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Երախտագիտության խոսք
Սույն ձեռնարկում ամփոփված է այն փորձն ու գիտելիքը, որը ձեռք է բերվել «Հողերի էրոզիայի 
ինտեգրված վերահսկողությունը Հարավային Կովկասի լեռնային տարածքներում» ծրագրի 
շրջանակում: Ձեռնարկի մշակմանն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով աջակցել են մեծ թվով 
մարդիկ: 

Առաջին հերթին, մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում այն մարդկանց, ովքեր հիմքեր 
ստեղծեցին սույն գրքում արտացոլված պրակտիկ փորձի  կուտակման համար, մասնավորապես 
Արագածոտնի և Շիրակի մարզի պիլոտային 10 համայնքների ակտիվ ներկայացուցիչներին 
ու ղեկավարներին՝ Ցոլակ Հովհաննիսյանին, Ժիրայր Հակոբյանին, Արկադի Գրիգորյանին, 
Գոռ Պետրոսյանին, Ռոլանդ Նազարեթյանին, Քաջիկ Զաքարյանին, Հովիկ Ամիրյանին, Էդիկ 
Պետրոսյանին, Սմբատ Պետրոսյանին և Գոռ Հունանյանին:

Ցուցաբերած շարունակական աջակցության համար մեր անկեղծ երախտագիտությունն ենք 
հայտնում Շիրակի մարզպետարանի բնապահպանության բաժնի պետ Համլետ Գասպարյանին, 
ինչպես նաև Արագածոտնի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության 
վարչության պետ Յուրա Ազատյանին, գյուղատնտեսության բաժնի պետ Սևակ Մելքոնյանին: 

Բարձր ենք գնահատում ECO Consult, AHT և E.C.O ընկերությունների  ասոցացիայի աշխատանքը, 
որը 20142016 թթ. ստանձնել էր ծրագրի կառավարման պատասխանատվությունը՝ շարունակելով 
տեխնիկական խորհրդատվություն տրամադրել նաև 2017 թ. ընթացքում: 

Չափազանց կարևոր էր նաև տեղական հասարակական կազմակերպությունների դերը՝ հո
ղերի էրոզիայի (հողատարման) ինտեգրված վերահսկողությանն ուղղված փորձնական միջո
ցառումների իրականացման գործընթացում: Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև «ՇԷՆ», 
«Ամենայն հայոց արձագանք» հասարակական կազմակերպություններին (ՀԿ), «Հայաստան 
ծառատունկ ծրագիր» (ԷյԹիՓի) բարեգործական հիմնադրամին և հատկապես «Շրջակա 
միջավայրի կայունության աջակցման կենտրոն» ՀԿին՝  նախագծի հաջող իրականացման  
գործում ունեցած մեծ ավանդի համար: 

Հատուկ շնորհակալություն՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի անտառա գի
տության և հողագիտության մասնագետներին՝ Հասմիկ Խուրշուդյանին և Սամվել Թամոյանին՝ 
իրենց նվիրվածության և ողջ ծրագրի ընթացքում ցուցաբերած մասնագիտական աջակցության 
համար, ինչպես նաև ձեռնարկի մշակման համար վերջիններիս կողմից տրամադրված հիմ
նարար տեղեկատվության համար:

Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում նաև ԳՄՀԸ Կենսաբազմազանության ինտեգրված 
կառավարումը Հարավային Կովկասում ծրագրի ողջ թիմին՝ գրքի մշակման ընթացքում ցուցաբերած 
աջակցության և արժեքավոր կարծիքների համար:

Հատուկ շնորհակալություն գրքի ձևավորող Վահագն Մկրտչյանին՝ համբերատար աշխատանքի 
և նվիրվածության համար:

Եվ իհարկե, այս գրքի տպագրությունն իրականություն չէր դառնա առանց Գերմանիայի տնտե
սական համագործակցության ու զարգացման դաշնային նախարարության և Ավստրիական 
զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցության:
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Մոդուլ 1. Ներածություն
1. Ձեռնարկի մշակման նախապատմությունն ու նպատակը
Սույն ձեռ նար կը մշակ վել է «Հո ղե րի էրո զի ա յի ին տեգր ված վե րահս կո ղու թյու նը Հա րա վա յին Կով
կա սի լեռ նա յին տա րածք նե րում» (ՀԷ ԻՎ)1 ծրագ րի շրջա նա կում: Ձեռ նար կի հա մար հիմք է ծա ռա
յել 20142017 թթ.ին հո ղե րի էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյանն ուղղ ված պի լո տա յին մի ջո ցա ռում նե
րի ար դյուն քում կու տակ ված փոր ձը: Ձեռ նար կը նե րա ռում է պի լո տա յին ծրագ րում ներգ րավ ված 
շրջան նե րին վե րա բե րող կոնկ րետ օրի նակ ներ, որոնք վե րա բե րում են Արա գա ծոտ նի ու Շի րա կի 
մար զի 10 հա մայնք նե րին:  
Ձեռ նարկն անդ րա դառ նում է էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյա նը միտ ված մի ջո ցա ռում նե րի պլա նա վոր
ման ու իրա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րին: Այն չի ծա ռա յում որ պես ընդ հան րա կան ու ղե ցույց, այլ 
ու շադ րու թյունն ավե լի շատ սև ե ռում է Հա յաս տա նին և Հա րա վա յին Կով կա սին բնո րոշ իրա վի ճակ
նե րի վրա: 
Ձեռնարկը մշակված է որպես վերապատրաստման ուղեցույց այնպիսի գիտելիք տարածողների 
համար, ինչպիսիք են.

·· ուսումնական հաստատությունները,
·· տեղական, ազգային և տարածաշրջանային ՀԿները,
·· հողերի էրոզիայի վերահսկողությունն իրականացնող լիազոր պետական գործա կա լու թյուն ները: 

Ձեռ նար կում ներ կա յաց ված տար բեր մո դուլ նե րի նպա տակն է իբ րև ու ղե ցույց ծա ռա յել էրո զի ա յի 
(հո ղա տար ման) վե րա բե րյալ իրա զե կու թյան մա կար դա կի բարձ րաց մանն ու էրո զի ա յի վե րահս
կո ղու թյան մի ջո ցա ռում նե րին վե րա բե րող ու սում նա կան ծրագ րե րի մշակ ման աշ խա տանք նե րում: 
Ծրագ րում ընդգրկ ված պի լո տա յին հա մայնք նե րը պատ կե րող ցու ցադ րա կան օրի նակ նե րում ներ
կա յաց վում են կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե րը, ար դյունք նե րը և ձեռք բեր ված փոր ձը: Տե ղե կատ վա
կան ամփոփաթերթիկները պա րու նա կում են ամ փոփ, քայլ առ քայլ ցու ցում ներ՝ դաշ տա յին աշ
խա տանք ներ իրա կա նաց նող նե րի հա մար: 

Ի՞նչու է անհրաժեշտ սույն ձեռնարկը
·· Այն խթանում է Հայաստանում հողի էրոզիոն (հողատարման) գործընթացների 

վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը՝ նպատակ 
հետապնդելով մեղմել դրա բացասական ազդեցությունը,
·· աջակցում է կարողությունների բարելավմամբ և վերապատրաստմամբ զբաղվող 

հաստատություններին և ՀԿներին, որոնք աշխատում են հողօգտագործողների 
հետ, ստանալ տեխնիկական հիմնարար տեղեկատվություն և ուսուցողական 
պարզաբանումներ, 
·· աջակցում է պիլոտային միջոցառումների պլանավորմանը, իրականացմանը և 

տարածմանը,
·· ֆերմերներին և հողօգտագործողներին տրամադրում է ամփոփ տեղեկատվական 

նյութեր՝ նպաստելով գործնական կիրառությանը:

1 Ծրագրի պաշտոնական անվանումն է «Էրոզիայի ռիսկերի ինտեգրված համայքնային կառավարումը 
Հայաստանում»: Այն «Հողերի էրոզիայի ինտեգրված վերահսկողությունը Հարավային Կովկասի լեռնային 
տարածքներում» ծրագրի մասն է կազմում:
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Պատկեր 1. ՀԷԻՎ ծրագրում ներգրավված պիլոտային համայնքներ, Հայաստան

2. Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը

Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարումը Հարավային Կովկասում  ծրագիր 
(ԿԻԿ) 
Գեր մա նի ա յի Դաշ նա յին Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան Կով կա սյան նա խա ձեռ նու թյան 
շրջա նա կում ԿԻԿ ծրա գի րը հիմ նա կա նում հա մա գոր ծակ ցում է երեք հան րա պե տու թյուն նե րի՝ 
Վրաս տա նի, Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն նե րի հետ: 
Հա յաս տա նում ծրագ րի քա ղա քա կան գոր ծըն կեր ներն են ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և 
զար գաց ման, գյու ղատն տե սու թյան և բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն նե րը: 
Ծրա գի րը իրա կանց վում է տար բեր մա կար դակ նե րում: Ազ գա յին մա կար դա կում այն աջակ
ցում է կեն սա բազ մա զա նու թյան ռազ մա վա րու թյուն նե րի ու կա նո նա կար գե րի մշակ մանն ու վե
րա նայ մա նը, մաս նա վո րա պես, ան տառ նե րի ու արո տա վայ րե րի կա ռա վար ման, ինչ պես նաև 
հո ղե րի էրո զի ա յի (հո ղա տար ման) վե րահս կո ղու թյան ոլոր տում: Այս գոր ծըն թա ցում նե րառ
վում է մար զա յին, հա մայն քա յին և տե ղա կան մա կար դակ նե րում իրա կա նաց ված պի լո տա յին 
մի ջո ցա ռում նե րի ար դյուն քում ձեռք բեր ված փոր ձա ռու թյու նը: Պի լո տա յին մի ջո ցա ռում նե րի 
շրջա նա կում, հա մա պա տաս խան դե րա կա տար նե րը ձեռք են  բե րում այն հմտու թյուն նե րը, որ 
անհ րա ժեշտ են կեն սա բազ մա զա նու թյան կա ռա վար ման և էկո հա մա կար գա յին (կեն սա հա
մա կար գա յին) ծա ռա յու թյուն նե րի (ԷՀԾ) ին տեգր ված մո տե ցում նե րի կի րառ ման հա մար: 
Մո դու լի նպա տակն է խթա նել կեն սա բազ մա զա նու թյան առա վել ար դյու նա վետ հա մա կար
գումն ու ԷՀԾնե րի կա ռա վա րու մը բո լոր ոլորտ նե րում՝ հիմն վե լով հա վաս տի տվյալ նե րի վրա: 
Ծրա գիրն ընդգր կում է մի ջամ տու թյան 4 ոլորտ՝ հե տապն դե լով հե տև յալ նպա տակ նե րը.

Ա. տեղական մակարդակում կենսաբազմազանության և ԷՀԾների կայուն կառավարման 
գործիքների ու համակարգման գործընթացների փորձարկում, 
Բ. կեն սա բազ մա զա նու թյան կա ռա վար ման և ԷՀԾնե րի ապա հով ման հա մար անհ րա ժեշտ 
կա րո ղու թյուն նե րի բա րե լա վում՝ հա մա պա տաս խան նա խա րա րու թյուն նե րում և դրանց են
թա կա յու թյան տակ գտնվող մար մին նե րում ու ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, 
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Գ. հանրության կողմից կենսաբազմազանության և ԷՀԾների կարևորության ավելի լայն 
ընկալում, 
Դ. կենսաբազմազանության կայուն կառավարմանը և ԷՀԾներին առնչվող փորձի 
փոխանակման բարելավում՝ տարածաշրջանային մակարդակում:

ԿԻԿ ծրագիրն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության 
կողմից` Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության 
և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ: Հայաստանում և Վրաստանում, 
վերոնշյալ նախաձեռնությունը համաֆինանսավորվում է Ավստրիական Զարգացման 
Գործակալության կողմից: Ծրագիրը նախատեսված է 4 տարիների համար (2015 թ. դեկտեմբեր 
 2019 թ. նոյեմբեր):  

«Հողերի էրոզիայի ինտեգրված վերահսկողություն Հարավային Կովկասի լեռնային 
տարածքներում» ծրագիր 
20142017 թթ. Հայաստանում ՀԷԻՎ ծրագիրն իրականացել է ԱԶԳ համաֆինանսավորմամբ: 
Ազգային մակարդակում քաղաքական գործընկերներից բացի, որպես ծրագրի առանցքային 
շահառու հանդես էին գալիս Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի պիլոտային համայնքները և 
տեղական ինքնակառավարման մարմնները: Իրականացման գործընթացում ներգրավված 
էին հայաստանյան մի շարք ՀԿներ (ՇՄԿԱԿ, ԷՅԹԻՓԻ, ՇԷՆ, Ամենայն հայոց արձագանք): 
Մինչ 2016 թի դեկտեմբերը, ծրագրի իրականացումը ԳՄՀԸ –ի կողմից պայմանագրային 
հիմունքներով պատվիրակված էր միջազգային ECO consult, E.C.O. և AHT խորհրդատվական 
ընկերությունների կոնսորցիումին: 2017թի հունվարից ՀԷԻՎ բաղադրիչն իրականացվում է 
անմիջականորեն ԿԻԿ Հայաստան ծրագրի շրջանակներում:
Ծրագրից ակնկալվող արդյունքներն էին. 

·· 10 պիլոտային համայնքներում էրոզիոն (հողատարման) ռիսկերի քարտեզներ, 
·· անտառածածկի ավելացում. 200 հեկտար  էրոզացված տարածքների անտառհիմնում 

և պաշտպանություն, 
·· բիոինժեներական 5 միջոցառում՝ ուղղված էրոզացված հողերի վերականգնմանը,
·· բնական պաշարների կառավարման վերաբերյալ իրազեկության բարելավում տեղական 

մակարդակում,
·· էրոզիայի վերահսկողությանը միտված համալիր միջոցառումների իրականացման 

համար անհրաժեշտ կարողությունների ձևավորում և տարածաշրջանային փորձի 
փոխանակում: 

3. Հիմնական սկզբունքները և մոտեցումները
ԿԻԿ ծրագիրը նպատակ է հետապնդում բարելավել երկրում բնական ռեսուրսների կառավարումը՝ 
հիմնվելով որոշակի սկզբունքների վրա. 

·· մասնակցային մոտեցման ապահովում՝ համայնքների հետ աշխատանքում, 
·· էկոհամակարգային ծառայությունների (ԷՀԾ) մոտեցման խթանում՝ ընդգծելով, թե ինչպես 

են մարդիկ օգտվում բնության բարիքներից: 
Տարբեր մակարդակներն (համայնքային, տարածաշրջանային և ազգային) ու ոլորտները 
(անտառագիտություն, գյուղատնտեսություն, բնապահպանություն) ներկայացնող շահառուների 
ինտեգրման միջոցով ԿԻԿ ծրագիրը նպատակ է հետապնդում ընդունված փորձի վերածել 
կենսաբազմազանության և բնական ռեսուրսների կայուն ու համընդգրկուն կառավարումը: 

ՀԷԻՎ ծրագիրը հավատարիմ է մասնակցային սկզբունքին (պատկեր 2)՝ սկսած առաջին  
մակարդակից (նախնական հանդիպումներ համայնքներում ՝ տեղեկատվության փոխանակման 
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նպատակով) մինչև երրորդ (համատեղ որոշվում են անտառապատման ենթակա հողակտորների 
սահմանները)  և անգամ չորրորդ մակարդակ (օրինակ՝ համատեղ ջանքերով տնկարկների ոռոգման 
և խնամքի աշխատանքների իրականացում): Հինգերորդ մակարդակին դեռևս չի հաջողվել հասնել, 
սակայն ընդլայնմանը միտված հետագա գործողությունների տեսանկյունից ցանկալի է հասնել նաև 
հինգերորդ մակարդակին:  

ՀԷԻՎ ծրագրի շրջանակում շահառուների մասնակցության կարևոր կետերն ամփոփված են 
պատկեր 3ում. 

1. Տեղեկատվություն
Նվազագույնն ինչ կարելի է 

անել՝ դա մարդկանց 
տեղեկացնելն է, թե ինչ է 

նախատեսվում իրականացնել 

4. Համատեղ աշխատանք
Տարբեր շահառուներ ոչ  

միայն համատեղ որոշում 
են, թե որն է լավագույն 

տարբերակը, այլև ձևավորում 
են համագործակցություն՝ այն 

իրականություն դարձնելու 
համար 

 5.Աջակցություն՝ 
համայնքների անկախ 

նախաձեռնություններին
Օժանդակություն իրականացնելու 

այն, ինչ ցանկանում են  
(հնարավոր դրամաշնորհների, 

խորհրդատվության կամ 
աջակցության տրամադրման 

միջոցով)

2. Խորհրդատվություն
Առաջարկել մի շարք 

տեսակետներ  և հավաքագրել  
արձագանքները

3. Համատեղ որոշումների 
ընդունում

Քաջալերվում է լրացուցիչ 
գաղափարների ու կարծիքների 

ներկայացումը և համատեղ 
որոշվում է առաջընթացի 

լավագույն ուղին 

Պատկեր 2. Մասնակցության մակարդակները
Աղբյուր՝ https://www.slideshare.net/ocasiconference/c7d11community
participationandempowermentrabindranathsabat

Պլանավորում

Իրականացում

Մո
նի

թ
որ

ին
գ 

և գ

նահատում

Ծրագրի 
շրջափուլ

Իրավիճակի 
վերլուծություն, 

կարիքների գնահատում 
համայնքներում՝ հաշվի 
առնելով բնակչության 

տարբեր 
սոցիալ-տնտեսական  

հատվածները և 
վերջիններիս շահերը

Ընտրության 
թափանցիկություն, 
համայնքների միջև 

«առողջ» 
մրցակցություն 

Շահագրգիռ 
կողմերի 

ներգրավվածություն 
ծրագրի 

պլանավորման, 
տարածքի 

ընտրության և այլ 
աշխատանքներում

Դասընթացների և 
իրազեկության մակարդակի 

բարձրացմանն ուղղված 
միջոցառումների 
կազմակերպում  

Իրականացում՝ համայնքի 
ներկայացուցիչների 
հնարավորինս լայն 

ներգրավմամբ 

Շարունակական 
վերահսկողություն 
և համակարգում

Բացասական և դրական 
փորձառության պատշաճ 
փաստաթղթավորումը՝ 

որպես դասեր քաղելու և 
գործողություններն 

ընդլայնելու նախապայման

Պատկեր 3. Շահառուների մաս նակ ցությունը ծրագ րի 
տարբեր փուլերում
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էկոհամակարգային ծառայություններ կամ ինչ օգուտներ է մարդը քաղում բնությունից

«Էկոհամակարգային 
(կենսահամակարգային) 
ծառայությունների» 
սահմանումը (Սմիթ և այլք, 
2013 թ.) 
Էկոհամակարգային 
(կենսահամակարգային) 
ծառայություններն այն 
տարատեսակ օգուտներն են, որ 
մարդը քաղում է բնությունից: 

Էկո հա մա կար գը դա որո շա կի տա րած քում առ կա կեն դա նի 
օր գա նիզմ նե րի հա մա կե ցու թյունն է: Կողք կող քի ապ րող այդ 
օր գա նիզմ ներն են՝ խո շոր կամ մանր կեն դա նի նե րը, ծա ռերն 
ու ցած րա կարգ բույ սե րը, մի ջատ նե րը, սնկերն ու բակ տե րի
ա նե րը: Մար դը նույն պես էկո հա մա կար գի մասն է կազ մում: 
Օր գա նիզմ նե րից յու րա քան չյու րի շա րու նա կա կան կե ցու
թյունն ու վե րար տադ րու թյու նը կախ ված է այլ օր գա նիզմ նե
րի գոր ծու նե ու թյու նից: Էկո հա մա կար գի տարրերն ուղ ղա կի 
կամ անուղ ղա կի կեր պով փոխ գոր ծակ ցում և ապա հո վում են 
մի մյանց սննդով, սննդա րար նյու թե րով կամ օգ նում ապա
հո վել գո յու թյան հա մար բա րեն պաստ կեն սա պայ ման նե րը: 

Պատկեր 4. Բնական էկոհամակարգ

Բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը ձևավորվել է հարյուրամյակների ընթացքում 
և կարող է կայուն ու հարատև թվալ (տես՝ նկ. 1): 
Թե պետ նա խա ար դյու նա բե րա կան ժա մա նա կաշր ջա նում մար դու գոր ծու նե ու թյու նը կա րող էր դի
տարկ վել որ պես էկո հա մա կար գի բնա կան մաս, հզոր մե խա նիզմ նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի անընդ
հատ աճող օգ տա գոր ծու մը և բնա կան ռե սուրս նե րի շա հա գոր ծու մը առևտ րա յին նպա տակ նե րով ժա
մա նա կի ըն թաց քում սկսել է խա թա րել էկո հա մա կար գե րի բնա կան հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Մար դու 
ծա վա լուն գոր ծու նե ու թյան, ինչ պես նաև որոշ բնա կան գոր ծոն նե րի հե տև ան քով, ողջ աշ խար հում 
էկո հա մա կար գե րը քայ քայ վում, ան կում են ապ րում: Հա յաս տա նի են թալ պյան շրջան նե րում (օրի
նակ՝ Արա գա ծոտ նի և Շի րա կի մար զե րում) անա սուն նե րի կող մից բու սա կան էկո հա մա կար գե րի 
(արոտ նե րի) գե րա րա ծե ցումն ու հո ղի տրո րու մը հան գեց րել է հո ղի պաշտ պա նիչ բու սա ծած կի քայ
քայ մա նը: Հե տև ան քը հո ղի էրո զի ան է, որը խո րա նում է քա մու, տե ղա տա րափ անձ րև նե րի ար դյուն
քում առա ջա ցած ջրի մա կե րև ու թա յին հոս քի, ինչ պես նաև առու նե րի հոս քի ու ին տեն սիվ ձնհա լի 
պատ ճա ռով: Սա հան գեց նում է սննդա րար նյու թե րի կորս տի՝ վատ թա րաց նե լով արո տա վայ րե րի 
որա կը և նվա զեց նե լով հե տա գա անաս նա պա հու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը:
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Պատկեր 5. Կործանարար կառավարման և բնական գործոնների հետևանքով քայքայված էկոհամակարգ
Մար դու մի ջամ տու թյունն ինք նին կոր ծա նա րար չէ: Կան նաև կա յուն հո ղօգ տա գործ ման փոր ձա
ռու թյուն ներ, որոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում օգտ վել բնու թյու նից՝ առանց վնա սե լու այն 
(տես՝ նկ. 3): Օրի նակ՝ Հա յաս տա նի շրջան նե րի մեծ մա սի դեպ քում, հո ղե րի կա յուն կա ռա վար ման 
մե թոդ նե րը կա րող են ընդգր կել գո յու թյուն ու նե ցող ան տառ նե րի պաշտ պա նու թյու նը, տա րա տե
սակ ագ րոան տա ռա յին հա մա կար գե րի հիմ նու մը, հա մա պա տաս խան արո տա վայ րե րում անա
սուն նե րի վե րահսկ վող արա ծե ցու մը, ջրա յին ռե սուրս նե րի պահ պա նու մը և այլն:

Պատկեր 6. Կայուն կառավարման արդյունքում հավասարակշռված էկոհամակարգ
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Տար բեր ԷՀԾներ մարդ կու թյան բա րե կե ցու թյան հա մար մի շարք բա րիք ներ են ապա հո վում: Ան
տառ ներն օրի նակ, տրա մադ րում են բարձ րար ժեք ԷՀԾնե րի լայն շրջա նակ՝ հան դի սա նա լով այս 
կամ այն տե սա կի պո պու լյա ցի ա յի բնա կան մի ջա վայր, բնա փայ տա յին և ոչ բնա փայ տա յին մթերք
նե րի աղ բյուր (որոն ցից շա տե րը այ լընտ րան քա յին սննդամ թերք են հան դի սա նում), հանգս տի գո
տի և այլն: Ան տառ նե րի դե րը օդի և ջրի որա կի պահ պան ման տե սան կյու նից պա կաս ակ նե րև է, 
սա կայն չա փա զանց կա րև որ է հա րա կից հա մայնք նե րի հա մար:

ԷՀԾ տեսակներն են (ըստ MEA 2005 և TEEB 2010)՝

Մշակութային 
ծառայություններ

Օժանդակ 
ծառայություններ 

Բուսական և 
կենդանական 

աշխարհի 
ներկայացուցիչների 

բնակավայր

Գենետիկ 
բազմազանություն

Կարգավորող 
ծառայություններ

Փոշոտում Բուֆերային գոտի, բնական 
աղետների դեմ

Կեղտաջրերի 
վերամշակում

Ածխաթթու 
գազի կլանում և 

պահեստավորում 

Էրոզիայի
Կանխարգելում և հողի 

բերրիության պահպանում

Ստվերի և օդի որակի 
կարգավորում 

 Բնական բարիքների 
մատակարաման 
ծառայություններ

Սնունդ Ջուր 

Հումք  Բժշկական 
ռեսուրսներ 

ԶբոսաշրջությունՀանգիստ

Հոգևոր 
հանգիստ 

Արվեստի ու մշակութային 
գործունեության 

ոգեշնչման աղբյուր  
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Որ քան ավե լի բազ մա զան են էկո հա մա կար գերն, այն քան հա մայնք ներն ավե լի պաշտ պան ված են 
բնա կան աղետ նե րից ու շրջա կա մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն նե րից: Էկո հա մա կար գի բա ղադ րիչ նե
րից մե կի քայ քա յու մը կա րող է հան գեց նել աղե տա լի իրա դար ձու թյուն նե րի շղթա յի, որոնք հա ճախ 
կա րող են ու նե նալ ան դառ նա լի հե տև անք ներ: Օրի նակ, ան տառ նե րում անա սուն նե րի գե րա րա ծե
ցու մը կա րող է որո շա կի բու սա տե սակ նե րի արագ վե րաց ման պատ ճառ հան դի սա նալ՝ ազ դե ցու
թյուն թող նե լով ան տա ռի բնա կան վե րար տադ րու թյան վրա, և ի վեր ջո հան գեց նել ան տա ռա ծածկ 
տա րած քի կորս տի, որից հա մայն քը մեծ կախ վա ծու թյուն ու նի: 
Այս պի սով, ԷՀԾնե րի քայ քա յումն ուղ ղա կի ո րեն ազ դում է այն հա մայնք նե րի վրա, որոնց ապ րուս
տը, կեն ցա ղը  կախ ված է այդ քայ քայ վող տա րածք նե րից և անուղ ղա կի ազ դե ցու թյուն է թող նում 
նաև հա րա կից հա մայնք նե րի վրա՝ առաջ բե րե լով այն պի սի հե տև անք ներ, ինչ պի սիք  են օրի նակ 
ջրի որա կի վատ թա րա ցու մը, սննդի պա շար նե րի սա կա վու թյունն ու անա պա հո վու թյու նը, պա րե
նա յին ապ րանք նե րի գնա ճը: 
Ան պա տաս խա նա տու գյու ղատն տե սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, ինչ պես  նաև մար դու չա փա զանց  
բուռն գոր ծու նե ու թյան բա ցա սա կան հե տև անք նե րը հնա րա վոր է շտկել մաս նա կի ո րեն և սահ մա
նա փակ ժա մա նա կա հատ վա ծում: Հա յաս տա նում էկո հա մա կար գա յին ռե սուրս նե րի անխ նա, ան
խո հեմ օգ տա գործ ման հե տև ան քով առա ջա ցող ան դառ նա լի փո փո խու թյուն նե րի բազ մա թիվ օրի
նակ ներ են հան դի պում: Ինք նա ոչն չաց ման տա նող գոր ծո ղու թյուն նե րը հա ճախ ար դա րաց վում են 
տնտե սա կան դժվա րու թյուն նե րով: 
Եթե մենք մտա ծում ենք մեր ապա գա սե րունդ նե րի մա սին, ապա մի ակ տար բե րա կը առաջ նա հեր
թու թյուն նե րի հստա կե ցումն ու քայ քայ ված էկո հա մա կար գե րի պաշտ պա նու թյան և առող ջաց ման 
կազ մա կեր պումն է: Ձեռ նար կում ներ կա յաց վում են օրի նակ ներ, թե ինչ պես է հնա րա վոր պաշտ
պա նել (օրի նակ՝ էրո զի ա յի կան խար գե լում հա մայն քա յին ան տա ռա պատ ման մի ջո ցով) կամ վե
րա կանգ նել (օրի նակ՝ քայ քայ ված հո ղե րի վե րա կանգ նում բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րի կի
րառ մամբ) էկո հա մա կար գերն ու դրանց առնչ վող ծա ռա յու թյուն նե րը: 

Համայնքի ներգրավվածությունը 

Էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյան ներ կա յաց վող մի ջո ցա ռում նե րում կա րև որ վում է տե ղում առ կա ռե
սուրս նե րի ու աշ խա տու ժի օգ տա գոր ծու մը՝ հա ջող ված փոր ձի տա րած ման հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ընդ լայն ման նպա տա կով: Որոշ մի ջո ցա ռում նե րի, մաս նա վո րա պես ավե լի լայ նա ծա վալ ան տա
ռա պատ ման աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց ման հա մար կա րող է լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո րում պա
հանջ վել: Այ նո ւա մե նայ նիվ, առաջ նա հերթ քայ լը հա մայն քի հե տաքրքր վա ծու թյունն ու սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ցու ցա բե րումն է: Էրո զի ա յի կան խար գել մա նը և վե րա կանգն մանն ուղղ ված   
մի ջո ցա ռում նե րի բազ մա թիվ տար բե րակ ներ ներ կա յաց ված են ստո րև պատ կեր ված վան դա կում:  

Ի՞նչ կարող են անել համայնքի անդամները՝ իրենց գյուղերում էրոզիայի կանխարգելմանն 
ուղղված միջոցառումներ նախաձեռնելու նպատակով

·· Մատնանշել համապատասխան տարածքները՝ համայնքային կամ մասնավոր: Ճշտել 
իրավական կարգավիճակը և ձեռք բերել համայնքի համաձայնությունը:
·· Նախաձեռնել փոքրածավալ միջոցառումներ՝ տեղում առկա միջոցներով:
·· Քարոզչության միջոցով ստանալ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

մարզպետարանի աջակցությունը:
·· Կապ հաստատել ՀԿների հետ, որոնք մանսագիտացված և հետաքրքրված են 

տեխնիկական աջակցության տրամադրմամբ (օրինակ՝ ՇՄԿԱԿ, ԷյԹիՓի, ՇԷՆ):
·· Կապեր հաստատել մասանվոր ընկերությունների հետ, որոնք պատրաստ են հանդես 

գալ որպես հովանավոր: 
·· Կազմակերպել միջհամայնքային փորձի փոխանակման այցելություններ: 
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Մոդուլ 2. Ի՞նչ է հողի էրոզիան
Ընդհանուր ծանոթություն

Հողի քայքայման գլոբալ մարտահրավերը

4%

12%

28%

28%

30%

35%

56%

15%

46%

38%

7%

<1% 1%

Պատկեր 1. Հողի գլոբալ քայքայման տեսակները, աստիճանը և պատճառները (Gruver, 2013 թ.)

