձ րաց նել ար տադ րա մա սե րին մա-
տա կա րար վող մնա ցորդ նե րի ո րա կը և 
գի նը
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Ակն կալ վող օ գուտ նե րը՝

•	 Ա ջակ ցու թյուն է տրա մադր վում ոչ պա-
կաս քան 500 կեն սա զանգ վա ծի մա-
տա կա րար նե րի՝ ար տադ րա մա սե րին 
ո րա կյալ կեն սա զանգ ված մա տա կա-
րա րե լու հա մար

•	  Մա տա կա րար ներն ա պա հով ված են 
հում քը հա վա քե լու, փո խադ րե լու և 
պա հես տա վո րե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ սար քա վո րում նե րով և գոր ծիք-
նե րով

•	  Մա տա կա րար վող կեն սա զանգ վա-
ծի մնա ցորդ նե րի ը նդ հա նուր ո րա կը 
բարձ րա ցել է

•	  Մա տա կա րար վող կեն սա զանգ վա ծի 
մնա ցորդ նե րի գի նը նվա զել է

Ծ րագ րի տրա մա բա նու թյու նը՝ կեն սա-
զանգ վա ծի պո տեն ցի ալ մա տա կա րար նե րը 
կա րող են ձեռք բե րել մամ լիչ-հա կա հա վաք, 
կտ րող, ա ղա ցող, փո խադ րող և այլ ան հրա-
ժեշտ սար քա վո րում ներ՝ մա տա կա րար ման 
շղ թայի գոր ծո ղու թյուն նե րը օպ տի մա լաց նե-
լու և կեն սա զանգ վա ծից վա ռե լիք ար տադ-
րող ար տադ րա մա սե րին ա վե լի շատ հումք 
տրա մադ րե լու հա մար։ Ծրա գի րը թույլ է տա-
լիս գյու ղատն տե սա կան ար տադ րող նե րին 
ձեռք բե րել սար քա վո րում ներ և գրա վադ րե լու 
դրանք՝ ծախ սե րի փոխ հա տու ցու մը ե րաշ խա-
վո րե լու հա մար։ Ծրա գի րը կա րող է հա մա տե-
ղել գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում գոր ծող 
այլ սուբ սի դի ա նե րի հետ, ո րոնք խթա նում են 
գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում նո րա րա րա-
կան սար քա վո րում նե րի կի րա ռու թյու նը։

 Մեկ մա տա կա րա րի հաշ վով մի ջին ծախ
սը՝ 40,000 եվ րո

 Բյու ջեն՝ մո տա վո րա պես 20,000,000 եվ րո

Ա ռա ջարկ վող ֆի նան սա վոր ման ե ղա նա
կը՝

 Սար քա վո րում նե րի ցածր տո կո սադ րույ քով 
վար ձա կա լու թյուն կամ ձեռք բե րում շր ջա նա-
ռու սկզ բուն քով

Ընտ րու թյան հիմ նա կան չա փա նիշ նե րը

•	  Հա ցա հա տի կի ներ կայիս ար տադ րող-
նե րը, ով քեր ցան կա նում են ա վե լաց նել 
ի րենց բեր քի ա վե լաց ված ար ժե քը

•	  Գյու ղատն տե սա կան մնա ցորդ նե րի 
հա վաք ման և փո խադր ման հա մար 
հա տուկ սար քա վո րում նե րի առ կա յու-
թյու նը կամ դրանց վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րի առ կա յու թյու նը

4.1.4  Միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ
կետ հե ռան կար նե րը

 Վե րը նշ ված նե րը բարձր գե րա կա յու թյամբ 
գոր ծո ղու թյուն ներ են, ո րոնք պետք է ձեռ-
նարկ վեն ո լոր տում գոր ծո ղու թյուն նե րը ան-
հա պաղ սկ սե լու հա մար։ Ա վե լի ցածր գե-
րա կա յու թյան և եր կա րա ժամ կետ ազ դե ցու-
թյամբ ա ջակ ցող մի ջո ցա ռում նե րը կա րե լի է 
ձեռ նար կել այս ջան քե րը ամ րապն դե լու հա-
մար։ Դրանք հետ ևյալն ե ն՝

 Կեն սա զանգ վա ծի վս տա հե լի մա տա կա րար-
նե րի ռե եստր մշա կել - այս մի ջո ցա ռու մը 
պա հանջ վում է կեն սա զանգ վա ծից վա ռե լիք 
ար տադ րող նե րին պաշտ պա նե լու հա մար։ 
Չա փա զանց կար ևոր է, որ ար տադ րո ղը վս-
տա հի մա տա կա րար ված հում քի ո րա կին։ Ռե-
եստ րը մշ տա պես թար մաց նե լը հիմ նա կան 
մար տահ րա վերն է, ո րը պետք է լու ծել այդ 
նպա տա կով ստեղծ ված հար թա կում։

 Հա մայն քային նա խա ձեռ նու թյուն ներ - կա-
րող է օգ տա կար լի նել ներ մու ծել ակ տիվ նե րի 
հա մայն քային կա ռա վար ման փոր ձը ի շահ 
դրա ան դամ նե րի։ ՄԱԶԾ Հա յաս տա նի կող-
մից այս պա հին մշակ վում է մի նմա նա տիպ 
մո դել, ո րը կա րող է օգ տա գործ վել կեն սա-
զանգ վա ծի մա կա տա րար ման շղ թայի տար-
րե րը պի լո տա վո րե լու հա մար։ ՏԻՄ-ե րի կող-
մից կա ռա վար վող տե ղա կան հա մայն քային 
ձեռ նար կու թյուն նե րի փոր ձի հի ման վրա 
հա մայնք նե րը կա րող են հա վա քել և մա տա-
կա րա րել հում քը կեն սա զանգ վա ծից վա ռե-
լիք ար տադ րող նե րին և լրա ցու ցիչ շա հույթ 
ստա նալ, ո րը կա րե լի է դրա մի վե րա ծել կամ 
ստա նալ վա ռե լի քի տես քով։ Նույ նը է ներ գե-
տիկ ան տա ռի գոր ծո ղու թյան ը նդ լայ նումն է, 
ո րը կա րող է Հա յաս տա նի գյու ղե րում դառ-
նալ ե կամ տի կա յուն աղ բյուր։

 Հում քի մա տա կա րար նե րին ա ջակ ցե լը պետք 
է պլա նա վո րել որ պես շա րու նա կա կան մի ջո-
ցա ռում։ Այն պետք է ա ջակ ցի մա տա կա րար-
ման շղ թայի սար քա վո րում նե րի և են թա կա-
ռուց վածք նե րի նո րաց մա նը, հում քի ո րա կի 
բարձ րաց մա նը, ի նչ պես նաև ա ռևտ րային 
ջան քե րին։ Որ պես բարձր գե րա կա յու թյուն՝ 
բո լոր վե րը նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա-
տակն է կր թել մի շու կա, ո րը ու նի ո րա կյալ 
հում քի պա շար. ի սկ ժա մա նա կային ա ռու մով 
այն պետք է շարժ վի դե պի ա ռևտ րային կա-
յու նու թյուն և դրա մաշ նորհ նե րից ան կա խու-
թյուն։
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4.2	 	ԿԵՆ	ՍԱ	ԶԱՆԳ	ՎԱ	ԾԻՑ	ՎԱ	ՌԵ	ԼԻ	ՔԻ	
ԱՐ	ՏԱԴ	ՐՈՒ	ԹՅԱՆՆ	Ա	ՋԱԿ	ՑՈՒ
ԹՅԱՆ	ԾՐԱ	ԳԻՐ

 Հարկ է ե րկ րում ա վե լաց նել վե րամ շակ վող 
գյու ղատն տե սա կան մնա ցորդ նե րի քա նա-
կու թյու նը։ Պո տեն ցի ալ բիզ նես նե րի հա մար 
ա մե նա հա ջող և ա մե նագ րա վիչ գոր ծիք նե-
րը լի զին գային ծրագ րերն ե ն։ Այդ ծրագ րե րի 
նպա տակն է՝ մաս նա վոր շու կայի զար գաց-
մանն ա ջակ ցե լը այն կա պա լա ռու նե րի հա-
մար, ո րոնք ու զում են վա ռե լի քի մա տա կա-
րար դառ նալ։ Պետք է տրա մադ րել ծղո տի 
հետ կապ ված սար քա վո րում ներ՝ մամ լիչ-հա-
կա հա վաք ներ, կցոր դիչ ներ, հա կեր տե ղա փո-
խող տրակ տոր ներ, բրի կե տա վո րող և պե լե-
տա վո րող սար քա վո րում ներ՝ լի զին գային-ֆի-
նան սա վոր ման մո դել նե րի օգ տա գործ մամբ։

Ինս տի տու ցի ո նալ գոր ծըն կեր նե րը (օ րի նակ՝ 
Վե րա կանգն վող ռե սուրս ներ և է ներ գե տիկ 
ար դյու նա վե տու թյուն՝ R2E2) կա րող են խա-
ղալ ԾԻԳ-ի դե րը՝ կա ռա վա րե լով կեն սա զանգ-
վա ծի վե րամ շակ ման գործ նա խա ձեռ նել կամ 
ը նդ լայ նել ցան կա ցող տե ղի ար տադ րող նե-
րին ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն տրա մադ-
րե լու հա մար նա խա տես ված շր ջա նա ռու 
հիմ նադ րա մը։ Նպա տակն է՝ պո տեն ցի ալ շա-
հա ռու նե րի հա մար ա պա հո վել գյու ղատն-
տե սու թյան ո լոր տում կազ մա կերպ ված ֆի-
նան սա վոր ման հա սա նե լի ու թյուն։ Սա կֆի-
նան սա վո րի վա ռե լի քի ցիկ լի ան հրա ժեշտ 
զար գա ցու մը ա ռանց մաս նա վոր հատ վա ծի 
վա ռե լիք մա տա կա րա րող ձեռ նար կու թյուն-
նե րին դրա մաշ նորհ ներ տա լու ան հրա ժեշ-
տու թյան։ 

4.2.1 Ար տադ րա կան սար քա վո րում
նե րի վար ձա կա լու թյուն/ ձեռք
բե րում

Ի րա կա նաց ման ժամ կե տը՝ 57 տա րի (պո
տեն ցի ալ 20212025թթ.)

Ն պա տա կը՝

•	 Ա վե լաց նել տե ղի շու կա յում կեն սա-
զանգ վա ծից ստաց ված վա ռե լի քի մա-
տա կա րար նե րի քա նա կու թյու նը

•	 Ա վե լի լուրջ մր ցակ ցու թյան շնոր հիվ 
նվա զեց նել տե ղում կեն սա զանգ վա ծից 
ար տադր ված վա ռե լի քի գնե րը 

•	 Բարձ րաց նել տե ղի շու կային մա տա-
կա րար վող կեն սա զանգ վա ծից վա ռե-
լի քի ո րա կը

Ակն կալ վող օ գուտ նե րը

•	 Ա ջակ ցու թյուն է ցու ցա բեր վում ոչ պա-
կաս քան 40 կեն սա զանգ վա ծից վա ռե-
լիք ար տադ րո ղի՝ վա ռե լի քը շու կա հա-
նե լու գոր ծում

•	 Ար տադ րող ներն օգ տա գոր ծում են օգ-
տա գոր վող հում քի հատ կու թյուն նե րին 
հա մա պա տաս խան սար քա վո րում ներ

•	  Տե ղի շու կա յում կեն սա զանգ վա ծից 
վա ռե լի քի ը նդ հա նուր ո րա կը բարձ րա-
ցել է

•	  Մա տա կա րար վող կեն սա զանգ վա ծից 
վա ռե լի քի գնե րը նվա զել ե ն

Ծ րագ րի տրա մա բա նու թյու նը՝ կեն սա-
զանգ վա ծի պո տեն ցի ալ ար տադ րող նե րը կա-
րող են ձեռք բե րել բրի կե տա վոր ման և պե լե-
տա վոր ման սար քա վո րում ներ կեն սա զանգ-
վա ծից վա ռե լիք ստա նա լու հա մար։ Ծրա-
գի րը թույլ է տա լիս տե ղի գոր ծա րար նե րին 
ձեռք բե րել սար քա վո րում ներ և գրա վադ րել 
դրանք՝ ծախ սե րի փոխ հա տու ցու մը ե րաշ-
խա վո րե լու հա մար։

 Մեկ մա տա կա րա րի հաշ վով մի ջին ծախ
սը՝ 160,000 եվ րո

 Բյու ջեն՝ մո տա վո րա պես 7,000,000 եվ րո

Ա ռա ջարկ վող ֆի նան սա վոր ման ե ղա նա
կը՝

 Սար քա վո րում նե րի ցածր տո կո սադ րույ քով 
վար ձա կա լու թյուն կամ ձեռք բե րում շր ջա նա-
ռու սկզ բուն քով

Ընտ րու թյան հիմ նա կան չա փա նիշ նե րը

•	  Դի մողն ու նի ար տադ րու թյու նը սկ սե-
լու/ընդ լայ նե լու հա մար հա մա պա տաս-
խան ար տադ րա մաս։ Ար տադ րա մա սը 
պետք է ու նե նա ջրա մա տա կա րա րում 
և է լեկտ րաէ ներ գի ա։ Այն նաև պետք է 
ու նե նա հում քի պա հես տա վոր ման հա-
մար տա րածք և մթե րա նոց

•	  Դի մո ղը գոր ծառ նու թյուն նե րի ա ռն-
վազն 6 ա միս նե րի հա մար ու նի հում քի 
կա յուն ներ հոսք

•	  Դի մո ղը վե րա պատ րաստ ված է և գի տի 
ի նչ պես գոր ծար կել կեն սա զանգ վա ծից 
վա ռե լի քի ար տադ րու թյան հոս քա գի ծը
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4.3	 	ՄԻՋ	ՆԱ	ԺԱՄ	ԿԵՏ	ԵՎ	ԵՐ	ԿԱ	ՐԱ
ԺԱՄ	ԿԵՏ	ՀԵ	ՌԱՆ	ԿԱՐ	ՆԵՐ

 Ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյու նից բա ցի կան 
մի շարք գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք պար տա-
դիր են շու կայի հա վա սա րակշռ ված զար-
գաց ման հա մար։ Այս ո լոր տում ա վե լի եր կար 
ա վան դույթ ներ ու նե ցող ե րկր նե րից ար տադ-
րող նե րի հետ փոր ձի փո խա նա կու մը, աշ խա-
տան քի ըն թաց քում վե րա պատ րաս տում նե րը 
ի վեր ջո կհան գեց նեն տե ղի մաս նա գետ նե րին 
կր թե լու և ո րա կա վո րում տա լու ան հրա ժեշ-

1 Սոցիալական իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018թ. Հանրակրթական հաստատությունների 
գործունեությունը

տու թյա նը։ Մաս նա գի տա կան ա սո ցի ա ցի ա-
նե րի նա խա ձեռ նու թյուն նե րին ա ջակ ցե լը ևս 
տե ղե կատ վու թյան կա յուն հոսք կա պա հո վի 
տե ղի շու կայի տեն դենց նե րի և զար գա ցում-
նե րի վե րա բե րյալ։ Սա կհան գե ցի ա ռև տու րը 
խթա նե լու և գնորդ նե րին հատ կո րո շե լու կա-
րի քին։ Միջ նա ժամ կե տից եր կա րա ժամ կետ 
ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի բո լոր պա րա մետ-
րե րը պետք է սահ մա նել հըն թացս՝ տրա մադ-
րե լով ի րա կա նաց ման սցե նար ներ շու կայի 
զար գաց ման ըն թա ցիկ փու լի հի ման վրա։

5.    ԿԵՆ ՍԱ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆ ՎԱԾ ՋԵ ՌՈՒՑ ՄԱՆ 
ԼՈՒ ԾՈՒՄ ՆԵՐ
 Կեն սա զանգ վա ծը պա հան ջում է մա տա կա-
րար ման շղ թա յում մի շարք տար բեր տար րե-
րի զար գա ցում։ Կեն սա կա նո րեն ան հրա ժեշտ 
է մշա կել մի շարք ո րա կյալ պի լո տային/ ցու-
ցադ րա կան ծրագ րեր։ Դրանք ոչ մի այն թույլ 
են տա լիս մի շարք կար ևոր դա սեր քա ղել, 
ո րոնք կա րե լի է տա րա ծել ո լոր տում, այլ նաև, 
ին չը ա վե լի կար ևոր է, շո շա փե լի օ րի նակ ներ 
են տրա մադ րում այն մարդ կանց, ով քեր ցան-
կա նում են մուտք գոր ծել ար դյու նա բե րու-
թյուն, որ նման տեխ նո լո գի ա նե րը կեն սու նակ 
են և ան հիմն ռիսկ չեն պա րու նա կում։ 

Մու նի ցի պալ պի լո տային ծրագ րե րը ու նեն 
ե րկ րի դպ րոց նե րում և ման կա պար տեզ նե-
րում ջե ռուց ման խն դի րը լու ծե լու պո տեն ցի-
ալ։ Լավ սկիզբ կա րող է լի նել կեն սա զանգ-
վա ծից վա ռե լի քով ջե ռուց ման նոր հա մա-
կար գե րի պի լո տա վո րու մը այն շեն քե րում, 
որ տեղ դրանք չկան կամ չա փա զանց թանկ 
ե ն։ Ը ստ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան1՝ 
ե րկ րում 9 կր թա կան հաս տա տու թյուն չու նի 
ջե ռուց ման հա մա կարգ, ին չը կեն սա զանգ-
վա ծով աշ խա տող նոր կաթ սա նե րին բարձր 
դե մոնստ րա տիվ պո տեն ցի ալ է հա ղոր դում։