Քայքայման տեսակները 

ջրային էրոզիա 

քամու էրոզիա

քիմիական քայքայում 

ֆիզիկական քայքայում 

թույլ  

միջին  

ուժեղ  

խորը էրոզիա 

գերարածեցում

անտառահատում

գյուղատնտեսական 
գործունեություն
գերշահագործում

ինդուստրիալիզացիա 

Քայքայման աստիճանները Քայքայման պատճառները

Առողջ հո ղը որա կյալ սննդամ թեր քի ար տադ րու թյան հիմքն է: Այն ապա հո վում է բույ սե րին անհ
րա ժեշտ սննդա նյու թե րով, թթված նով, ջրով, որոնք անհ րա ժեշտ են բույ սե րի աճի ու զար գաց ման 
հա մար: Բա ցի կեն սա բա նա կան ար տադ րո ղա կա նու թյան պահ պա նու մից, հո ղե րը նաև նպաս տում 
են օդի ու ջրի որա կի բարձ րաց մա նը, կլի մա յի փո փո խու թյան հե տև անք նե րի մեղ մաց մա նը` պահ
պա նե լով և կլա նե լով ած խած նի պա րու նա կու թյու նը, ինչ պես նաև ծա ռա յում են իբ րև բնա կու թյան 
մի ջա վայր` մո լո րա կի կեն սա բազ մա զա նու թյան Զ ի հա մար (ՄԱԿի պա րե նի և գյու ղատն տե սու
թյան կազ մա կեր պու թյան (FAO) առ ցանց աղ բյուր): 
Հո ղե րի շա րու նա կա կան գլո բալ քայ քա յու մը սպառ նում է մեր պա րե նա յին անվ տան գու թյա նը, կեն
սա պայ ման նե րին և էկո հա մա կար գա յին ծա ռա յու թյուն նե րի գոր ծա ռույթ նե րի ապա հով մա նը: Հո ղի 
քայ քայ ման հիմ նա կան պատ ճառ նե րը կապ ված են դրա ան կա յուն օգ տա գործ ման, օրի նակ` գե
րա րա ծեց ման, ան տա ռա հա տում նե րի և ան կա յուն գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան հետ: Ար
դյուն քում, առա ջա նում են հո ղեր, որոնք զուրկ են պաշտ պա նիչ բու սա ծած կից և մե ծա պես կրում են 
քա մու ու ջրի հե տև ան քով առա ջա ցող էրո զի ա յի ազ դե ցու թյու նը: 
Գի տակ ցե լով պա րե նա յին անվ տան գու թյան և կեն սա պայ ման նե րի ապա հով ման տե սան կյու
նից ու նե ցած հսկա յա կան ազ դե ցու թյու նը` հո ղի քայ քայ ման նվա զե ցումն ու դրա հե տև անք նե րի 
շտկումը դար ձել է հա մընդ հա նուր գա ղա փար: Հո ղի, այս պես կոչ ված, դեգ րա դա ցի ա յի չե զո քաց
ման հա յե ցա կար գը կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րի մասն է կազ մում (15.3), և նե րառ ված է 
«Անա պա տաց ման դեմ պայ քա րի¦ ՄԱԿի կոն վեն ցի ա յի (UNCCD) ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե
րի շար քում: Սա հա մընդ հա նուր հանձ նա ռու թյուն է. կան խել քայ քա յու մը, շարժ վել հո ղե րի կա յուն 
կա ռա վար ման ուղ ղու թյամբ և մի և նույն ժա մա նակ ընդ լայ նել քայ քայ ված հո ղե րի վե րա կանգն մա նը 
միտ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը (UNCCD, 2016 թ.):
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Ինչու՞ է իրազեկվածությունը կարևոր

Հո ղի քայ քա յու մը հա մընդ հա նուր խնդիր է, որը պա հան ջում է տե ղայ նաց ված լու ծում ներ: 
Քա նի որ հո ղի քայ քա յու մը և էրո զի ան սո վո րա բար առա ջա նում կամ ուժգ նա նում են հո ղի ոչ պատ
շաճ օգ տա գործ ման հե տև ան քով, ուս տի, իրա վի ճա կը պետք է բա րե լա վել կոնկ րետ հո ղակ տո րի 
վրա աշ խա տող ֆեր մեր նե րի գոր ծու նե ու թյան մա կար դա կում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, օրենսդ րա կան և 
քա ղա քա կան դաշ տի բա րեն պաստ պայ ման ներն ու դե պի ավե լի կա յուն գոր ծե լա կերպ տա նող 
փո փո խու թյուն նե րի հա մար անհ րա ժեշտ խթան նե րի առա կա յու թյու նը հա մար վում են առանց քա
յին: Տե ղա կան շա հա ռու նե րի շրջա նում իրա զե կու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը կա րող է լի նել 
այս ուղ ղու թյամբ կա տար ված առա ջին քայ լը: Հո ղի բազ մա թիվ գոր ծա ռույթ նե րի ու ար ժե քի, էրո
զի ոն գոր ծոն նե րի ու պատ ճառ նե րի իմա ցու թյու նը կա րող է հան գեց նել որո շա կի փո փո խու թյուն
նե րի: Հո ղե րի քայ քայ ման կանխ մա նը կամ վե րա կանգն մա նը վե րա բե րող հստակ, գործ նա կան 
լու ծում նե րի վեր հա նու մը կա րող է  քա ջա լե րել հա մայնք նե րին՝ մղե լով վեր ջին նե րիս մի աս նա բար 
դի մա կա յել հո ղե րի քայ քայ ման մար տահ րա վեր նե րին: 
Ձեռ նար կի hաջորդ բա ժին նե րի նպա տակն է ներ կա յաց նել հո ղի էրո զի ա յի տար բեր աս պեկտ նե րը՝ 
շեշ տը դնե լով մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նում տի րող իրա վի ճա կի վրա և նկա րագ րե լով էրո զի ա յի  
դեմ պայ քա րի հնա րա վոր մե թոդ նե րը: Տրված է հստակ ու ղերձ՝ քա ջա լե րել էրո զի ա յի վե րահս
կո ղու թյանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նա ցու մը՝ ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման 
ու սո ցի ալտնտե սա կան հնա րա վոր օգուտ նե րի մե ծաց ման նպա տա կով: Ներ կա յաց վող մի ջո ցա
ռում ներն անհ րա ժեշտ է իրա կա նաց նել քա նի դեռ շատ ուշ չէ, և հո ղօգ տա գործ ման սկզբունք ներն 
ամ բող ջո վին վե րա փո խե լու անհ րա ժեշ տու թյուն չկա: 

Հողի էրոզիա

Սահմանումը և կարևորությունը

Հողի էրոզիայի սահմանումը 
(Schachtschabel և այլք, 1998 թ.)
«Հո ղի էրո զի ան իրե նից ներ կա յաց նում է 
հո ղի մաս նիկ նե րի լվաց ման և տե ղա փոխ
ման գոր ծըն թաց: Կախ ված տե ղա փոխ ման 
ձև ից առանձ նաց վում են էրո զի ա յի մի քա
նի են թա տե սակ ներ: Հո ղի էրո զի ա յի հիմ
նա կան տե սակ ներն են քա մու և ջրա յին 
էրո զի ան: Եթե հո ղի կո րուստն ավե լի մեծ 
է քան հո ղա շեր տի բնա կան վե րա կանգ նու
մը, ապա էրո զի ա յի ար դյուն քում այդ գոր
ծըն թա ցը հան գեց նում է հո ղի քայ քայ մա ն¦:  

Հո ղի էրո զի ան հո ղի քայ քայ ման հե տև անք նե
րից ամե նա տե սա նե լին է և վե րա բե րում է հո ղի 
ամ բող ջա կան կորս տին` հո ղի վե րին շեր տի ու 
սննդա նյու թե րի քայ քայ մա նը (FAO soils portal): 
Գլո բալ մասշ տա բով, ներ կա յումս հո ղի քայ քա յու
մը 1318 ան գամ ավե լի արագ է ըն թա նում քան 
հո ղա ռա ջա ցու մը (Կեն սա բազ մա զա նու թյան կոն
վեն ցի ա յի տե ղե կատ վա կան ամ փո փա թերթ) (CBD 
factsheet): Քա նի որ հո ղա ռա ջա ցու մը շատ դան
դաղ գոր ծըն թաց է, ուս տի հո ղը դի տարկ վում է 
իբ րև գրե թե չվե րա կանգն վող ռե սուրս: Օրի նակ` 
Կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նում, վեր ջին սառ
ցե դա րաշր ջա նից հե տո 50100 սմ. հո ղա շեր
տի առա ջաց ման հա մար հա զա րա մյակ ներ պա
հանջ վե ցին: Հո ղա գործ նե րի, ֆեր մեր նե րի հա մար առա վե լա գույն կա րև ո րու թյուն ու նի հո ղի վե րին 
շեր տի պաշտ պա նու թյու նը, քա նի որ այն պա րու նա կում է օր գա նա կան և սննդա տար րե րով հա
րուստ նյու թեր, և այդ պի սով, գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան կա րև ո րա գույն գոր ծոն նե րից է: 
Հո ղի վե րին շեր տի կո րուս տը նշա նա կում է հո ղի ար տադ րո ղա կա նու թյան, ար դյու նա վե տու թյան 
կո րուստ: Գյու ղատն տե սու թյան, անաս նա պա հու թյան և ան տառտն տե սու թյան կազ մա կերպ ման 
նպա տա կով հո ղի ար տադ րո ղա կա նու թյան պահ պան ման հա մար անհ րա ժեշտ է հո ղե րի կա յուն 
կա ռա վար ման մի ջո ցա ռում ներ իրա կա նաց նել: 

Պատճառներն ու ազդող գործոնները
Էրո զի ան լեռ նա յին շրջան նե րում հան դի պող բնա կան պրո ցես է, սա կայն այն հա ճախ արա գա նում 
է հո ղե րի սխալ կա ռա վար ման հե տև ան քով: Հա րա վա յին Կով կա սում ոչ պատ շաճ հո ղօգ տա գործ
ման փոր ձա ռու թյու նը հիմ նա կա նում վե րա բե րում է գե րա րա ծեց մա նը, ապօ րի նի ան տա ռա հատ
մա նը և ոչ կա յուն գյու ղատն տե սու թյան վար մա նը: Դրանց հե տև ան քով հո ղը մնում է բու սա զուրկ 
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կամ պահ պան վում է մի այն նոսր բու սա ծածկ, ինչն էլ իր հեր թին հան գեց նում է ջրի և քա մու քայ
քա յիչ ազ դե ցու թյու նից հո ղի ավե լի թույլ պաշտ պան վա ծու թյան: 

Կով կա սի լեռ նա յին շրջան նե րում ջուրն օժտ ված է էրո զիա առա ջաց նող ամե նա մեծ ու ժով: Հան
դի պում է նաև քա մու էրո զիա, որը սա կայն ազ դե ցու թյուն է թող նում հիմ նա կա նում հար թա վայ րե
րում գտնվող վա րե լա հո ղե րի վրա: Պատկեր 2ում ներ կա յաց վում են այն հիմ նա կան գոր ծոն նե րը, 
որոնք ջրե րի մա կե րե սա յին հոս քի ար դյուն քում, հան գեց նում են հո ղի էրո զի ա յի: 

K

C

C

R

R

R

A

P

LS

R: տեղատարափ անձրև 
K: հողի/երկրաբանական էրոզացվածություն
LS: լանջի երկարություն և թեքության աստիճան
C: հողածածկ (բուսականություն)
P:  հոսքի նվազեցմանը ուղղված պաշտպանական 

միջոցառումներ
A: հողի կորուստ

Օր. դարավանդ

Ջրերի մակերևութային հոսքով պայմանավորված հողի 
էրոզիա առաջացնող գործոններ

Պատկեր 2. Տե ղում նե րով և ջրի մա կե րև ու թա յին հոս քով պայ մա նա վոր ված հո ղի էրո զիա առա ջաց նող գոր ծոն ներ

Տեղատարափ անձրևներ
Ազ դող գոր ծոն նե րի շար քում առա ջի նը տե ղա տա րափ անձ րև ներն են: Անձ րևի կա թիլ նե րի ազ
դե ցու թյան հե տև ան քով հո ղագ րուն տը դառ նում է փխրուն և մանր մաս նիկ նե րը մի մյան ցից ան
ջատ վում են: Եթե տե ղա տա րափ անձ րև նե րը շա րու նակ վում են, ապա ջու րը կու տակ վում է հո ղի 
մա կե րե սին` առա ջաց նե լով ջրի մա կե րև ու թա յին հոսք, որը կոչ վում է նաև ջրի մա կե րե սա յին  հոսք: 
Դե պի վար հո սող ջրե րը իրենց հետ լվա նում, տա նում են հո ղի առանձ նաց ված մաս նիկ նե րը և կու
տա կում մեկ այլ վայ րում: Այս պի սով, ին տեն սիվ տե ղում ներն ու ուժ գին քա մի նե րը արա գաց նում են 
էրո զի ոն գոր ծըն թաց նե րը: 

Երկրաբանական էրոզացվածություն  
Ջրի հոս քի ազ դե ցու թյան մե ծու թյու նը կախ ված է այն հան գա ման քից, թե որ քա նով են հո ղը և երկ
րա բա նա կան են թա հո ղը են թա կա էրո զի ա յի: Հո ղում մեծ քա նա կու թյամբ մանր ավա զի ու տիղ մի, 
վե րին շեր տում օր գա նա կան նյու թե րի պա րու նա կու թյան ցածր մա կար դա կը և հո ղի կլան ման կա
րո ղու թյան նվա զու մը (հո ղի չկլա նող շեր տի կամ պնդաց ման հե տև ան քով) մե ծաց նում են տե ղան քի 
էրո զի ոն հակ վա ծու թյու նը:

Տեղագրություն 
Որքան ավելի երկար ու զառիթափ են լանջերն, այնքան ավելի մեծ են էրոզիայի ռիսկերը:

Բուսածածկ
Եթե բու սա ծած կը նոսր է կամ հո ղը զուրկ է բու սա կա նու թյու նից, ապա բա ցա կա յում է ինչ պես 
պաշտ պա նիչ շեր տը, որը նվա զեց նում է տե ղա տա րափ անձ րև նե րի ազ դե ցու թյու նը, այն պես էլ 
հո ղին ամ րու թյուն հա ղոր դող ար մա տա յին հա մա կար գը: Հո ղի բու սա ծած կը (խո տա ծածկ, թփեր) 
կամ մուլ չը նվա զեց նում է էրո զի ա յի ներ գոր ծու թյու նը:
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Պաշտպանական միջոցառումներ
Ջրե րի լանջն ի վար հոս քը, ինչ պես նաև հո ղի էրո զի ան, կա րող է նվա զեց վել տար բեր մի ջո ցա
ռում նե րի` բու սա կա նու թյան վե րա կանգն ման կամ հո րի զո նա կան կա ռույց նե րի (դա րա վանդ ներ, 
ամ բար տակ ներ) մի ջո ցով, որոնք պա հում են վա րըն թաց հո սող ջրե րը և հո ղի մաս նիկ նե րը: 

Էրոզիայի տեսակները 
Էրոզիայի վերահսկողության պատշաճ ու արդյունավետ միջոցառումներն առանձնացնելու համար 
անհրաժեշտ է հասկանալ ու ճանաչել էրոզիայի այն տեսակները, որոնք կարող են առաջանալ: 

Մակերեսային

Ստորգետնյա 

Հեղեղատային

Պատկեր 3. Էրոզիայի տեսակները 
Աղբյուր՝ www.cep.unep.org

Հարավային Կովկասի լեռնային շրջաններում կարող է դիտարկվել ջրի ազդեցության հետևանքով 
առաջացող երեք տեսակի էրոզիա: 

1) Մակերեսային էրոզիա
Մա կե րե սա յին էրո զի ան տե ղի է ու նե նում քիչ թե շատ հա վա սար տա րած վե լով տե ղան
քում և առա ջա նում է ջրի մա կե րև ու թա յին հոս քի հե տև ան քով, երբ հոր դա ռատ անձ րև
նե րից հե տո հո ղը հա գե ցած է խո նա վու թյամբ: Ան թա փանց կամ չա փա զանց խիտ հո ղա
ծած կով տա րածք նե րը, ինչ պես նաև բու սա կա նու թյու նից զուրկ հո ղերն ու նեն ներկ լան ման 
կամ  խո նա վու թյու նը պա հե լու շատ թույլ կա րո ղու թյուն, և, այդ իսկ պատ ճա ռով, մե ծա պես 
են թա կա են մա կե րե սա յին էրո զի ա յի: Հո ղի մաս նիկ ներն անձ րևի կա թիլ նե րի քայ քա յիչ ազ
դե ցու թյան ներ քո դառ նում են փխրուն և լվաց վում դե պի վար հո սող ջրե րով:

2) Ստորգետնյա էրոզիա
Երբ հո ղը չի կլա նում անձ րևը, այն կու տակ վում է մա կե րե սին ու հո սում դե պի վար, ին չը 
եր բեմն առա ջաց նում է փոքր առ վակ ներ: Առա ջա ցած ակոս նե րը անձ րև ից հե տո կա րող են 
չո րա նալ, սա կայն դեռ տե սա նե լի լի նել: 

3) Գծային/հեղեղատային էրոզիա
Եթե ակոս նե րի առա ջա ցու մը կա սեց նե լու նպա տա կով էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյան որևէ 
մի ջո ցա ռում չի ձեռ նարկ վում, ապա դրանք կա րող են խո րա նալ` վե րած վե լով հե ղե ղատ
նե րի: Դա կա րող է արա գաց նել էրո զի ոն գոր ծըն թաց նե րը, քա նի որ այդ պի սով ավե լի ու 
ավե լի մեծ տա րա ծու թյուն ներ են հակ ված վտան գի: 
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Մեծ տա րածք նե րում մա կե րե սա յին էրո զի ան գրե թե ան տե սա նե լի է, քա նի որ հո ղի վե րին շեր տը 
դան դաղ է կորս վում: Լան ջի ստո րին հատ ված նե րում կամ միկ րո ի ջե ցում նե րում հո ղի կու տա կու մը 
մա կե րե սա յին էրո զի ա յի նշան նե րից է: Ստոր գետ նյա էրո զի ան շատ ավե լի հեշտ է նկա տել հո ղի 
մա կե րե սին առա ջա ցող մնա յուն ակոս նե րի շնոր հիվ: Իրա կան խնդիր ներն առա ջա նում են հե ղե
ղատ նե րի հե տև ան քով, որոնք շա րու նա կա բար խո րա նում են և խա թա րում գյու ղատն տե սա կան 
աշ խա տանք նե րը` վտան գի են թար կե լով բնա կա վայ րերն ու են թա կա ռուց վածք նե րը: 

Հողի էրոզիան Հայաստանում

Տեղեկատվության ու տվյալների հասանելիությունը 

Հարավային Կովկասում, հողի քայքայումը հիմնականում վերաբերում է հետևյալ երևույթներին. 
·· գերարածեցման հետևանքով բնական բուսածածկի և հողի որակի կորուստ,
·· գյուղատնտեսության արադրողականության և հողի կորուստ` գյուղատնտեսական ոչ պատ

շաճ մեթոդների կիրառման հետևանքով, 
·· անտառային տարածքների կրճատում և որակի անկում ՝ փայտանյութի ապօրինի օգտա

գործման և անտառների ոչ պատշաճ կառավարման հետևանքով, 
·· բերրի հողերի կորուստ՝ ուրբանիզացիայի կամ դրանց ոչգյուղատնտեսական տարածքների 

վերածվելու հետևանքով:

Ընդհանուր առմամբ, էրոզիայի, դրա ծավալների և հետևանքների վերաբերյալ ճշգրիտ տվյալները 
հողօգտագործողներին դժվար հասանելի են և նույնիսկ հակասական: 1991 թին անկախության 
հռչակումից հետո, Հայաստանում էրոզիային վերաբերող խորքային ուսումնասիրություն չի 
իրականացվել: Այնուամենայնիվ, առկա աղբյուրները վկայում են, որ Հայաստանում օգտագործվող 
հողերի գրեթե կեսը ենթարկվել է էրոզիայի, հատկապես գյուղատնտեսական ինտենսիվ ու ոչ 
ռացիոնալ գործունեության հետևանքով: Վարելահողերի միայն մեկ քառորդն է հարթավայրային,  
մինչդեռ մշակովի հողերի մեկ քառորդն ընդգրկում է զառիթափ լանջերը: Հայաստանում 
գյուղատնտեսական հողերի մեկ քառորդից ավելին կորսվել է էրոզիայի հետևանքով: Վնասները 
հատկապես տեսանելի են լեռնային արոտավայրերում (Josephson, 2013 թ.): 

Քաղաքական և օրենսդրական դաշտը 
Չնա յած այն հան գա ման քին, որ առ կա է այն գի տակ ցու թյու նը, որ հո ղը կեն սա պա հով ման հա մար 
անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման նե րից է, և որ հո ղի էրո զի ան վտան գում է գյու ղատն տե սու թյան ար
տադ րո ղա կա նու թյու նը, են թա կա ռուց վածք ներն ու կեն սա պայ ման նե րը, խնդրի վե րա բե րյալ հան
րու թյան իրա զե կու թյան մա կար դա կը դե ռևս ցածր է: Մի և նույն ժա մա նակ, էրո զի ա յի վե րահս կո
ղու թյու նը դե ռևս գե րա կա խնդիր չէ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան հա մար: Էրո զի ա յի խնդրին 
տե սա կա նո րեն անդ րա դառ նում են ստո րև ներ կա յաց վող եր կու ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թե
րը: Գործ նա կան ու ղե ցույց ներն ու կոնկ րետ կա նո նա կար գե րը բա ցա կա յում են:

·· Հայաստանի հողային օրենսգրքի (2001 թ.) 11րդ գլխի 6րդ հոդվածով սահմանվում է, 
որ հողը պետք է պաշտպանվի ջրի և քամու էրոզիայից: Սակայն այս նպատակին հասնելու 
համար կոնկրետ միջոցառումներ նախատեսված չեն: 
·· Կայուն գյուղատնտեսության 2010-2020 թթ. զարգացման ռազմավարության նպա

տակն է խթա նել գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյունն ու գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան
քի մրցու նա կու թյու նը` մե ծաց նե լով երկ րում պա րե նի և սննդի անվ տան գու թյու նը, մի և նույն 
ժա մա նակ բարձ րաց նե լով շրջա կա մի ջա վայ րի ու բնա կան պա շար նե րի պաշտ պան վա ծու
թյան մա կար դա կը: Սա կայն այս տեղ ևս էրո զի ա յի վե րահսկ ման կոնկ րետ մի ջո ցա ռում ներ 
նա խա տես ված չեն: 
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Գործողությունների անհրաժեշտությունը և առաջնահերթ միջոցառումները

Խթանների ապահովում
Հո ղօգ տա գոր ծող նե րը պետք է ան մի ջա կան 
օգուտ ներ քա ղեն հո ղի քայ քայ ման կան խար գե լու
մից կամ դրա մեղ մա ցու մից: Ու սում նա սի րու թյուն
նե րը ցույց են տա լիս, որ հո ղօգ տա գոր ծող ներն 
առա վել շա հագր գիռ են կան խել կամ մեղ մել հո ղի 
քայ քայ ման գոր ծըն թա ցը, երբ ներդ րում նե րի ար
դյուն քում օգուտ են ստա նում, և այդ օգուտ ներն 
ավե լի մեծ են, քան այն ար դյուն քը, որ կա րող է 
ստաց վել հո ղի քայ քայ մա նը տա նող գոր ծե լա կեր
պը շա րու նա կե լու դեպ քում: 
Հա մայնք նե րը նաև, ընդ հա նուր առ մամբ, առա
վել հակ ված են հե տև ե լու տե ղա կան խոր հուրդ
նե րի կող մից ըն դուն ված կա նո նա կար գե րին, քան 
ավե լի բարձր ատյան նե րի կող մից պար տադր ված 
կա նոն նե րին: Ուս տի, ազ գա յին քա ղա քա կա նու
թյուն նե րը պետք է օգ նեն տե ղա կան մա կար դա
կում գոր ծող կա ռույց նե րին կա ռա վա րել իրենց սե
փա կան բնա կան պա շար նե րը (IFRI & ZEF, 2011 թ.):  

Ըստ հա զա րա մյա կի էկո հա մա կար գե րի 
գնա հատ ման 2005 թ. հաշ վարկ նե րի` երկ
րագն դի էկո հա մա կար գա յին ծա ռա յու թյուն
նե րի շուրջ 60 %ը քայ քայ ված է` հիմ նա կա
նում պայ մա նա վոր ված մարդ կա յին գոր ծո
նի ազ դե ցու թյամբ: Քայ քայ ման հե տև ան
քով առա ջա ցող ծախ սե րը տա րե կան 
կտրված քով կա րող են հաս նել 66 մի լի արդ 
ԱՄՆ դո լա րի (IFRI & ZEF, 2011 թ.): 
Պե տու թյուն նե րի կող մից հա մա պա տաս
խան մի ջոց նե րի ձեռ նար կու մը խրա խու
սե լու նպա տա կով հե տաքրք րա կան կլի
ներ հաշ վար կել գոր ծե լու և ան գոր ծու թյան 
դեպ քում առա ջա ցող ծախ սե րը: Ինչ պես և 
բնու թյան այլ երև ույթ նե րի դեպ քում, էրո
զի ա յի դեպ քում ևս, ընդ հա նուր առ մամբ, 
ավե լի դյու րին և քիչ ծախ սա տար է կան խել 
քայ քա յու մը քան վե րա կանգ նել ար դեն իսկ 
առա ջա ցած վնաս նե րը: Ճիշտ հաշ վարկ
ման հա մար անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել 
ողջ տե ղե կատ վու թյու նը, որն առնչ վում է 

էրո զի ա յի կան խար գել ման կամ մեղ մաց ման (գոր ծո ղու թյուն ներ) ծախ սե րին, ինչ պես նաև շա րու նա
կա կան քայ քայ ման (ան գոր ծու թյան) դեպ քում առա ջա ցող ծախ սե րին՝ դի տար կե լով նաև քայ քայ
ման ան մի ջա կան ու խոր քա յին պատ ճառ նե րը (IFRI & ZEF, 2011 թ.): 
Հստակ թվե րը մեծ խթան կա րող են հան դի սա նալ որո շում ըն դու նող նե րի հա մար՝ քա ջա լե րե լով 
վեր ջին նե րիս ավե լի մեծ եռան դով դի մա կա յել էրո զի ա յի հե տև ան քով առա ջա ցած մար տահ րա
վեր նե րին: Առա վել առաջ նա հերթ է խու սա փել հո ղի քայ քա յու մից, քան նվա զեց նել քայ քա յու մը, 
իսկ նվա զեց մանն էլ պետք է ավե լի մեծ նշա նա կու թյուն տրվի, քան քայ քայ ման գոր ծըն թա ցը վե
րա կանգ նե լուն (պատկեր 4): 

Պատկեր 4. Հողի քայքայման և էրոզիայի դեմ ուղղված միջոցա
ռումներն՝ ըստ առաջնահերթությունների

Գերակայություն 3 Քայքայված հողերի 
վերականգնման 
նախագծեր, ծրագրեր 

Հողի կառավարման 
ռեժիմների փոփոխություն, 
հողօգտագործման մեթոդների 
համապատասխանեցում

Պահպանել լավ կառավարվող 
տարածքները, պաշտպանել 
չտուժած տարածքները

Գերակայություն 2

Գերակայություն 1

Վերականգնել 

Նվազեցնել

Խուսափել
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Գերակայություն 1. Խուսափում

Պահպանել լավ կառավարվող տարածքները և պաշտպանել այն տարածքները, որոնք չեն տուժել: 

Գերակայություն 2. Նվազեցում

Հողի կառավարման ռեժիմների փոփոխում, հողի օգտագործման այնպիսի մեթոդների կիրառում, 
որոնք նվազեցնում են էկոհամակարգերի վրա բացասական ազդեցությունը: 

Գերակայություն 3.  Պրոցեսների վերականգնում

Քայքայված հողերի ու էկոհամակարգերի վերականգնում՝ հողերի կայուն կառավարման միջոցով՝  
ագրոանտառային համակարգերի, արոտավայրերի բարելավված կառավարում կամ խնայող 
գյուղատնտեսության վարում: Գործողությունները պետք է մշակվեն ըստ քայքայման, զարգացման 
նպատակների և կարիքների, ինչպես նաև՝ ըստ տեղական համայնքային նախաձեռնությունների: 

Ի՞նչ քայլեր է հնարավոր ձեռնարկել էրոզիան կանխելու համար 

Եթե հո ղե րի քայ քայ ման խնդրին ուղղ ված քայ լե րը կա րող են դա սա կարգ վել որ պես խու սա փե
լուն, նվա զեց մա նը և պրո ցես նե րի վե րա կանգն մա նը միտ ված գոր ծո ղու թյուն ներ, ապա էրո զի ա յի 
վե րահս կո ղու թյուն տեր մի նը նե րա ռում է եր կու բա ղադ րիչ՝ էրո զի ա յի կան խար գե լում և վե րահս կո
ղու թյուն/նվա զե ցում: 
Հո ղի էրո զի ա յի ան մի ջա կան պատ ճառ նե րը նե րա ռում են կեն սա ֆի զի կա կան գոր ծոն նե րը և հո ղի 
ոչ կա յուն կա ռա վար ման մե թոդ նե րը: Կեն սա ֆի զի կա կան գոր ծոն նե րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում 
են տե ղագ րու թյա նը (լան ջի թե քու թյուն, դիր քադ րու թյու նը, երկ րա բա նա կան պայ ման նե րը) ինչ պես 
նաև կլի մա յա կան պայ ման նե րին (անձ րև ներ, քա մի, ջեր մաս տի ճան), որոնք մար դու կող մից կա
ռա վա րե լի չեն: Մյուս կող մից հո ղե րի ոչ կա յուն կա ռա վար ման մե թոդ նե րը (օրի նակ` գե րա րա ծե
ցում, ան տա ռա հա տում, մշակ ման ոչ պատ շաճ մե թոդ նե րի կի րառ ման հե տև ան քով հո ղի որա կի և 
ամ րու թյան ան կում), վե րահս կե լի են հո ղօգ տա գոր ծող նե րի կող մից, ուս տի կա րող են փո փոխ վել՝  
էրո զի ան կան խե լու կամ վե րահս կե լու նպա տա կով: 

Կանխարգելում

Այն տա րածք նե րում, որոնք դե ռևս չեն տու ժել Էրո զի ա յի հե տև ան քով կամ նոր սկսվող էրո զի
ա յի նա խան շան ներ են դրսև ո րում (օրի նակ` լան ջի ստո րո տին հո ղագ րուն տի կու տա կում) պետք 
է իրա կա նաց վեն կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ: Էրո զի ոն ռիս կի գնա հա տու մը տե ղե կու թյուն 
կտրա մադ րի այն մա սին, թե որ քա նով է հա վա նա կան էրո զի ա յի առա ջա ցու մը տվյալ տա րած
քում (տես` մո դուլ 3): Կախ ված հո ղօգ տա գործ ման  ձև ից, կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը կա րող  
են ընդգր կել արո տա վայ րե րի կա յուն կա ռա վա րու մը  (անաս նագլ խա քա նա կի  սահ մա նա փա կում, 
արո տա վայ րե րի հեր թա փո խով օգ տա գործ ման հա մա կար գի ներդ րում) կամ կա յուն գյու ղատն տե
սա կան հա մա կար գե րի հիմ նու մը (դաշ տա պաշտ պան ան տա ռա շեր տե րի հիմ նում, ցան քաշր ջա
նա ռու թյուն): 

Վերականգնում

Էրո զի ա յի նվա զեց մա նը կամ քայ քայ ված հո ղե րի վե րա կանգն մանն ուղ ված մի ջո ցա ռում նե րը շատ 
ավե լի բարդ ու ծախ սա տար են, երբ էրո զի ան տե սա նե լի է (նոսր բու սա ծած կով կամ բու սա կա նու
թյու նից զուրկ հո ղեր, առ վակ ներ կամ հե ղե ղատ ներ): Գե րա րա ծեց ման հե տև ան քով հո ղի քայ քայ
ման խնդի րը կա րող է լուծ վել տա րած քի ցան կա պատ ման մի ջո ցով: Զա ռի թափ լան ջե րում դա րա
վանդ նե րի հիմ նու մը կնվա զեց նի էրո զի ան և կնպաս տի բու սա ծած կի վե րա կանգն մա նը:  Հո ղօգ
տա գործ ման ձևի ամ բող ջա կան փո փո խու թյու նը բու սա ծած կի վե րա կանգն ման տե սան կյու նից կա
րող է առա վել ար դյու նա վետ լի նել, քան անա սուն նե րի մուտ քի ժա մա նա կա վոր ար գե լա փա կու մը: 
Գե րա րա ծեց ված արո տա վայ րը կա րող է վե րած վել ան տա ռի կամ օգ տա գործ վել որ պես խոտ հարք: 
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Աղյուսակ 1. Էրոզիայի կանխարգելման և էրոզացված հողերի վերականգնման համեմատականը

Էրոզիայի կանխարգելում Էրոզացված հողի վերականգնում 

Գնահատում Էրոզիայի ռիսկերի գնահատում: Էրոզիայի տեսակի և խորության գնահատում:

Միջոցառումների 
տեսակները

Պաշտպանական միջոցառումներ՝ ուղղված 
վնասների կանխմանը, որը հաճախ 
ներառում է էրոզիայի բուն պատճառների 
վերացում: 

Առաջացած վնասի վերականգնում, 
հիմնականթիրախը նախանշանների վերացումն 
վրա է:

Օրինակներ Արոտավայրերի կայուն կառավարում, 
արոտավայրերի հերթափոխով 
օգտագործում, դաշտապաշպան 
անտառաշերտերի հիմնում, հողի 
տարբերակված օգտագործում 
(ագրոանտառաբարելավում): 

Գերարածեցման սահմանափակում 
(ցանկապատում), դարավանդների կառուցում, 
գաբիոնային հենապատնեշներով գետերի ափերի 
ամրացում: 

Ծախսեր Սովորաբար ծախսերը փոքր են (համեմատած 
վերականգնման ծախսերի հետ):

Կարող է շատ ծախսատար լինել, հատկապես, երբ 
գործը հասնում է ինժեներական աշխատանքներին: 

Կարևորությունը Հեշտ տեսանելի չեն, և այդ իսկ պատճառով, 
որպես գերակայություն սահմանված չեն:

Սահմանվում է իբրև գերակայություն, երբ վտանգ է 
ներկայացնում մարդկանց համար:

Հե ղե ղա տա յին էրո զի ա յի խնդի րը պետք է լուծ վի դա րա վանդ նե րի հիմն ման մի ջո ցով: Բի ո ին ժե նե
րա կան այս մի ջո ցա ռում նե րը, հա վա նա բար, կի րա կա նաց վեն մի այն այն դեպ քում, երբ էրո զի ա յի 
հե տև անք նե րը վտան գի ներ կա յաց նեն բնա կա վայ րե րի և են թա կա ռուց վածք նե րի հա մար: 
Աղյու սակ 1ում ներ կա յաց ված են էրո զի ա յի կան խար գել մա նը և էրո զաց ված հո ղե րի վեր կանգն
մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի հիմ նա կան տար բե րու թյուն նե րը: Սրանք մո տա վոր կողմ նո րո շիչ
ներ են, որոնք նե րա ռում են նաև որո շա կի շե ղում ներ: Ամեն դեպ քում, նա խընտ րե լի է վեր լու ծել 
էրո զի ա յի հիմ քում ըն կած պատ ճառ նե րը` դրանք վե րաց նե լու կամ կան խե լու հա մար: Օրի նակ, 
եթե խո րը էրո զաց ված նախ րա քար շի ճա նա պար հը վե րա կանգն վում է  բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո
ցա ռում նե րի շնոր հիվ, սա կայն անաս նա պա հու թյան և արո տա վայ րե րի կա ռա վար մանն առնչ վող 
ընդ հա նուր խնդի րը մնում է չկար գա վոր ված (որ պես խնդրի բուն պատ ճառ), ապա էրո զի ան պար
զա պես առա ջա նում է հո ղակ տո րի մեկ այլ հատ վա ծում: 

Հայաստանում կիրառված միջոցառումների համառոտ նկարագրությունը
Համայնքային անտառապատում
Ան տա ռա պա տու մը կա րող է կի րառ վել ինչ պես էրո զի ա յի կան խար գել ման, այն պես էլ հո ղե րի վե
րա կանգն ման նպա տա կով: Հա յաս տա նի պի լո տա յին տա րածք նե րի դեպ քում ցան կա պատ վել և 
ան տա ռա պատ վել է 130 հա հո ղակ տոր, հիմ նա կա նում` որ պես էրո զի ա յի կան խար գել ման մի ջո
ցա ռում: Մո դուլ 7ում ներ կա յաց ված է տնկման սխե մա նե րի ու տե սակ նե րի ման րա մասն նկա րագ
րու թյու նը, ինչ պես նաև երկու պիլոտային տարածքների անտառապատման օրինակը: 

Հողային բիոինժեներիա
Բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րը, որոնք կի րառ վել են Հա յաս տա նում, վե րա բե րում են նախ
րա քար շի ճա նա պարհ նե րի և հե ղե ղատ նե րի վե րա կանգն մա նը: Ընտր ված տա րածք նե րը փոքր են 
(0.21 հա) և էլեկտ րա կան ցան կա պա տով պաշտ պան ված են գե րա րա ծե ցու մից: Ման րա մասն նկա
րագ րու թյունն ու օրի նակ նե րը ներ կա յաց ված են մո դուլ 7ում: Էրո զի ա յի կան խար գել ման նպա տա
կով նա խա տես ված ցան կա ցած մի ջո ցառ ման հա մար պետք է հաշ վի առն վեն տե ղան քի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Հա յաս տա նի պի լո տա յին մար զե րում ինչ պես ան տա ռա պատ ման, այն պես 
էլ բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րի հա մար սահ մա նա փա կող էա կան գոր ծոն են հան դի սա նում  
տե ղան քի բարձր դիր քը և ու ժեղ քա մի նե րը:
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Համայնքների հետ աշխատանքը
Հիմք ընդունելով ՀԻԷՎ ծրագրի իրականացման չորս տարիների փորձը՝ խորհուրդ է տրվում 
Հայաստանի համայնքների հետ աշխատանքում հաշվի առնել հետևյալ հարցերը՝ 

Ո՞վքեր պետք է ներգրավված լինեն 

 ; Հա մայն քա յին հան դի պում նե րում, ինչ պես նաև հո ղա տա րածք նե րի սահ մա նագծ ման 
տեխ նի կա կան աշ խա տանք նե րում (ան տա ռա պատ ման կամ բի ո ին ժե նե րա կան նպա
տակ նե րով) անհ րա ժեշտ է մշտա պես ներգ րա վել մար զի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: 

 ; Հա մայն քա յին հան դի պում նե րում կա նանց մաս նակ ցու թյան կա րև ո րու թյան ընդգ ծում: 
 ; Հան դիպ նե րում, իրա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման քա րո զար շավ նե րում, 
ինչ պես նաև բուն իրա կա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րում երի տա սարդ սերն դի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի (դպրո ցա կան ներ, ու սա նող ներ) ներգ րա վում: 

 ; Հան րա յին կա պե րի բնա գա վա ռում իրա կա նաց վող մի ջո ցառ նե րում երի տա սարդ ու սա
նող նե րից կազմ ված ՀԿնե րի ներգ րա վում և վեր ջին նե րիս մաս նակ ցու թյան ապա հո վում: 

 : Մասնակից մի' դարձրեք միայն համայնքապետին, այլ ներգրավեք նաև այլ հստակ 
պատասխանատվությամբ օժտված անձանց (նախաձեռնող խումբ): 

Ի՞նչպես սկսել 

 ; Համայնքային շահառուներին ձեր գաղափարները ներկայացնելիս եղեք հստակ ու 
առարկայական: 

 ; Հնարավորության դեպքում կազմակերպեք առանձին հանդիպումներ կանանց և տղա
մարդկանց համար: Քաջալերեք կանանց արտահայտել իրենց կարծիքը: 

 ; Ընտրեք համայնքի մոտիվացված բնակիչների, որոնք հանդես են գալիս իրականացման 
և տեղեկատվության տարածման հստակ նախաձեռնությամբ: 

 ; Իրազեկության բարձրացմանը զուգահեռ, սկսեք վստահության կառուցմանը միտված 
փոքրածավալ միջոցառումներ իրականացնել:  

 : Մի' թելադրեք ծրագրի գաղափարները: Եղեք ճկուն՝ ծրագրի գաղափարները մարդկանց 
բուն կարիքներին համապատասխանեցնելու տեսանկյունից: 

 : Մի' թերագնահատեք համայնքների կարողությունները: 
 : Մի' տրամադրեք ծրագրի համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցներն անհատույց, այլ 
պահանջեք նաև կատարել սեփական ներդրումը: 

Լրացուցիչ ի՞նչ պետք է հաշվի առնել 

 ; Վե րահս կո ղու թյան և հա մա կարգ ման նպա տա կով ներգ րա վեք հա մայն քը ներ կա յաց նող 
վստա հե լի շա հա ռու նե րի:  

 ; Հաշ վի առեք հա կա դիր շա հեր ներ կա յաց նող շա հա ռու նե րի տե սա կետ նե րը (արոտ օգ
տա գոր ծող նե րի և ան տա ռօրգ տա գոր ծող նե րի հա կադ րու թյու նը), նպաս տեք վեր ջին նե
րիս մի ջև բա նակ ցու թյուն նե րին՝ հե տև ե լով «մի՛ վնա սի ր» սկզբուն քին: 

 ; Աշ խա տանք նե րը պլա նա վո րե լիս, հաշ վի առեք հա մայն քա պե տի ընդ դի մա խոս նե րի կար
ծիք նե րը: 

 ; Ըմբռ նու մով մո տե ցեք աշ խա տան քա յին ծան րա բեռն ված ժա մա նա կաշր ջա նում հա մայն
քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի սահ մա նա փակ հա սա նե լի ու թյա նը: 

 ; Կազ մա կեր պեք միջ հա մայն քա յին հան դի պում ներ՝ տե ղե կատ վու թյան և գի տե լի քի փո
խա նակ ման նպա տա կով: 

 : Մի' համարեք Ձեզ (ծրագիրը կամ ծրագրի աշխատակազմն) համայնքի բնակիչներից 
առա վել կարևոր:  

 : Մի' գործուղեք համայնքներ մեծ թվով մարդկանց՝ (գնահատողներ, մոնիտորինգ իրա
կանացնողներ, ուսանողներ, հյուրեր և այլն) նույնատիպ հարցադրումներով: 
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Մոդուլ 3. Էրոզիայի գնահատում
Ընդհանուր ծանոթություն 
Այս գլխի նպա տակն է ըն թեր ցո ղին կողմ նո րո շել էրո զի ոն ռիս կե րի և ըն թա ցող հո ղի էրո զի ա յի 
ծան րու թյան աս տի ճա նի գնա հատ ման հար ցում, ինչ պես նաև ուղ ղոր դել հա մա պա տաս խան կան
խար գե լիչ ու վե րա կանգն ման մի ջո ցա ռում նե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցը: Ներ կա յաց վում են գնա
հատ ման տար բեր մե թոդ ներ, այդ թվում` հե ռա հար զոն դա վոր ման մե թո դը, որը կի րառ վում է լայ
նա մասշ տաբ գնա հատ ման հա մար և դաշ տա յին գնա հա տու մը, որը կի րառ վում է փոք րա ծա վալ 
գնա հատ ման նպա տա կով: Այ նու հետ, էրո զի ա յի յու րա քան չյուր տե սա կի ու ծան րու թյան աս տի ճա
նի հա մար կներ կա յաց վեն առա ջարկ ներ յու րա քան չյուր կոնկ րետ իրա վի ճա կի հա մար` նե րա ռե լով 
հղում ներ ձեռ նար կի հա մա պա տաս խան բա ժին նե րին ու տե ղե կատ վա կան ամ փո փա թեր թե րին: 

Էրոզիայի գնահատման անհրաժեշտությունը 
Քա նի որ քայ քա յու մից հե տո հո ղը հեշ տու թյամբ չի վե րա կանգն վում, ուս տի չա փա զանց կա րև որ է 
հնա րա վո րու թյան դեպ քում խու սա փել հո ղի էրո զի ա յի հե տև ան քով հո ղը կորց նե լուց: 
Որ քան ավե լի վաղ է նկատ վում խնդիրն, այն քան ավե լի դյու րին է էրո զի ա յի կան խար գել մա նը 
կամ վե րահս կո ղու թյա նը միտ ված մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նա ցու մը: Կով կա սի բազ մա թիվ լեռ նա
յին շրջան նե րում արա ծե ցու մը հո ղօգ տա գործ ման հիմ նա կան ձև ե րից է: Գե րա րա ծե ցու մը, հո ղի 
տրո րու մը և տրանս պոր տի օգ տա գոր ծու մը այս տա րածք նե րում առա ջա ցող հո ղի էրո զի ա յի առա
վել տա րած ված մար դա ծին պատ ճառ նե րից են (պատկեր 1): 

Պատկեր 1. Բուսածածկի վնասման օրինակներ՝ բուսածածկի վնասումը անասունների տրորման հետևանքով 
(պատկերը՝ ձախից), բուսածածկի վնասումը և հողի կարծրացումը՝ բեռնատար մեքենաների երթևեկության 
հետևանքով (պատկերը՝ կենտրոնում), կենսազանգվածի համեմատությունը՝ գերարածեցված և ցանկապատված 
տեղամասերում (պատկերը՝ աջից)

Հե ռա հար զոն դա վոր ման գոր ծիք նե րը պետք է օգ տա գործ վեն 25 տա րի պար բե րա կա նու թյամբ՝ 
Էրո զի ա յի կա րև ո րա գույն ցու ցա նիշ նե րից մե կի՝ բու սա ծա ծի փո փո խու թյան մշտա դի տար կումն 
իրա կա նաց նե լու նպա տա կով: Սա կա րող է օգ նել հայտ նա բե րել այն տա րա ծաշր ջան նե րը, որ տեղ 
առա ջա նում է էրո զի ոն խնդիր և աշ խա տանք նե րը կենտ րո նաց նել հենց այդ տա րածք նե րում:

Տարբեր մեթոդների և դրանց կիրառության համառոտ նկարագրություն
Գնա հատ ման պատ շաճ մե թո դի ընտ րու թյան հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել տա րած քի  մասշ
տա բը և գնա հատ ման նպա տա կը: Քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և տա րա ծա կան պլա նա վոր ման 
հա մար կա րող են պա հանջ վել տե ղե կու թյուն ներ ու տվյալ ներ  հա մայն քա յին մա կար դա կում: Օրի
նակ, բնա կան  աղետ նե րի պլա նա վոր ման հա մար, կա րև որ է իմա նալ սո ղան քավ տանգ տա րածք
նե րի տե ղա բաշ խու մը: Դաշ տա յին գնա հատ ման մե թոդ նե րի մի ջո ցով ողջ տա րած քի գնա հա տու մը 
կա րող է չա փա զանց ժա մա նա կա տար և ռե սուր սա տար լի նել, և հնա րա վոր է նման ճշգրտու թյամբ 
գնա հատ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը չլի նի:  
Հե ռա հար զոն դա վոր ման մե թո դը կա րող է օգ տա գործ վել մի քա նի կմ քա ռա կու սի ընդգր կող տա
րած քի կամ նույ նիսկ ողջ երկ րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի հա վա քագր ման նպա տա կով: Որ պես մո
տա վոր չա փո րո շիչ ըն դուն ված է, որ 100 կմ2ից մեծ տե ղա մա սե րը գնա հատ վում են հե ռա հար 
զոն դա վոր ման մի ջո ցով՝ ար դյուն քում ներ կա յաց նե լով մո տա վո րա պես 1:25,000 մասշ տա բով տա
րա ծա կան տվյալ ներ: 
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Տե ղա կան մա կար դա կում էրո զի ա յի տե սակն ու ծան րու թյան աս տի ճա նը կամ ռիս կը կա րող է գնա
հատ վել ան մի ջա պես դաշ տա յին պայ ման նե րում: Այս պի սով, ճշգրիտ տվյալ ներ կա րող են հա վա
քագր վել 1:10.000 մին չև 1:1000 մասշ տա բով, որը կա րող է պի տա նի լի նել, օրի նակ` տե ղա կան մա
կար դա կում էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյան կամ կան խար գել ման կոնկ րետ մի ջո ցա ռում նե րի պլա
նա վոր ման  հա մար: 

Դաշտային գնահատում

Դաշ տում էրո զի ա յի փու լը կա րող է որոշ վել բու սա ծած կի կամ այլ տե սա նե լի էրո զի ոն նա խան շան
նե րի գնա հատ ման մի ջո ցով, ինչ պի սիք են օրի նակ՝ առ վակ նե րի և հե ղե ղատ նե րի առա ջա ցու մը և 
ծան րու թյան աս տի ճա նը: Սույն գլխում նկա րագր վող դաշ տա յին գնա հատ ման մե թո դը հիմն վում է 
էրո զի ա յի նա խան շան նե րի և հնա րա վոր պատ ճառ նե րի դի տարկ ման վրա: Նպա տակն է ազ դող 
գոր ծոն նե րի վե րա բե րյալ պատ կե րաց ման ձև ա վո րու մը՝ էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյան պատ շաճ 
մի ջո ցա ռում նե րի պլա նա վոր ման հա մար: 
Ինչ պես պար զա բան վում է մո դուլ 2ում, Հա րա վա յին Կով կա սի լեռ նա յին շրջան նե րում առա ջա նում 
են էրո զի ա յի հե տև յալ երեք հիմ նա կան տե սակ նե ր՝

1) մակերեսային էրոզիա,
2) ստորգետնյա էրոզիա,
3) գծային/հեղեղատային էրոզիա:

Էրո զի ա յի այս երեք հիմ նա կան տե սակ ներն առա ջա նում են հա ջոր դե լով մե կը մյու սին, իսկ դրանց 
առա ջաց ման պատ ճա ռը քայ քայ ված բու սա ծած կով լան ջե րից հո սող մա կե րե սա յին ջրերն են: Սո
վո րա բար այն սկսում է մա կե րե սա յին էրո զի ա յից (հո ղի վե րին շեր տի պոկ ված մաս նիկ նե րը լվաց
վումհե ռաց վում են), որին հա ջոր դում է հո ղում փոքր ակոս նե րի ու առ վակ նե րի առա ջա ցու մը: Եթե 
այս գոր ծըն թա ցը էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյան մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով չի կա սեց վում, ապա ջրի 
հոս քի ու ժը լվա նում է առ վակ նե րը՝ առա ջաց նե լով ավե լի մեծ հե ղե ղատ ներ: 

1) Մակերեսային էրոզիա
Մա կե րե սա յին էրո զի ան կա րող է գնա հատ վել` պար զա պես բու սա ծած կը զննե լով: Բու սա ծած կի 
տո կո սա յին ար տա հայ տու թյու նը ցույց է տա լիս բու սա կա նու թյամբ պատ ված մա կե րե սի հա րա բե
րա կան ծա վա լը (կամ հաս տա տուն ապար նե րի ծա վա լը, որոնք հեշտ չէ հե ռաց նել): Առանձ նաց
վում է մա կե րե սա յին էրո զի ա յի երեք մա կար դակ. 

Աղյուսակ 1. Բուսածածի կորստի տարբեր աստիճաններն ու դրա  հետևանքով առաջացող մակերեսային էրոզիա 

Ավե լի քան 90% բու սա ծածկ 
 էրո զի ա յի բա ցա կա յու թյուն 
(բու սա կա նու թյու նը պաշտ
պա նում է հո ղի վե րին շեր տը)

30%  90% բու սա ծածկ  առ
կա են էրո զի ա յի հստակ 
նշան ներ (հո ղա յին մաս նիկ
նե րը առանձ նա նում են և 
տե ղա շարժ վում) 

 30%ից քիչ բուսածածկխո
րը էրոզիա (հողի վերին շեր
տը ենթարկվում է քամու և 
ջրի էրոզիոն ազդեցությանը)

90%ից ավել բու սա ծած կի դեպ քում, անձ րևի կա թիլ նե րի քայ քա յիչ ազ դե ցու թյու նը բու սա կա նու
թյան շնոր հիվ նվա զում է: Երբ ջու րը կու տակ վում է մա կե րե սին, հոս քի արա գու թյու նը դան դա ղում 
է՝ հան դի պե լով բու սա ծած կի դի մադ րու թյա նը: Խո տե րի, թփե րի ու խո տա բույ սե րի ար մա տա յին 
հա մա կար գը ամ րաց նում է հո ղի վե րին շեր տը և կան խում հո ղի մանր մաս նիկ նե րի լվա ցու մը: Մա
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հա ցած տե րև ներն ու ցո ղուն նե րը ձև ա վո րում են օր գա նա կան ծած կոց, որը կրկին պաշտ պա նում է 
հո ղը և նպաս տում է հու մու սա յին շեր տի ձև ա վոր մանն ու նոր հո ղա շեր տի առա ջաց մա նը: 
Երբ բու սա ծած կը վնաս վում է, և օրի նակ՝ գե րա րա ծեց ման, հո ղի տրոր ման կամ մե քե նա նե րի եր
թև ե կու թյան հե տև ան քով կրճատ վում՝ հաս նե լով 3090%ի, բու սա ծած կի պաշտ պա նա կան գոր
ծա ռույ թը նվա զում է: Զա ռի թափ ու եր կար լան ջե րի հետ զու գակց վե լով՝ սկսվում է հո ղի փխրուն, 
բեր րի մաս նիկ նե րի լվա ցու մը: Սա կա րե լի է նկա տել անձ րև նե րից հե տո առա ջա ցող մոխ րա գույն 
կամ դարչ նա գույն մա կե րե սա յին ջրե րին և տե ղան քում քա րե րի կու տակ մա նը հե տև ե լով:
Որ քան ավե լի խորն են էրո զի ոն գոր ծըն թաց ներն, այն քան ավե լի մեծ են մա կե րե սին հայտն ված 
մերկ ապար նե րը: Հո ղագ րուն տը լվաց վում է, մինչ դեռ մեր կա ցած ապար նե րը մնում են մա կե րե
սին՝ հայտն վե լով բու սա կա նու թյան փոքր փնջե րի մի ջև: Պատկեր 2ում ներ կա յաց վում է կու տակ
ված քա րե րով ու 30%ից պա կաս բու սա ծածկ ու նե ցող տե ղա մա սի օրի նակ:

2) Ստորգետնյա էրոզիա 

Ընդհանուր կանոն 
Որ քան ավե լի զա
ռի թափ ու եր կար է 
լանջն, այն քան ավե
լի ու ժեղ է դե պի վար 
հո սող մա կե րե սա յին 
ջրե րի քայ քա յիչ ու ժը:

Եթե մա կե րե սա յին էրո զի ա յի և բու սա ծած կի շա րու նա կա կան վնաս
ման գոր ծըն թա ցը չի կա սեց վում, ապա էրո զի ոն գոր ծըն թաց ներն 
արա գա նում են (պատկեր 3): Հո ղի մաս նիկ նե րի լվա ցու մը նվա զեց
նում է բույ սե րի ար մա տա յին հա մա կար գի հա մար անհ րա ժեշտ բեր
րի հո ղի ծա վա լը: Սա էլ իր հեր թին բե րում է աճի տեմ պի նվազ ման 
ու հե տև ա բար՝ ավե լի սա կավ բու սա ծած կի: Որ քան ավե լի քիչ է բու
սա ծածկն, այն քան ավե լի պա կաս կա յուն է հո ղը և ավե լի փոքր է 
ջու րը պա հե լու կա րո ղու թյու նը, ինչն էլ իր հեր թին արա գաց նում է մա
կե րե սա յին ջրե րի հոս քը: Ար դյուն քում ավե լա նում են էրո զի ոն երև
ույթ ներն, ինչ պի սիք են օրի նակ  1030 սմ խո րու թյան առ վակ նե րը 
(պատկեր 2):

Պատկեր 2. Գերարածեցման հետևանքով առաջա ցած ստորգետնյա էրոզիա
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Վնասված 
բուսածածկ

Մարդու
ազդեցությունը, 

օր. գերարածեցում 
կամ տրորում

Էրոզիայի 
խորացում, 

օր. ակոսներ, 
հեղեղատներ

Հողի ամրության 
ու ջրի կլանման 

նվազում

Էրոզիոն 
ուժ/ջրի հոսքի 

արագության աճ

Հողի բերրիության 
նվազում

Հողի մասնիկների 
լվացում

Պատկեր 3. Խորացող էրոզիոն գործընթացներ

Բուսածածկի 
աճի տեմպերի 

նվազում

3) Գծային/հեղեղատային էրոզիա

Պատկեր 4. Գծային/հեղեղատային էրոզիա

Սո վո րա բար ձև ա վոր ված լի նե լով լան ջին 
զու գա հեռ՝ փոքր առ վակ ներն ու ձո րակ նե րը 
կու տա կում  են մա կե րե սա յին ջրե րը: Եր բեմն, 
ակոս նե րի առա ջա ցումն արա գա նում է անա
սուն նե րի կող մից տրոր ման հե տև ան քով, որը 
կա րող է հան գեց նել այլ ուղ ղու թյամբ ակոս
նե րի ձև ա վոր մա նը: Ակոս նե րում մա կե րե սա
յին ջրե րի կու տա կու մը ուժգ նաց նում է ջրի 
էրո զի ոն, քայ քա յիչ ու ժը: Եթե կու տակ ված 
ջրի հոս քը կա սեց նե լուն ուղղ ված ակ տիվ մի
ջո ցա ռում ներ չձեռ նարկ վեն, ապա ակոս նե րը 
կվե րած վեն ավե լի մեծ հե ղե ղատ նե րի:  

Էրոզիայի վերահսկողության համապատասխան միջոցառումների վերհանումը 

Մակերեսային էրոզիայի դեպքում ձեռնարկվող միջոցառումներ

Օրինակ 1. Նոր սկսվող մակերեսային էրոզիա (բուսածածկը 80-90%)
Չա փա զանց կա րև որ է մի ջոց ներ ձեռ նար կել ան մի ջա պես այն պա հից սկսած, երբ մեծ տա րա ծու
թյուն նե րում բու սա ծած կը  կրճատ վում է 1020%ով: Այս փու լում, բու սա ծած կի ինք նա վե րա կանգ
նու մը դե ռևս ակ տիվ է ըն թա նում և բու սա ծած կի վնաս ման  պատ ճառ նե րի  վե րա ցու մը (եթե դրանք 
մար դա ծին են) կա րող է խթա նել այն: Բու սա ծած կը հա ճախ վնաս վում է հո ղօգ տա գործ ման որո շա
կի  ձև ե րի, օրի նակ` գե րա րա ծեց ման, տրոր ման, թփե րի կտրտման հե տև ան քով: Այս փու լում հո ղի 
հե տա գա քայ քայ ման ու խո րա ցող էրո զի ոն գոր ծըն թաց նե րի կա սեց մա նը հնա րա վոր է հաս նել, 
օրի նակ` մինչ  բու սա ծած կի վե րա կանգ նու մը տա րած քը ցան կա պա տե լու կամ արա ծեց ման ին
տեն սի վու թյու նը նվա զեց նե լու մի ջո ցով:
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Պատկեր 5. Դարավանդներն ու մուլչա պա տումը 
կիրառվում են լանջերում խորացող մա կերեսային 
էրոզիայի դեմ պայաքարում

Օրինակ 2. Միջին/խիստ մակերեսային էրո-
զիա (բուսածածկը՝ 70%-ից պակաս)
Բու սա ծած կի 30%ից ավել կորս տի դեպ քում, 
բու սա կա նու թյան վե րա կանգն ման գոր ծըն թացն 
անհ րա ժեշտ է խթա նել լրա ցու ցիչ մի ջո ցա ռում
նե րի, օրի նակ՝ մուլ չա պատ ման, սեր մե րի ցանք
սի և օր գա նա կան պա րար տա նյու թե րի (գո մաղ
բի) օգ տա գործ ման մի ջո ցով: Տա րած քը պետք է 
պաշտ պան վի անա սուն նե րի արա ծե ցու մից՝ մին
չև բու սա ծած կի վե րա կանգ նու մը: Խիստ զա ռի
թափ լան ջե րի հա մար, նա խընտ րե լի է հո րի զո
նա կան դա րա վանդ նե րի կա ռու ցու մը:

Պատկեր 6. Դարավանդներ՝ ստորգետնյա էրո զիայի 
դեմ պայքարում

Միջոցառումներ՝ ստորգետնյա էրոզիայի դեպ քում
Օրինակ 3. Ստորգետնյա էրոզիա
Հե ղե ղատ նե րի, ձո րակ նե րի առա ջա ցու մը 
կան խե լու հա մար անհ րա ժեշտ է դի տար կել 
առ վակ նե րի առա ջաց ման խնդի րը: Ար դյու
նա վետ մի ջո ցա ռում նե րից է դա րա վանդ նե րի 
կա ռու ցու մը, արա ծեց ման վե րահս կու մը (ժա
մա նա կա վոր ցան կա պա տում կամ արա ծեց
ման ազ դե ցու թյան նվա զե ցում) և բու սա ծած կի 
վե րա կանգն ման խթա նու մը՝ մուլ չա պատ ման, 
սեր մե րի ցանք սի, պա րար տա նյու թե րի օգ տա
գործ ման մի ջո ցով: 

Պատկեր 7. Հենապատնեշ՝ հեղեղատում ջրի հոսքը 
նվազեցնելու նպատակով

Միջոցառումներ՝ գծային/հեղեղատային էրո զիայի 
դեպքում
Օրինակ 4. Գծային/հեղեղատային էրոզիա
Եթե ստոր գետ նյա էրո զի ան չկա սեց վի, ապա 
ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ այն կվե րա ճի 0.3 
մից մին չև մի քա նի մետր խո րու թյան հե ղե ղատ
նե րի: 
Գծա յին/հե ղե ղա տա յին էրո զի ա յի հե տա գա զար
գա ցու մը կանգ նեց նե լու հա մար հա մա պա տաս
խան մի ջո ցա ռում նե րը ընգր կում են հո րի զո նա
կան հե նա պատ նեշ նե րի կա ռու ցու մ՝ հե ղե ղա տում 
ջրի հոս քը նվա զեց նե լու նպա տա կով: Կախ ված 
հե ղե ղա տի չա փից, առա ջարկ վում են նման 
պատ նեշ նե րի տար բեր տե սակ ներ (դա րա վանդ
ներ, փայ տե պատ նեշ ներ, ջրամ բար ներ): 
Հե ղե ղա տա յին/գծա յին էրո զի ա յի այս փու լում 
էրո զի ա յի վե րահսկ ման մի ջո ցա ռում նե րը չա փա
զանց բարդ և ծախ սա տար են: Նման տա րածք նե
րը հիմ նա կա նում պի տա նի չեն արո տօգ տա գործ
ման հա մար և մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու ծախ սե րը 
(էրո զի ա յի վե րահսկ ման մի ջո ցա ռում ներ, օր. հե
նա պատ նեշ նե րի կա ռու ցում) գե րա զան ցում են 
մի ջոց ներ չձեռ նար կե լու ծախ սե րին (արո տա վայ
րի կո րուստ):
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Այնուամենայնիվ, եթե զար գա ցող հե ղե ղատ նե րի, ջրի ուժ գին հոս քի կամ հո ղի տե ղա շար ժի հե տև
ան քով վտան գի տակ են հայտն վում բնա կա վայ րե րը կամ են թա կա ռուց վածք նե րը, ապա անհ րա
ժեշտ է դի տար կել պաշտ պա նա կան մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: Այս 
դեպ քում, մի ջոց ներ չձեռ նար կե լու հե տև ան քով առա ջա ցող ծախ սերն ավե լի մեծ կլի նեն (տնե րի և 
են թա կա ռուց վածք նե րի վնա սում), քան գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հա մար պա հանջ վող 
ծախ սե րը (էրո զի ա յի վե րահսկ ման մի ջո ցա ռում ներ): 

Աղյուսակ 2. Էրոզիայի վերահսկողության նպատակով իրականացվող կանխարգելիչ և վերականգնողական 
միջոցառումների համառոտ նկարագրություն

Էրոզիայի 
տեսակը

Հնարավոր միջոցառումներ 
Հղում՝ ձեռնարկի համապատասխան 

գլուխներին 

Վաղ 
մակերեսային 

էրոզիա

·· Ժամանակավոր ցանկապատում (12 տարի),
·· արածեցման ծանրաբեռնվածության նվա զե ցում՝ 
·ավելի փոքր անասնագլխաքանակ,

·արածեցման ավելի կարճ ժամանա կահատված 
 արոտավայրերի հեր թափոխով օգտագործում:

·· Մոդուլ 5
·· Տեղեկատվական ամփո փաթերթիկ 5 

Միջին/խիստ 
մակերեսային 

էրոզիա.

·· Ժամանակավոր ցանկապատում (12 տարի),
·· մուլչապատում,
·· սերմերի ցանքս,
·· պարարտացում,
·· հորիզոնական դարավանդներ:

·· Մոդուլ 5
·· Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 5 
·· Ցուցադրական օրինակ 3
·· Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 3

Ստորգետնյա 
էրոզիա

·· Դարավանդների կառուցում,
·· արածեցման վերահսկողություն՝
·ժամանակավոր ցանկապատում,

·արածեցման ծանրաբեռնվածության նվազեցում,

·· բուսածածկի վերականգնման խթանում՝ 
·մուլչապատում,

·սերմերի ցանքս կամ պարարտա նյութերի 
կիրառում:

·· Մոդուլ 5
·· Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 5 
·· Ցուցադրական օրինակ 3
·· Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 3

Գծային/ 
հեղեղատային 

էրոզիա

·· Ժամանակավոր ցանկապատում (12 տարի),
·· դարավանդների կառուցում,
·· հենապատնեշների կառուցում: 

·· Մոդուլ 5
·· Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 5 
·· Ցուցադրական օրինակ 3
·· Ցուցադրական օրինակ 4
·· Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 3
·· Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 4

Հեռահար զոնդավորման մեթոդներ 
Կարևորությունն ու նախապայմանները
Հե ռա հար զոն դա վոր ման մե թոդ նե րը տե ղե կատ վու թյուն են տրա մադ րում խո շոր աշ խար հագ րա
կան մի ա վոր նե րի հա մար և, այդ իսկ պատ ճա ռով, չա փա զանց կա րև որ են ազ գա յին մա կար դա
կով հա մա կար գա յին մի ջամ տու թյուն նե րի պլա նա վոր ման հա մար:
Հե ռա հար զոն դա վոր ման մե թոդ նե րի ար դյու նա վետ կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ են որո շա կի 
նա խա պայ ման ներ, ինչ պի սիք են՝

·· բարենպաստ օրենսդրական դաշտը,
·· կազմակերպչական ենթակառուցվածքը,
·· մարդկային կարողությունները (համայնքներում, տարածքային և տեղական կառավարման 

մարմիններում, և այլն),
·· ֆինանասական ռեսուրսները: 

Տեխնոլոգիական մոտեցումը և կիրառությունը
Հե ռա հար զոն դա վո րումն օգ նում է գնա հա տել առ կա էրո զի ա յի մա կար դա կը և էրո զի ոն ռիս կե
րը (պատկեր 8): Հե ռա հար զոն դա վոր ման մե թո դո լո գի ան են թադ րում է այն պի սի քար տեզ նե րի 
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ստեղ ծում, որոնք կմատ նան շեն էրո
զի ա յից տու ժած տա րածք նե րը: Մե
թոդն առա ջար կում է օգ տա գոր ծել 
քար տեզ ներ՝ մատ նան շե լով, թե որ 
հատ ված ներն են են թարկ վել էրո զի
ա յի:  Այս տե ղե կատ վու թյու նը կօգ նի 
մշա կել ռազ մա վա րու թյուն ներ՝ հո
ղօգ տա գործ ման ձևի հա մա պա տաս
խա նեց ման, էրո զի ա յի վե րահսկ ման 
և էրո զի ոն պրո ցես նե րի ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ դի տարկ ման հա մար: 
էրո զի ոն փո փո խու թյուն նե րը մո նի
տո րին գի են թար կե լու հա մար  կա րե լի 
է կի րա ռել ժա մա նա կա ցույց ներ: Մի 
կող մից, էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյան 
մի ջո ցա ռում նե րի հա ջող ված լի նե լը 
կա րող է մո նի տո րին գի են թարկ վել 
ազ գա յին մա կար դա կում, մյուս կող
մից, էրո զի ոն նոր տե ղա մա սե րի ու  
էրո զաց ված տա րածք նե րի ընդ լայ
նու մը կա րող են օգ նել գոր ծո ղու թյուն
նե րի դա սա կարգ մա նը ըստ առաջ
նա հեր թու թյան: Հե ռա հար զոն դա
վոր ման տեխ նո լո գի ա յի մշակ ման և 
ներդր ման նպա տա կը էրո զի ոն ռիս