Մարզ
Ջե ռուց ման հա մա կարգ 

ու նե ցող հաս տա տու
թյուն նե րի թի վը

Ա րա գա ծոտն 2
Ա րա րատ 2
Ար մա վիր 2
Լո ռի 1
Շի րակ 2

 Կար ճա ժամ կետ հե ռան կա րում ա ռա ջարկ-
վում է սկ սել վե րը նշ ված ու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն նե րում կեն սա զանգ վա ծի օգ-
տա գործ մամբ ջե ռուց ման հա մա կար գե րի 
պի լո տա վո րու մը և աս տի ճա նա բար ա ռաջ 
մղել դրանք դե պի այն հաս տա տու թյուն-
ներ, որ տեղ ջե ռուց ման ծախ սե րը մի ջի նից 
բարձր ե ն։ Օ րի նակ՝ ե րկ րում է լեկտ րա կա-
նու թյուն կամ ա նար դյու նա վետ վա ռա րան-
ներ են օգ տա գոր ծում 1409 դպ րո ցից 439-ը, 
ին չը դրանք հրա շա լի թեկ նա ծու ներ է դարձ-
նում կեն սա զանգ վա ծի ա ռաջմղ ման հա մար։ 
Է ներ գի այի այլ աղ բյուր նե րի հա մե մատ ա վե-
լի բարձր ար ժե քի պատ ճա ռով բարձր հա-
վա նա կա նու թյուն կա է ներ գե տիկ ծախ սե րի 
զգա լի խնայո ղու թյուն նե րի հաս նե լու, ի նչ պես 
նաև բարձ րաց նե լու այս շեն քե րում ներ քին 
հար մա րա վե տու թյան մա կար դա կը։ Նաև նոր 
լու ծում նե րի նկատ մամբ դի մադ րո ղա կա նու-
թյու նը ցածր կլի նի, ին չը դրանց ի րա կա նա-
ցումն ա վե լի հարթ կդարձ նի։ 

5.1 Կեն սա զանգ վա ծի վրա հիմն ված 
ջե ռու ցում պե տա կան հաս տա
տու թյուն նե րում 

Ջե ռուց ման վատ հա մա կար գեր ու նե ցող պե
տա կան հաս տա տու թյուն նե րին ֆի նան սա-
կան և տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյուն տրա-
մադ րող որ ևէ ծրա գիր, ո րի նպա տակն է որ-
պես ջե ռուց ման հիմ նա կան աղ բյուր՝ ան ցնել 
կեն սա զանգ վա ծին, կա րող է ու նե նալ հետ-
ևյալ պա րա մետ րե րը. 

Ի րա կա նաց ման ժամ կե տը՝ 34 տա րի (տե
սա կա նո րեն՝ 2021 – 2025 թ.թ.)
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Ն պա տա կը՝

•	  Բա րե լա վել թի րա խային գյու ղա կան 
հա մայնք նե րում հան րային շեն քե րի 
ջե ռուց ման հար մա րա վե տու թյան մա-
կար դա կը՝ տե ղա կան գյու ղատն տե սա-
կան ձեռ նար կու թյուն նե րից մա տա կա-
րար վող մատ չե լի թա փո նային ծղոտն 
օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով, 

•	 Բարձ րաց նել պա հան ջար կը տե ղա կան 
ար տադ րու թյան կեն սա զանգ վա ծային 
վա ռե լի քի նկատ մամբ։ 

Ակ նալ վող օ գուտ ներ

•	 Երկ րի կր թա կան նշա նա կու թյան շի-
նու թյուն նե րում տե ղադր վել են ա ռն-
վազն 30 կեն սա զանգ վա ծային ջե ռուց-
ման հա մա կար գեր։ 

•	 Տե ղա կան հան րային իշ խա նու թյուն-
նե րը, քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայող նե-
րը, ու սու ցիչ նե րը, ծղո տով աշ խա տող 

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

կաթ սա նե րի օ պե րա տոր նե րը, վա ռե լիք 
մա տա կա րա րող նե րը և դպ րո ցի ա շա-
կերտ ներն ու նեն գի տե լիք ներ, կա րո-
ղու թյուն ներ և մո տի վա ցի ա, ին չը հան-
գեց նում է կեն սա զանգ վա ծի շու կա նե-
րի ա ճին մար զային և տե ղա կան մա-
կար դակ նե րում։ 

Յու րա քան չյուր ծրագ րի մի ջին ար ժե քը՝ 
90,000 – 120,000 եվ րո 300 կՎ1 ու նե ցող կեն-
սա զագ վա ծային կաթ սայի (շեն քի մոտ 3000 
մ2 մա կե րես) և ներ քին ջե ռուց ման հա մա-
կար գի (պոմ պեր, կար գա վո րիչ փա կան ներ, 
կցա մա սեր, խո ղո վակ ներ և ռա դի ա տոր ներ) 
հա մար։

 Բյու ջեն՝ մոտ 2,700,000 – 3,000,000 եվ րո (մի-
այն սար քա վո րու մը)։

Ա ռա ջարկ վող պա րա մետ րեր կեն սա
զանգ վա ծային կաթ սա նե րի հա մար 

Բ նու թագ րեր Կաթ սայի տե սակ 

Վա ռե լի քի տե սակ Պե լետ Բ րի կետ Խա ռը 

Տ րա մա գիծ (մմ) ≤10 ≤100 ≤100/≤10
Եր կա րու թյուն (մմ) ≤30 ≤500 ≤500/≤30
Հ զո րու թյուն (կՎ) 200-500 200-500 200-500 
Ար դյու նա վե տու թյուն (%) >80 >80 >80
Ինք նա կա ռա վար վող աշ խա տանք  
(աշ խա տան քային ժա մե րի քա նա կը՝ ա ռանց  
օ պե րա տո րի մի ջամ տու թյան)

առն վազն 6 առն վազն 6 առն վազն 6 

Է լեկտ րա կան մի ա ցում (Վ) 230 - 380 230 - 380 230 - 380
Ավ տո մա տաց ված կա ռա վար ման վա հա նակ պար տա դիր պար տա դիր պար տա դիր

Ա ռա ջարկ վող ֆի նան սա վոր ման ե ղա նա
կը՝

 Հա մա ֆի նան սա վոր վող դրա մաշ նորհ, որ տեղ 
շա հա ռո ւի ներդ րու մը կկազ մի նվա զա գույ նը 
10%։ Փա փուկ վար կի և դրա մաշ նոր հի զու-
գակ ցու մը նույն պես կա րող է լի նել տար բե-
րակ նե րից մե կը, սա կայն դա կախ ված է Հա-
յաս տա նի տե ղա կան պե տա կան իշ խա նու-
թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման պայ ման նե րից։ 

Ընտ րու թյան հիմ նա կան չա փա նիշ նե րը՝

•	 Առ կա վատ ջե ռուց ման հա մա կարգ 

կամ դրա բա ցա կա յու թյու նը, և շա-
հա ռո ւի բարձր պատ րաս տա կա մու
թյու նը որ պես է ներ գի այի հիմ նա կան 
աղ բյուր՝ կեն սա զանգ վա ծին ան ցնե լու 
հար ցում։ 

•	 Հա մա ֆի նան սա վոր ման մատ չե լի ու-
թյուն և նոր տեխ նո լո գի ա նե րի մա սին 
սո վո րե լու պատ րաս տա կա մու թյուն։

•	  Կաթ սայի և դրա աշ խա տան քի հա մար 
պա տաս խա նա տու ան ձ նշա նա կե լու 
կա րո ղու թյուն։ 

Ծ րագ րի ե րկ րորդ փու լը կա րող է մեկ նար-
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կել պի լո տային ծրագ րե րի հա ջող ի րա կա-
նա ցու մից հե տո։ Թվով 448 կր թա կան հաս
տա տու թյուն նե րի հա մա խում բը կա րող է 
ար դի ա կա նաց վել կեն սա զանգ վա ծային ջե-
ռուց ման հա մա կար գե րով, ներ կա յաց նե լով 
որ պես վա ռե լիք՝ տե ղա կան գյու ղատն տե-
սա կան մնա ցորդ նե րի օգ տա գործ ման լավ և 
կա յուն օ րի նակ։ Ծրագ րի եր կա րաց ման չա փը 
և պայ ման նե րը կախ ված կլի նեն պի լո տային 
փու լի ձեռք բե րում նե րից և քաղ ված դա սե-
րից։ Կեն սա զանգ վա ծի մա սով ա ռա ջարկ վող 
հե տա գա ա ջակ ցու թյու նը պետք է լի նի նույ-
նը, ի նչ-որ է ներ գի այի մյուս այ լընտ րան քային 
աղ բյուր նե րի նը, ո րոնք ա ջակ ցու թյուն են 
ստա նում ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից։ 

 Վե րը ներ կա յաց վող հաս տա տու թյուն նե րի 
ար դի ա կա նաց ման ազ դե ցու թյուն նե րը կա-
րող են եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում բե րել 
տն տե սա կան, բնա պահ պա նա կան, ա ռող-
ջա պա հա կան, հար մա րա վե տու թյան օ գուտ-
ներ ա շա կերտ նե րի և ան ձնա կազ մի հա մար։ 
Վա ռա րան նե րից ար ձակ վող փոք րիկ մաս-
նիկ նե րը հա վա նա կա նո րեն կն վա զեց նեն 
ա շա կերտ նե րի և ան ձնա կազ մի հի վան դա-
ցու թյու նը. այդ պես կլի նի բարձր ար դյու նա-
վե տու թյուն ու նե ցող կաթ սայի օգ տա գործ-
ման պա րա գա յում։ 