կե րի քար տե զի ստաց մամբ էրո զի ոն ռիս կե րի վե րա բե րյալ տա րա ծա կան տե ղե կու թյուն նե րի տրա
մադ րումն է (հո ղի հնա րա վոր կո րուստ) և այն պի սի մե թոդ նե րի ու եղա նակ նե րի ապա հո վու մը, որոնք 
ըն դօ րի նա կե լի են և կա րող են օգ տա գործ վել էրո զի ոն ռիս կե րի փո փո խու թյուն նե րը մո նի տո րին գի 
են թար կե լու նպա տա կով: 
Ար բա նյա կա յին պատ կեր նե րը տե ղե կու թյուն ներ են տրա մադ րում բու սա ծած կի  ներ կա վի ճա կի վե
րա բե րյալ՝ վեր լու ծե լով պատ կեր նե րի  տար բեր սպեկտ րալ մի ջա կայ քե րը (կար միր, մոտ ինֆ րա
կար միր): Կլի մա յա կան տվյալ ներն ու տե ղում նե րի քար տեզ նե րը ներ կա յաց նում են անձ րև նե րի քա
նա կը տվյալ մար զում, իսկ բարձ րու թյուն նե րի թվա յին մո դել նե րը տե ղե կու թյուն ներ են տրա մադ րում 
լան ջե րի թե քու թյան աս տի ճա նի և եր կա րու թյան վե րա բե րյալ: Ելա կե տա յին այս տվյալ նե րի հի ման 
վրա հա մա կարգ չա յին մո դել նե րի մի ջո ցով կա րե լի է հաշ վար կել հո ղի էրո զի ոն ռիս կե րը և ստեղ ծել 
տա րած քի էրո զի ա յի հակ վա ծու թյան քար տեզ ներ: ԳՄՀԸ աջակ ցու թյամբ կով կա սյան փոր ձա գետ
նե րի կող մից մշակ ված այս պես կոչ ված «Խո ցե լի ու թյան մո դե լ¦ը (Mikeladze & Nikolaeva, 2016 թ.) 
էրո զի ոն ռիս կե րի քար տե զի պատ րաստ ման գոր ծիք է: Խթան նե րը բազ մա զան են. այն աշ խար
հագ րա կան մեծ տա րածք նե րի հա մար մի ան ման եղա նա կով ար դի ա կան տե ղե կու թյուն նե րի հա
վա քագր ման հա մե մա տա բար մատ չե լի ու արագ մի ջոց է, ան հա սա նե լի տա րածք նե րից տվյալ նե րի 
ստաց ման մի ակ պրակ տիկ ճա նա պարհն է: Ստաց ված տվյալ նե րը կա րող են հա մա կարգ չի մի ջո ցով 
մշակ վել և այ նու հե տև հա մադր վել ԱՏՀ այլ շեր տե րի հետ: Սա կայն, դրանք երև ույ թը ներ կա յաց նող 
ան մի ջա կան նմուշ ներ չեն: Ուս տի դրանք պետք է ճշտվեն` որո շա կի դաշ տա յին տվյալ նե րի մի ջո ցով 
հա մադր վե լով իրա կա նու թյան հետ: Առան ձին երև ույթ ներ կա րե լի է շփո թել, եթե սենսորը դրանք չի 
տար բե րում՝ հան գեց նե լով դա սա կարգ ման սխալ նե րի: Պետք է հաշ վի առ նել, որ  պատ կե րում կա
րող են հայտն վել երև ույթ ներ, որոնք նա խա տես ված չէ ին չափ ման հա մար: Ար բա նյա կա յին լու սան
կար նե րի լու ծա չա փը չա փա զանց ցածր է ման րակր կիտ քար տե զագր ման հա մար: 

Ռյա թազա

Նիգավան

Կանիաշիր

Շենկանի Միրաք

Լուսագյուղ

Ապարան

Սադունց
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0"
N

40
°4
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0"
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0 3 61,5

Պայմանական նշաններ

Բնակավայրեր

Ցածր էրոզիայի վտանգ

Միջին էրոզիայի վտանգ

Բարձր էրոզիայի վտանգ

Պատկեր 8. Պի լո տա յին տա րա ծաշր ջա նի էրո զի ոն ռիս կե րի քար տեզ՝ 
ստաց ված ար բա նյա կա յին պատ կեր նե րի վեր ծան ման մի ջո ցով
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Մո դուլ 4. Հա մայն քա յին ան տա ռա
պա տում
Ընդհանուր ծանոթություն 

Սահմանում. Անտառ (ՀՀ անտառային 
օրենսգիրք, 2005 թ.)
Ան տա ռա յին կամ ան տա ռա պատ ման նպա տա
կով հատ կաց ված այլ հո ղե րում ծա ռաթ փա յին 
բու սա կա նու թյան գե րակշ ռու թյամբ կեն սա բա
նա կան բազ մա զա նու թյան ու բնա կան մի ջա
վայ րի բա ղադ րիչ նե րի փո խա դար ձո րեն կապ
ված և մի մյանց վրա փո խազ դող ամ բող ջու
թյուն, որի նվա զա գույն մա կե րե սը կազ մում է 0,1 
հեկ տար, նվա զա գույն լայ նու թյու նը` 10 մետր, 
և որ տեղ ծա ռե րի սա ղար թը ծած կում է տվյալ 
տա րած քի առն վազն 30 տո կո սը, ինչ պես նաև 
նախ կի նում ան տա ռա ծածկ ան տա ռա յին հո ղե
րի ոչ ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րը:

Կեն սա զանգ վա ծի կու տակ ման և կա յու նու
թյան տե սան կյու նից առա վել հա ջող ված 
էկո հա մա կար գերն ան տառ ներն են: Այս 
պնդու մը վե րա բե րում է բո լոր այն վայ րե
րին, որ տեղ կլի ման և հո ղա յին պայ ման նե րը 
նպաս տա վոր են ծա ռե րի աճ ի հա մար: Ան
տա ռը էկո լո գի ա կան սահ մա նա փա կում նե րի 
է հան դի պում մի այն այն վայ րե րում, որ տեղ  
եղա նա կա յին պայ ման նե րը խիստ ցուրտ են 
(արկ տի կա կան և մեր ձարկ տի կա կան գո տի), 
ջրի հա սա նե լի ու թյու նը չա փա զանց սահ մա
նա փակ է (անա պատ ներ, կի սա ա նա պատ
ներ, սա վան նա ներ և տա փաս տան ներ) կամ 
հո ղա յին պայ ման նե րը ան բա րեն պաստ են 
(ճահ ճուտ ներ, սննդա նյու թե րի պա կաս):
Հա րա վա յին Կով կա սում ան տառ նե րի տա րա ծու մը սահ մա նա փակ վում է եր կու բնա կան գոր ծոն նե րով: 
Փոքր և Մեծ Կով կա սում ան տառ նե րի վե րին սահ մա նը հաս նում է ծո վի մա կե րև ույ թից 2.3002.600 մ 
բարձ րու թյուն նե րը: Հա րա վա յին Կով կա սի որոշ հատ ված նե րում տա փաս տա նա յին և կի սա ա նա պա տա
յին էկո հա մա կար գե րը ձև ա վո րում են ան տառ նե րի ստո րին սահ մա նը: Եվ րո պա յի բնա կան բու սա կան 
աշ խար հի քար տե զը (նկ.1) ներ կա յաց նում է բնա կան բու սա ծած կը՝ մար դու մի ջամ տու թյան բա ցա կա յու
թյան պայ ման նե րում: Մ.թ.ա. 6րդ հա զա րա մա յա կի կե սե րին (Hamon, 2009 թ.) մար դու մի ջամ տու թյու նը 
սկսեց փո փո խել ու վե րա ձև ել բնա կան ան տա ռա ծած կը: Ան տառ նե րը հատ վում էին վա րե լա հո ղեր ու 
արո տա վայ րեր ստա նա լու հա մար, այս պի սով բաց լանդ շաֆտ նե րը ընդ լայն վե ցին հատ կա պես 20
րդ դա րի վեր ջին՝ լայ նա ծա վալ ան տա ռա հա տում նե րի հե տև ան քով:

Պատկեր 1. 
Հայաստանի 
բնական բուսածածկը 
(Bohn et al., 2004 թ.) 60           30             0                           60 կիլոմետր

Աղբյուր։ Հայաստանի բնական բուսածածկը (Bohn և այլք. 2004)

Գիհու և նոճու նոսրանտառ և թփուտներ

Բարձր լեռնային շրջանների ձնածածկ և ձնա
մերձ բուսա կա նու թյուն

Ալպյան բուսականություն

Են թալ պյան և մի ջերկ րա ծո վյան բու սա կա նու թյուն

Լեռնային բարձրլեռնային սոճուտներ

Հաճարկուտներ և հաճարկուտբոխուտներ

Խառը լեռնատափաստանային կաղնեբոխուտներ

Խառը լեռնային կաղնեբոխուտներ
Կով կա սյան շու ղա խո տա յին տա փաս տան ներ

Լճեր

Անդր կով կա սյան խո տա բու սա յին տա փաս տան

Հա րա վա յին հար թա վայ րա յին, բլու րա յին, կի սաթ փա
յին անա պատ ներ

Ցա մա քա յին հա լո ֆի տա յին/աղու տա յին բու
սա կա  նու  թյուն

Քսե րո ֆիտ բու սա կա նու թյուն
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Անտառների կարևորագույն գործառույթները

Պատկեր 2. Անտառների տարատեսակ էկոհամակարգային ծառայությունները 
Աղբյուր՝ www.growtree.com 

Ապահովում է ապաստան և ստվեր

Պայքարում է գլոբալ
տաքացման դեմ

Ապահովում է մրգերով,
անասնակերով և անտառմթերքով

Կլանում է ածխածին

Նպաստում է հողի էրոզիայի կանխարգելմանը 

Նվազեցնում է աղմկային/
ձայնային աղտոտումը 

Բարելավում է ջրի որակը

Նվազեցնում է օդի ջերմաստիճանը 
և խթանում տեղումների քանակը

Մաքրում է օդը մրից

Նվազեցնում է քամու ուժը

Ան տառ նե րը ձև ա վո րում են կա յուն էկո հա մա կար գեր, որոնք բնա կան ճա նա պար հով վե րար տադր
վում են, պահ պա նում իրենց տև ա կան գո յու թյու նը և դի մա կա յում են բա զում ար հա վիրք նե րի: Բնա
կան ան տա ռա յին էկո հա մա կար գը տրա մադ րում է բազ մա թիվ էկո հա մա կար գա յին ծա ռա յու թյուն
ներ, ինչ պի սին են օրի նակ՝ փայ տա նյու թի և վա ռե լա փայ տի մթե րու մը, ջրի մաք րու մը, ած խած նի 
կլա նու մը, հան գիս տը և այլն (պատկեր 2): Լեռ նա յին շրջան նե րում, ան տառ նե րը կա տա րում են նաև 
էրո զի ա յի և բնա կան  աղե տե րի դեմ պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույթ (ձնա հոս քեր, սո ղանք ներ, բե կո
րա յին փլու զում ներ կամ քա րա թա փում ներ): 
Գե րա րա ծեց ման կամ հա մա տա րած ան տա ռա հա տում նե րի հե տև ան քով  վնաս ված բու սա կա նու
թյամբ կամ լերկ տա րածք նե րը մե ծա պես են թա կա են էրո զի ա յի՝ անձ րև նե րի և մա կե րե սա յին ջրե րի 
հոս քի հե տև ան քով: Ան տա ռի սա ղար թա խիտ զանգ վա ծը նվա զեց նում է տե ղա տա րափ անձ րև նե րի 
քայ քա յիչ ու ժը՝ պա հե լով ջրի որո շա կի քա նա կը ծա ռե րի սա ղար թին (կա սե ցում): Իսկ  ծա ռե րի խո րը 
ար մա տա յին հա մա կար գը ապա հո վում է հո ղի ամ րու թյու նը և, այդ պի սով նվա զեց նում է սո ղանք
նե րի ու բե կո րա յին փլու զում նե րի ռիս կը: Ան տառ նե րը կա րող են ար դյու նա վե տո րեն պաշտ պա
նել գյու ղե րը և բնա կե լի են թա կա ռուց վածք նե րը քա րա թա փում նե րի ու ձյու նա հոսք նե րի հե տև ան
քով առա ջա ցող վնաս նե րից՝ այս պի սով, նվա զեց նե լով բնա կա վայ րե րի և են թա կա ռուց վածք նե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մար նա խա տես վող տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի ներդ րու մա յին ծախ սե րը:

Պատկեր 3: Բնական պայմաններում տեղումների գրեթե ամբողջ քանակը պահվում է բույսերի կողմից, 
գոլորշիանում կամ ներծծվում հողի մեջ: Մարդու միջամտության արդյունքում (կառուցապատում, անտառահատում) 
ջրի մակերեսային հոսքը զգալիորեն ավելացել է, մինչդեռ հողի կողմից ներծծումը և գոլորշիացումը նվազել է:
Աղբյուր՝ http://www.ecy.wa.gov/programs/wq/stormwater/images/runoff_illustration.jpg
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Անտառապատման նախագծի պլանավորումը և նախապատրաստումը

Սահմանում. Անտառապատում 
(ՀՀ անտառային օրենսգիրք, 2005 թ.)
Ար հես տա կան ան տառմ շա կույթ նե րի 
հիմ նադ րում ու աճե ցում տնկման եւ 
ցան քի մի ջո ցով` ոչ ան տա ռա ծածկ 
հո ղե րի, ինչ պես նա եւ այլ նպա տա
կա յին նշա նա կու թյան հո ղե րի վրա։

Հա րա վա յին Կով կա սի լեռ նա յին շրջան նե րում, տա
րածք նե րը, որոնք տու ժել են էրո զի ա յից կամ գե րա
րա ծե ցու մից, կա րող են վե րա կանգն վել ցան կա պատ
ման (պաշտ պա նու թյուն՝ խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր 
անա սուն նե րից) և սերմ նա բու սակ նե րի տնկման 
մի ջո ցով: Նման մի ջամ տու թյան առա վե լու թյուն նե րը 
բազ մա զան են, քա նի որ ծա ռե րը ոչ մի այն ամ րաց նում 
են հո ղը, այ լև նպաս տում են գյու ղա կան բնա կա վայ
րե րում կեն սա պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը:
Անտառապատման միջոցառումները կարող են բաժանվել երեք հիմնական փուլի՝

A general rule of any 
afforestation: Imitate the 
natural vegetation in 
terms of species 
composition and structure

Ան տա ռա պատ ման ընդ
հա նուր կա նոն. նմա նա
կել բնա կան բու սա կա
նու թյա նը՝ տե սա կա յին 
կազ մի և կա ռուց ված քի 
առու մով

Անտառապատում. տնկման սխե մա յի և ծա ռա տե
սակ նե րի ընտ րու թյուն, ցան կա պա տում և տնկի նե րի 
տնկում (ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ մի քա նի շա բա թից 
մին չև մի քա նի ամիս):
Խնամք. ոռո գում, էտում, հունձ և այլն (շա րու նա կա
կան մի ջո ցա ռում ներ՝ սերմ նա բու սակ նե րի տնկու մից 
հե տո, 310 տա րի նե րի ըն թաց քում): 
Կառավարում. ան տա ռա բու ծա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
իրա կա նա ցում, ինչ պի սին են օրի նակ՝ ան տառտն կար կի նոս րա ցու մը, բեր քա հա վա քը կամ ան տառ նե
րի վե րար տադ րու թյու նը (խնամ քի փու լին հա ջոր դող ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում): 
Սերմ նա բու սակ նե րի կպչո ղա կա նու թյան, ծախ սար դյու նա վե տու թյան և էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյան 
տե սան կյու նից լավ ար դյունք նե րի հաս նե լու հա մար ան տա ռա պատ ման մի ջո ցա ռում նե րը պետք է 
ման րակր կիտ կեր պով պլա նա վոր վեն: Չնա յած սույն ձեռ նար կը hիմ նա կա նում կենտ րո նա նում է 
ան տա ռա պատ ման մի ջո ցա ռում նե րի պլա նա վոր ման և իրա կա նաց ման վրա՝ կա րև որ է ի սկզբա
նե մտա ծել նաև խնամ քի ու կա ռա վար ման մա սին: Ովքե՞ր են ան տա ռա պատ վող տա րածք նե րի 
սե փա կա նա տե րերն ու շա հա ռու նե րը: Ո՞վ է պա տաս խա նա տու խնամ քի ու բեր քա հա վա քի հա մար: 
Արդյ՞ոք առ կա է կար գա վո րող օրենսդ րա կան դաշտ, որը հնա րա վո րու թյուն կտա հա մայնք նե րին  
օգտ վել ան տա ռա պատվ ած տա րածք նե րից: 

Ստուգել ընդհանուր պայմանները և միջոցների առկայությունը

Առա ջին քայ լով անհ րա ժեշտ է հստա կեց նել ան տա ռա պատ ման աշ խա տանք նե րի 
ընդ հա նուր կա ռուց ված քը. 

·· Ֆինանսական միջոցների առկայություն (սահմանվում են տարածքի չափերը, անտա
ռապատման սխեման և խնամքի մեթոդները),
·· մարդ կա յին ռե սուրս նե րը և ոչ ֆի նան սա կան ներդ րում նե րը (աշ խա տող ներ հա մայնք նե

րից, ան տա ռա գետ ներ, տե ղա կան նյու թեր, ինչ պի սին են օրի նակ սեր մե րը, սերմ նա բու սակ
նե րը, մուլ չա պատ ման նյու թե րը),
·· ժամկետները (ան տա ռա պա տու մը եր կա րա տև գոր ծըն թաց է, և առա ջին ան տա ռա նյու թի 

մթեր ման հա մար պա հանջ վում է 1030 տա րի),
·· եր կա րա ժամ կետ իրա վունք նե րը, շա հա ռու ներն ու պա տաս խա նատ վու թյու նը (պար տա

դիր հա մա ձայ նագ րե րի ձեռք բե րում՝ հա մայնք նե րի և/կամ ղե կա վար նե րի հետ՝ եր կա րա
ժամ կետ խնամքն ու կա ռա վա րումն ապա հո վե լու հա մար): 
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Համայնքային հողի 
էրոզացվածության 

աստիճանը

 Համայնքի 
հետաքրքրվածությունը 

Էրոզիայի վերահսկողության 
միջոցառումներում 

ներգրավված լինելու 
հարցում  

Համապատասխան 
սերմնաբուսակների 

առկայությունը

Ոռոգման ջրի 
առկայությունը

Խնամքի համար 
անհրաժեշտ աշխատուժի 

առկայությունը

Արածեցման 
ծանրաբեռնվածությունը/ 

ցանկապատման 
տարբերակները 

Հողակտորի հնարավոր 
չափն ու ձևը

Պատկեր 4. Հիմնական գործոնները, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել անտառապատման աշխատանքները 
պլանավորելիս 

Տարածքի ընտրությունը
Ան տա ռա պատ ման աշ խա տանք նե րը սկսե լուց չա փա զանց կա րև որ է տա րած քի պատ շաճ ընտ րու
թյու նը՝ տաս նա մյակ ներ կամ նույ նիսկ դա րեր շա րու նակ հա ջո ղու թյան ապա հով ման նպա տա կով: Եթե 
գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան շատ տե սակ նե րի դեպ քում տա րածք նե րը կա րող են մի քա նի 
տա րի անց փո փոխ վել, ապա ան տա ռա պատ ման աշ խա տանք նե րը տև ա կան ժա մա նակ կապ ված են 
սերմ նա բու սակ նե րի տնկա տե ղի հետ: Սո վո րա բար, տա րած քի ընտ րու թյունն իրա կա նաց վում է առն
վազն եր կու խումբ չա փո րո շիչ նե րով՝ տեխ նի կա կան/բնա պահ պա նա կան և սո ցի ալտնտե սա կան: Եր
կուսն էլ սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են:

Տարածքի ընտրության տեխնիկական/
բնապահպանական չափորոշիչներ
·· Ո՞ր տա րածք նե րը կա րող են ան տա ռա պատ
վել (կլի մա յա կան սահ մա նա փա կում ներ, հո
ղե րին ներ կա յաց վող նվա զա գույն պա հանջ
ներ):
·· Ո՞ր էկո հա մա կար գա յին ծա ռա յու թյուն ներն 
են առաջ նա յին հա մար վում հա մայն քի բնակ
չու թյան հա մար (օրի նակ՝ էրո զի ա յի վե րահս
կո ղու թյուն, հանգս տի/ռեկ րե ա ցի ոն ար ժեք
ներ, պաշտ պա նու թյուն՝ բնա կան աղետ նե
րից, ան տա ռա նյու թի ար տադ րու թյուն, խմե
լու ջրի պահ պա նում և այլն):
·· Ար դյո՞ք տա րածք նե րը հա սա նե լի են և ու նեն 
հա մա պա տաս խան չափ ու ձև:

Տա րած քի ընտ րու թյան սո ցի ալ-տնտե-
սա կան չա փա նիշ ներ
·· Ար դյո՞ք հա մայն քի/հո ղի սե փա կա նա տե րը 
աջակ ցում է ան տա ռա պատ մա նը տվյալ 
հատ վա ծում:
·· Ար դյո՞ք կա հա կա սու թյուն հո ղօգ տա գործ
ման այլ տե սակ նե րի հետ (օր. արո տա վայ
րե րի կամ մար գա գե տին նե րի կո րուստ, 
նախ րա քար շի ճա նա պար հի ար գե լա փա
կում):
·· Ար դյո՞ք նոր ան տա ռա յին էկո հա մա կար գի 
դրա կան ազ դե ցու թյու նը գե րա զան ցում է 
հո ղօգ տա գոր ծու մից ներ կա յումս ստաց
վող օգուտ նե րը: Ար դյո՞ք ան տա ռա պատ
ման նպա տա կով կա տար վող ներդ րում
ներն ար դա րաց ված են:
·· Ար դյո՞ք առ կա են օրենսդ րա կան պա հանջ
ներ, որոնք թույլ են տա լիս փո փո խել հո ղի 
նպա տա կա յին նշա նա կու թյու նը՝ վե րա ծե
լով այն ոչ ան տա ռա յի նից ան տա ռա յի նի: 
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Կա րող են նե րառ վել լրա ցու ցիչ հար ցեր և չա փա նիշ ներ: Որոշ հար ցե րի, հատ կա պես սո ցի ալ
տնտե սա կան ոլոր տին առնչ վող, կա րող են մի այն որա կա կան պա տաս խան ներ տրվել՝ հիմն վե լով 
բո լոր շա հա ռու նե րի հետ բուռն քննար կում նե րի վրա: 

Տնկվող տարածքի ձևի ու չափի հաշվառումը 
Ան տա ռա պատ ման ընդ հա նուր ծախ սե րը 1 հաի հա մար սեր տո րեն կապ ված են տա րած քի մա քուր 
չափ սե րի և ձևի հետ: Ան տա ռա պատ ման են թա կա ընդ հա նուր տա րած քի ավե լաց մա նը զու գա հեռ 
մեկ հաի հա մար պա հանջ վող ծախ սե րը նվա զում են: Սա հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է ցան
կա պատ ման ծախ սե րով, որոնք կազ մում են ան տա ռա պատ ման ընդ հա նուր ծախ սե րի մեծ մա սը: 
Ան տա ռա պատ ված տա րածք ներն ընդ լայ նե լիս (ուղ ղան կյու նա ձև տա րածք նե րի դեպ քում)` ցան
կա պա տի հա րա բե րա կան եր կա րու թյու նը մեկ հաի կտրված քով նվա զում է: Հա յաս տա նյան պի լո
տա յին տա րածք նե րի ցան կա պատ ման փոր ձը ցույց է տա լիս, որ մեկ հեկ տա րի հաշ վով ան տա ռա
պատ ման ընդ հա նուր ծախ սե րը (աշ խա տանք և ցան կա պատ ման ու տնկման հա մար անհ րա ժեշտ 
նյու թե րը` առանց սերմ նա բու սակ նե րի ձեռք բեր ման) 5 հեկ տա րից փոքր տա րած քի հա մար երեք 
ան գամ գե րա զան ցում են 10 հեկ տա րից մեծ տա րածք նե րի ցան կա պատ ման ծախ սե րը (2.400.000 
ՀՀ դրամ/հա և 716.000 ՀՀ դրամ/հա):  
Ձգված կամ ոչ կա նո նա վոր ձև ու նե ցող տա րածք նե րի դեպ քում վե րը նշված պնդու մը կա րող է նաև 
սխալ լի նել, քա նի որ մեկ հեկ տար ցան կա պա տի հա րա բե րա կան եր կա րու թյու նը, ընդ հա նուր տա
րա ծու թյան ընդ լայն մա նը զու գա հեռ պար տա դիր չի, որ նվա զի:  Ան կա նոն կամ փոքր տա րածք նե
րի ան տա ռա պատ ման դեպ քում, կա րող է դի տարկ վել մե տա ղա կան ցան ցե րով առան ձին ծա ռե րի 
պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյու նը: 

Տունկի համապատասխան ժամանակահատվածի որոշումը  
Հա րա վա յին Կով կա սի կլի ման հիմ նա կա նում բնո րոշ վում է ամ ռան շրջա նում գրանց վող տե ղում
նե րի ցածր մա կար դա կով: Քա նի որ սերմ նա բու սակ նե րի  ար մա տա յին հա մա կար գը փոքր է, երի
տա սարդ տնկի ներն ավե լի զգա յուն են երաշ տի նկատ մամբ, քան  հա սուն ծա ռե րը: Աշ նա նա յին 
ծա ռա տուն կի առա վե լու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ լայ նա տե րև ծա ռերն ար դեն կորց րել են 
իրենց սա ղարթն ու այդ իսկ պատ ճա ռով գո լոր շի աց ման մա կար դա կը (ջրի գո լոր շա ցու մը բույ սե րի 
կող մից) նվա զում է: Աշ նա նը, ձմռանն ու գար նա նը խո նա վու թյան մա կար դակն ավե լի բարձր է, 
ինչն օգ նում  է սերմ նա բու սակ նե րին ավե լի խո րը ար մա տա յին հա մա կարգ ձև ա վո րել` ամա ռա յին 
երաշտ նե րին դի մա կա յե լու հա մար: Վաղ գար նանն իրա կա նաց վող ծա ռա տուն կը ևս լավ հնա րա
վո րու թյուն է` ամ ռան երաշ տից առաջ ձմռա նը կու տակ ված խո նա վու թյու նից օգտ վե լու առու մով:  

Ցանկապատում

Շատ դեպ քե րում, ան տա ռա պատ ման հա մար նա խա տես ված տա րածք նե րը հան դի սա նում են 
արո տա վայ րեր: Սերմ նա բու սակ նե րը եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի արա ծե ցու մից և վայ րի կեն դա
նի նե րից պաշտ պա նե լու հա մար առա ջարկ վում է նախ քան դրանց տնկու մը ան տա ռա պատ ման 
են թա կա տա րած քը ցան կա պա տել:



34 Հողերի էրոզիայի ինտեգրված վերահսկողության ձեռնարկ

Աղյու սակ 1: Ցան կա պատ ման տար բեր տե սակ նե րի գնե րը, թե րու թյուն ներն ու առա վե լու թյուն նե րը

Ցանկապատի 
տեսակը

Ցանկապատման 
սյուների 
տեսակները 

Նյութերի 
արժեքը

Շինարարական 
աշխատանքների 
ծախսեր

Առավելությունները/թերությունները 

Մետաղյա 
ցանց

Մե տա ղյա կամ 
փայ տե (կամ եր կու
սի հա մադ րու թյու նը)

Բարձր (2.200
4.500 ՀՀ 
դրամ/մ)

Բարձր (հատ կա
պես, երբ սյու ներն 
ամ րաց նե լու հա մար 
օգ տա գործ վում է 
ցե մենտ)

Առավելություն՝ դի մաց կուն է, ար դյու
նա վետ է մանր և խո շոր կեն դա նի նե րի 
դեպ քում: 
Թերություն՝ դժվար է սերմ նա բու սակ
նե րի աճից հե տո ապա մոն տա ժել և 
կրկին օգ տա գոր ծել այն:  

Փշալարեր Բետոնե
Ցածր (մոտ. 
1.000 ՀՀ 
դրամ/մ)

Ցածր (300400 ՀՀ 
դրամ/մ)

Թերություն՝ հեշտ չէ կա ռու ցել փշա լա րե
րից ցան կա պատ, որն ար դյու նա վետ կլի
նի մանր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի դեպ
քում (այծ, ոչ խար): Եթե ցան կա պա տի 
կա րի քը այ լևս չկա, փշա լա րե րը պետք է 
հե ռաց վեն, քա նի որ դրանքվ կա րող են 
վնա սել մարդ կանց և կեն դա նի նե րին: 

Էլեկտրական 
ցանկապատ

Պլաստմասե
Մի ջին (մոտ. 
1.500 ՀՀ 
դրամ/մ)

Ցածր (50100 ՀՀ 
դրամ/մ)

Առավելություն՝ կա րող են հեշ տու թյամբ 
ապա մոն տաժ վել և կրկին օգ տա գործ
վել: 
Թերություն՝ ըն թա ցիկ սպա սարկ ման 
կա րիք ու նեն: 

Ծառատեսակներն ու սերմնաբուսակների որակը 
Ծառատեսակների ընտրությունը

Ստու գա թերթ. Ծա ռա տե սակ նե րի 
ընտ րու թյու նը
·· Ընտ րել տե ղի բնակ լի մա յա կան պայ

ման նե րին լավ հար մար ված տե սակ ներ:
·· Գնա հա տել շրջա կայ քի բնա կան ան

տառ նե րը: 
·· Ընդգր կել ու ղեկ ցող տե սակ ներն ու 

թփա տե սակ նե րը: 
·· Հաշ վի առ նել տե ղա կան պա հանջ նե րը. 

ան տա ռա նյութ, մրգա տու կամ ըն դա վոր 
ծա ռեր hատապ տուղ ներ և այլն: 

Ան տա ռա պատ ման աշ խա տանք նե րում խոր հուրդ է 
տրվում օգ տա գոր ծել տե ղա կան տար բեր ծա ռա տե
սակ ներ, քա նի որ դրանք լա վա գույնս կա րող են դի
մա կա յել տվյալ բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րին և 
հե տև ա բար դի մաց կուն են վնա սա տու նե րի ու կլի մա
յա կան տա տա նում նե րի հան դեպ: 
Հա մա պա տաս խան տե սակ ներն ընտ րե լու հա մար 
կա րև որ է իրա կա նաց նել ծրագ րում ընդգրկ ված ավե
լի լայն տա րած քի զննում (սքրի նինգ)՝ նա խա պատ
րաս տե լու հա մար այն տե սակ նե րի ցան կը, որոնք 
բնա կա նո րեն աճում են տվյալ բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րում: Դի տարկ ված բնա կան ան տառ նե րը  
պետք է նման լի նեն ան տա ռա պատ վող տա րածք նե

րին՝ բարձ րու թյան, դիր քադ րու թյան, հո ղի տե սա կի և ջրագ րու թյան տե սան կյու նից: Աղետ նե րից հե տո 
(քա մա տա պալ, սո ղանք, հրդեհ ներ) բնա կան վե րա կանգ նու մը նմա նա կե լու նպա տա կով ան տա ռա
պատ ման հա մար ընտր ված տե սակ նե րի շար քում անհ րա ժեշտ է ընդգր կել գլխա վոր ծա ռա տե սակ նե
րը (կա ղա մա խի, կե չի Լիտ վի նո վի) և թփա տե սակ նե րը (սո վո րա կան մաս րե նի, ազն վա մո րի, աս պի
րակ և այլն): Որ պես գլխա վոր տե սակ ներ,  նպա տա կա հար մար են  խո շո րա ռէջ կաղ նին, բարձր լեռ
նա յին թխկին և Լիտ վի նո վի կե չին: Խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում հիմն վե ցին սո վո րա կան սո ճու 
խո շոր տնկարկ ներ: Սո վո րա կան սո ճին Հա րա վա յին Կով կա սի բարձր լեռ նա յին գո տում աճող տե ղա
կան տե սակ նե րից չէ, բայց որ պես գլխա վոր տե սակ, իր էկո լո գի ա կան լայն տա րած ման տի րույ թով 
(ամպ լի տու դով) աճում է ծո վի մա կե րև ույ թից մին չև 2.300 մ բարձ րու թյան վրա: 
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Անտառապատման համար առաջարկվող ծառերի ու թփերի տեսակները 
Հայաստանում 

Գլխավոր տեսակները

Խոշորառէջ կաղնի, Quercus macranthera
Խո շո րա ռէջ կաղ նին տա րած ված է հա րա վա րևմ
տյան Ասի ա յում (Թուր քիա, Իրան): Տե րև ա թափ 
ծա ռա տե սակ է, որի բարձ րու թյու նը կա րող է հաս
նել 30 մի: Լու սա սեր և ջեր մա սեր է, նա խընտ րում է 
ծա կոտ կեն կա ռուց ված քով և սննդա րար նյու թե րով 
հա րուստ հո ղը:  

Թխկի բարձրլեռնային, Acer trautvvetteri

Բարձր լեռ նա յին թխկին, Կով կա սի և Փոքր Ասի
ա յի պոն տա կան ափի էն դե միկ տե սակ նե րից է, 
լայ նա սա ղարթ է հաս նում է մին չև 16 մ բարձ
րու թյան: Այն հար մար ված է են թալ պյան բնակ
լի մա յա կան պայ ման նե րին (ծո վի մա կե րև ույ թից 
1.8002.500 մ բարձր), երաշ տա դի մաց կուն չէ, 
սա կայն ցրտա դի մաց կուն է: 

Սոճի սովորական, Pinus sylvestris (var. hamata)
Սո վո րա կան սո ճին աճում է տար բեր բնա կա վայ
րե րում և սո ճի նե րից ամե նա տա րած վածն է, որը 
տա րած ված է մի լի ո նա վոր հա եկ տար նե րի վրա ողջ 
Եվ րա սի ա յում: Այն լավ է աճում աղ քատ, թույլ հո ղե
րում: Կով կա սում այն աճում է մին չև է ծո վի մա կե
րև ույ թից 2.600 մ բարձ րու թյուն նե րի վրա: 
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Ուղեկցող, մրգատու տեսակներ և թփատեսակներ

Կեչի Լիտվինովի, Betula litwinowii (Synonym: B. 
pubescens)
Կե չու այս տե սա կը տա րած ված է արև ե լյան և հյու
սիսարև ե լյան Թուր քի ա յից դե պի Կով կաս տա րա
ծաշր ջա նում: Բարձ րա հա սակ ծա ռա տե սակ է, որը 
հան դի պում է են թալ պյան ան տառ նե րում և ան տա
ռի վե րին գո տուց բարձր լեռ նե րում:  

Արոսենի սովորական, Sorbus aucuparia

Սո վո րա կան արո սե նին վար դազ գի նե րի ըն տա
նի քի տե րև ա թափ ծառ կամ թուփ է: Պտուղ նե րը 
հա տապտ ղան ման խնձո րիկ ներ են, որոնք որ
պես սնունդ են ծա ռա յում շատ թռչուն նե րի հա
մար: Այն գե րիշ խող ծա ռա տե սակ նե րից է: Աճ
ման պայ ման նե րի նկատ մամբ պա հանջ կոտ չէ: 

Խնձորենի արևելյան, Malus orientalis
Աճում է հաս նե լով 10 մ բարձ րու թյան և տա րած ված 
է լեռ նա յին ան տառ նե րում, ան տա ռի եզեր քին, բա
ցատ նե րում և գե տա փե րին: Հան դի պում է մին չև 
2.000 մ բարձ րու թյուն նե րի վրա և հան դի սա նում է 
տե ղաբ նակ տե սակ՝ Կով կա սի, Իրա նի և Թուր քի ա
յի հա մար:

Այլ տեսակներ ·· գերիմաստի, Viburnum lantana
··  ասպիրակ արևքուրիկատերև, Spiraea 

hyhypericifolia
·· մասրենի, Rosa sp.
·· դեղին ակացիա Caragana arborescens

Տե սակ նե րին վե րա բե րող տե ղե կատվություն ը և նկարները վերց ված են wikipedia ազատ հան րա գի տա րա նից և 
iucnredlist.org կայ քից

Սերմ նա բու սակ նե րի ընտ րու թյուն. բաց և փակ (կոն տեյ նե րա յին) ար մա տա յին հա մա-
կար գով սերմ նա բու սակ նե րի հա մե մա տա կա նը 

Տնկա րան նե րը սո վո րա բար տրա մադր վում են բաց կամ փակ (կոն տեյ նե րա յին) ար մա տա յին հա
մա կար գով սերմ նա բու սակ ներ: Բաց ար մա տա յին հա մա կար գով սերմ նա բու սակ նե րը սո վո րա բար 
աճում են բա ցօ դյա տնկա րան նե րում: Տնկա րան նե րի են թա կա ռուց ված քա յին ծախ սե րը բաց ար
մա տա յին հա մա կար գով սերմ նա բու սակ նե րի ար տադր ման դեպ քում ավե լի ցածր են քան փակ 
ար մա տա յին հա մա կար գով սերմ նա բու սակ ներ աճեց նե լու դեպ քում: Տնկա րա նից ան տա ռա պատ
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ման վայր տե ղա փո խե լու հա մար, սերմ նա բու սակ նե րը դուրս են հան վում հո ղից՝ մնա լով առանց 
բնա հո ղի: Բաց ար մա տա յին հա մա կար գով սերմ նա բու սակ ներն անհ րա ժեշտ է զգու շո րեն տե ղա
վո րել պո լի է թի լե նա յին պար կե րի մեջ և տնկել 12 օրից ոչ ավե լի ուշ: Այս ըն թաց քում, ոչ ար մա տա
յին հա մա կար գը, և ոչ էլ պար կե րը չպետք է հայտն վեն արևի ճա ռա գայթ նե րի տակ: Բաց վի ճա
կում մնա լը հան գեց նում է մա զար մատ նե րի արագ վնաս ման սահ մա նա փա կե լով տնկե լուց հե տո 
ջրի ու սննդա րար նյու թե րի կլա նու մը: Վնաս ված ար մա տա յին հա մա կար գով սերմ նա բու սակ նե րը 
հա ճախ մա հա նում են տնկվե լուց 12 շա բաթ անց: 

Պատկեր 5. Կաղ նու կոն տեյ նե րա յին սերմ նա բու սակ ներ (ձա խից) և 2.5 տա րե կան բաց ար մա տա յին հա մա կար գով 
կաղ նու սերմ նա բու սակ (աջից)

Կոնտեյներային սերմնաբուսակները սո վո րա բար ար տադր վում են այն տնկա րան նե րում, որոնք  
կա հա վոր ված են ջեր մոց նե րով և ոռոգ ման հա մա կար գով: Տե րև ա թափ ծա ռե րը (կաղ նի, հա ցե նի, 
կե չի, թխկի) սո վո րա բար աճեց վում են կոն տեյ ներ նե րում, յու րա քան չյու րում՝ 18 սմ խո րու թյամբ 
4x7 մի ա վոր, մինչ դեռ սո վո րա կան սո ճին (Pinus sylvestris) աճեց վում է 5x8 մի ա վոր նե րա ռող տու
փե րում՝ 14 սմ խո րու թյամբ: Սերմ նա բու սակ նե րը 12 տա րի աճեց վում են կոն տեյ ներ նե րում, այ
նու հե տև տե ղա փոխ վում են տնկա տեղ, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տնկի նե րը տնկել իրենց 
իսկ հո ղա խառ նուր դով: Սա առա վե լու թյուն է դի տարկ վում հատ կա պես չոր շրջան նե րում, քա նի որ 
ար մատ նե րը պա տած հո ղա գուն դը պա րու նա կում է այն պի սի հո ղա խառ նուրդ, որը կա րող է խո
նա վու թյունն ավե լի լավ պա հել, քան բաց ար մատ նե րը: Կոն տեյ նե րա յին սերմ նա բու սակ նե րի թույլ 
կող մե րից է ար մատ նե րի դե ֆոր մա ցի ա յի հնա րա վո րու թյու նը, այն դեպ քե րում, երբ կոն տեյ նե րը 
չա փա զանց փոքր է և տնկի նե րը չա փա զանց եր կար են պահ վում կոն տեյ նե րում: Դե ֆոր մաց ված 
ար մատ նե րը կա րող են կպչո ղա կա նու թյան ու աճի տեմ պի նվազ ման պատ ճառ հան դի սա նալ և 
ան գամ տնկե լուց մի քա նի տա րի անց, երբ ար մա տա յին հա մա կար գը չի կա րո ղա նում պատ շաճ 
կեր պով զար գա նալ՝ հան գեց նել բույ սի մահ վան: Կոն տեյ նե րա յին սերմ նա բու սակ նե րի դեպ քում`   
կոն տեյ նե րի ձև ա վո րած բրգա ձև տես քին հա մա պա տաս խան տնկման փո սե րը փո րե լու հա մար, 
կա րող են օգ տա գործ վել հա տուկ գոր ծիք ներ:
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Table 2: Comparison of bare rooted versus containerized seedlings.

Սերմնաբուսակի 
տեսակը

Առավելությունները Թերությունները

Բաց արմատային 

·· Սո վո րա բար ավե լի էժան է: 
·· Աճեց վում է տնկարկ նե րում՝ առանց են թա կա
ռուց ված քա յին մեծ ներդ րում նե րի:
·· Ար մա տա յին հա մա կար գը սո վո րա բար լավ զար
գա ցած է:

·· Չա փա զանց զգա յուն է տե ղա փոխ ման և 
տնկման ըն թաց քում ոչ պատ շաճ խնամ
քի նկատ մամբ:
·· Կա րող է ու նե նալ եր կար ար մատ ներ (>20 
սմ) որոնց հա մար անհ րա ժեշտ են խո րը 
փո սեր և տնկման պատ շաճ գոր ծըն թաց:

Կոնտեյներային

·· Ավե լի դի մաց կուն է տե ղա փոխ ման և մի քա նի 
օր պա հե լու տե սան կյու նից (անհ րա ժեշտ է ջրել):
·· Ար մատ նե րը պաշտ պան ված են և ավե լի քիչ են 
վնաս վում տնկե լիս
·· Տնկվե լուց հետ ար մատ նե րը մնում են իրենց 
բնա հո ղում, հե տև ա բար ծա ռե րը ավե լի քիչ են 
սթրե սի են թարկ վում: 
·· Տնկման ծախ սե րը կա րող են էա պես նվա զել՝ 
տնկման հա մար նա խա տես ված հա տուկ գոր
ծիք ներն օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով:

·· Կոն տեյ նե րա յին սերմ նա բու սակ նե րի ար
տադ րու թյան հա մար ավե լի մեծ ներդ
րում ներ են պա հանջ վում՝ հան գեց նե լով 
սերմ նա բու սակ նե րի ավե լի բարձր ար
ժե քի:
·· Եթե սերմ նա բու սակ նե րը եր կար պահ վեն 
կոն տեյ նե րում, ապա ար մատ նե րը կա րող 
են դե ֆոր մաց վել:

Տնկման սխեմաներն ու ագրոտեխնիկան

Տնկման սխեման նկարագրում է սերմնաբուսակների թիվը և դրանց բաշխումը 1 հաի վրա:
Տնկման ագրոտեխնիկան նկարագրում է, թե ինչպես են սերմնաբուսակները տնկվում:

Գծային և խմբային տնկման սխեմաներ
Գծա յին մո տե ցու մը սո վո րա բար են թադ րում է տնկման մեծ խտու թյուն (6.0009.000 սերմ նա
բու սակ՝ 1 հա տա րած քի վրա), քա նի որ բա րեն պաստ միկ րոկ լի մա յի ստեղծ ման (օրի նակ՝ քա
մու արա գու թյան նվա զեց ման) հա մար սերմ նա բու սակ նե րի մի ջև ըն կած հե ռա վո րու թյու նը պետք է 
փոքր լի նի: Գծա յին տնկման ձև ա փոխ ված տար բե րա կը շախ մա տա ձև տնկումն է (պատկեր 6Բ): 
Սերմ նա բու սակ նե րի քա նա կը նվա զում է, սա կայն նա խագ ծի փո փո խու թյու նը ապա հո վում է մա կե
րե սա յին ջրե րի կու տա կում՝ լանջն ի վար գտնվող հա ջորդ խրա մա տում: 

Ժա մա նա կա կից ան տա ռա պատ ման մո տե ցում նե րում ավե լի շատ նա խա պատ վու թյու նը տրվում է 
խմբա յին տնկմա նը (պատկեր 6 Գ և 6Դ) քան գծա յի նին: Խմբա յին տնկման սխե մա նե րի մեծ մա սը 
նա խագծ վում է կազ մե լով 10x10 մ և 15x15 մ վան դա կա պատ կեր:Ար դյուն քում ստաց վում է 100 մին
չև 45 վան դակ՝ մեկ հաի վրա: Յու րա քան չյուր վան դա կում մի խումբ սերմ նա բու սակ ներ տնկվում 
են մի մյան ցից շատ մոտ հե ռա վո րու թյան վրա: Խմբե րը պետք է նա խագծ վեն շրջա նա ձև կամ քա
ռան կյու նա ձև, ծա ռե րի մի ջև ըն կած հե ռա վո րու թյու նը պետք է կազ մի 0.41 մ: Մեկ խմբում 912 
սերմ նա բու սակ նե րա ռե լու և կենտ րոն նե րի մի ջև՝ 1015 մ հե ռա վո րու թյունն ապա հո վե լու դեպ քում՝ 
1 հաի վրա տնկվում է 45100 խումբ, իսկ սերմ նա բու սակ նե րի ընդ հա նուր թի վը հաս նում է 500ից 
1200ի: 

Հաշ վի առ նե լով սերմ նա բու սակ նե րի կո րուստն, ակն կալ վում է, որ կեն սու նա կու թյու նը կպահ պա
նի տնկի նե րի 6080% ը, և ուս տի ան տա ռը կձև ա վոր վի ի սկզբա նե տնկվա ծից ավե լի փոքր թվով 
ծա ռե րից: 
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Պատկեր 6. Տնկման 
տար բեր սխե մա նե րի 
հա մե մա տու թյու նը

Ա. Գծային տնկման սխեմա Բ. Շախմատաձև տնկման սխեմա

Գ. Խմբային տնկման սխեմայի տեսքը Դ. Գլխա վոր և ու ղեկ ցող տե սակ նե րով 
խմբա յին տնկման օրի նակ

Աղյու սակ 3: Տնկման տարբեր սխեմաների առավելությունների և թերությունների 
համեմատությունը

Առավելությոնները Թերությունները 

Գծային տնկում

·· Հեշտ ըն կա լե լի է և լայ նո րեն կի րառ վող: 
·· Հեշտ է իրա կա նաց նել ար դյունք նե րի դի տար կում, 
քա նի որ նույն ծա ռա տե սակ նե րը մեկ շար քով են 
տնկված: 
·· Հնա րա վոր է հո ղի մե խա նի զաց ված նա խա պատ
րաս տում:
·· Խիտ տնկումն ապա հո վում է խիտ ծա ռուտ, ան
գամ այն դեպ քում, երբ ակն կալ վող կո րուստ նե րը 
մեծ են:

·· Ծախ սե րը մեծ են՝ սերմ նա բու սակ նե րի մեծ 
քա նա կի պատ ճա ռով:  
·· Տնկման ու խնամ քի ծախ սե րը բարձր են: 
·· Մեկ հեկ տա րի հա մար անհ րա ժեշտ է մեծ 
քա նա կու թյամբ ոռոգ ման ջուր: 
·· Խո տի մե խա նի զաց ված հունձն, առանց 
սերմ նա բու սակ նե րը վնա սե լու, դժվար է 
իրա կա նաց նել:

Շախմատաձև 
տնկում

·· Սերմ նա բու սակ նե րի թի վը փոքր է, և ուս տի 
տնկման հա մար ավե լի քիչ աշ խա տան քա յին ռե
սուրս է պա հանջ վում: 
·· Մա կե րե սա յին ջրե րի հոս քի ար դյու նա վետ վե
րահս կո ղու թյուն: 
·· Ըն դար ձակ տա րածք նե րում էրո զի ա յի վե րահս կո
ղու թյան նպա տա կով տնկարկ նե րի հիմն ման հա
ջող տար բե րակ է հան դի սա նում:

·· Հո ղի մե խա նի զամց ված նա խա պատ րաս
տու մը դժվա րա նում է (աս տի ճա նա կան 
խրա մատ ներ):  
·· Ոռո գումն ավե լի աշ խա տա տար է: 

Խմբային

տնկում

·· Սերմ նա բու սակ նե րի քա նա կի նվազ մամբ կրճատ
վում են ան տա ռա պատ ման ծախ սե րը:
·· Խնամքն ավե լի դյու րին է, քա նի որ ավե լի քիչ թվով 
ծա ռեր է անհ րա ժեշտ մուլ չա պա տել և ջրել: 
·· Դե ռևս կրում է միկ րոկ լի մա յի ապահվ ման գոր ծա
ռույ թը: 
·· Ան գամ 60% կոսրս տի դեպ քում խմբի առն վազ 35 
ծառ/թուփ կեն սու նակ են և ար դյուն քում ու նե նում 
ենք 200500 ծառ/հա: 
·· Խմբե րի մի ջև խոտ հուն ձի իրա կա նա ցու մը հեշտ է:

·· Խրա մատ նե րի հետ հա մե մատ, ոռո գումն 
ավե լի դժվար է իրա կա նաց նել: 
·· Խմբա յին տնկու մը տա րած ված չէ Հա յաս
տա նում: Մար դիկ թե րա հա վատ են:
·· Կա րող է ավե լի շատ ժա մա նակ պա հանջ
վել պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույթ կա տա
րող ծա ռե րով ու թփե րով տա րած քը պա
տե լու հա մար: 
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Ագրոտեխնիկա. Խրամատների և փոսերի համեմատություն
Խորհր դա յին շրջա նում առ այ սօր ան տա ռա պատ ման ամե նա տա րած ված ագ րո տեխ նի կան լան ջի հո
րի զո նա կան նե րին զու գա հեռ խրա մատ նե րի փո րումն է (30 սմ լայ նու թյամբ, 35 սմ խո րու թյամբ): Խրա
մատ նե րի մի ջև հե ռա վո րու թյու նը կազ մում է 23 մ՝ կախ ված լան ջի թե քու թյան աս տի ճա նից (որ քան 
ավե լի զա ռի թափ, այն քան հե ռա վո րու թյունն ավե լի քիչ): Այս խրա մատ նե րում, յու րա քան չյուր 3050 սմ 
հե ռա վո րու թյան վրա տնկվում է 1 սերմ նա բու սակ՝ ար դյուն քում 1 հաի հա մար ստա նա լով 6.0009.000 
սերմ նա բու սակ (պատկեր 7Ա): Տնկման նման բարձր խտու թյան դեպ քում կա րե լի է ակն կա լել երի տա
սարդ ծա ռե րի սա ղար թի արագ մի ակց ման՝ այլ բու սա տե սակ նե րի աճից խու սա փե լու հա մար: 

A general rule of any 
afforestation: Imitate the 
natural vegetation in 
terms of species 
composition and structure

Խո նա վու թյուն պահ
պա նե լու և հո ղի բա
րեն պաստ պայ ման ներ 
ապ հո վե լու նպա տա
կով փո սե րը և խրա
մատ նե րը պատ րաս
տեք տնկե լուց ան մի
ջա պես առաջ:

Խրա մատ նե րի այ լընտ րան քը 2040 սմ տրա մագ ծով և 
3040 սմ 
խո րու թյան տնկա փո սերն են (գծ 7Բ): Տնկա փո սե րը կա
րող են կի րառ վել ինչ պես գծա յին, այն պես էլ խմբա յին 
տնկման հա մար: 
Խո րը փո սե րը ոռո գումն առա վել դյու րին են դարձ նում և 
ապա հո վում են պաշտ պա նու թյուն քա մուց, սա կայն ավե
լա նում է շրջա պա տող բու սա կա նու թյան աճի հե տև ան քով 
ճնշվե լու վտան գը: 

7Ա. Կաղնու սերմնաբուսակները՝ տնկված 
խրամատներում

7Բ. Կաղնու սերմնաբուսակները՝ տնկված 
փոսերում

Աղյուսակ 4. Տնկման տարբեր ագրոտեխնիկաների համեմատությունը:

Տնկման 
ագրոտեխնիկա

Առավելություններ Թերություններ

Խրամատներ

·· Խրա մատ նե րը կա րող են փոր վել տրակ տո րով 
(ժա մա նա կի և ռե սուրս նե րի տե սա կե տից ար դյու
նա վետ է):

·· Կլա նում է մա կե րե սա յին ջրե րը և պա հում է խո
նա վու թյու նը:

·· Տնկելն ու ոռո գե լը հեշտ է խրա մա տի եր կայն քով:
·· Հար մար է խիտ տնկման հա մար:

·· Եթե հո րի զո նա կան գծե րով չի տնկվում, 
ապա հոր դա ռատ անձ րև նե րի դեպ քում 
էրո զի ա յի ռիսկն ավե լա նում է:

·· Քար քա րոտ տա րածք նե րում դժվար է փո
րե լը: 

·· Խիտ տնկված սերմ նա բու սակ նե րը ձգտում 
են հնա րա վո րինս շատ արևի լույս, ջուր ու 
սննդա նյու թեր ստա նալ: Մի քա նի տա րի 
անց անհ րա ժեշտ է նոս րա ցում կա տա րել: 

Տնկափոսեր

·· Ճկուն է սերմ նա բու սակ նե րի տնկ ման տեղն ընտ
րե լու տե սան կյու նից, հատ կա պես քար քա րոտ 
տե ղանք նե րի ու զա ռի թափ լան ջե րի դեպ քում:

·· Խո րը տնկա փո սե րը պա հում են խո նա վու թյունն 
ու պաշտ պա նում տնկի նե րը քա մուց:

·· Նա խագ ծից կախ ված կա րող է փո փոխ վել (գծա
յին կամ խմբա յին):

·· Փոր ման արա գու թյու նը կա րող է ավե լա նալ՝ հո
րա տիչ նե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով: 

·· Աշ խա տա տար է՝ տնկման և խնամ քի տե
սան կյու նից (ոռո գում, խոտ հունձ):

·· Փո սե րի պատ շաճ խո րու թյունն ու ձևը (այդ 
թվում նաև՝ կի սա լուս նա ձև թում բը՝ ստո
րին հատ ված նե րում) պետք է վե րահսկ վի: 
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Խնամք
Ոռոգում
Ոռո գու մը կա րող է նպաս տել ար մատ նե րի զար գաց մա նը՝ առա ջին 13 տա րի նե րի ըն թաց քում և 
բարձ րաց նել դրանց կպչո ղա կա նու թյու նը: Եթե ոռոգ ման մշտա կան հա մա կարգ չի հիմն վում, ապա 
տնկման առա ջին իսկ օրը յու րա քան չյուր սերմ նա բու սակ պետք է ոռոգ վի 510 լիտր ջրով, բա ցա ռու
թյամբ այն դեպ քե րի, երբ անձ րև է տե ղում կամ հո ղը նա խորդ անձ րև նե րի ար դյուն քում հա գե ցած է 
ջրով: Ամա ռա յին երաշ տի շրջա նում 1ից 4 ան գամ 10 լ ջրով ոռո գու մը կնպաս տի սերմ նա բու սակ նե րի 
աճին ու կպչո ղա կա նու թյա նը: Ոռոգ ման կա թի լա յին հա մա կարգն ամե նա ար դյու նա վետն է, սա կայն 
չա փա զանց ծախ սա տար է: Դույ լե րով կամ ռե տի նե խո ղո վակ նե րով ոռոգ ման ապա հո վումն առա վել 
իրա տե սա կան է թվում, քա նի որ ոռո գու մը պետք է իրա կա նաց վի մի այն առա ջին 12 տա րի նե րի ըն
թաց քում (աճի ցածր տեմ պի դեպ քում՝ 3 տա րի): Ոռոգ ման գոր ծըն թացն արա գաց նե լու հա մար նպա
տա կա հար մար կլի նի տե ղադ րել 1.5  3 մ3 տա րո ղու թյամբ ջրի շար ժա կան բա քեր՝ աղ բյուր նե րից ջու րը 
հա վա քե լու հա մար:

Մուլչապատում և մոլախոտերի դեմ պայքար  
Երբ հո ղը բեր րի է, խո տա բույ սե րի ու անաս նա կե րի աճը կա րող է ավե լի արագ ըն թա նալ և ստվե
րել սերմ նա բու սակ նե րը: Կախ ված աճ ման պայ ման նե րից, կա րող է տա րե կան 13 ան գամ քաղ
հա նի անհ րա ժեշ տու թյուն առա ջա նալ: Բարձ րա դիր տա րածք նե րում (ծո վի մա կե րև ույ թից 1800 մից 
բարձր), որ տեղ տե ղում նե րի մա կար դա կը ցածր է, կա րող է տա րե կան ըն դա մե նը 1 մի ջամ տու թյան 
անհ րա ժեշ տու թյուն առա ջա նալ: Մո տա կա մար գա գե տին նե րում խոտ հուն ձի հա ճա խու թյու նը կա րող 
է ծա ռա յել որ պես ցու ցա նիշ, թե որ քան հա ճախ է անհ րա ժեշտ իրա կա նաց նել քաղ հա նի մի ջո ցա
ռում ներ: Հնձած խո տը կա րող է օգ տա գործ վել մուլ չա պատ ման հա մար՝ ծած կե լով սերմ նա բու սակ
նե րի շրջա կա հո ղը: Նվա զեց նե լով հո ղից ջրի գո լոր շի ա ցու մը, մուլ չա պա տու մը նվա զեց նում է նաև 
ոռոգ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը և հա կազ դում է մո լա խոտ նե րի աճին (պատկեր 8): 

Պատկեր 8. Մուլ չա պատ ման ար դյու նա վե տու թյու նը
Աղ բյու ր՝ Vukusin H. et al: Production without Destruction, Natural Farming Network ZW
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Մոդուլ 5. Հողային բիոինժեներիա
Ընդհանուր Տեղեկատվություն 

Սահմանում. Հողային բիոինժեներիա  
(Polster, 2002 թ.)
Հո ղա յին բի ո ին ժե նե րի ան, որո շա կի ին
ժե նե րա կան գոր ծա ռույթ ներ կա տա րող 
կա ռույց նե րի շի նա րա րու թյան նպա տա
կով կեն դա նի բու սա կան նյու թե րի կի
րա ռումն է: «Կեն դա նի ին ժե նե րա կան 
հա մա կար գեր ն», որոնք կազմ վում են 
տե ղում առ կա նյու թե րից և հա ճախ օգ
տա գործ վում են հո ղի մա կե րև ույ թի ամ
րաց ման և էրո զի ոն խնդիր նե րի դեմ 
պայ քա րի հա մար:

 Հո ղա յին բի ո ին ժե նե րի ան վե րա բե րում է այն մի ջո
ցա ռում նե րին, որոնք բու սա կան ծագ ման նյու թե րով 
պաշտ պա նա կան կա ռույց նե րի շի նա րա րու թյան 
նպա տա կով հա մա տե ղում են բնա պահ պա նու թյան,  
ջրա բա նու թյան, երկ րա բա նու թյան, ֆի զի կա յի և 
ճար տա րա գի տու թյան սկզբունք նե րը: Դրանք կի
րառ վում են էրո զի ան վե րահս կե լու կամ նվա զեց նե
լու, հո ղե րը պաշտ պա նե լու և լան ջե րը կա յու նաց նե
լու նպա տա կով: Իբ րև կեն դա նի հա մա կար գեր, հո
ղա յին բի ո ին ժե նե րա կան կա ռույց նե րը խնամք գրե
թե չեն պա հան ջում և ապա հո վում են ար դյու նա
վետ, եր կա րա ժամ կետ պաշտ պա նու թյուն հո ղի 
էրո զի ա յից և տա րի նե րի ըն թաց քում ավե լի ու ավե
լի ամ րա նում (Polster, 2003 թ.):

Պատկեր 1. Հենապատնեշներ (Polster, 2003 թ.)

Բի ո ին ժե նե րի ա յում օգ տա գործ վում են այն նյու թե
րը, որոնք հան դի պում են բնու թյան մեջ` հա մադր
վե լով տեխ նի կա կան շի նա րա րա կան նյու թե րի հետ: 
Որ պես օրի նակ կա րող են ծա ռա յել փոքր դա րա
վանդ նե րը, որոնք կա սեց նում են հո ղագ րուն տի դե
պի վար հոս քը կամ հե նա պատ նեշ նե րը, որոնք 
դան դա ղեց նում են ջրի արագ հոս քը (պատկեր 1):

Ի տար բե րու թյուն զուտ ֆի զի կա կան ին ժե նե րի ա յի, 
կեն դա նի բույ սե րի վրա հիմն ված բի ո ին ժե նե րա
կան կա ռույց նե րին ժա մա նակ է անհ րա ժեշտ իրենց 
առա վե լա գույն ամ րու թյանն ու պաշտ պա նա կան 
ար դյու նա վե տու թյա նը հաս նե լու հա մար: Բու սա
կան և տեխ նի կա կան շի նա րա րա կան նյու թե րի հա
մադ րու թյունն հո ղի պաշտ պա նու թյան ու էրո զի ա
յի վե րահս կո ղու թյան տե սան կյու նից թույլ է տա լիս 

արագ ար դյունք նե րի հաս նել` մի և նույն ժա մա նակ խթա նե լով բնու թյան վրա հիմն ված եր կա րա
ժամ կետ լու ծում նե րը:

Հո ղա յին բի ո ին ժե նե րի ան էրո զի ոն և մա կե րե սա յին սո ղանք նե րին առնչ վող խնդիր նե րի լուծ ման 
պատ շաճ մի ջոց է, հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը սահ մա նա փակ են 
(Lammeranner և այլք, 2005 թ.): Այս մի ջո ցը կա րող է իրա կա նաց վել չա փա զանց ծախ սար դյու նա
վետ կեր պով, եթե օգ տա գործ վեն տե ղում առ կա նյու թերն ու աշ խա տու ժը: Սո վո րա բար, մե քե նա
յաց ման, գի տե լիք նե րի ու սար քա վո րում նե րի տե սան կյու նից ներ կա յաց վող տեխ նի կա կան ցածր 
պա հանջ նե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում բի ո ին ժե նե րա կան կա ռույց նե րի հիմն ման և սպա
սարկ ման գոր ծըն թա ցում ներգ րա վել տե ղի բնակ չու թյա նը: 
Բի ո ին ժե նե րա կան մո տեց ման մեկ այլ առա վե լու թյուն նե րից է էկո հա կար գա յին գոր ծա ռույթ նե րի 
խթա նումն ու կեն սա բազ մա զա նու թյան ամ րապն դու մը` բու սա ծած կի պաշտ պա նու թյան, ինչ պես 
նաև բնա կան լանդ շաֆ տա յին կա ռույց նե րի հիմն ման մի ջո ցով: Կեն սու նակ ու խիտ բու սա կա նու
թյուն ստա նա լուց հե տո, հա մա պա տաս խան բի ո ին ժե նե րա կան մե թոդ նե րը կա րող են հան գեց նել 
էրո զի ա յի ար դյու նա վետ ու եր կա րա ժամ կետ վե րահս կո ղու թյան: 
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Բի ո ին ժե նե րի ա յի առա վե լու թյուն ներն են`
·· ծախ սար դյու նա վե տու թյու նը,
·· սար քա վո րում նե րի, նյու թե րի և գի տե լի քի տե սան կյու նից ցածր պա հանջ նե րը, 
·· հա մայն քի բնա կիչ նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րո թյան ըն ձե ռու մը, 
·· էկո հա մա կար գե րի գոր ծառ նու թյանն ու կեն սա բազ մա զա նու թյա նը նպաս տե լը, 
·· հո ղի որա կի և ար տադ րո ղա կա նու թյան բա րե լա վու մը,
·· էրո զի ա յի ար դյու նա վետ, եր կա րա ժամ կետ վե րահս կո ղու թյան ապա հո վու մը:

Աղյուսակ 1. Բիոինժեներական կառուցվածքների տեխնիկական և բնապահպանական գործառույթները (Zeh, 2007 թ.)

Տեխնիկական. Բնապահպանական.

·· հո ղի մա կե րև ույ թի պաշտ պա նու թյու նը՝ 
քա մու, տե ղում նե րի, սառ նա մա նի քի կամ 
հո սող ջրե րի հե տև ան քով առա ջա ցող 
էրո զի ա յից, 
·· պաշտ պա նու թյուն քա րա թա փում նե րից, 
·· դրե նաժ,
·· պաշտ պա նու թյուն քա մուց,
·· ջրի քայ քա յիչ ու ժի նվա զե ցում (գե տեր, 

հե ղե ղատ ներ):

·· ջրա յին ռե ժի մի բա րե լա վում՝ հո ղում 
խո նա վու թյան կու տակ ման և պահ
պան ման մի ջո ցով, 
·· հո ղի դրե նաժ, 
·· պաշտ պա նու թյուն քա մուց, 
·· հո ղի մե խա նի կա կան կազ մի բա րե լա

վում՝ բույ սե րի ար մատ նե րի մի ջո ցով,
·· գետ նա մերձ օդի և հո ղի շեր տե րի ջեր

մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րի հա վա
սա րակշ ռում, 
·· ստվեր, 
·· հո ղի սննդա յին բա ղադ րու թյան բա րե

լա վում, 
·· հա րա կից արո տա վայ րե րի ու ցան քա

տա րա ծու թյուն նե րի ար տադ րո ղա կա
նու թյան բա րե լա վում:

Կիրառման ոլորտը և բնական սահմանափակումները
Բի ո ին ժե նե րա կան մե թոդ նե րը կա րող են կի րառ վել այն վայ րե րում, որ տեղ որ պես կեն դա նի շի նա
նյութ օգ տա գործ վող բույ սե րը կա րող են աճել: Բնա կան սահ մա նա փա կում նե րը կա րող են պայ
մա նա վոր ված լի նել օրի նակ լեռ նա յին (ալ պյան) գո տի նե րի ծո վի մա կե րևույ թից չա փա զանց մեծ 
բարձ րու թյամբ: Շրջա կա մի ջա վայ րի զննու թյու նը կնպաս տի ծա ռե րի ու թփե րի աճին խո չըն դո տող 
հնա րա վոր սահ մա նա փա կում նե րի բա ցա հայտ մա նը: 
Բի ո ի ժե նե րի ան կա րող է լու ծում ներ առա ջար կել Հա րա վա յին Կով կա սի լեռ նա յին շրջան նե րում 
հա ճախ հան դի պող էրո զի ոն հե տև յալ երև ույթ նե րի հա մար՝ քայ քայ ված լան ջեր և նախ րա քար շի 
ճա նա պարհ ներ, ինչ պես նաև փոքր հե ղե ղատ ներ: 
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Նախրաքարշի 
քայքայված 
ճանապարհ

Քայքայված լանջեր Փոքր հեղեղատներ

Պատկեր 2. Հարավային Կովկասում հանդիպող հողի քայքայման և էրոզիոն երևույթները, որոնք կարող են 
հաղթահարվել բիոինժեներիայի միջոցով

Բիոինժեներական աշխատանքների տարածքի և համապատասխան միջոցառումների 
ընտրություն
Բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րը նպաս տում են քայ քայ ված ու էրո զաց ված տա րածք նե րի վե
րա կանգն մա նը: Այս պի սով, տա րած քի ընտ րու թյան հա մար գոր ծում է եր կու հիմ նա կան չա փա նիշ.

·· Էրոզիայի առաջացում - Էրոզիոն ի՞նչ երևույթ է առկա։
Էրո զի ան հա ճախ առա ջա նում է զա ռի թափ կամ գեր շա հա գործ ված տա րածք նե րում: Հե տև ա բար, 
առա վել տա րած ված վայ րե րը, որ տեղ բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նա ցու մը հա
մա պա տաս խան մո տե ցում է հա մար վում, դրանք նախ րա քար շի ճա նա պարհ ներն են (հատ կա պես 
գյու ղե րի շրջա կայ քում), ինչ պես նաև կիր ճե րը, խրա մատ նե րը, ժա մա նա կա վոր կամ մշտա կան ջրի 
հոս քով հե ղե ղատ նե րը, գե րա րա ծեց ված տա րածք նե րը, որ տեղ տե սա նե լի են լերկ հո ղակ տոր ներ, 
ճա նա պարհ նե րի ու արա հետ նե րի եր կայն քով ձգվող թե քու թյուն ներն ու մշտա պես ընդ լայն վող գե
տա փե րը:

·· Էրո զի ա յի կա րև ո րու թյու նը - վտան գում են ար դյո՞ք մարդ կանց կյան քը, են թա կա ռուց-
վածք ներն կամ ապ րուս տի մի ջոց նե րը: 

Բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նա ցու մը, չնա յած իր ծախ սար դյու նա վե տու թյա նը, ջան
քեր ու մի ջոց ներ է պա հան ջում (աշ խա տուժ, նյու թեր): Ուս տի, տե ղա մա սե րը պետք է ընտր վեն՝ հիմն
վե լով հե տև յալ սկզբունք նե րի վրա. 