Բո լոր 448 կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
կեն սա զանգ վա ծին ան ցնե լու տն տե սա կան 
ազ դե ցու թյուն ներն ու նեն մոտ 612,864 ՄՎժ 
ար տադ րե լու, տա րե կան մոտ 59,000 տոն նա 
կեն սա զանգ վա ծի նկատ մամբ պա հան ջարկն 
ա վե լաց նե լու նե րուժ, ին չը կազ մում է մոտ 
7.1 մլն. եվ րո տե ղա կան շու կա յում վա ճառ-
վող կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի ըն թա-
ցիկ գնե րով1։ Ե րբ դպ րոց ներն ան ցնեն կեն-
սա զանգ վա ծով ջե ռուց ման, տա րե կան կտր-
ված քով կա րե լի կլի նի նվա զեց նել ա վե լի քան 
100,000 տոն նա2 CO2-ի ար տա նե տում ներ։ 

5.2 Տ նային տն տե սու թյուն նե րի ջե
ռուց ման լու ծում ներ 

Տ նային տն տե սու թյուն նե րի հա մար լու ծում-
նե րի խթան մանն ա ջակ ցող ծրա գի րը կա րող 
է պի լո տա վոր վել ա պօ րի նի ան տա ռա հա-
տում նե րը դա դա րեց նե լու ան հրա ժեշ տու-
թյանն ար ձա գան քե լու նպա տա կով։ Ա ռա-
ջարկ վում է ծրագ րի պի լո տա վո րու մը սկ սել 
ե րկ րի ամ բողջ տա րած քում, սա կայն հա տուկ 

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։ 

ու շադ րու թյուն դարձ նե լով այն պի սի մար զե-
րի վրա, ի նչ պի սիք ե ն՝ Ա րա րա տի, Ար մա վի րի, 
Գե ղար քու նի քի, Լո ռու և Տա վու շի մար զե րը։ 
Այս մար զե րում փայ տի սպառ ման մա կար-
դա կը ա մե նա բարձրն է. տնային տն տե սու-
թյուն նե րի 65%3 -ը ջե ռուց ման հա մար օգ-
տա գոր ծում է փայտ։ Քա նի որ Հա յաս տանն 
ու նի ար ևային է ներ գի այի լավ նե րուժ, ա պա 
ծրագ րի հա ջող խթան ման հա մար լավ հնա-
րա վո րու թյուն է կեն սա զանգ վա ծային կաթ-
սա նե րի զու գակ ցումն ար ևային հա վա քիչ նե-
րի հետ, ո րոն ցից կս տաց վի ծո րակ նե րի տաք 
ջու րը։ 

Ի րա կա նաց ման ժամ կե տը՝ 34 տա րի (տե
սա կա նո րեն՝ 2021 – 2025 թ.թ.)

Ն պա տա կը՝

•	 Ս տեղ ծել տնային տն տե սու թյուն նե րի 
ար դյու նա վետ ջե ռուց ման ազ գային 
շու կա՝ կեն սա զանգ վա ծային կաթ սա-
նե րի և ար ևային ջրա տա քա ցու ցիչ նե-
րի հա մակ ցու թյամբ։ 

•	 Բարձ րաց նել պա հան ջար կը կեն սա-
զանգ վա ծային ջե ռուց ման լու ծում նե-
րի նկատ մամբ, և, այդ պի սով, ա ջակ ցել 
կեն սա զանգ վա ծային ջե ռուց ման լու-
ծում նե րի տե ղա կան ար տադ րող նե րին 
և ներկ րող նե րին՝ բարձր ար դյու նա վե-
տու թյամբ լու ծում ներ ա ռա ջար կե լու 
հար ցում։ 

•	 Բարձ րաց նել պա հան ջար կը տե ղա կան 
ար տադ րու թյան կեն սա զանգ վա ծային 
վա ռե լի քի նկատ մամբ։ 

Ակն կալ վող օ գուտ նե րը՝

•	  Հա յաս տա նի տնային տն տե սու թյուն-
նե րում տե ղադր վել են ա ռն վազն 500 
հա մակց ված4 կեն սա զանգ վա ծային 
ջե ռուց ման հա մա կար գեր, 

•	 Տ նային տն տե սու թյուն ներն ի րա զեկ-
ված են և ու նեն հմ տու թյուն ներ, կա-
րո ղու թյուն ներ և մո տի վա ցի ա, ին չը 
հան գեց նում է կեն սա զանգ վա ծի վրա 
հիմն ված ար դի ա կան ջե ռուց ման լու-
ծում նե րի օգ տա գործ մա նը, 

•	 Տե ղա կան ար տադ րու թյան կեն սա-
զանգ վա ծային վա ռե լի քի (գյու ղատն-
տե սա կան մնա ցորդ նե րից) նկատ մամբ 
պա հան ջար կի մա կար դա կը բարձ րա-
ցել է՝ կազ մե լով 16,000 տոն նա կեն սա-
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զանգ վա ծային վա ռե լիք, 

•	 Ընդ հա նուր առ մամբ, ա պօ րի նի հա-
տում նե րը նվա զել են, և ա վե լի քիչ ե ն՝ 
նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա-
հատ վա ծի հա մե մատ։ 

Յու րա քան չյուր ծրագ րի մի ջին ար ժե քը՝ 
2,000 եվ րոյի չա փով դրա մաշ նորհ՝ 3,000 եվ-
րոյի մի ջին ար ժեք ու նե ցող մեկ ջե ռուց ման 
հա մա կար գի հա մար (պոմ պեր, կար գա վո րիչ 
փա կան ներ, կցա մա սեր, խո ղո վակ ներ և ռա-
դի ա տոր ներ)։ 

Բյու ջեն՝ Մոտ 1 000 000 եվ րո (սար քա վո-
րում նե րում)՝ օգ տա գոր ծե լով շա հա ռու նե րի 
500,000 եվ րոյի չա փով ներդ րում նե րը։

 Ա ռա ջարկ վող ֆի նան սա վոր ման ե ղա նա
կը՝

 Հա մա ֆի նան սա վոր վող դրա մաշ նորհ, որ տեղ 
շա հա ռո ւի նվա զա գույ նը 60-70%-ի չա փով 
ներդ րու մը զու գակց վում է փա փուկ վար կի 
հետ (են թա կա է հե տա գա քն նարկ ման տե-
ղա կան բան կե րի հետ)։ Ծրագ րի պա րա մետ-
րե րը կա րող են աս տի ճա նա բար կոշ տաց վել 
այն ժա մա նակ, ե րբ ծրագ րի նկատ մամբ պա-

հան ջար կը կմե ծա նա։ 

Ընտ րու թյան հիմ նա կան չա փա նիշ նե րը՝

•	  Կեն սա զանգ վա ծային-ար ևային ջե-
ռուց ման հա մակց ված հա մա կար գեր 
տե ղադ րե լու պատ րաս տա կա մու թյուն, 

•	 Սար քա վո րում նե րի պաշ տո նա կան 
դիստ րի բյու տոր նե րից ա ռա ջար կի առ-
կա յու թյուն (ա ռա ջար կը պետք է նե րա-
ռի ա վար տուն լուծ ման ծախ սե րը), 

•	 Ներդր ման մատ չե լի ու թյան ա պա ցույց 
(բան կային քաղ վածք ներ կամ վար-
կային պայ մա նա գիր բան կի հետ)։

Ա ռա ջարկ վող տեխ նի կա կան պա րա մետ
րեր տնային տն տե սու թյուն նե րի կեն սա
զանգ վա ծային կաթ սա նե րի մա սով. 

Կեն սա զանգ վա ծային կաթ սա նե րի աշ խա-
տան քի հղու մային մե ծու թյուն նե րը պետք է 
լի նեն հս տակ և բա վա րար, որ պես զի նե րա-
ռեն շու կա յում սպա ռող նե րին ջե ռուց ման լու-
ծում ներ ա ռա ջար կող ար տադ րող նե րի լայն 
շր ջա նակ։ 

Ա ղյու սակ 1. Կեն սա զանգ վա ծային կաթ սա նե րի մա սով ա ռա ջարկ վող բնու թագ րեր

Բ նու թագ րեր Կաթ սայի տե սակ 

Վա ռե լի քի տե սակ Պե լետ Բ րի կետ Խա ռը

Տ րա մա գիծ (մմ) ≤10 ≤100 ≤100/≤10
Եր կա րու թյուն (մմ) ≤30 ≤500 ≤500/≤30
Հ զո րու թյուն (կՎ) 12-25 12-25 12-25 
Ար դյու նա վե տու թյուն (%) >75 >75 >75
Ինք նա կա ռա վար վող աշ խա տանք (աշ խա-
տան քային ժա մե րի քա նա կը՝ ա ռանց օ պե րա-
տո րի մի ջամ տու թյան)

առն վազն 6 առն վազն 6 առն վազն 6 

Է լեկտ րա կան մի ա ցում (Վ) 230 230 230 
Ավ տո մա տաց ված կա ռա վար ման վա հա նակ կա մըն տիր կա մըն տիր կա մըն տիր