·էրո զի ան, ցե խա հոս քը, քա րա թա փում նե րը վտան գում են մարդ կա յին կյան քը կամ են
թա կա ռուց վածք նե րը (ճա նա պարհ ներ, տներ, ջրամ բար ներ), 

·էրո զի ան բա ցա սա կան տնտե սա կան հե տև անք ներ է առա ջաց նում (հո ղի/արո տա վայ րի 
ար տադ րո ղա կա նու թյան կո րուստ, վտանգ եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի հա մար, նախ րա
քար շի ճա նա պարհ նե րի ար գե լա փա կում), 
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·տա րած քը վե րար տադր վե լու իրա տե սա կան հնա րա վո րու թյուն ու նի: Ըն դամ նե նը 1020% 
բու սա ծա ծով պատ ված, ին տեն սիվ շա հա գործ վող և բարձր թե քու թյան տա րածք ներն 
ավե լի մեծ ջան քեր են պա հան ջում: Նման տե ղանք նե րը պետք է դուրս մնան գոր ծու
նե ու թյան դաշ տից, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ այդ ուղ ղու թյամբ աշ խա տում են 
մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պու թյուն ներ,

·էրո զի ան վտան գում է էկո հա մա կար գա յին այլ ծա ռա յու թյուն նե րը կամ եր կա րա ժամ կետ 
հե ռան կար նե րը (արո տա վայ րե րի աս տի ճա նա կան քայ քա յում), 

·անհ րա ժեշտ է ապա հո վել առն վազն ժա մա նա կա վոր ցան կա պա տում: Բի ո ին ժե նե րի ան 
գործ ու նի կեն դա նի բույ սե րի ու սեր մե րի հետ, որոնք անհ րա ժեշտ է պաշտ պա նել արա
ծող կեն դա նի նե րից, 

·բա րե լավ մանն են թա կա տա րածք նե րի վեր հա նու մից հե տո անհ րա ժեշտ է կա տա րել հա
մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե րի ընտ րու թյուն: Այս գոր ծըն թա ցը պայ մա նա վոր ված է՝
·էրո զի ա յի տե սա կով, 
·բնա կան պայ ման նե րով (թե քու թյան աս տի ճան, տե ղում ներ, բնա կան բու սա

ծածկ, ջեր մաս տի ճան, ջրի առ կա յու թյուն, քա մի, հա րա բե րա կան բարձ րու թյուն), 
·շի նա րա րու թյան (քա րեր, գե րան ներ, ճյու ղեր և այլն) և բու սա կա նու թյան վե րա

կանգն ման (սեր մեր, ծղոտ, խոտ, կտրոն ներ, տնկի ներ, գո մաղբ և այլն) հա մար 
անհ րա ժեշտ նյու թե րի առ կա յու թյամբ:

Տար բեր էրո զի ոն երև ույթ նե րի և բնա կան պայ ման նե րի դեպ քում կա րող են տե ղին լի նել հա մա պա
տաս խան տար բեր մի ջո ցա ռում նե րը կամ դրանց հա մակ ցու թյու նը (աղյու սակ 2)։

Աղյու սակ 2. Բի ո ին ժե նե րա կան մի ջոց ներ՝ տար բեր էրո զի ոն գոր ծըն թաց նե րի և բնա կան պայ ման նե րի հա մար 

Էրոզիոն գործընթացների տեսակները 

և բնական պայմանները
Բիոինժեներական միջոցառումների տարբերակները

Նախրաքարշի քայքայված ճանապարհներ
Ժամանակավոր ցանկապատում, դարավանդների հիմնում, 

մուլչապատում (ծղոտ/խոտ), ցանքս 

Գերարածեցված լանջեր 
Ժամանակավոր ցանկապատում, 

մուլչապատում (ծղոտ/խոտ)

Քարքարոտ, ցածր արտադրողականությամբ լանջեր  
Ժամանակավոր ցանկապատում, փայտե պատնեշների/

հենապատնեշների հիմնում, թեք եզրերի հարթեցում, 
մուլչապատում (ծղոտ/խոտ), թփերի տնկում

Փոքր հեղեղատներ
Ժամանակավոր ցանկապատում, դարավանդների հիմնում, 

մուլչապատում (ծղոտ/խոտ), թփերի տնկում 

Մի ջո ցա ռում նե րի վերջ նա կան ընտ րու թյան վրա ազ դում է այն հան գա ման քը, թե ինչ նյու թեր են 
հա սա նե լի: Հիմ նա կան ամե նա կի րա ռե լի նյու թե րի բնու թա գի րը ներ կա յաց ված է աղյու սակ 3ում: 
Առ կա ռե սուրս նե րի և նա խա տես վող մի ջո ցա ռում նե րի ու ար դյունք նե րի հա մադ րու թյունն ապա
հո վե լու հա մար կա րող է պա հանջ վել ստեղ ծա գոր ծա կան միտք ու իմպ րո վի զա ցի ոն մո տե ցում: 
Օրի նակ՝ դա րա վանդ նե րի կա ռուց ման հա մար օգ տա գործ վող գե րան նե րը կա րող են փո խա րին վել 
ու ռե նու կամ բար դու փոքր ճյու ղե րից կազմ ված կա պոց նե րով (ճյու ղե րի խուրց, կա պոց ) (պատկեր 
3):
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A general rule of any 
afforestation: Imitate the 
natural vegetation in 
terms of species 
composition and structure

Բիոինժեներիայում 
կիրառվող ընդհանուր 
կանոն.  Նայե՛ք Ձեր 
շուրջն ու օգտվեք 
առկա նյութերից:

Պատկեր 3. Ճյուղերից կազված կապոցը՝ որպես այլընտրանք փայտե գերաններին 

Աղյուսակ 3.  Բիոինժեներիայում առավել հաճախ օգտագործվող նյութերի բնութագիրը

Նյութ Նկարագրություն Կիրառում Սահմանափակումներ
Առկայությունը՝ 
Արագած լեռան 
մերձակայքում 

Առկայությունը 
Հայաստանում 

Փայտե գերաններ

Տրա մա գի ծը՝ 
1020սմ, եր կա րու

թյու նը՝ 
< 4 մ

Բո լոր տի պի 
կա ռույց նե րում, 
օրի նակ՝ դա րա

վանդ ներ,
պատ նեշ ներ, հե
նա պատ նեշ ներ

Չկա Սահմանափակ է 
Առկա է որոշ 
շրջաններում 

Ծառերի ճյուղեր
Կեն դա նի կամ չոր, 
13սմ. տրա մագ ծով

Տնկման հա մար 
նա խա տես ված 

կտրոն ներ, եր կար 
ճյու ղեր՝ կա պոց

նե րի հա մար 

Տե ղի պայ ման նե րին 
(ցուրտ կամ չո րա յին) 
հար մա րեց ված տե
սակ նե րի առ կա յու

թյուն 

Սահ մա նա փակ է (հա
մա պա տաս խա նում են 
մի այն ու ռե նին, մաս րե

նին և բար դին)

Առկա է 

Ծղոտ կամ հնձած 
խոտ

Չոր կամ թարմ 
խոտ (հնձվում է 
սեր մե րի ձև ա վո

րու մից հե տո)

Լերկ հո ղե րի վրա 
բու սա կա նու թյան 
վե րա կանգ նում 

Չկա Առկա է Առկա է 

Ծղոտ 
Հացահատիկի 

բերքի մնացորդներ
Մուլչապատում

Ու ժեղ քա մի նե րի դեպ
քում կա րիք է լի նում 

ծած կե լու 
Առկա է Առկա է

Գոմաղբ 
12 տարվա կովի 

կամ ոչխարի 
գոմաղբ

Քայքայված հողի 
պարարտացում  

Թարմ գոմաղբը 
հարմար չէ

Առկա է Առկա է

Ընտր ված տե
սակ նե րի սերմ
նա բու սակ նե րը 

Բար դու (Populus 
sp.), ու ռե նու (Salix 

sp.), մաս րե նու 
(Rosa sp.), վայ րի 
խնձո րե նու (Malus 

sp.) և փոքր թփե րի 
սերմ նա բու սակ ներ  

Բու սա կա նու թյան 
վե րա կանգ նում և 
զա ռի թափ տա

րածք նե րի կա յու
նա ցում 

Ան տա ռի վե րին սահ
մա նից ոչ ավե լի 

բարձր, խո նա վու թյան 
ու հո ղե րին ներ կա
յաց վող նվա զա գույն 

պա հանջ նե րի բա վա
րա րում, պաշտ պա նու

թյուն արա ծե ցու մից  

Սահ մա նա փակ է՝ մի
այն ու ռե նին, մաս րե նին 
ու բար դին են հա մա

պա տաս խա նում 

Առկա է

Տե ղա կան պայ
ման նե րին հար
մա րեց ված տե

սակ նե րի սեր մեր

Հավաքված/գնված 
սերմեր (կամ 

խոտից ստացված)

Լերկ հողերի վրա 
բուսականության 
վերականգնում

Ադապտացված 
տեսակների 

առկայություն 

Չա փա զանց սահ մա
նա փակ է, անհ րա ժեշտ 

են ալ պի ա կան տե
սակ ներ 

Սահմանափակ 
է

Քարեր
Լեռնային 

շրջաններում 

Բոլոր տեսակի 
կառույցների և 
պատնեշների 

համար 

Չկա Մեծ քանակությամբ 
Մեծ 

քանակությամբ 
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Առանձ նաց ված երեք բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյուն

1) Ծղոտից կամ խոտից ստացված մուլչի կիրառումը

Կիրառման ոլորտը
Ծղո տից կամ խո տից ստաց ված մուլ չի կի րա ռու մը կլի մա յա կան խիստ պայ ման նե րում գտնվող 
տե ղանք նե րում (բարձ րա դիր գո տի ներ, զա ռի թափ լան ջեր, չոր տա րածք ներ և այլն) բու սա կա
նու թյան վե րա կանգն ման պատ շաճ մի ջոց է: Մերկ հո ղի ծած կու մը ապա հո վում է մե խա նի կա կան 
պաշտ պա նու թյուն էրո զի ա յից: Բա ցի դրա նից, մուլչն ապա հո վում է սեր մեր ու օր գա նա կան նյու թեր 
(տա րա լուծ վող) և չոր տա րածք նե րում պահ պա նում է խո նա վու թյու նը: Սա տա րածք նե րի վե րա
կանգն ման ըն դուն ված մե թոդ է այն պի սի վայ րե րում, որ տեղ դե ռևս պահ պան վել է որո շա կի քա
նա կու թյամբ բու սա կա նու թյուն և հող: 

Տեխնիկական նկարագրությունը
Եր կար խո տը կամ ծղո տը (300500 գ/մ2) փռվում է լերկ հո ղի վրա՝ ապա հո վե լով մին չև 5 սմ 
հաս տու թյան հո ղի ծածկ: Կախ ված տե ղան քից, այն կա րող է նաև խառն վել տե ղի պայ ման նե րին 
ադապ տաց ված սեր մե րի (1030 գ/մ2) կամ գո մաղ բի հետ (Fllorineth, 2004 թ.): Խոր հուրդ է տրվում 
լրա ցու ցիչ սեր մերն օգ տա գոր ծել հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ հստակ չէ, թե որ քան սերմ է 
պա րու նա կում ծղո տը: Տե ղա կան ծղո տի օգ տա գործ ման առա վե լու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ 
երաշ խա վոր վում է էն դե միկ  սեր մե րի խառ նուր դը, սա կայն, իբ րև թե րու թյուն է դի տարկ վում այն 
հան գա ման քը, որ սեր մե րի քա նա կը կա րող է տար բեր լի նել: 
Նախ քան կի րա ռու մը, բու սա կա նու թյան աճին նպաս տե լու հա մար խոր հուրդ է տրվում նա խա
պատ րաս տել հո ղը` հե ռաց նել քա րե րը և հար թեց նել հե ղե ղատ նե րի եր կայն քով ձգվող զա ռի թափ  
եզ րե րը: Մուլ չա պատ ման հա մար լա վա գույն ժա մա նա կաշր ջա նը վաղ գա րունն է կամ ուշ աշու նը: 
Հա յաս տա նում շոգ ու քա մոտ ամառ նե րի պատ ճա ռով՝ հու նիսհու լիս ամիս նե րից մին չև սեպ տեմ
բեր ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում անհ րա ժեշտ է խու սա փել մուլ չի կի րա ռու մից, եթե այն լրա ցու
ցիչ չի ամ րաց վում կեն սա քայ քայ վող ցան ցի կամ փոքր քա րե րի մի ջո ցով (Huber 2016 թ.): Պատկեր 
6ում ներ կա յաց վում են կո կո սի կե ղև ից պատ րաստ ված կեն սա քայ քայ վող ցան ցե րի օրի նակ ներ 
(նկա րը՝ ձա խից), որոնք կա րող են օգ տա գործ վել ծղո տից պատ րաստ ված մուլ չը քա մու ազ դե ցու
թյու նից պաշտ պա նե լու հա մար: Նկա րի աջ մա սում ներ կա յաց վում է կոմ պոս տաց ված կեն դա նա
կան ար տա թո րան քից, գա րու ծղո տից, ինչ պես նաև սեր մե րից կազմ ված մուլ չի օրի նակ (նկա րը՝ 
աջից): Եթե նա խա տես վում է, որ հա ցա հա տի կի սեր մե րը պետք է ծի լեր տան ու աճեն` ծա ռա յե լով 
որ պես կա նաչ պա րար տա ցում, ապա սեր մեր պա րու նա կող մուլ չը պետք է կի րառ վի վաղ գար նա
նը, որ պես զի մինչ ամ ռան շոգ շրջա նի սկիզ բը ապա հով վի աճի հա մար բա վա րար խո նա վու թյու նը: 

Պատկեր 4. Կենսաքայքայվող ցանցեր՝ ծղոտե մուլչը ծածկելու համար (ձախից), գոմաղբի և մուլչի խառնուրդ (աջից)

Եթե հա մայնք նե րը որո շա կի խոտ հարք ներ են հատ կաց նում խո տով մուլ չա պատ ման հա մար, ապա 
պետք է ընտր վի բեր քա հա վա քի լա վա գույն ժա մա նա կաշր ջա նը (սո վո րա բար՝ հու նի սի վերջհու
լիս): Ընդ հա նուր առ մամբ, որ քան վաղ է խոտ հունձն իրա կա նաց վում, այն քան ավե լի մեծ քա նա
կու թյամբ խո տի սեր մեր է հնա րա վոր ստա նալ և որ քան ավե լի ուշ է հուն ձը կա տար վում, այն քան 
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ավե լի  հա սու նա ցած են դե ղա բույ սե րի, խո տա բույ սե րի սեր մե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, անհ րա ժեշտ է 
իրա կա նաց նել հե տա գա ու սում նա սի րու թյուն ներ՝ որո շե լու հա մար խո տի ու դե ղա բույ սե րի/խո տա
բույ սե րի տե սա կա շա րի հա մար հուն ձի լա վա գույն ժա մա նա կա հատ վա ծը:  

2) Բուսածածկով և առանց բուսածածկի դարավանդներ 
Կիրառման ոլորտը
Դա րա վանդ նե րը (Բու սա ծած կով) նպաս տում են զա ռի թափ լան ջե րին բու սա ծած կի ձև ա վոր մա
նը: Ավե լին, դրանք դան դա ղեց նում են ջրե րի մա կե րե սա յին հոս քը և օր գա նա կան նյու թե րի ու 
հո ղի կու տակ ման հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում: Նա խա տես վում է, որ դա րա վանդ նե րի հիմ նու
մը պետք է դա դա րեց նի անա սուն նե րի արա ծեց ման կամ էրո զի ոն գոր ծըն թաց նե րի հե տև ան քով 
քա րե րի, ապար նե րի շար ժը և դան դա ղեց նի ջրե րի ուղ ղա հա յաց հոս քը: Այս պի սով, ներ կա յաց վող 
մե թո դը կա րող է կի րառ վել նաև փոքր մասշ տա բով՝ ամ րաց նե լու հա մար փոքր ճա նա պարհ նե
րը (կա ծան նե րը, նախ րա քար շի ճա նա պարհ նե րը), քա րափ նե րը, հե ղե ղատ նե րի վե րած վող առու
նե րը: Այն կա րող է կի րառ վել բի ո ին ժե նե րա կան ցան կա ցած այլ մի ջո ցառ ման հետ հա մադ րե
լով և սո վո րա բար, հա մալր վում է բու սա կա նու թյան վե րա կանգն մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րով 
(կտրոն ներ, սեր մեր, ծղո տից կազմ ված մուլչ): 

Տեխնիկական նկարագրությունը
Մեկ դա րա վանդ հիմ նե լու հա մար, անհ րա ժեշտ է շուրջ 4 մ եր կա րու թյամբ և 25 սմ տրա մագ ծով 
1 գե րան և 1 մետ րա նոց 2 եր կա թյա սյուն (Florineth, 2004 թ.): Եր կու աշ խա տող նե րով 1 ժա մում 
հնա րա վոր է հիմ նել 4 դա րա վանդ: Գե րան նե րի մի ջև ըն կած մի ջին հե ռա վո րու թյու նը, կախ ված 
տե ղան քից, կա րող է տա տան վել: Եր կա րա կե ցու թյան տե սան կյու նից, խոր հուրդ է տրվում օգ տա
գոր ծել սո ճու կամ ակա ցի ա յի փայտ, սա կայն կա րող է օգ տա գործ վել նաև առ կա ցան կա ցած այլ 
տե սա կի փայտ (օրի նակ՝ բար դի): 

Պատկեր 5. Պի լո տա յին տար բեր տե ղա մա սե րում կա ռուց ված դա րա վանդ նե րի օրի նակ ներ: Ան կա նոն դա սա վո րու
թյամբ դա րա վանդ նե րի կա ռու ցում (ձա խից), ջրի մա կե րե սա յին հոս քի հե տև ան քով գո յա ցած ակոս նե րում հա ջոր
դա կան դա սա վո րու թյամբ կա ռուց ված դա րա վանդ ներ (աջից): 

Տե ղա բաշխ ման սխե ման և դա րա վանդ նե րի քա նա կը կախ ված է լան ջի թե քու թյան աս տի ճա նից և 
տե ղան քի առանձ նա հատ կու թյո ւից: Ջրի հոս քի արա գու թյու նը նվա զեց նե լու նպա տա կով, դա րա
վանդ նե րը պետք է հիմն վեն հեր թա դիր՝ մե կը մյու սին (պատկեր 5 ձա խից և 6 ձա խից): Խոր դու
բորդ, ան հարթ լան ջե րի դեպ քում կոնստ րուկ ցի ա նե րը պետք է գտնվեն առա վե լա պես  միկ րո ի ջե
ցում նե րում, որ տեղ գո յա նում է ջրի հիմ նա կան հոս քը (պատկեր 5 աջից):
Կախ ված առ կա նյու թե րից՝ փայ տե գե րան նե րը կա րող են փո խա րին վել շի վե րի և ճյու ղե րի կա
պոց նե րով (ճյու ղե րի խուր ցով, տես՝ պատկեր 3): Հնա րա վո րու թյան դեպ քում, նա խա պատ վու
թյու նը պետք է տրվի բու սա ծածկ դա րա վանդ նե րին, քա նի որ ար մատ նե րը լրա ցու ցիչ ամ րու թյուն 
են հա ղոր դում հո ղին: Դա րա վանդ նե րի կա ռու ցու մը մշտա պես պետք է զու գակց վի հար թակ նե րի 
ձև ա վոր մամբ՝զա ռի թա փը բա րե լա վե լու և բու սա կա նու թյան ձև ա վոր ման հա մար լավ պայ ման ներ 
ապա հո վե լու նպա տա կով: 
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մ
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 մ
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30
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Պատկեր 6. Դա րա վանդ նե րի տե ղա բաշխ ման սխե ման լան ջի ողջ եր կայն քով մեկ: Տե սա րա նը՝ վե րև ից (ձա խից) և 
ուղ ղա հա յաց սխե ման (աջից)

3) Հեղեղատի պատնեշում` հենապատնեշների միջոցով
Կիրառության ոլորտը
Փոքր՝ մին չև 1,50 մ խո րու թյամբ ու 5 մ լայ նու թյամբ հե ղե ղատ նե րի վե րա կանգն ման դեպ քում, էրո
զի ոն գոր ծըն թաց նե րը կա րող են ան մի ջա պես կա սեց վել այն պի սի պարզ մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով, 
ինչ պի սին են օրի նակ՝ փայ տե պատ նեշ նե րի հիմ նու մը կամ թփե րի տնկու մը: Ամ բար տակ նե րը, որոնք 
այլ կերպ կոչ վում են հե նա պատ նեշ ներ, պարզ, ին ժե նե րա կան կոնստ րուկ ցի ա ներ են՝ նա խա տես ված 
էրո զի ա յի կան խար գել ման և նստված քա գո յաց ման հա մար: Ավե լին, դրանք օգ նում են պահ պա նել 
հո ղի խո նա վու թյու նը՝ ջրի ներկ լան ման ավե լաց ման մի ջո ցով: 
Կան փայ տից, ճյու ղե րից, քա րե րից կամ տար բեր նյու թե րի հա մադ րու թյամբ հե նա պատ նեշ նե րի, 
ամ բար տակ նե րի կա ռուց ման զա նա զան մե թոդ ներ (պատկեր 7)` պայ մա նա վոր ված տե ղագ րա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, տե ղում նե րի քա նա կով, առ կա նյու թե րով ու ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով: 

Պատկեր 7. Տարբեր 
նյութերից կառուցված 
ամբարտակներ

Հեղեղատի պատնեշում
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Տեխնիկական նկարագրությունը
Բու սա ծած կով հե նա պատ նեշ ներն օգ տա գործ վում են որ պես խա չա դիր կոնստ րուկ ցի ա ներ՝ զա ռի թափ 
հե ղե ղատ նե րի հու նի ամ րաց ման և լան ջե րի կա յու նաց ման նպա տա կով: Կլոր գե րան նե րից կա ռուց
վում են փայ տա կերտ, գե րա նա կապ պա տեր: Կա ռուց ված շեր տե րը լցվում են ջու րը կլա նող նյու թե րով, 
կողմ նա յին պա տե րում տե ղադր վում են կեն դա նի ճյու ղեր կամ ար մա տա կա լած բնա փայ տա յին բույ
սեր՝ չար գե լա փա կե լով ջրե րի ար տա հոս քի հա մար նա խա տես ված հատ վա ծը (պատկեր 8):

Ջրահեռացման 
հատված

Հիմքը

Փայտե գերաննների երկարությունը

Գերանակապ պատերի 
ելուստներ

Խորությունը՝ 1,3 մ

Բարձրությունը՝ 1 մ 

Պատկեր 8. Բուսածածկ գերանապատ կոնստրուկցիաների եռաչափ պատկերը (Rauch և այլք, 2016 թ.)

Նույն սկզբուն քով, հե նա պատ նեշ նե րը կա րող են կա ռուց վել նաև գա բի ոն նե րով (քա րե րով լցված 
արկ ղե րով), կամ ավե լի փոքր հատ ված նե րի դեպ քում՝ օգ տա գոր ծե լով փայ տե պատ նեշ ներ (ուղ
ղա հա յաց ճյու ղեր կամ գե րան ներ): Որ քան ավե լի մեծ է հե ղե ղատն, այն քան ավե լի բարդ է հե նա
պատ նե շի կա ռուց ված քը: 

Հե նա պատ նե շի կա ռու ցու մը սո վո րա բար ու ղեկց վում է օժան դակ մի ջո ցա ռում նե րով, ինչ պի սին 
են օրի նակ՝ զա ռի թափ հե ղե ղատ նե րի եր կայն քով ձգվող եզ րե րի հար թե ցու մը, բու սա կա նու թյան 
վե րա կանգ նու մը հե ղե ղա տի լան ջե րին, հե ղե ղատ նե րի ստո րո տը քա րե րով ու ճյու ղե րով լցնելն ու 
թփե րի տնկու մը: Ընտր ված մի ջո ցա ռում նե րի հա մադ րու թյու նը սահ ման վում է կախ ված հե ղե ղա տի 
չափ սե րից և ջրի հոս քի ժա մա նա կա վոր կամ մշտա կան լի նե լուց: 

Հետագա ընթերցանության համար նախատեսված առցանց և հավելյալ նյութերի 
ցանկ 
Կան բի ոն ժի ե նե րա կան բազ մա թիվ այլ մի ջոց ներ, որոնք կախ ված են կոնկ րետ իրա վի ճա կից ու 
առ կա ռե սուրս նե րից: Հե տա գա ըն թեր ցա նու թյան հա մար կա րող եք օգտ վել հե տև յալ հղում նե րից՝

Polster, 2002: Soil bioengineering techniques for riparian restoration. Online available at: 
https://www.researchgate.net/publication/237468581

Training handout on bioengineering and survey, design and estimation of soil conservation and watershed 
management 2005. Nepal. Dep. of Soil Conservation and Watershed Management, Kathmandu, 2005:

··  Chapter 4: Bioengineering measures: 
http://lib.icimod.org/record/27708/files/Chapter%204%20Bioengineering.pdf
··  Chapter 5: Physical Methods for Slope Stabilization and Erosion Control, from:

http://lib.icimod.org/record/27709/files/Chapter%205%20Physical%20Methods.pdf
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Մո դուլ 6. Պի լո տա յին մի ջո ցա ռում
նե րի ընդ լայ նում (տա րա ծում)
«Փոքրը գեղեցիկ է, բայց մեծն՝ անհրաժեշտ» (ԳՄՀԸ, Հարավային Աֆրիկա, 2016 թ.)

Սահմանում. Տարածում/
ընդլայնում (WHO, 2016 թ.) 
Տա րա ծում/ընդ լայ նու մը նո րա րար, 
փորձ նա կան կամ փոք րա ծա վալ 
նա խագ ծե րի ըն դար ձա կու մը կամ 
կրկնօ րի նա կումն է՝ նպա տակ ու
նե նա լով դրանք հա սա նե լի դարձ
նել ավե լի շատ մարդ կանց և/կամ 
տա րա ծել մի ջամ տու թյան ար դյու
նա վե տու թյու նը:

Այս գլխում հա մա ռոտ ներ կա յաց վում են ընդ լայն ման/
տա րած ման ռազ մա վա րու թյուն ներն ու դրանց գործ նա
կա նում իրա կա նաց ման գա ղա փար նե րը: Այն առանձ
նա հա տուկ կա րև ո րու թյուն ու նի ղե կա վար նե րի և տեխ
նի կա կան անձ նա կազ մի հա մար (իրա կա նաց նող գոր
ծա կա լու թյուն ներ, պե տա կան մար մին ներ, ՀԿներ), 
որոնց պա տաս խա նատ վու թյան շրջա նա կը նե րա ռում է 
պի լո տա յին նա խագ ծե րի պլա նա վո րու մը և իրա կա նա
ցու մը: Ցան կա ցած պի լո տա յին ծրագ րի կամ մի ջո ցառ
ման նպա տակն է  ձեռք բեր ված փոր ձը հե տա գա յում կի
րա ռել նմա նա տիպ աշ խա տանք նե րի ընդ լայն ման ու 
կրկնօ րի նակ ման հա մար: Հատ կա պես բնա կան պա

շար նե րի կա ռա վար մանն (ԲՊԿ) ուղղ ված պի լո տա յին ծրագ րե րի դեպ քում, շո շա փե լի ար դյուն քը 
տե սա նե լի է դառ նում մի այն այն պա րա գա յում, երբ որո շա կի մի ջո ցա ռում ներ կամ բա րե լավ ված 
մե թոդ ներ կի րառ վում են ավե լի լայն մասշ տա բով: Գո յու թյուն ու նեն ընդ լայն ման ռազ մա վա րու
թյան տար բեր ձև եր:

1) Հորիզոնական ընդլայնումը/տարածումը (կրկնօրինակում) վե րա բե րում է փոր ձի կի
րառ մա նը` նմա նա տիպ կամ հա մե մա տե լի չա փե րի մեջ:

Հորիզոնական տարածումը հետևյալ հարցադրումն է առաջ քաշում. համեմատելի «տեղական 
համակարգերում» տեղ գտած, ո՞ր փոփոխությունները կարող են հիմնվել մասնավոր փորձի վրա:

2) Ուղ ղա հա յաց ընդ լայ նու մը/տա րա ծու մը դի տար կում է քա ղա քա կան մի ջա վայ րի վրա 
ազ դե ցու թյու նը (քա ղա քա կա նու թյան, օրենք նե րի և իրա վա կան ակ տե րի մշա կում և փո փո
խում):

Ուղ ղա հա յաց ընդ լայ նու մը/տա րա ծու մը հե տև յալ հար ցադ րումն է առաջ քա շում. առա վել լայն (քա
ղա քա կանվար չա կան) հա մա կար գում տեղ գտած ո՞ր փո փո խու թյուն նե րը կա րող են հիմն վել «տե
ղա կա ն» փոր ձի վրա:

3) Գոր ծառ նա կան (ֆունկ ցի ո նալ) ընդ լայ նու մը/տա րա ծու մը վե րա բե րում է հա ջող ված մո
տե ցում նե րի ար տա ցոլ մա նը այլ հա մա տեքս տում կամ ծա ռա յու թյուն նե րում: Սա կա րող է 
նե րա ռել ինչ պես հո րի զո նա կան, այն պես էլ ուղ ղա հա յաց տա րած ման մո տե ցում ներ:

Գոր ծառ նա կան (Ֆունկ ցի ո նալ) ընդ լայ նու մը/տա րա ծու մը հե տև յալ հար ցադ րումն է առաջ քա շում. 
ո՞ր փո փո խու թյուն նե րը, որոնք հա ջո ղու թյուն են ար ձա նագ րել որո շա կի պայ ման նե րում, կա րող են 
ադապ տաց վել այլ երկր նե րում կամ այլ ոլորտ նե րում: 

Ողջ աշ խար հում իրա կա նաց վող ԳՄՀԸ ծրագ րե րը հե տև ում են բազ մա մա կար դակ սկզբուն քին, որը 
կապ ված է հո րի զո նա կան, ինչ պես նաև ուղ ղա հա յաց տա րած ման հետ (պատկեր 1): ԿԻԿ ծրագ
րի դեպ քում, հո րի զո նա կան տա րա ծու մը կա րող է նե րա ռել, օրի նակ՝ էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյան 
մի ջո ցա ռում նե րի ընդ լայ նու մը/տա րա ծումն, ինչ պես պի լո տա յին հա մայնք նե րում, այն պես էլ նմա
նա տիպ պայ ման նե րում գտնվող այլ հա մայնք նե րում: Ուղ ղա հա յաց տա րա ծու մը նա խա տես վում է 
ապա հո վել մար զա յին և ազ գա յին մա կար դակ նե րում քա ղա քա կան գոր ծըն կեր նե րի հետ քա ղա
քա կա նու թյան հար ցե րին առնչ վող շա րու նա կա կան երկ խո սու թյան մի ջո ցով: Այս հա մա տեքս տում, 
նպա տա կը հա ջող ված պի լո տա յին ծրագ րեր ու նե նալն է, որոնք կըն դուն վեն Հա յաս տա նի կա ռա
վա րու թյան կող մից, կնե րառ վեն քա ղա քա կան ու ղե ցույց նե րում կամ իրա վա կան ակ տե րում և այ
նու հե տև կկի րառ վեն ավե լի լայն մասշ տա բով:
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Գոր ծառ նա կան (ֆունկ ցի ո նալ) տա րա ծու մը նույն պես տեղ է գտնում ԿԻԿ ծրագ րի շրջա նա կում: 
Որ պես տա րա ծաշր ջա նա յին ծրա գիր, որը գոր ծում է Հա րավ կով կա սյան երեք հան րա պե տու թյուն
նե րում, այն փո խան ցում է հա ջող ված մո տե ցում ներն ու մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման փոր ձա
ռու թյու նը և հա մա պա տաս խա նեց նում դրանք կոնկ րետ պայ ման նե րին, օրի նակ՝ Վրաս տա նում ու 
Հա յաս տա նում բի ո ին ժե նե րի ա յի կի րառ ման փոր ձը: 

 
 

 
 

 

  

Մակրո մակարդակ 
Քաղաքականության մշակում

ուղղահայաց

հորիզոնական հորիզոնականՄիկրո մակարդակ  
Պիլոտային ծրագրեր

Պատկեր 1. Հորիզոնական և ուղղահայաց տարածում

Պիլոտային միջոցառման ընդլայնման/տարածման հնարավորության գնահատման 
գործիք
Սույն գոր ծի քը, որը մի ա վո րում է ստու գա թեր թիկն ու սար դոս տայ նա տիպ սխե ման, օգ նում է վեր
հա նել հա մա պա տաս խան պի լո տա յին մի ջո ցառ ման ու ժեղ և թույլ կող մե րը ընդ լայն ման պո տեն
ցի ա լի տե սան կյու նից: Տվյալ հա մա տեքս տում, սա առա ջին հեր թին վե րա բե րում է հո րի զո նա կան 
ընդ լայն մա նը, սա կայն կա րող է հա մա պա տաս խա նեց վել նաև ուղ ղա հա յաց և ֆունկ ցի ո նալ ընդ
լայն ման գոր ծըն թաց նե րին:

1. Գնահատման սանդղակ. պիլոտային միջոցառման ընդլայնման հնարավորությունը
Գնա հատ ման հիմ նա կան չա փա նիշ նե րը՝ 17 սանդ ղա կով (1ցածր/քիչ է զար գա ցած; 7բարձր/
լավ է զար գա ցած):

No. Չափանիշ Միավոր 
(1-7)

1
Ո՞րքա նով է նպա տա կա հար մար տվյալ պի լո տա յին մի ջո ցա ռու մը՝ տե ղա կան օգ տա գոր ծող նե րի հա
մար: 

2
Պի լո տա յին մի ջո ցառ մա նը հա ջոր դող ծախ սար դյու նա վե տու թյան պարզ վեր լու ծու թյուն. առ կա են ար
դյո՞ք ֆի նան սա կան օգուտ ներ տե ղա կան օգ տա գոր ծող նե րի հա մար:

3
Ման րակր կիտ կեր պով վեր լու ծեք պի լո տա յին մի ջո ցառ ման տեխ նի կա կան կող մը. ար դյո՞ք մի ջո ցա ռու
մը դյու րին է, հա մո զիչ, բազ մա տար բե րակ և հար մա րեց վող: 

4
Ման րակր կիտ կեր պով վեր լու ծեք պի լո տա յին մի ջո ցառ ման սո ցի ա լա կան կող մը. մատ չե լի է ար դյո՞ք 
պի լո տա յին մի ջո ցա ռու մը նա խա պես որոշ ված օգ տա գոր ծո ղե րի հա մար: Ար դյո՞ք այն ու նի շու կա յա
կան պո տեն ցի ալ:

5
Վեր լու ծեք պի լո տա յին մի ջո ցառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը. ար դյո՞ք կար ճա ժամ կետ հե ռան կա րում 
այն տա լիս է լավ ար դյունք ներ:
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6
Ստու գեք, ար դյո՞ք ապա հով ված է հա վա սար հա սա նե լի ու թյու նը (գեն դե րա յին զգա յու նու թյուն և գեն
դե րա յին հա վա սա րու թյուն) և ար դյո՞ք մի ջո ցա ռում նե րը խտրա կան չեն, օրի նակ՝ փոք րա մաս նու թյուն
նե րի տե սան կյու նից: 

7
Ստու գեք, ար դյո՞ք պի լո տա յին մի ջո ցա ռու մը ապա հո վում է սե փա կա նու թյան զգա ցու մը, ոչ մի այն նա
խա տես ված օգ տա գոր ծող նե րի, այլ նաև՝ հա մա պա տաս խան շա հա ռու նե րի մոտ, օրի նակ՝ գի տե լի քը 
տա րա ծող նե րի և որո շում կա յաց նող նե րի շրջա նում:

8
Ռազ մա վա րու թյան կամ առն վազն դրա տար րե րի սահ ման ման հա մար: Անհ րա ժեշտ է կա նո նա վոր 
կեր պով լրամ շա կել/թար մաց նել ընդ լայն ման ռազ մա վա րու թյան տար րերն ու քայ լե րը: Այդ գոր ծըն
թա ցի ո՞ր փու լում եք գտնվում:

2. Սարդոստայնատիպ սխեմա
Սար դոս տայ նա տիպ սխե ման օգ նում է պատ կե րա վոր կեր պով ներ կա յաց նել առան ձին պի լո տա յին 
մի ջո ցառ ման ընդ լայն ման նե րուժն, ինչ պես նաև վեր հա նել թույլ կող մե րը, որոնք անհ րա ժեշտ է բա
րե լա վել:

8. Ո՞ր փուլում եք գտնվում 
ընդլայնման ռազմավարության 

տարրերի սահմանման 
տեսանկյունից:

7. Սեփականատիրության 
զգացում՝ համապատասխան 

շահառուների շրջանում 
(տարածողներ, որոշում 

կայացնողներ):

6. Հա սա նե լի ու
թյու նը (գեն դե րա
յին տե սան կյու նից 
զգա յուն/գեն դե րա
յին հա վա սա րու
թյուն ապա հո վող, 

ոչ խտրա կան):

5. Արդյունավետությունը 
(արագ ստացվող օգուտներ), 

լավ արդյունքներ՝ կարճ 
ժամանակահատվածում:

4. Պիլոտային 
միջոցառման 

սոցիալական կողմը և 
ապրանքայնությունը՝ 

գրավչությունը և 
ընդունելի լինելը: 

3. Տեխնիկական կողմը. 
հեշտ է կիրառել, համոզիչ 

է, առաջարկվում են 
զանազան տարբերակներ, 

հնարավոր է 
հարմարեցնել:

2. Ծախ սար դյու
նա վե տու թյու նը՝ 
նա խա տես վող 

օգ տա գոր ծող նե
րի տե սան կյու նից:

1. Պիլոտային 
միջոցառման 

կարևորությունը՝ 
տեղական 

օգտագործողների 
համար:

1

7
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Մոդուլ 7. Ցուցադրական օրինակներ 
Ցու ցադ րա կան օրի նակ 1. Էրո զաց ված արո տա վայ-
րե րի ան տա ռա պա տու մը Սա րա լանջ հա մայն քում
Նկարագրություն

Սա րա լանջ հա մայն քը գտնվում է Շի րա կի մար զում, Հա յաս տա նի հյու սիսարև մուտ քում: Շուրջ 600 
տնա յին տնտե սու թյան եկամ տի հիմ նա կան աղ բյու րը անաս նա պա հու թյունն է, գլխա վո րա պես՝ խո
շոր և մանր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րը, ինչ պես նաև կար տո ֆի լի և հա ցա հա տի կի մշա կու մը: Տա րե
կան տե ղում նե րի քա նա կը մի ջի նում կազ մում է 500 մմ և այն ան հա մա չափ է բաշխ ված (եր կա րա տև 
երաշ տի շրջան): Գյու ղի մեր ձա կա տա րածք նե րի մեծ մա սում հողն էրո զաց ված է, որի հիմ նա կան 
պատ ճառ նե րից են հո ղի տրո րումն ու գե րա րա ծե ցու մը: 
Հո ղի էրո զի ա յի դեմ պայ քա րի տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի ներ կա յաց ման նպա տա կով, ԳՄՀԸ աջակ
ցու թյամբ Սա րա լանջ հա մայն քում ան տա ռա պատ վել են 16 հա և 2,5 հա քայ քայ ված տա րածք ներ: 
Պի լո տա յին տա րածք նե րը գտնվում են գյու ղից մոտ 2 կմ հա րավ արև ելք, ծո վի մա կե րև ույ թից 2.100
2.134 մ բարձ րու թյան վրա: Այս տա րածք նե րում լան ջի թե քու թյու նը հաս նում է մին չև 7,50:

Ի՞նչ - Իրականացված պիլոտային միջոցառումները
·· 2.900 մ եր կա րու թյան հիմ նա կան մե տա ղա կան ցան ցի անց կա ցում, 
·· 48.000 սերմ նա բու սա կի տնկում՝ 18,5 հա տա րած քի վրա՝ օգ տա գոր ծե լով տնկման տար բեր 

սխե մա ներ (2.5004.500 սերմ նա բու սակ/հա):

Ի՞նչու - էրոզիոն երևույթները և պատճառները
·· Արա ծեց ման մեծ ազ դե ցու թյունն արո տա վայ րի վրա, 
·· հո ղի վե րին շեր տի կո րուստ՝ ջրա յին էրո զի ա յի հե տև ան քով (առաջ նա յին փուլ), 
·· արո տա վայ րի ցածր որակ՝ կեն սա զանգ վա ծի քիչ քա նա կու թյան և մեծ թվով քա րե րի պատ

ճա ռով: 

Ո՞վ –Ներգրավված հիմնական շահառուները 
·· Հա մայն քի բնակ չու թյու նը,
·· տե ղա կան փոր ձա գետ ներ՝ «Ամե նայն հա յոց ար ձա գան ք» ՀԿից (ոռոգ ման հա մա կարգ)
·· «Շրջա կա մի ջա վայ րի կա յու նու թյան աջակց ման կենտ րո ն» ՀԿ (ցան կա պա տում և ան տա ռա

պա տում),
·· ԳՄՀԸ ԿԻԿ/ՀԷ ԻՎ ծրագ րի աշ խա տա կից ներ և մի ջազ գա յին փոր ձա գետ ներ:

Գծա պատ կեր. 2. Պի լո տա յին տե ղա մաս. քայ քայ ված արո
տա ա վայր՝ նոսր բու սա կա նու թյամբ և մեծ թվով քա րե րով 
(օգոս տոս, 2014 թ.)

Գծապատկեր. 1. Սարալանջ գյուղի հարևաությամբ 
գտնվող պիլոտային տեղամասը (բաց կանաչով) 
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Ո՞րտեղ
·· Սա րա լանջ հա մայնք, Շի րա կի մարզ, Հա յաս տան,
·· պի լո տա յին տե ղա մա սեր քայ քայ ված լան ջե րին՝ 16 հա և 2,5 հա, 
·· գյու ղի արո տա վայր՝ հա մայն քա յին սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղակ տո րի վրա: 

Մեթոդաբանությունը

Տեղամասի ընտրությունն ու նախապատրաստումը 
2014 թ.ին իրա կա նաց վել է սո ցի ալտնտե սա կան գնա հա տում՝ նե րա ռե լով նա խա պես ընտր ված 
Արա գա ծոտ նի ու Շի րա կի պի լո տա յին մար զե րի 14 գյու ղե րը: Շի րա կի մար զում, հո ղի էրո զի ա յի 
դեմ պայ քա րին ուղղ ված ան տա ռա պատ ման մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման հա մար, որ պես 
պի լո տա յին հա մայնք է ընտր վել Սա րա լան ջը: Իբ րև ընտ րու թյան հիմ նա կան չա փա նիշ ծա ռա
յել է հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պատ րաս տա կա մու թյունն ու հե տաքրք րու թյու նը: Հա մայն քի 
բնա կիչ նե րի, մարզ պե տա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, տե ղա կան ու մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի 
մի աս նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում իրա կա նաց վել է ան տա ռա պատ ման են թա կա տա
րածք նե րի գնա հա տում՝ հիմք ըն դու նե լով հե տև յալ չա փո րո շիչ նե րը՝ 

·· էրո զի ոն խնդրի ար դի ա կա նու թյու նը,
·· տա րած քի հա սա նե լի ու թյու նը,
·· ոռոգ ման ջրի առ կա յու թյու նը,
·· պի լո տա յին աշ խա տանք ների ազ դե ցու թյու նը առօ րյա աշ խա տանք նե րի վրա (օր. ցան կա

պա տու մը չպետք է խո չըն դո տի անա սուն նե րի տե ղա շար ժը):
Սա րա լան ջի հա րավարև ել քում գտնվող տա րած քը խիստ տու ժել է անա սուն նե րի, գյու ղից դե պի 
բարձր լեռ նա յին արո տա վայ րեր, ամե նօ րյա տե ղա շար ժի հե տև ան քով: Տրո րումն ու արա ծե ցու մը 
դար ձել են հո ղի էրո զի ա յի և քայ քայ ման պատ ճառ, որը խո րա նում է բնա կան պայ ման նե րի՝ տե
ղում նե րի ցածր մա կար դա կի ու լան ջի հյու սի սա յին դիր քադ րու թյան հե տև ան քով:
Պլա նա վոր ման հա ջորդ քայ լը ան տա ռա պատ ման հա յե ցա կար գի պատ րաս տումն է եղել: Հա յե
ցա կար գը, որը մշակ վել է տե ղա կան և մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի խմբի կող մից, անդ րա դառ
նում է ընտր ված ծա ռա տե սակ նե րին, նա խա տես վող տնկման սխե մա յին, անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե
րին ու ակն կալ վող ծախ սե րին:

Իրականացում

Պատ կեր 3. Սերմ նա բու սակ նե րի տե ղա փո խու
մը ան տա ռա պատ ման տա րածք: Մին չև տե ղա
փո խե լը կոն տեյ նե րա յին սեր ման բու սակ նե րը 
դուրս են հան վում կոն տեյ նե րից և դրվում պո
լի է թի լե նա յին տոպ րակ նե րի մեջ:

Ան տա ռա պատ ման աշ խա տանք նե րը Սա րա լանջ հա
մայն քում մեկ նար կել են 2015 թ. աշ նա նը:
Եր կու տե ղա մա սե րը (6 հա և 2,5 հա) ցան կա պատ վել և 
ան տա ռա պատ վել են 2015 թ.ի աշ նա նը: Եվս 10 հա տա
րածք (նա խորդ 6 հաի ըն դար ձա կում) ցան կա պատ վել 
է 2016 թ.ի աշ նա նը: Կոն տեյ ներ նե րում աճեց ված սո ճու, 
կե չիի և կաղ նու սերմ նա բու սակ նե րը (աղյու սակ 1) ձեռք 
են բեր վել Հրազ դա նի տնկա րա նից, որը պատ կա նում է 
«Հա յան տա ռ¦ ՊՈ ԱԿին:
6 հա և 2,5 հա տա րածք զբա ղեց նող տե ղա մա սե րում կի
րառ վել է ինչ պես խրա մատ նե րով, այն պես էլ փո սե րով 
տնկման մե թո դը՝ ապա հո վե լով 4.500 տնկի/հա մի ջին 
ցու ցա նի շը: 2017 թ.ին է հաի վրա տնկված սերմ նա
բու սակ նե րի թի վը կրճատ վել է՝ հաս նե լով 2.500 սերմ
նա բու սակ/հաի: Սերմ նա բու սակ նե րը հիմ նա կա նում 
տնկվել են խրա մատ նե րում: 2,5 մ հե ռա վո րու թյան 30 սմ 
խո րու թյան խրա մատ նե րի մե խա նի կա կան հո րա տու մը 
գոր ծըն թացն ավե լի դյու րին է դարձ րել (պատկեր 4):
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Աղյուսակ 1. Ծառատեսակները և տարբեր տարիների ընթացքում տնկված սերմնաբուսակների թիվը

Տեսակը Լատիներեն 
անվանումը 

2015 թ. տնկված 
սերմ նա բու սակ նե րի 

թի վը

2016 թ. տնկված 
սերմնաբուսակների 

թիվը 

2017 թ. տնկված
սերմնաբուսակների 

թիվը

Կեչի Լիտվինովի Betula litwinowii 10.000 500 500

Սոճի սովորական 
Pinus sylvestris var. 
hamata

10.000 4.500 5.500

Կաղնի խոշորառէջ Quercus macranthera 6.000 1.500 1.500

Արոսենի սովորական Sorbus aucuparia 1.000

Թեղի փետրաճյուղավոր
Ulmus pinnatoramosa 
Dieck.

500 500

Կարագանա ծառանման Caragana  arborescens 1.000 1.000

Չիչխան դժնիկանման
Hippophae 
rhamnoides 

1.500 1.500

Հացենի սովորական Fraxinus excelsior 1.000

Totals 26.000 10.500 11.500

2016 թ. և 2017 թ.ին ան տա ռա պատ ման տե ղա մա սե րը հա մալր վել են տնկի նե րով,այդ թվում նաև 
այն պի սի նոր ծա ռա տե սակ նե րով, ինչ պի սիք են սո վո րա կան արո սե նին, փետ րա ճյու ղա վոր թե ղին, 
ծա ռան ման կա րա գա նան և չիչ խա նը(Աղյու սակ 1):
Ոռոգ ման ջրի աղ բյուր է ծա ռա յել ան տա ռա պատ ման են թա կա տա րած քի վե րին հատ վա ծում 
գտնվող ոռոգ ման ջրանց քը: Պլաստ մա սե և ռե տի նե խո ղո վակ նե րը հատ կաց վել են ծրագ րի կող
մից՝ օգ տա գործ վե լով ակո սա յին ոռոգ ման նպա տա կով: 

Պատկեր 4. Պիլոտային տեղամասը՝ հորատած խրա
մատներով (հոկտեմբեր, 2015 թ.)

Պատկեր 5. Հա մայն քի բնա կիչ նե րը փոր ված գծե րում 
տնկում են սերմ նա բու սակ ներ (հոկ տեմ բեր, 2015 թ.)

Ցան կա պատ ման, տնկման և ոռոգ ման աշ խա տանք նե րում մաս նակ ցու թյան հա մար հա մայն քի 
բնա կիչ նե րը վճար վել են:

Անհրաժեշտ միջոցները.
Ստո րև պատ կեր ված աղյու սա կում ներ կա յաց վում են սար քա վո րում նե րի գնման, ցան կա պա տի 
կա ռուց ման և սերմ նա բու սակ նե րի տնկման հա մար պա հանջ վող ծախ սե րը: 

Նյութեր Գումար  (ՀՀ դրամ) Աշխատանք Գումար (ՀՀ դրամ)

Ցանակապատման նյութեր 10.900.000 Ցանկապատում 8.300.000

Սերմնաբուսակներ 4.300.000 Տնկում 10.300.000

Ոռոգման խողովակներ 2.600.000

Նյութական ընդհանուր ծախսերը 17.800.000 Աշխատուժի ընդհանուր ծախսեր 18.600.000

18,5 հա տա րած քի ան տա ռա պատ ման ընդ հա նուր ծախ սե րը կազ մում են 36.400.000 ՀՀ դրամ, 
ին չը նշա նա կում է, որ 1 հաի հա մար պա հանջ վում է 2.000.000 ՀՀ դրամ:
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Գնահատում և քաղված դասեր 
·· Պլանավորում և իրականացում. մշակ ված ան տա ռա պատ ման հա յե ցա կար գը ծա ռա յել է որ

պես օգ տա կար ու ղե ցույց՝ նա խա պատ րաստ ման և իրա կա նաց ման ողջ ըն թաց քում: Անդ
րա դառ նա լով մի ջո ցա ռում նե րի գործ նա կան իրա կա նաց մա նը, անհ րա ժեշտ է նշել, որ կա
տար վել են որո շա կի փո փո խու թյուն ներ ու ճշգրտում ներ: Օրի նակ՝ միջ շար քա յին հե ռա վո
րու թյու նը կրճատ վել է մին չև 2 մ: Միջ բու սա յին հե ռա վո րու թյու նը հա ճախ նա խա տես ված 
0,751 մից շատ ավե լի փոքր է եղել: Ծա ռա տե սակ նե րի վերջ նա կան ընտ րու թյունն ու կազ
մը թե լադր վել է սերմ նա բու սակ ներ առ կա յու թյա նայն հան գա ման քով:
·· Տնկման բարձր խտություն. 1 հաի վրա շուրջ 4.500 սերմ նա բու սակ նե րի տուն կը, թե՛ նյու թա

տար է, թե՛ աշ խա տա տար: Մի քա նի տա րի անց կպա հանջ վի նոս րա ցում:  
·· Մի աս նա կան տես լա կա նի և ղե կա վար ման/առաջ նորդ ման կա րև ո րու թյու նը. սա րա լան ջը պի լո

տա յին ամե նա ակ տիվ հա մայնք նե րից էր՝ ինչ պես ան տա ռա պատ ման մի ջո ցա ռում նե րի իրա
կա նա ցու մից առաջ, այն պես էլ աշ խա տանք նե րի ողջ ըն թաց քում և դրա նից հե տո: Հա մայն քը 
ձգտում է 1015 տա րի անց ու նե նալ հա մայն քա յին ան տառ: Հա մայնքն ու նի երի տա սարդ, 
մո տի վաց ված և եռան դուն ղե կա վար, ով օժտ ված է հա մայն քը հա մախմ բե լու կա րո ղու թյամբ: 
·· Խնամքը. խնամքն ապա հո վե լու պա տաս խա նատ վու թյունն իր վրա է վերց րել հա մայն քը: 

Հա մայն քա պե տը ներգ րա վել է եր կու աշ խա տակ ցի, որոնք պա տաս խա նա տու են ան տա
ռա պատ ված տա րածք նե րի մուլ չա պատ ման և ոռոգ ման հա մար: 
·· Արդյունավետությունը. 2017 թ.ին տնկի նե րի կպչո ղա կա նու թյա նը վե րա բե րող փաս տա վո

րու մը երեք հիմ նա կան ծա ռա տե սակ նե րի մա սով ներ կա յաց նում է հե տև յալ պատ կե րը.

Տեսակները Լատինական ավանումը Կպչողականություն (%)

Կեչի Betula litwinowii 55

Սոճի Pinus sylvestris var. hamata 90

Կաղնի Quercus macranthera 53

·· Ծախսերը. ցան կա պատ ման ծախ սե րը հաս նում են 4.500 դր/գծմի, իսկ աշ խա տու ժի ծախ սե
րը կազ մում են 3.200 դր/գծմ: Սա կա րող է հա մար վել ցան կա պատ ման «շքե ղ» տար բե րակ: 
·· Փաստաթղթավորում. իրա կա նաց ման ըն թաց քում նա խա տես ված հա յե ցա կար գից ար ձա

նագր վող շե ղում ներն ընդգ ծում են շա րու նա կա կան փաս տաթղ թա վոր ման կա րև ո րու թյու նը՝ 
պի լո տա յին աշ խա տանք նե րը գնա հա տե լու և դա սեր քա ղե լու տե սան կյու նից: Ման րակր կիտ 
փաս տաթղ թա վո րու մը պետք է նե րա ռի իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի նկա րագ րու թյու նը 
(ժա մա նա կը, ներգ րավ ված շա հա ռու նե րը, խախ տում նե րը, հա յե ցա կար գից շեղ վե լու պատ
ճառ նե րը), տնկման վերջ նա կան սխե ման, տնկված ծա ռա տե սակ նե րը, ծախ սե րը, աշ խա
տանքն ու ժա մա նա կը, կպչո ղա կա նու թյու նը, խնամ քը և այլն: 

Հեռանկարը 
·· Սե փա կա նա տի րու թյան բարձր զգա ցու մը լավ հիմ քեր է ստեղ ծում Սա րա լանջ հա մայն քում 

տնկի նե րի շա րու նա կա կան խնամ քի ապա հով ման ու ան տա ռա պատ ման աշ խա տանք նե րի հե
տա գա ընդ լայն ման հա մար: 

·· Հա մայն քը առա ջինն է եղել՝ հո ղի կա տե գո րի ա յի փո փո խու թյունն իրա կա նաց նող նե րի շար քում: 
Սա րա լան ջի հա մայն քա պե տը, սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ, հա սել է հա մայն քա յին ան տա ռի 
հիմն ման հա մար անհ րա ժեշտ իրա վա կան հիմ քե րի ապա հով ման: Հո ղի կա տե գո րի ա յի փո փո
խու թյու նը (արո տա վայ րից ան տա ռա յին հող), սո վո րա բար, բա վա կա նին բարդ ու եր կա րա տև 
գոր ծըն թաց է: Կա րև որ կլի նի այս փոր ձով կիս վել նաև այլ հա մայնք նե րի հետ: 

·· Վար չա տա րած քա յին բա րե փո խում նե րը հա մայն քում դի տարկ վում են որ պես ռիս կա յին գոր
ծոն: Նա խա տես վում է, որ 2018 թ. գար նա նը Սա րա լան ջը կմի ա վոր վի Ար թիկ խո շո րաց ված 
հա մայն քի հետ: Ան շուշտ, իրա վա սու թյուն նե րի շրջա նա կում կլի նեն փո փո խու թյուն ներ, սա կայն 
հնա րա վոր է ի հայտ գան նաև նոր հնա րա վո րու թյուն ներ: ԳՄՀԸ ԿԻԿն ակ տի վո րեն փոր ձե
լու է հա մա գոր ծակ ցու թյան եզ րեր գտնել ընդ լայն ված հա մայնք նե րի նոր ղե կա վար նե րի հետ 
և առաջ է մղե լու էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյան մի ջո ցա ռում նե րի շա րու նա կումն ու ընդ լայ նու մը:
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Ցուցադրական օրինակ 2. Էրո զաց ված արո տա-
վայ րի ան տա ռա պա տու մը Նա հա պե տա վան հա-
մայն քում
Նկարագրություն
Շուրջ 1.250 տնա յին տնտե սու թյուն ու նե ցող Նա հա պե տա վան հա մայն քը գտնվում է Շի րա կի մար
զում, Հա յաս տա նի հյու սիսարև մուտ քում: Քա նի որ այն Սա րա լան ջի հա րև ան գյու ղե րից է (ցու ցադ
րա կան օրի նակ 1), ուս տի ընդ հան րու թյուն նե րը շատ են: 
Որ պես պի լո տա յին հա մայնք, Նա հա պե տա վա նը ԳՄՀԸ ԿԻԿ ծրագ րի կող մից ընտր վել է 2017 թ.ին 
և հենց նույն թվա կա նին էլ իրա կանց վեց վել են պի լո տա յին մի ջո ցա ռում նե րը: Մաս նակ ցա յին լայն 
քննար կում նե րի ար դյուն քում, ան տա ռա պատ ման աշ խա տանք նե րի նպա տա կով ընտր վել են Նա
հա պա տա վան հա մայն քից ոչ հե ռու գտնվող երեք առան ձին հո ղա տա րածք ներ՝ 9,7 հա ընդ հա նուր 
մա կե րե սով: Պի լո տա յին տե ղա մա սե րը գտնվում են մի ջին թե քու թյան լան ջե րին՝ (7,5°15°), գյու ղից 
մոտ 0,71,5 կմ դե պի հա րավարև ելք, ծո վի մա կե րև ույ թից 2.0352.150 մ բարձ րու թյան վրա: 

Ի՞նչ - Իրականացված պիլոտային միջոցառումները 
·· Մոտ 2.800 գծմ փշալարով ցանկապատի կառուցում,
·· 24.250 սերմնաբուսակների տնկում՝ 9,7 հաի վրա (շուրջ 2.500 սերմնաբուսակ՝ 1 հաի համար): 

Ի՞նչու - Էրոզիոն երևույթը և պատճառը 
·· Արածեցման՝ միջինից մինչև բարձր ազդեցությունը արոտավայրերի վրա,
·· արոտավայրերով արտաճանապարհային երթևեկությունը,
·· արոտավայրերի ցածր որակը՝ ցածր կենսազանգվածի և մեծ թվով քարերի պատճառով: 

Ո՞վ - ներգրավված հիմնական շահառուները 
·· Համայնքապետը և ավագանին, 
·· համայնքի բնակչությունը, 
·· «Հայաստան ծառատունկ ծրագիր (ԷյԹիՓի)» բարեգործական հիմնադրամի տեղական 

փորձագետները,
·· ԳՄՀԸ ԿԻԿ/ՀԷԻՎ ծրագրի աշխատակիցները և միջազգային փորձագետները: 

Պատ կեր 1. Նա հա պե տա վա նի մեր ձա կայ քում գտնվող 
պի լո տա յին տե ղա մա սե րը (բաց կա նա չով)

Ո՞րտեղ
·· Նա հա պե տա վան, Շի րա կի մարզ, Հա յաս տան,
··  պի լո տա յին տե ղա մա սեր քայ քայ ված լան ջե

րին` 9,7 հա տա րածք,
··  գյու ղա կան արո տա վայր` հա մայն քա յին սե փա

կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղակ տո րի վրա: 
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Մեթոդաբանություն 
Տեղամասի ընտրությունը և նախապատրաստումը 
Մարզ պե տա րա նի առա ջար կի ու գյու ղա պե տի նա խա ձեռ նու թյան հի ման վրա, 2017 թ.ին, Նա հա
պե տա վանն ընդգրկ վել է ԳՄՀԸ ԿԻԿ ծրագ րի հա վե լյալ պի լո տա յին հա մայնք նե րի ցան կում:
Նա հա պե տա վա նից հա րավարև մուտք գտնվող տե ղա մա սը խիստ տու ժում է անա սուն նե րի գյու
ղից դե պի բարձր լեռ նա յին արո տա վայ րեր ամե նօ րյա տե ղա շար ժի հե տև ան քով: Հա մայն քը հե
տաքրքր ված է ան տա ռա պա տել գյու ղի մեր ձա կայ քում գտնվող հու շար ձա նին հա րող տա րած քը: 
Սա կայն, մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող տա րածք նե րի և ճա նա պարհ նե րի առ կա յու
թյան պատ ճա ռով ան տա ռա պատ ման հա մար ավե լի ըն դար ձակ տե ղա մաս գտնել հնա րա վոր չէր:
Իբ րև կոմպ րո մի սա յին տար բե րակ, ընտր վել է երեք առան ձին տե ղա մաս:
Քա նի որ գյու ղում առ կա է ոռոգ ման ջրի պա կաս, ուս տի, նախ քան իրա կա նաց ման մեկ նար կը 
անհ րա ժեշտ է եղել հստա կեց նել վե րոն շյալ խնդի րը:

Իրականացում
Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը մեկ նար կել են 2017 թ.ի գար նա նը, իսկ մի ջո ցա ռում
նե րի իրա կա նա ցու մը սկիզբ է առել նույն թվա կա նի աշ նա նը: Իրա կա նաց վել են աշ խա տան քա յին 
հե տև յալ քայ լե րը.

·· Ցան կա պա տում. կրկնօ րի նակ ման ավե լի մեծ նե րու ժով օժտ ված, ցածր ինք նար ժեք ու նե ցող 
տար բե րակ նե րը փոր ձար կե լու նպա տա կով, օգ տա գործ վել են փշա լա րե րից պատ րաստ ված 
սո վո րա կան ցան կա պա տեր` բե տո նե սյու նե րի հետ հա մա տեղ (պատկեր 2):
·· Տտնկման տե ղա մա սե րի նա խա պատ րաս տու մը իրա կա նաց վել են տար բեր սխե մա նե րի հի

ման վրա (պատկեր 45)`
·վե րին հատ վա ծում գտնվող հո ղակ տո րի վրա իրա կա նաց վել է գծա յին տունկ: Խրա

մատ նե րը փոր վել են տրակ տո րով: 
·մի ջին և ստո րին հատ ված նե րում գտնվող հո ղակ տոր նե րի վրա իրա կա նաց վել է. 

խմբա յին տունկ` կի րա ռե լով տնկման փո սե րը: 
·· Տնկում. սո ճու, կաղ նու, հա ցե նու, խնձո րե նու բաց ար մա տա յին սերմ նա բու սակ ներ (հիմ նա

կա նում` ԷՅԹԻՓԻի Մար գա հով տի տնկա րա նից): Սերմ նա բու սակ ներն ար դեն իսկ բա
վա կա նին հա սուն (23 տա րե կան) և բարձ րո րակ են եղել: Տնկվել են նաև այն պի սի թփեր, 
ինչ պի սիք են չիչ խա նը, ազն վա մո րին, դե ղին ակա ցի ան (աղյու սակ 1):

Ան տա ռա պատ ման տար բեր մո տե ցում-
նե րի փոր ձար կու մը Նա հա պե տա վա-
նում 
Հե տև ե լով ծրագ րի պի լո տա յին բնույ թին, 
փոր ձարկ վել են ցան կա պատ ման և տնկման 
տար բեր սխե մա ներ: Իրա կա նա ցու մից մեկ 
տա րի անց ակն կալ վում է կա րև որ եզ րա հան
գում ներ անել և հնա րա վոր ընդ լայն մա նը վե
րա բե րող առա ջարկ ներ ստա նալ:

Պատկեր 2. Փշալարերով ցանկապատի հիմնում՝ 
Նահապետավանի վերին տեղամասում 
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Աղյուսակ 1. Տնկված ծառատեսակները և սերմնաբուսակների քանակը:

Տեսակները Լատիներեն անվանումը 2017 թ.-ին տնկված սերմնաբուսակների թիվը

Սոճի Pinus sylvestris var. hamata 7.700 

Կաղնի Quercus macranthera 4.050 

Ազնվամորի Rubus idaeus L. 2.500

Դեղին ակացիա Caragana arborescens 1.000

Չիչխան դժնիկանման Hippophae rhamnoides 1.000

Խնձորենի Malus orientalis 4.000

Հացենի Fraxinus excelsior 4.000

Ընդամենը 24.250 

Պատկեր 3. Տնկման երկու տարբեր սխեմաների ու մեթոդների փորձարկում

Խմբային տնկման սխեմա՝ առանձին փորված փոսերով Գծային տնկման սխեմա՝ միախոփ գութանով փոր
ված խրամատներով

Ան տա ռա պատ ված բո լոր երեք տե ղա մա սե րի ոռո գումն ապա հո վե լու հա մար, ԳՄՀԸ ԿԻԿ ծրա
գի րը որո շում է կա յաց րել աջակ ցել հա մայն քին՝ գնե լով ոռոգ ման սար քա վո րում ներ, օրի նակ՝ ջրի 
շար ժա կան պոմ պը, ռե տի նե և պլաստ մա սե խո ղո վակ նե րը: Ոռոգ ման ջրանց քը, որն անց նում է 
երկ րորդ և եր րորդ հո ղակ տոր նե րի մի ջով, ծա ռա յում է որ պես ոռոգ ման ջրի աղ բյուր: Խո ղո վակ նե
րի անց կա ցումն իրա կա նաց վում է հա մայն քի կող մից՝ ըստ անհ րա ժեշ տու թյան: 

Պատկեր 4. Տնկման հա մար նա խա պատ րաստ ված սերմ
նա բու սակ ներ 

Պատկեր 5. Հա մայն քի բնա կիչ նե րը ծա նո թա նում 
են տնկման նոր սխե մա յին, խմբա յին տունկ

Հայտ նի է, որ երի տա սարդ սերմ նա բու սակ նե րի շուրջ օր գա նա կան նյու թե րի տա րա ծու մը պաշտ
պա նում է դրանք կրի տի կա կան ջեր մաս տի ճան նե րից, պահ պա նում է հո ղի խո նա վու թյու նը՝ էա
պես նվա զեց նե լով ոռոգ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: ԷՅԹԻՓԻի և «Հա յան տա ռ¦ ՊՈ ԱԿի մի ջև 
ստո րագր ված փո խըմբռն ման հու շագ րի հի ման վրա, ԷՅԹԻՓԻն կա րող է օգ տա գոր ծել առան
ձին պե տա կան ան տա ռա յին հո ղե րում իրա կա նաց վող սա նի տա րա կան հա տում նե րի մնա ցորդ
նե րը՝ մուլ չա պատ ման հա մար նա խա տես ված փայ տե տա շեղ նե րի ար տադ րու թյան նպա տա կով: 
ԳՄՀԸն աջակ ցել է այս նա խա ձեռ նու թյա նը՝ գնե լով մուլ չի պատ րաստ ման սարք, որը փո խանց
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վել է ԷՅԹԻՓԻին: Փո խա րե նը, ԷՅԹԻՓԻն մուլ չա պատ ման նյու թեր է տրա մադ րում ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում ան տա ռա պատ վող տար բեր տա րածք նե րի հա մար: Նա հա պե տա վա նում մուլ չա
պա տումն իրա կա նաց վել է հա մայն քի բնա կիչ նե րի կող մից: 

Պատկեր 6. Մուլ չի պատ րաստ ման սար քը պատ րաս տում 
է մուլ չը՝ սա նի տա րա կան հա տում նե րի մնա ցորդ նե րից 

Պատկեր 7. Ծա ռի սերմ նա բու սակ՝ պատ ված մուլ չով 

Անհրաժեշտ միջոցները

Նյութեր Ծախսերը
(ՀՀ դրամ) Աշխատուժ Ծախսերը

(ՀՀ դրամ)

Փշալարով ցանկապատ, բետոնե սյուններ 2.900.000 Ցանկապատում՝ 21 օր/6 հոգի 800.000

Ծառի սերմնաբուսակներ (19.390 
սերմնաբուսակ *120 ՀՀ դրամ)

2.300.000 Տունկ՝ 12 օր/ 28 հոգի 2.500.000

Թփերի սերմնաբուսակներ 
(ազնվամորի, չիչխան,դեղին ակացիա)

800.000 Մուլչաապատում՝ 8 օր/6 հոգի 400.000

Ոռոգման սարքեր 500.000

Ընդհանուր նյութերը 6.500.000 Ընդհանուր աշխատանքը 3.700.000

Ընդ հա նուր առ մամբ 9,7 հա տա րած քի ան տա ռա պատ ման նպա տա կով ծախս վել է 10.200.000 ՀՀ 
դրամ, ին չը նշա նա կում է մոտ 1.000.000 ՀՀ դրամ՝ 1 հաի հա մար: 

Գնահատում և քաղված դասերը 
·· Հողատարածքի չափն ու ծախսերը. Չնա յած այն հան գա ման քին, որ կի րառ վում է փշա լա

րով ցան կա պա տը, փոքր հո ղա տա րածք նե րի ցան կա պա տումն ավե լի ծախ սա տար է: 
·· Փշալարով ցանկապատ. Բե տո նե սյու նե րը դժվար է ամ րաց նել քար քա րոտ հո ղում: Փշա

լա րով ցան կա պա տը (առա ջին գի ծը) պետք է երաշ խա վո րի, որ ոչ խար նե րը/այ ծե րը չեն 
կա րո ղա նա մուտք գոր ծել տա րածք: 
·· Տեղամասի միջով անցնող ճանապարհը՝ ռիսկի գործոն է. Եթե դար պաս նե րը բաց թողն

վեն, կեն դա նի նե րը կա րող են հեշ տու թյամբ մուտք գոր ծել: 
·· Խմբային անտառապատման նախագիծն անհրաժեշտ է մանրամասնորեն բացատրել. 