 Տեխ նի կա կան պա րա մետ րե րի սույն ցան կը 
բնու թագ րա կան է և կա րող է ճշգրտ վել՝ ըն-
դու նե լի լու ծում նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը 
բարձ րաց նե լու նպա տա կով։ Այ նու հան դերձ, 
դա պետք է ա նել ա վե լի ո ւշ փու լե րում, ե րբ 
տնային տն տե սու թյուն նե րի նա խընտ րու-
թյուն նե րում ան ցում կկա տար վի դե պի կաթ-
սա նե րի ա ռա վել կա տա րե լա գործ ված և ի նք-
նա կա ռա վար վող մո դել նե րի։ 

Կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի գն ման հա-

մար ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի սուբ սի դի ա 
կա րող է կի րառ վել կար ճա ժամ կետ և միջ նա-
ժամ կետ հե ռան կա րում։ Ո ւղ ղա կի վճա րում-
նե րը կամ հար կե րի նվա զե ցում ներ կա րող են 
օգ տա գործ վել ՝ հնա րա վո րինս շատ կեն սա-
զանգ ված օգ տա գոր ծե լու հար ցում տնային 
տն տե սու թյուն նե րին խթա նե լու նպա տա կով։ 
Մաս նա վո րա պես, այս տի պի ծրա գի րը կա-
րող է թի րա խա վո րել փայ տի փո խա րի նու-
մը կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քով, ի նչն 
ա կն կալ վում է, որ կու նե նա դրա կան ազ դե-
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ցու թյուն ա պօ րի նի հա տում նե րը կր ճա տե լու 
հար ցում։ Ծրա գի րը կա րող է ի րա կա նաց վել 
շու կայի զար գաց ման ա վե լի ո ւշ փու լե րում, 
և այն պա հան ջում է վե րահս կո ղու թյան և 
ստուգ ման մա սով վար չա կան ջան քեր։ 

Կեն սա զանգ վա ծային ջե ռուց ման հա մա կար-
գե րի տե ղա կան ար տադ րող նե րին, հա-
վա քակ ցող նե րին, ներդ րող նե րին խթան ներ 
կա րե լի է ա ռա ջար կել մի շարք ե ղա նակ նե-
րով։ Ան մի ջա կան ար տադ րա կան սար քա
վո րում նե րի, կաթ սա նե րի պա հես տա մա սե րի 
և հա վա քակց ված կաթ սա նե րի ներկր ման 
տուր քե րը կա րե լի է ժա մա նա կա վո րա պես 
չե ղար կել, որ պես զի հնա րա վոր լի նի նվա-
զեց նել շու կա յում ջե ռուց ման լու ծում նե րի 
գնե րը1։ Այս մի ջո ցա ռու մը պետք է կրի ժա մա-
նա կա վոր բնույթ և կա րող է փոխ հա ջորդ վել 
շու կայի շա հա կիր նե րի կող մից պա հանջ վող 
ա ջակ ցու թյան այլ մի ջո ցա ռում նե րով։ 

Կեն սա զանգ վա ծային ջե ռուց ման լու ծում ներ 
ներկ րող նե րին և ար տադ րող նե րին կա րե լի է 
ա ռա ջար կել հա տուկ ա ջակ ցու թյան մի ջո ցա-
ռում ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ տրանս պոր տային 
ծախ սի փոխ հա տու ցում նե րը։ Պայ մա նա-
վոր ված Հա յաս տա նի աշ խար հագ րա կան 
դիր քով՝ փո խադր ման ծախ սը կա րող է զգա-
լի ո րեն ազ դել ջե ռուց ման լուծ ման վերջ նա-
կան գնի վրա. ո ւս տի, այդ ծախ սի մաս նա կի 
փոխ հա տու ցու մը կա րող է օգ տա գործ վել՝ 
որ պես կեն սա զանգ վա ծային կաթ սա նե րի 
տն տե սա կան գրավ չու թյանն ա ջակ ցող մի-
ջո ցա ռում։ Տրանս պոր տային ծախ սի 25-30% 
մաս նա բա ժի նը կա րող է ծածկ վել վա ճառ-
ված կաթ սա նե րի հա մար, սա կայն դա պետք 
է ա նել հա տուկ նա խա տես ված և խս տո րեն 
մշ տա դի տարկ վող ծրագ րի շր ջա նա կում։ 
Նման ծրագ րեր կա րող են ֆի նան սա վոր վել և 
ի րա կա նաց վել դո նոր նե րի կամ զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված գոր ծըն կեր նե-
րի կող մից։ 

5.3 Միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ
կետ հե ռան կար ներ 

Կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի կա յու նու-
թյու նը ցու ցադ րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
կախ ված է ար ժեշղ թայի բո լոր բաղ կա ցու ցիչ 
տար րե րից, ո րի ա մե նա տե սա նե լի մասն, այ-
նու հան դերձ, ա ռնչ վում է վերջ նա կան սպա-
ռո ղի և կեն սա զանգ վա ծային կաթ սայի միջև 
հա րա բե րու թյա նը։ Այն հազ վա դեպ է ար ձա-
նագ րում հա ջո ղու թյուն ա մե նասկզ բում, քա-

1 Քանի որ երկիրը հանդիսանում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ապա միության շրջանակից 
դուրս ներկրվող ապրանքների ներմուծման տուրքերը նվազեցնելու հնարավորությունը պետք է լրացուցիչ 
ստուգել։ 

նի որ վերջ նա կան օգ տա գոր ծողն ու նի ի րա-
զեկ վա ծու թյան և ո րա կա վոր ման ցածր մա-
կար դակ որ պես վա ռե լիք՝ կեն սա զանգ վա ծի 
օգ տա գործ ման մա սով։ Մարդ կային բնա կան 
դի մադ րու թյու նը փո փո խու թյուն նե րի և նոր 
տեխ նո լո գի ա նե րի նկատ մամբ, ո րոնք շատ 
ժա մա նակ ըն կալ վում են որ պես կա տա րե լա-
գործ ված տեխ նո լո գի ա ներ, չի նպաս տի որ-
ևէ բա րե լավ ման, ե թե դրանք թողն վեն մե նակ։ 
Պարզ վել է, որ լավ մտած ված և ներդր ված 
կեն սա զանգ վա ծային ջե ռուց ման լու ծում նե-
րի պի լո տա վո րու մը պե տա կան հատ վա ծում, 
ի նչ պես նաև մաս նա վոր տնային տն տե սու-
թյուն նե րում այն լա վա գույն ու ղին է, ո րը շա-
հա կիր նե րին հա մո զում է, թե ի նչ ե ղա նա կով 
է կա րե լի հաս նել կա յու նու թյան։ Նախ նա կան 
քայ լե րից ա մե նա կար ևոր նե րից են գնա հատ-
ման և ը նտ րու թյան չա փա նիշ նե րը, ո րոնք 
պետք է ման րակրկ տո րեն մշա կել և կի րա ռել։ 
Կեն սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի կա յու նու-
թյունն ա պա ցու ցող լա վա գույն նե րուժ ու նե-
ցող շեն քե րը սո ցի ա լա կան ա ռու մով կար ևոր 
ե ն. դրան ցից են ջե ռուց ման հա սա նե լի ու թյուն 
չու նե ցող կամ շատ թույլ հա սա նե լի ու թյուն 
ու նե ցող դպ րոց նե րը և ման կա պար տեզ նե րը, 
ո րոնք ու նեն բարձր հա ճա խե լի ու թյուն և չու-
նեն շեն քում ներ քին հար մա րա վե տու թյու նը 
բա րե լա վե լու ու րիշ այ լընտ րանք։ Պե տա կան 
և մաս նա վոր (բ նա կե լի) հատ վա ծում կեն սա-
զանգ վա ծայի կաթ սա նե րի ներդր ման ֆի-
նան սա կան ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րը պետք 
է ու ղեկց վեն կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց-
ման ու ժեղ մի ջո ցա ռում նե րով։ Դրանք պետք 
է նպա տա կաուղղ վեն կաթ սա նե րի օ պե րա-
տո րի մաս նա գի տու թյու նը ֆոր մա լաց նե լուն 
և ո րա կյալ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
ներդր մա նը, ի նչ պես նաև ա ջակ ցու թյու նը դե-
պի շու կայի ա ռևտ րային կո նյուկ տու րա տե-
ղա փո խե լուն։ 

Հար կային ար տո նու թյու նը սար քա վո րում-
ներ ներկ րող նե րին, կեն սա զանգ վա ծային 
ջե ռուց ման լու ծում ներ հա վա քակ ցող նե րին 
և ար տադ րող նե րին ցու ցա բեր վող ա ջակ-
ցու թյան եր կա րա ժամ կետ մի ջո ցա ռում է։ 
Պար բե րա կան հար կային ար տո նու թյուն նե րը 
կա րող են շա հա վետ լի նել այդ ո լոր տի ըն կե-
րու թյուն նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան 
հա մար։ Այս բիզ նե սում առ կա է նկա տե լի 
սե զո նայ նու թյան տեն դենց, որ տեղ աշ նա նը 
լի նում են բազ մա թիվ պայ մա նագ րեր, ի սկ 
տար վա մնա ցած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
գրե թե որ ևէ գոր ծու նե ու թյուն չի ծա վալ վում։ 

Դ րա մաշ նորհ նե րի հետ զու գակց վող փա
փուկ վար կեր կա րող են ա ռա ջարկ վել տե-



Ն
երա

ծութ
յուն

102

Հա
յա

ստ
ա

նում ջեռուցմա
ն կենսա

զա
նգվա

ծի օգտ
ա

գործմա
ն կա

յուն զա
րգա

ցմա
ն ճա

նա
պ

ա
րհա

յին քա
րտ

եզ

102

ղա կան հա վա քակ ցող նե րին ար տադ րա-
կան կա րիք նե րի հա մար։ Դրանք կա րող են 
ո ւղղ վել սար քա վո րում նե րի, ար տադ րա կան 
գոր ծիք նե րի, շր ջա նա ռու կա պի տա լի և այլ-
նի միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ ֆի-
նան սա վոր մա նը։ Այս մի ջո ցա ռու մը կա րե լի 
է կի րա ռել այն ժա մա նակ, ե րբ կաթ սա նե-
րի նկատ մամբ պա հան ջար կը կլի նի բա վա-
րար, որ պես զի ար տադ րո ղը պլա նա վո րի իր 
պարտ քային պար տա վո րու թյուն նե րը։ Կեն-
սա զանգ վա ծային կաթ սա նե րի ար տադ րու-
թյամբ/ հա վա քակց մամբ/ ներկր մամբ զբաղ-
վող տե ղա կան ձեռ նար կա տե րե րին կա րե լի 
է ա ռա ջար կել 15-20% մաս նա բա ժին։ Սա լավ 
հնա րա վո րու թյուն է շու կա յում ա ռա ջարկ վող 

տեխ նի կա կան լու ծում նե րի շր ջա նա կը մե-
ծաց նե լու, ի նչ պես նաև տե ղա կան մա կար-
դա կով ա վե լաց ված ար ժե քի մի մա սը պա հե-
լու հա մար։ 

Բա ցի այդ, միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ
կետ հե ռան կա րում այս ծրա գի րը կա րող է 
վե րա փոխ վել՝ աս տի ճա նա բար տե ղա փոխ-
վե լով դե պի ֆի նան սա վոր ման ա ռևտ րային 
պայ ման ներ։ Այ նու հան դերձ, դա մե ծա պես 
կախ ված կլի նի ա ռա ջարկ վող ֆի նան սա վոր-
ման ա ռն չու թյամբ տնային տն տե սու թյուն-
նե րի նախ նա կան ար ձա գան քից և ծրա գի րը 
մա սամբ ֆի նան սա վո րե լու հար ցում տե ղա-
կան բան կե րի ա խոր ժա կից։ 

6.    ԿԵՆ ՍԱ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԻ Ո ՐԱ ԿԻ ՄԱ ՍՈՎ Ա ՋԱԿ ՑՈՒ
ԹՅԱՆ ԾՐԱ ԳԻՐ 

6.1 Կար ճա ժամ կետ և բարձր ա ռաջ
նա հեր թու թյան մի ջո ցա ռում ներ 

Հա յաս տա նի շու կա մա տա կա րար վող կեն-
սա զանգ վա ծային վա ռե լի քի ո րա կի ա պա-
հով ման ծրա գի րը պետք է հա մա րել ձեռ-
նարկ վող ա ռա ջին և ա մե նա կար ևոր քայ-
լե րից մե կը։ Վեր ջին հաշ վով դա է ո րո շում 
որ պես կա յուն վա ռե լիք՝ կեն սա զանգ վա ծի 
խթան ման ո ղջ ջան քե րի հա ջո ղու թյու նը 
տե ղա կան մա կար դա կում։ Ո րա կի թե մային 
ան դրա դառ նա լու ան հրա ժեշ տու թյան հս-
տա կեց ման քայ լե րը պետք է սկ սել կեն սա-
զանգ վա ծային վա ռե լի քի նկատ մամբ կի րառ-
վող գոր ծող ստան դարտ նե րի ման րակր կիտ 
վեր լու ծու թյամբ, ի նչ պես նաև այս թե մայով 
զբաղ վող ա մե նաո րա կյալ հաս տա տու թյան 
նա խանշ մամբ։ Կեն սա զանգ վա ծային վա ռե-
լի քի հա մար ազ գային ստան դարտ նե րի մշա-
կու մը, ո րոնք կի րա ռե լի կլի նեն ե րկ րում առ կա 
հում քի նկատ մամբ, պետք է լի նի հա ջորդ նա-
խա ձեռ նու թյու նը, ին չը կձեռ նարկ վի շու կայի 
հա մար ա ռողջ մի ջա վայր ստեղ ծե լու հա մար։ 
Ա մե նա շատ ներդ րում պա հան ջող գոր ծու-
նե ու թյու նը կապ ված է կեն սա զանգ վա ծային 
վա ռե լի քի ո րա կյալ լա բո րա տո րի այի ստեղծ-
ման հետ։ Այ նու հան դերձ, այն տե ղին կլի նի 
մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ կգոր ծեն ստան-
դարտ նե րը և կմեկ նար կեն դրանց ներդ րու մը 
կի րար կող մի ջո ցա ռում նե րը։ 

Ո րա կի հա վաս տագր ման լա բո րա տո րի այի 
ստեղծ ման մա սով գնա հատ ված պա րա մետ-
րե րը հետ ևյալն ե ն. 

Ի րա կա նաց ման ժամ կե տը՝ 23 տա րի (տե
սա կա նո րեն 2026 – 2029 թ.թ.)

Ն պա տա կը՝

•	  Հա յաս տա նում մշա կել կեն սա զանգ-
վա ծային վա ռե լի քի ազ գային ստան-
դարտ ներ,

•	 Մ շա կել խա ղի կա նոն ներ ո րա կյալ վա-
ռե լիք ար տադ րե լու պատ րաս տա կամ 
ար տադ րող նե րի հա մար,

•	 Ս տեղ ծել ո րա կի հա վաս տա գիր տրա-
մադ րե լու ման դատ ու նե ցող մար մին,

•	  Պաշտ պա նել կեն սա զանգ վա ծային 
վա ռե լի քը սպա ռո ղին ցած րո րակ վա-
ռե լի քի օգ տա գոր ծու մից,

•	  Պաշտ պա նել շու կան ան բա րե խիղճ մր-
ցակ ցու թյու նից։ 

Ակն կալ վող օ գուտ նե րը՝

•	  Տե ղա կան մա կար դա կում մշակ ված և 
հաս տատ ված ո րա կի ստան դարտ ներ, 

•	 Ս տեղծ ված և սար քա վոր ված ո րա կի 
հա վաս տագր ման լա բո րա տո րի ա, 

•	 Ցած րո րակ կեն սա զանգ վա ծի օգ տա-
գործ ման կր ճա տում։ 

Բյու ջեն՝ Մո տա վո րա պես 250,000 եվ րո (սար-
քա վո րում նե րում)՝ որ պես ա ռան ձին հաս տա-
տու թյուն ստեղծ վե լու դեպ քում։
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Ա ռա ջարկ վող ֆի նան սա վոր ման ե ղա նա
կը՝

•	 Դ րա մաշ նորհ 

Ընտ րու թյան հիմ նա կան չա փա նիշ նե րը՝

•	  Կա րո ղու նա կու թյան մա կար դակ 

•	 Անձ նա կազ մի առ կա յու թյուն 

•	 Առ կա սար քա վո րում ներ 

Ա ռա ջարկ վող տեխ նի կա կան պա րա մետ
րեր ո րա կի թես տա վոր ման լա բո րա տո րի
այի սար քա վո րում նե րի հա մար. 

Ա ղյու սակ 2. Չափ ման սար քա վո րում նե րը և դրանց պա րա մետ րե րը 

Պա րա մետր Չափ ման սար քա վո րում ներ 

Խո նա վու թյան  
պա րու նա կու թյուն 

Թեր մոգ րա վի մետ րիկ ա նա լի զա տոր, չո րաց ման վա ռա րան՝  
105 ± 2◦C ջեր մաս տի ճա նային մի ջա կայ քով, թվային կշեռք 

Խ տու թյուն Թ վային կշեռք, թվային կամ ձեռ քի չա փա կար կին 
Ջ րա դի մաց կու նու թյուն Թ վային կշեռք, թվային կամ ձեռ քի չա փա կար կին 
Ամ րու թյան ին դեքս Թ վային կշեռք, մետր, պող պա տյա թի թեղ, մաղ 
Սեղմ ման ո ւժ Ու նի վեր սալ թես տա վոր ման ա պա րատ 
Դի մաց կու նու թյուն Դի մաց կու նու թյան փոր ձար կիչ 
Ջեր մա րար ու նա կու թյուն Կա լո րա չա փա կան ռումբ 
Մոխ րի պա րու նա կու թյուն Հ նո ցի՝ 550 ± 10◦C ջեր մաս տի ճա նային մի ջա կայ քով 
Ցն դող նյութ Հ նո ցի՝ 900 ± 10 ◦C ջեր մաս տի ճա նային մի ջա կայ քով 
Ած խա ծին (C)