Մար դիկ սո վոր են տունկն իրա կա նաց նել խրա մատ նե րում, և այլ կերպ վար վե լու իմաստն 
ան մի ջա պես չեն ըն կա լում:
·· Մուլչապատման նյութի ծագումը կարևոր է. ԷՅԹԻՓԻն մուլ չի պատ րաստ ման հա մար 

օգ տա գոր ծում է սա նի տա րա կան հա տում նե րից ստաց ված փայ տը: Եթե այն վա րակ ված 
ծա ռե րից է ստաց ված (օրի նա կի՝ սո ճի), ապա հի վան դու թյու նը կա րող է տա րած վել ան տա
ռա պատ ված ողջ տա րած քով: 
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·· Մուլչապատման համար նախատեսված փայտե տաշեղների չափսը. Գնված մուլ չա
պատ ման սար քը ար տադ րում է բա վա կա նին խո շոր տա շեղ ներ: Այն պետք է կար գա բեր վի՝ 
մուլ չա պատ ման օպ տի մալ (ավե լի փոքր) չափ սի նյութ ստա նա լու հա մար:
·· Բաց արմատային սերմնաբուսակների որակը. Չնա յած այն հան գա ման քին, որ կոն տեյ

նե րա յին սերմ նա բու սակ նե րը բաց ար մա տա յին սերմ նա բու սակ նե րի նկատ մամբ ու նեն մի 
շարք առա վե լու թյուն ներ, Նա հա պե տա վա նում տնկված սերմ նա բու սակ նե րի որա կը բարձր է: 
Առա ջի կա տա րի նե րի ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է դի տար կել հա մե մա տա բար մեծ սերմ նա բու
սակ նե րի կպչո ղա կա նու թյու նը: 
·· Ազդեցությունը, արդյունավետությունը. Քա նի որ մի ջո ցա ռում նե րը բո լո րո վին վեր ջերս են 

իրա կա նաց վել, ուս տի դեռ վաղ է գնա հա տել վերջ նա կան ար դյունք ներն ու դրանց ար դյու
նա վե տու թյու նը: 

Հեռանկարը 
·· Քիչ ծախ սա տար մո տե ցում՝ ցան կա պատ ման հա մե մա տա բար տնտե սող մե թո դը և սերմ

նա բու սակ նե րի քա նա կի կրճա տու մը՝ 1 հաի հաշ վով, կա րող են ընդ լայն ման/տա րած ման 
ու շագ րավ տար բե րակ հան դի սա նալ: 
·· Առա ջի կա տա րի նե րին անհ րա ժեշտ է հե տև ո ղա կա նո րեն իրա կա նաց նել սերմ նա բու սակ նե

րի կպչո ղա կա նու թյան և աճի տեմ պե րի, ինչ պես նաև ընդ հա նուր բու սա կա նու թյան մշտա
դի տար կում: 
·· Վե րա տուն կի հա մար պետք է հիմն վեն ապա կենտ րո նաց ված տնկա րան ներ/տնկա նյու թի 

պա հոց ներ: Տե ղա կան տե սակ նե րը կա րող են աճեց վել սեր մե րից կամ կտրոն նե րից՝ հարս
տաց նե լով ան տա ռա պատ վող տա րած քի կեն սա բազ մա զա նու թյու նը: 
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Ցուցադրական օրինակ 3. Դարավանդների 
կառուցումը Լուսագյուղ համայնքում
Նկարագրություն
Արա գա ծոտ նի մար զի Լու սա գյուղ հա մայն քում եկա մու տի հիմ նա կան աղ բյու րը անաս նա պա հու
թյունն է: Գյու ղի մեր ձա կա արո տա վայ րե րում, հատ կա պես աշ նա նը, երբ ամա ռա յին արո տա վայ
րե րը չեն օգ տա գործ վում, արա ծում են մեծ թվով ոչ խար ներ և խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ: 
Արո տա վայ րե րի հզո րու թյու նը սո վո րա բար գե րա զանց վում է, և արո տա վայ րերն ավե լի ու ավե լի են 
քայ քայ վում: Քայ քայ ման ցու ցա նիշ նե րից են լեռ նա լան ջե րին վայ րի փշոտ գա զի (Astragalus) թփե րի 
խիտ աճը, պոկ ված քա րե րի ան կու մը՝ զա ռի թափ լան ջերն ի վար, ինչ պես նաև հո ղե րի կու տա կու
մը՝ լան ջե րի ստո րոտ նե րում: 
2016 թ.ից ի վեր, ԳՄՀԸն աջակ ցել է հա մայն քին՝ քայ քայ ված տե ղա մա սի վե րա կանգն ման նպա
տա կով զա նա զան մե թոդ նե րի ընտ րու թյան և փոր ձարկ ման գոր ծըն թա ցում: Զա ռի թափ էրո զաց
ված լան ջե րի կա յու նաց ման նպա տա կով հիմն վել են դա րա վանդ ներ: Զու գակ ցող մի ջո ցա ռում նե րը 
նե րա ռել են ժա մա նա կա վոր էլեկտ րա կան ցան կա պա տու մը և ծղո տով մուլ չա պա տու մը: Թվարկ
ված մի ջո ցա ռում նե րի հիմ նա կան առա վե լու թյուն ներն են քիչ ծախ սա տա րու թյու նը, քա նի որ մե
ծա մա սամբ օգ տա գործ վում են տե ղում առ կա նյու թեր և այն, որ դրա կան ար դյուն քը հնա րա վոր է 
տես նել ար դեն իսկ առա ջին տա րում:

Ի՞նչ - Իրականացված միջոցառումները

·· Փայ տե գե րան նե րի տե ղադ րու մը՝ որ պես դա րա վանդ ներ, 
·· դա րա վանդ նե րի ետ նա մա սում հար թակ նե րի պատ րաս տում, 
·· հար թակ նե րում ծղո տե մուլ չի կի րա ռու մը՝ բու սա կա նու թյան աճին նպաս տե լու նպա տա կով,
·· տե ղա մա սի ժա մա նա կա վոր էլեկտ րա կան ցան կա պա տում:

Ինչու՞- Էրոզիոն երևույթները և պատճառները 

·· Արո տա վայ րե րի վրա արա ծեց ման ազ դե ցու թյու նը,
·· հո ղի վե րին շեր տի կո րուստ՝ ջրա յի նէ րո զի ա յի հե տև ան քով, 
·· արա ծեց ման նպա տա կով կես նա զանգ վա ծի քիչ ծա վա լի ար տա դո ղա կա նու թյուն,
·· ու տե լուն ոչ պիտանի բու սա տե սակ նե րի տա րա ծում: 

Պատկեր 2. Նախ րա քար շի ճա նա պարհ ներ, ջրա յին էրո
զի ա յի հե տև ան քով առա ջա ցող առ վակ ներ, նոսր բու սա
կա նու թյուն, որով պատ ված է քայ քայ ված պի լո տա յին 
տե ղա մա սը (նո յեմ բեր, 2016 թ.)

Պատկեր 1. Լու սա գյու ղի հա րև ա նու թյամբ գտնվող պի
լո տա յին տե ղա մա սը (բաց կա նա չով)
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Ո՞վ - Ներգրավված հիմնական շահառուները 

·· Լուսագյուղի ղեկավարությունն ու ավագանու խորհուրդը, 
·· տեղի հովիվները, որոնք օգտվում են տարածքից,
·· ՇՄԿԱԿի տեղական փորձագետները, 
·· ԳՄՀԸ ԿԻԿ/ՀԷԻՎ ծրագրի աշխատակիցներն ու միջազգային փորձագետները: 

Ո՞րտեղ

·· Լուսագյուղ, Արագածոտնի մարզ, Հայաստան,
·· պիլոտային տեղամաս՝ քայքայված լանջին 0.15 հա. զառիթափ, 
·· գյուղի արոտավայր՝ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողակտորի վրա: 

Մեթոդաբանություն

Պլանավորում և նախապատրաստում  

Պլա նա վոր ման և նա խա պատ րաստ-
ման հիմ նա կան քայ լե րը

·· Հա մա գոր ծակ ցու թյուն հաս տա տեք 
հա մայն քի հետ և քննար կեք վե րա
կանգն ման հնա րա վոր մի ջո ցա ռում
նե րը: 
·· Գնա հա տեք նա խա տես վող պի լո

տա յին տա րածքն, առա ջա ցող էրո
զի ոն երև ույթ ներն ու դրանց պատ
ճառ նե րը: 
·· Ընտ րեք և հստակ նշեք պի լո տա յին 

հո ղակ տո րը: 
·· Հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րեք իրա

կա նաց ման մե թոդ նե րի և հա մայն քի 
մաս նակ ցու թյան շուրջ: 
·· Գնա հա տեք տե ղում հա սա նե լի նյու

թե րը: 
·· Ձեռք բե րեք անհ րա ժեշտ նյու թե րը: 

ՇՄԿԱԿի տե ղա կան փոր ձա գետ նե րը, որոնք ծա
նոթ են տե ղի մի ջա վայ րին և հա մայն քին, օժան
դա կել են պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցին և տե ղի 
բնակ չու թյան հետ քննար կում նե րին: Պի լո տա յին 
մի ջո ցա ռում նե րի հստակ տե ղանքն ընտր վել է 
այն պես, որ կեն դա նի նե րի արա ծե ցու մը գրե թե 
չխո չըն դոտ վի: Արա ծե ցու մը ժա մա նա կա վո րա
պես բա ցա ռե լու հա մար առա ջարկ վել է էլեկտ րա
կան ցան կա պա տում իրա կա նաց նել: 
Ցան կա պատ ված տա րածք նե րում, ջրա յին էրո զի
ա յի երև ույթ նե րը կա սեց նե լու նպա տա կով, լան
ջե րի եր կայն քով ձգվող լվաց ված առ վակ նե րում 
պետք է հիմ նել դա րա վանդ ներ: Բու սա կա նու թյան 
աճի արա գաց ման նպա տա կով Լու սա գյու ղում 
իրա կա նաց վող վե րա կանգն ման մի ջո ցա ռում
նե րը կամ բող ջաց վել են դա րա վանդ նե րի վե րին 
հատ վա ծում գտնվող փոքր հար թակ նե րում ծղո
տե մուլ չի տա րած մամբ: Քա նի որ, տե ղի բնակ
չու թյու նը ցան կա նում էր ժա մա նա կա վոր մե կու
սա ցու մից հե տո հնա րա վո րինս շուտ կրկին օգ
տա գոր ծել այդ տա րածք ներն, ուս տի ծա ռե րի ու 
թփե րի տուն կը նա խընտ րե լի չէր: 

Ինչ վե րա բե րում է անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րին, ապա հա մայն քը տրա մադ րել է աշ խա տուժ և ծղո տի 
հա կեր (կա պոց ներ): Փայ տա նյու թի սղու թյան պատ ճա ռով անհ րա ժեշտ է եղել գնել փայ տե (սո ճու) 
սյու նե րը և Էլեկտ րա կան ցան կա պա տը: Մի ջո ցա ռում նե րի պլա նա վոր ման և նա խա պատ րաստ
ման աշ խա տանք ներն իրա կա նաց վել են 2016 թ.ի աշ նա նը (սեպ տեմ բերհոկ տեմ բեր ամիս նե րին): 
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Իրականացում 

Ընտր ված պի լո տա յին տա րած քի չափ սերն են՝ 50x30 մ: 2016 թ.ի նո յեմ բե րին հա մայն քի բնա
կիչ նե րի հետ հա մա տեղ իրա կա նաց վել են շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը: Իրա կա նաց վել են 
հե տև յալ աշ խա տան քա յին քայ լե րը՝

Պատ կեր 3. Լան ջի եր կայն քով գե րան նե րի տե ղադ
րու մը ճիշտ դիր քադ րու թյամբ (նո յեմ բեր, 2016 թ.)

1. Էլեկտ րա կան ցան կա պա տի նա խա պատ
րաս տում (ան կյու նա յին փայ տե սյու նե րի 
տե ղադ րում),

2. դա րա վանդ նե րի կա ռու ցում և հար թակ նե րի 
պատ րաս տում, 
·փայ տե գե րան նե րի տե ղադ րում՝ հա

մա պա տաս խան դիր քադ րու թամբ,
·եր կու եր կա թե ձո ղե րով հո րի զո նա

կան գե րան նե րի ամ րա ցում, 
·գե րան նե րի ետ նա մա սի բաց հատ

վա ծը լցվում է հո ղով(փոքր հար թակ
նե րի ձև ա վո րում)

3. ծղո տի կի րա ռում հար թակ նե րում՝ լերկ հո ղը ծած կե լու նպա տա կով,
4. էլեկտ րա կան ցան կա պա տի հիմ նում՝ տե ղա մա սը արա ծե ցու մից պաշտ պա նե լու հա մար:

Փայ տե գե րան նե րը կտրվել են 12 մ եր կա րու թյամբ՝ լան ջե րի ան կա նոն ակոս նե րում տե ղա վոր վե լու 
նպա տա կով: 
Առան ձին դա րա վանդ նե րի տե ղը որո շե լուց հե տո, աշ խա տան քա յին խումբն ամ րաց րել է գե րան
նե րը 70100 սմ եր կա րու թյան եր կա թյա ձո ղե րով: Դա րա վանդ նե րի մի ջև հե ռա վո րու թյու նը, կախ
ված տե ղագ րու թյու նից, տա տան վում է 13 մի սահ ման նե րում: Որ քան ավե լի զա ռի թափ է լանջն, 
այն քան հե ռա վո րու թյունն ավե լի փոքր է: 

Պատկեր 4. Գե րան նե րի ետև ում ըն կած բաց տա րա ծու թյու նը լցվում է հո ղով և բու սա կան ծագ ման նյու թե րով (ձա
խից) և լերկ հո ղը ծածկ վում է ծղո տով (աջից) (նո յեմ բեր, 2016 թ.)

Կա ռույցն ամ րաց նե լու, ինչ պես նաև հո ղի լվաց ման և գե րան նե րի տա կով հոս քի ռիս կը նվա զեց նե լու 
նպա տա կով՝ գե րան նե րի ետ նա մա սի տա րա ծու թյու նը լցվել է հո ղով, բու սա կան ծագ ման նյու թե
րով և քա րե րով: Վեր ջին քայ լով, հար թակ նե րը ծածկ վել են ծղո տով՝ տե ղում նե րից պաշտ պա նե լու, 
ինչ պես նաև ծղո տում առ կա սեր մե րի մի ջո ցով խո տի վե րաճն արա գաց նե լու հա մար (պատկեր 4): 
Էլեկտ րա կան ցան կա պա տը հիմն վել է 2017 թ.ի մա յի սին:

Անհրաժեշտ միջոցները
Ստորև պատկերված աղյուսակում համառոտ ներկայացված են այն ռեսուրսները՝ նյութերն ու 
աշխատուժը, որոնք անհրաժեշտ են 0,15 հա1 տարածքում նշված քայլերը իրականացնելու համար: 

1 Անհրաժեշտ ռեսուրսները կախված են քայքայման աստիճանից, լանջի թեքության աստիճանից և այլն: 
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Նյութ Քանակ 

Ծղոտ (վայրի խոտից) 15 հակ (կապոց) (260325 կգ)

Ծղոտ (մշակաբույսերից) 5 հակ (կապոց) (100125 կգ)

Մետաղյա ձողեր (70100 սմ  երկարությամբ) 93

Սոճու գերաններ  (4 մ երկարությամբ, 2025 սմ տրամագծով) 38

Ցանկապատի փայտե սյուներ 4

Սյուներին ամրություն տվող փայտե հենակներ 12

Աշխատուժ (առանց ցանկապատման )
15 աշխատանքային օր 
(2,5  աշխատանքային օր x  6 բանվոր)

Գնահատումը և քաղված դասերը
·· Տեղամասի ընտրությունը մասնակցային սկզբունքով. Տա րածք նե րը, որ տեղ էրո զի ա

յի վե րահս կո ղու թյան նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյուն է 
առա ջա նում, սո վո րա բար ին տեն սիվ կեր պով շա հա գործ վում են և հետ րա բար չա փա զանց 
կա րև որ նշա նա կու թյուն ու նեն հա մայն քի հա մար: Օգ տա գործ ման նույ նիսկ ժա մա նա կա վոր  
սահ մա նա փա կու մը պետք է ման րա մաս նո րեն քննարկ վի և հա մա ձայ նեց վի: 
·· Քամին. Քա մին մեծ մար տահ րա վեր կա րող է լի նել, հատ կա պես՝ ծղո տե ծած կի կի րառ ման 

դեպ քում: Ընդ հան րա պես պետք է օգ տա գործ վի խո տի ծղո տը, քա նի որ այն ավե լի ծանր է 
քան մշա կա բույ սե րի ծղո տը: Կեն սա քայ քայ վող ցան ցեր չլի նե լու պատ ճա ռով, անհ րա ժեշտ է 
քննար կել այլ լու ծում ներ, օրի նակ՝ ծած կել մուլ չը գո մաղ բով կամ հո ղով: 
·· Ցանկապատման կարևորությունը. Բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րի հա մար օգ տա

գործ վում են կեն դա նի նյու թեր (սերմ նա բու սակ ներ, կտրոն ներ, ծա ռեր, թփեր), սեր մեր կամ 
ծղոտ: Արա ծող կեն դա նի նե րից տա րած քը պաշտ պա նե լու և վե րա կանգն ման գոր ծըն թաց
նե րին նպաս տե լու նպա տա կով, մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նա ցու մից հե տո, առն վազն 23 
վե գե տա ցի ոն շրջա նի ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է ապա հո վել տա րած քի ցան կա պա տու մը:
·· Նյութերի առկայությունը. Տե ղա մա սում բի ո ին ժե նե րի ա յի եր կու առանց քա յին նյու թե րը 

(փայտն ու սեր մե րը) հազ վա գյուտ են հան դի պում:
·Փայտն ընդ հան րա պես ար ժե քա վոր ու հազ վա գյուտ ռե սուրս է: Սա են թադ րում է, որ 
·Բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րի հա մար օգ տա գործ ված փայ տա նյու թը կա րող 

է հա մայն քի բնա կիչ նե րի կող մից հե ռաց վել կոնստ րուկ ցի ա յից և օգ տա գործ վել այլ 
նպա տակ նե րով > օգ տա գոր ծեք սո ճի, որը պի տա նի չէ որ պես վա ռե լա փայտ: 

·Կրկնօ րի նակ ման և փայ տա նյու թի օգ տա գործ ման վրա հիմն ված մե թոդ նե րի շա րու
նա կա կան կի րառ ման հա մար պա հանջ վում են փայ տա նյու թի բա վա րար պա շար ներ: 

·Իբ րև այ լընտ րանք, անհ րա ժեշտ է դի տար կել ճե ղան նե րի (ճյու ղե րի կա պոց նե րի) օգ
տա գործ ման հնա րա վո րու թյու նը:

·Սահ մա նա փակ է նաև տե ղի պայ ման նե րին հար մար ված սեր մե րի հա սա նե լի ու թյու նը: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով, խո տը հա րա կից տա րածք նե րից պետք է հնձվի և ան մի ջա պես օգ
տա գործ վի բի ո ին ժե նե րա կան աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց ման տե ղա մա սե րում: Սո վո
րա բար, 1 մ2 լերկ հո ղը ծած կե լու հա մար, անհ րա ժեշտ է հնձել 2 մ2 խո տա ծածկ : Առա վել 
քա մոտ վայ րե րում, ծղո տը չպետք է մշակ վի՝ վե րած վե լով մուլ չի, այլ պետք է օգ տա գործ
վի ամ բող ջա կան ցո ղուն նե րով՝ կա յու նու թյան ապա հով ման նպա տա կով: 
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·· Ժամանակն ու աշխատանքը. Հա մայն քի բնա կիչ նե րը զար մա ցել էին, տես նե լով, թե որ քան 
արագ ու հեշ տու թյամբ կա րող են հիմն վել դա րա վանդ նե րը: Եր կու բան վոր 30 րո պեի ըն թաց
քում հիմ նեցին մեկ դա րա վանդ: Առա վել ժա մա նա կա տար հատ վա ծը տե ղան քի նա խա պատ
րաս տումն էր ու գե րան նե րի ճիշտ դիր քի ընտ րու թյու նը:
·· Դարավանդների արդյունավետությունն ու ամրությունը կա րող է ավե լա նալ բու սա կան 

նյու թե րի մի ջո ցով: Ողո ղատ նե րից խու սա փե լու հա մար կա րև որ է նաև գե րան նե րի ետ նա մա
սը պատ շաճ կեր պով լցնել հո ղով: 
·· Կարճաժամկետ ազդեցություն. Արդյունքները տեսանելի են արդեն մեկ տարի անց:

Պատկեր 5. Բուսականության ձևավորումը ցանկապատված տարածքի ներսում 1 վեգետացիոն շրջանից հետո

Հեռանկարը
Մի ջո ցա ռում ներն ապա ցու ցե ցին հո ղի էրո զի ա յի նվա զեց ման տե սան կյու նից իրենց ար դյու նա վե
տու թյունն, ինչ պես նաև իրա գոր ծե լի ու թյու նը: Դա րա վանդ նե րը հեշ տու թյամբ կա րող են հիմն վել 
առանց ծանր տեխ նի կա յի ու հա տուկ գի տե լիք նե րի՝ այս պի սով հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ներգ
րա վել տե ղի բնակ չու թյա նը: Կի րառ վող մի ջո ցա ռում նե րի հա մադ րու թյու նը (ցան կա պա տում+դա
րա վանդ ներ+ծղո տե մուլչ) լավ ար դյունք ներ է ապա հո վում էրո զի ա յի մեղ մաց ման տե սան կյու նից: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, կա րև որ է բարձ րաց նել տե ղի բնակ չու թյան իրա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կը 
և հա մայն քին ծա նո թաց նել բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րի նպա տակ նե րին, տե ղե կու թյուն ներ 
տրա մադ րել անհ րա ժեշտ նյու թե րի և դրանց ար ժե քի վե րա բե րյալ: Գործ նա կան (աշ խա տան քին 
զու գակց ված) ու սու ցու մը հնա րա վո րու թյուն կտա հո ղօգ տա գոր ծող նե րին կրկնօ րի նա կել մի ջո ցա
ռում նե րը՝ էրո զաց ված այլ հո ղե րում: Քիչ ծախ սա տար բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րը առա
վել լավ են հա մա պա տաս խա նում Հա րա վա յին Կով կա սում լայ նո րեն տա րած ված էրո զի ոն ռիս կե րի 
հաղ թա հար ման նպա տա կին:
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Ցու ցադ րա կան օրի նակ 4. Հե ղե ղա տի 
վե րա կանգ նու մը Մեծ Ման թաշ հա մայն քում
Նկարագրություն 

Շի րա կի մար զի Մեծ Ման թաշ գյու ղից մի քա նի կմ հե ռա վո րու թյան վրա, դե պի Արա գած լե ռան 
արո տա վայ րե րի զա ռի թափ լան ջերն է ձգվում հա մայն քի հիմ նա կան նախ րա քար շի ճա նա պար հը: 
Այս տա րած քում, անաս նա պա հու թյու նը եկա մու տի կա րև որ աղ բյուր է: Ուս տի, նախ րա քար շի ճա
նա պարհ նե րը առանց քա յին նշա նա կու թյուն ու նեն հա մայն քի հա մար, որ տեղ պահ վում է մի քա նի 
հա զար գլուխ անա սուն: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ին տեն սիվ շա հա գոր ծու մը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է 
թող նում բու սա կա նու թյան և հո ղա ծած կի վրա: Շա րու նա կա կան էրո զի ա յի հե տև ան քով որոշ հատ
ված ներ ար դեն իսկ դար ձել են դժվար հա սա նե լի: 
Մաս նա վո րա պես այն հատ ված նե րում, որ տեղ կեն դա նի նե րը շարժ վում են լան ջին ուղ ղա հա յաց 
ուղ ղու թյամբ, նախ րա քար շի ճա նա պար հը գրե թե ամ բող ջու թյամբ լվաց վել է: Հե ղե ղատն առա
ջա ցել է դե պի ներ քև հո սող ջրի ու ժի հե տև ան քով: Մոտ 40 մ եր կա րու թյամբ Vաձև (վե ա ձև) հե
ղե ղատն ու նի գրե թե ուղ ղա հա յաց եզ րեր՝ մոտ 1,5 մ խո րու թյուն և 1,52 մ լայ նու թյուն (պատկեր 1): 
Եթե մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում ներ չձեռ նարկ վեն, ապա ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ նախ րա
քար շի ճա նա պար հը մո տա կա տա րի նե րին կար գե լա փակ վի:
2017 թ.ից սկսած ԳՄՀԸն աջակ ցել է տե ղի հա մայն քին եր կու քայ քայ ված տա րածք նե րում բի
ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րի մատ նանշ ման և փոր ձարկ ման հար ցե րում: 1) Նախ րա քար շի 
ճա նա պար հի վե րա կանգ նում և 2) հե ղե ղա տի բա րե լա վում: Քա նի որ նախ րա քար շի ճա նա պար
հի վե րա կանգ նու մը նման է ցու ցադ րա կան օրի նակ 3ում ներ կա յաց ված մի ջո ցա ռում նե րին, այս 
ցու ցադ րա կան օրի նա կում ավե լի կենտ րո նա նում ենք հե ղե ղա տի վե րա կանգն մանն ուղղ ված մի ջո
ցա ռում նե րի նկա րագ րու թյա նը: 

Ի՞նչ - Իրականացված պիլոտային միջոցառումները
·· 4 փայտե ցանկապատով հենապատնեշների պատրաստում՝ քարերով և կտրոններով,
·· հեղեղատի զառիթափ եզրերի հարթեցում,
·· կտրոնների և սերմնաբուսակների տունկ,
·· էլեկտրական ցանկապատ:

Գծապատկեր 1. հե ղե ղա տի քար տեզն ու լու սան կա րը՝ նախ քան բա րե լավ ման աշ խա տանք նե րը 

Նախրաքարշի ճանապարհ

Հեղեղատ

Ցանկապատի 
միակցում 
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Ի՞նչու - Էրոզիոն երևույթները և պատճառները
·· Տարածքով անցնող անասունների կողմից գերօգտագործում 
·· նախրաքարշի ճանապարհի քայքայում,
·· Էրոզիայի խորացած փուլ, 
·· հողածածկի և հարակից արոտավայրերի կորուստ:  

Ո՞վ - Ներգրավված հիմնական շահառուները 
·· Մեծ Ման թաշ գյու ղի ղե կա վա րու թյու նը 
·· ավա գա նու խոր հուր դը,
·· տե ղի հո վիվ նե րը, որոնք օգտ վում են նախ րա քար շի ճա նա պար հից, 
·· տե ղա կան փոր ձա գետ նե րը՝ ՇՄԿԱԿից,
·· ԳՄՀԸ ԿԻԿ/ՀԷ ԻՎ ծրագ րի աշ խա տա կից նե րը և մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րը: 

Ո՞րտեղ
·· Մեծ Մանթաշ համայնք, Շիրակի մարզ, Հայաստան,
·· համայնքային արոտավայրում պիլոտային տեղամասեր՝ 0,6 հա նախրաքարշի ճանապարհ 

և 0,06 հա հեղեղատի տարածք: 

Մեթոդաբանություն
Պլանավորում և նախապատրաստում

Պատկեր 2 Արև ա յին վա հա նակ, սնու ցող սարք (ձախից) և էլեկտրական ցանկապատը՝ օդա յին էլեկտրա հա ղոր
դակցման լարերով (աջից)

Հե ղե ղա տի տա րած քի, ինչ պես նաև մեր ձա կայ քում գտնվող բի ո ին ժե նե րա կան աշ խա տանք նե րի 
իրա կա նաց ման հա մար նա խա տես ված մեկ այլ տե ղա մա սի (էրո զաց ված նախ րա քար շի ճա նա
պարհ՝ բա րե կարգ ված դա րա վանդ նե րի և մուլ չի մի ջո ցով) ընտ րու թյու նը կա տար վել է 2017 թ.ի 
հու նի սին: Այդ ժա մա նակ առաջ է եկել եր կու տե ղա մա սե րի հա մար արև ա յին մեկ վա հա նա կի օգ
տա գործ ման գա ղա փա րը (մի մյան ցից մոտ 200 մ հե ռա վո րու թյան վրա): Գտնված տեխ նի կա կան 
լու ծու մը հե տև յալն է եղել՝ տե ղա մա սե րը մի ակ ցե լու նպա տա կով եր կու տե ղա մա սե րի մի ջև օդա յին 
ճա նա պար հով անց կաց նել էլեկտ րա հա ղոր դա լա րեր (պատկեր 2): 
Հե ղե ղատ նե րի վե րա կանգն ման մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բե րյալ ներգ րավ ված հա մայն քի բնա կիչ նե
րին ընդ հա նուր պատ կե րա ցում տա լու նպա տա կով, նա խօ րոք կազ մա կերպ վել է աշ խա տան քի վրա 
հիմն ված գործ նա կան ու սու ցում: Պար զա բան վել են հիմ նա կան հար ցադ րում նե րը, ինչ պես օրի նակ՝ 
ի՞նչու, ի՞նչպես և ե՞րբ պետք իրա կա նաց վեն աշ խա տան քա յին հա մա պա տաս խան քայ լե րը:

Իրականացում 

Մեծ Ման թաշ հա մայն քի բի ո ին ժի նե րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար նա խա տես ված եր կու տե
ղա մա սե րում էլեկտ րա կան ցան կա պա տի հիմն ման աշ խա տանք ներն իրա կա նաց վել են 2017 թ.ի 
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հու լի սին: Հե ղե ղա տի վե րա կանգն ման մնա ցած մի ջո ցա ռում նե րը հե տաձգ վել են մին չև 2017 թ.ի 
հոկ տեմ բեր, երբ հո ղում պա րու նակ վում է բա վա րար խո նա վու թյուն, որ պես զի ու ռե նու կտրոն ներն 
ար մա տա կա լե լու ավե լի լավ հնա րա վո րու թյուն ու նե նան: 
Նախ և առաջ, իրա կա նաց վել է հե ղե ղա տի եզ րե րի հար թե ցում, ինչ պես նաև տա րած քից հե ռաց
վեց վել են քա րե րը (պատկեր 3): Այ նու հե տև, փայ տե պատ նեշ նե րի կա ռուց ման նպա տա կով