Տար րե րի ա նա լի զա տոր Ջ րա ծին (H)
Ա զոտ (N)
Ծ ծումբ (S) Ա տո մային ար տա նետ ման սպեկտ րո մետր 

 Տեխ նի կա կան սար քա վո րում նե րի և պա րա-
մետ րե րի ցան կը բնու թագ րա կան է և կա րող 
է հա մալր վել լրա ցու ցիչ մի ա վոր նե րով։ Կար-
ևոր բաղ կա ցու ցիչ տարր է ի նչ պես վա ռե լի քի 
մե խա նի կա կան պա րա մետ րե րի, այն պես է լ՝ 
դրանց քի մի ա կան բա ղադ րու թյան ը նդ գր-
կու մը։ 

6.2 Միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժա
մեկտ հե ռան կար ներ 

Ո րա կը մի ջո լոր տային խն դիր է, ե թե խոս քը 
վե րա բե րում է կեն սա զանգ վա ծային վա ռե-
լի քի ար տադ րու թյա նը և սպառ մա նը։ Դրա 
ան սխալ ի րա կա նա ցու մը և կա յուն ա ջակ-
ցու թյունն ու մշ տա դի տար կու մը այն կար ևոր 
գոր ծա ռույթ նե րից են, ո րոնք պա հանջ վում 
են շու կայի լավ գոր ծու նե ու թյան հա մար։ Այ-
նու հան դերձ, ստան դարտ նե րի ըն դու նու մը և 
սար քա վո րում նե րում ներդ րում ներ կա տա-
րելն իս կա պես բա վա րար չեն դրա հա մար։ 
Սար քա վո րում նե րին և կեն սա զանգ վա ծային 
վա ռե լի քին վե րա բե րող բո լոր գոր ծո ղու թյուն-
նե րը պետք է պտտ վեն ո րա կի ա պա հով ման 
շուր ջը։ 

Պե տա կան հատ վա ծի հա մար ո րա կի ստան-
դարտ նե րի ներդր ման կի րար կու մը ներ կա-
յաց նում է ա ռաջ նա հեր թու թյուն, ո րը կի րա-
ռե լի կլի նի մի այն այն բա նից հե տո, ե րբ առ կա 
կլի նեն և կգոր ծեն ի րա վա կան ու ի նս տի տու-
ցի ո նալ դաշ տե րը։ 

Նախ նա կան ո րա կի թես տե րը կա րող են կա-
տար վել նաև հենց սպա ռող նե րի կող մից։ 
Նախ քան մաս նա գի տաց ված լա բո րա տո րի-
ա յում վա ռե լի քը թես տա վո րե լը՝ սպա ռո ղը 
պետք է կա րո ղա նա հս տա կո րեն տար բե րել 
լավ և վատ ո րա կի վա ռե լի քը։ Դրան կա րե լի 
է հաս նել կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով, ին չը թույլ կտա 
սպա ռող նե րին տե ղում բա ցա հայ տել վա ռե լի-
քի ո րա կը։ 

Ար ժեշղ թայի յու րա քան չյուր փու լում ստան-
դարտ ներն ա վե լաց նե լու եր կա րա ժամ կետ 
մի ջո ցա ռում նե րը ներ կա յումս փոքր ա ռաջ-
նա հեր թու թյուն ու նե ցող գոր ծո ղու թյուն ներ 
են, և դրանք պետք է դի տար կել որ պես այդ-
պի սիք։
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7.  Խ ԹԱ ՆՈՒՄ, ՀՄ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ԵՎ ՄԱՐԴ ԿԱՅԻՆ 
ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵՐ 

7.1 Կար ճա ժամ կետ մի ջո ցա ռում ներ 

Որ պես վա ռե լիք՝ կեն սա զանգ վա ծի նկատ-
մամբ հե տաքրք րու թյան բարձ րաց ման նպա-
տա կով ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րը 
պետք է կա տար վեն՝ որ պես այս խնդ րի մա-
սով ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման ը նդ-
հա նուր նպա տա կին ո ւղղ վող ա ռա ջին քայլ։ 
Կար ևոր է ու նե նալ հս տակ ռազ մա վա րու-
թյուն նախ քան որ ևէ մի ջո ցա ռում ձեռ նար կե-
լը. այ լա պես՝ սխալ ու ղեր ձը կա րող է վտան գել 
հե տա գա բո լոր ջան քե րը։ Հետ ևա բար, ման-
րակրկ տո րեն պլա նա վոր ված և պատ շա ճո-
րեն կազ մա կերպ ված մե դի ա ար շա վը ա կն-
կալ վող ան մի ջա կան և դրա կան ար դյուն քի 
հաս նե լու բա նա լին է։ Այն պետք է օգ տա գոր-
ծի վերջ նա կան սպա ռո ղին հաս նե լու բո լոր 
ու ղի նե րը, նե րա ռյալ՝ հե ռուս տա տե սու թյու նը, 
ռա դի ոն, ին տեր նե տը, տպա գիր մա մու լը, ի նչ-
պես նաև՝ ան մի ջա կան կա պը հան րային մի-
ջո ցա ռում նե րի ըն թաց քում։ 

Հայտ նի է, որ շու կայի զար գաց ման սկզբ-
նա կան փու լե րում լի նում են սպա ռող նե րի 
բազ մա թիվ բա ցա սա կան կարծ րա տի պեր և 
ի ներ ցի ա որ պես վա ռե լիք՝ կեն սա զանգ վա ծի 
ա ռն չու թյամբ։ Քա րո զար շա վը պետք է թի-
րա խա վո րի ու ղերձ նե րի հա վաս տի ու թյու նը, 
և դա պետք է ա նել՝ կազ մա կեր պե լով հար-
ցազ րույց ներ կար ծիք ձևա վո րող նե րի հետ, 
ի նչ պես նաև բա նա խո սու թյուն ներ ե րկ րում 
հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց ված ծրագ րե րի 
վե րա բե րյալ ։ Դրանք կօգ նեն բա րե լա վել բրի-
կետ նե րի և պե լետ նե րի վե րա բե րյալ սպա-
ռող նե րի ու նե ցած ը նդ հա նուր կար ծի քը։ 

Թե մային նվիր ված հե ռուս տա շոու նե րը կա-
րող են տրա մադ րել հա վե լյալ փաս տարկ-
ներ չկողմ նո րոշ վող սպա ռող նե րին, որ պես-
զի նրանք կա յաց նեն ա վե լի լավ ո րո շում ներ։ 
Բա ցի այդ, այն տե ղե կատ վու թյուն կտ րա-
մադ րի այն սպա ռող նե րին, ով քեր ցան կա-
նում են բարձ րաց նել այս ո լոր տում ի րենց 
գի տե լիք նե րի մա կար դա կը։ Նո րու թյուն նե
րը և հե ռուս տա շոու նե րը պետք է հա մար
վեն որ պես ան մի ջա կան ազ դե ցու թյան 
գոր ծիք ներ, ո րոնք կբարձ րաց նեն կեն սա
զանգ վա ծի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան 
մա կար դա կը։ 

Պարզ վել է, որ այս խնդ րում ե րի տա սարդ 
սերն դի ներգ րա վու մը շատ ար դյու նա վետ է։ 
Տե ղա կան մա կար դա կում սար քա վո րում նե-
րի ցու ցադ րու թյուն նե րով զու գորդ վող զվար-
ճան քի մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պումն 

ու նե ցել է է քս պո նեն ցի ալ ազ դե ցու թյուն։ 
Ա վե լի մեծ հա մակ րանք տա ծե լով նոր տեխ-
նո լո գի ա նե րի նկատ մամբ՝ ե րի տա սարդ նե րը 
գայ թակ ղում են ի րենց ծնող նե րին և բա րե-
կամ նե րին՝ նրանց ներգ րա վե լով այս հար-
ցում (օ րի նակ, ար ևային է ներ գի այի սնուց-
մամբ հա մերգ նե րի ցու ցադ րու թյան բա ցօ թյա 
շոու նե րը կա րող են դրա կա նո րեն ազ դել նոր 
տեխ նո լո գի ա նե րի նկատ մամբ հե տաքրք րու-
թյան վրա)։ Բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը պետք է 
լի նեն տե ղե կատ վա կան և տրա մադ րեն տպ-
ված տե ղե կատ վու թյուն, ո րը մաս նա կից նե րը 
կա րող են վերց նել ի րենց հետ, և, ին չը կօգ նի 
ա պա գա շա հա ռու նե րին ի մա նալ նոր հնա-
րա վո րու թյուն նե րի մա սին։ 

7.2 Միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ
կետ գոր ծո ղու թյուն ներ 

Միջ նա ժամ կետ հե ռան կա րում տե ղե կատ-
վու թյան ֆոր մա լաց ված տրա մադ րում պետք 
է կազ մա կեր պել բո լոր շա հա կիր նե րի հա մար։ 
Պետք է ան ցկաց նել է ներ գի այի այ լընտ-
րան քային աղ բյուր նե րի վե րա բե րյալ ե րի տա-
սարդ սերն դին ու սու ցան վող դա սեր՝ դրանց 
օգ տա գործ ման օ գուտ նե րը ներ կա յաց նե լու 
նպա տա կով։ Վե րա պատ րաս տող նե րի վե-
րա պատ րաս տում պետք է կազ մա կեր պել՝ 
ու սում նա ռու թյան ջան քե րը տե ղա կան մա-
կար դա կում մաս շա բա վո րե լու նպա տա կով։ 
Գո յու թյուն ու նի հնա րա վո րու թյուն նե րի մեծ 
բազ մա զա նու թյուն, ե րբ հար ցը վե րա բե րում 
է ու սուց ման գոր ծըն թա ցին։ Ա ռան ձին դեպ-
քե րում ա շա կերտ նե րի հա մար կա րող են հա-
սա նե լի լի նել գոր ծարկ վող սար քա վո րում նե-
րով հա գե ցած՝ ան մի ջա կան փոր ձա ռու թյան 
դա սե րը, ի նչն ա պա ցուց վել է, որ լա վա գույնս 
է ազ դում նրանց հե տա գա հմ տու թյուն նե րի 
վրա։ Դրանք կա րե լի է կազ մա կեր պել դպ-
րոց նե րում, ու սում նա րան նե րում և հա մալ-
սա րան նե րում, կամ հա տուկ ո ւղղ վա ծու թյան 
ա մա ռային ճամ բար նե րում, որ տեղ մաս նա-
կից ներն ը նտր վում են բաց մր ցու թային հի-
մունք նե րով։ 

Առևտ րային ա ջակ ցու թյու նը պետք է լի նի 
շու կայի միջ նա ժամ կետ ռազ մա վա րու թյան 
ա ռանց քային բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից մե-
կը։ Վիր տո ւալ հար թակ նե րը հան դի սա նում 
են ի դե ա լա կան վայ րեր, որ տեղ և՛ ար տադ րո-
ղը, և՛ սպա ռո ղը կա րող են մո տի կից հան դի-
պել։ Հա տուկ նա խա տես ված հար թա կի ներդ-
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րում պա հանջ վում է մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
չկա այս տի պի ար տադ րան քի ցու ցադր ման 
ա ռևտ րային պոր տալ։ Հա կա ռակ դեպ քում, 
ի մաստ կու նե նա հա մախմ բել առ կա ռե սուրս-
նե րը որ պես վա ռե լիք՝ կեն սա զանգ վա ծի 
խթան մանն ա ռնչ վող հա վե լյալ ջան քե րը ֆի-
նան սա վո րե լու մի ջո ցով։ 

Եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում, որ պես 
վա ռե լիք՝ կեն սա զանգ վա ծի խթան ման գոր-
ծըն թա ցում ա ռա ջա մար տիկ նե րի ջան քե րը և 
դրանց դրա կան ար դյունք նե րը գո վա բա նող 
մի ջո ցա ռում ներ պետք է կազ մա կեր պել 2-3 
տա րին մեկ ան գամ։ Շու կայի զար գաց ման 
հե տա գա փու լե րում թերևս ի մաստ կու նե նա 
դրանք կազ մա կեր պել ա վե լի հա ճա խա կի՝ 
հիմք ըն դու նե լով նոր ծրագ րե րի քա նա կը։ 

Ար ժեշղ թայի ամ բողջ եր կայն քով հմուտ աշ-
խա տող նե րի վե րա պատ րաս տու մը կար ևոր է 
և հան դի սա նում է այս ո լոր տի կա յուն զար-
գաց ման հեն քը։ Չնա յած այս բնա գա վա ռում 
մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ ման հիմ քը 
պետք է դնել զար գաց ման վաղ փու լե րում, 
սա կայն սպաս վող եր կա րա ժամ կետ ազ դե-
ցու թյու նը ձեռք կբեր վի ա վե լի ո ւշ՝ ո լոր տի 
կոն սո լի դաց ման հետ մեկ տեղ։ 
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2021-2040

Բարձր գերակայություն

Միջին գերակայություն

Կարճաժամկետ 2021-2025
Միջնաժամկետ 2026-2030

Երկարաժամկետ 2031-2040

Ցածր գերակայություն

 

Կարգավորման դաշտ և խթաններ
Կենսազանգվածի մատակարարման 
շղթա

Կենսազանգվածի վրա հիմնված 
ջեռուցման լուծումներ

Կենսազանգվածից վառելիքի 
արտադրություն

Կենսազանգվածի որակին 
աջակցության ծրագիր
Խթանում, հմտություններ և 
մարդկային ռեսուրսներ

• Կարգավորման ազդեցության գնահատում (ԿԱԳ)
• Խթանել տնային տնտեսություններին իրենց թափոնները տեսակավորելու հարցում
• Սահմանափակել դաշտերում բուսական մնացորդների այրմանը վերաբերող օրենսդրությունը • Կենսազանգվածի հավաքման, փոխադրման և արտադրության 

 սարքավորումների մասով ներմուծման տուրքերի նվազեցում/չեղարկում
• 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

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

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

• Կիրարկել կենսազանգվածային վառելիքի ազգային 
 ստանդարտների ներդրումը պետական հատվածում

• Մշակել վերականգնվող էներգիային նվիրված դասընթացի 
 ուսումնական ծրագիրը

• Վերանայել առաջարկված խթանները և դրանք հարմարեցնել 
 ոլորտի լրացուցիչ կարիքներին

• Մշակել մատակարարների ռեգիստր և տարածել 
 տեղեկատվությունը

• Մշակել վստահելի արտադրողների ռեգիստր՝ առևտրային 
 պորտալներում հրապարակելու նպատակովж

• Մատակարարման շղթայի լոգիստիկայի մասով աջակցություն 
 տնային տնտեսություններին

• Ավելացնել վերամշակման բլոկեր մատակարարվող 
 կենսազանգվածի փոխադրման ստանդարտները

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

• 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

• 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)

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

• Դյուրացնել փափուկ վարկերի տրամադրումը կաթսաներ 
 ներկրողներին և հավաքակցողներին

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

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

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

• Մատակարարներին տրամադրել թիրախային և լրացուցիչ 
 տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն

• 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

• Կազմակերպել վերականգնվող էներգիային նվիրված 
 միջոցառումներ ազգային մասշտաբով

• 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 և այլն)

• 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

• 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

Ճանապարհային քարտեզ

Կենսազանգվածի ոլորտի 

զարգացում

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
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Բարձր գերակայություն

Միջին գերակայություն

Կարճաժամկետ 2021-2025
Միջնաժամկետ 2026-2030

Երկարաժամկետ 2031-2040

Ցածր գերակայություն

 

Կարգավորման դաշտ և խթաններ
Կենսազանգվածի մատակարարման 
շղթա

Կենսազանգվածի վրա հիմնված 
ջեռուցման լուծումներ

Կենսազանգվածից վառելիքի 
արտադրություն

Կենսազանգվածի որակին 
աջակցության ծրագիր
Խթանում, հմտություններ և 
մարդկային ռեսուրսներ

• Կարգավորման ազդեցության գնահատում (ԿԱԳ)
• Խթանել տնային տնտեսություններին իրենց թափոնները տեսակավորելու հարցում
• Սահմանափակել դաշտերում բուսական մնացորդների այրմանը վերաբերող օրենսդրությունը • Կենսազանգվածի հավաքման, փոխադրման և արտադրության 

 սարքավորումների մասով ներմուծման տուրքերի նվազեցում/չեղարկում
• 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

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

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

• Կիրարկել կենսազանգվածային վառելիքի ազգային 
 ստանդարտների ներդրումը պետական հատվածում

• Մշակել վերականգնվող էներգիային նվիրված դասընթացի 
 ուսումնական ծրագիրը

• Վերանայել առաջարկված խթանները և դրանք հարմարեցնել 
 ոլորտի լրացուցիչ կարիքներին

• Մշակել մատակարարների ռեգիստր և տարածել 
 տեղեկատվությունը

• Մշակել վստահելի արտադրողների ռեգիստր՝ առևտրային 
 պորտալներում հրապարակելու նպատակովж

• Մատակարարման շղթայի լոգիստիկայի մասով աջակցություն 
 տնային տնտեսություններին

• Ավելացնել վերամշակման բլոկեր մատակարարվող 
 կենսազանգվածի փոխադրման ստանդարտները

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

• 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

• 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)

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

• Դյուրացնել փափուկ վարկերի տրամադրումը կաթսաներ 
 ներկրողներին և հավաքակցողներին

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

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

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

• Մատակարարներին տրամադրել թիրախային և լրացուցիչ 
 տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն

• 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

• Կազմակերպել վերականգնվող էներգիային նվիրված 
 միջոցառումներ ազգային մասշտաբով

• 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 և այլն)

• 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

• 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

Ճանապարհային քարտեզ

Կենսազանգվածի ոլորտի 

զարգացում

ՀԱՅԱՍՏԱՆ



«Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի 
լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարա-
րության 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 Մարտի-
րոսյան, բաժնի Քաղաքականության մշակման խորհրդատու՝ Գեորգի Արզումանյան, 
ծրագրի համակարգող՝ Հովիկ Սայադյան, ծրագրի ասիստենտ՝ Լուսինե Սարգսյան:


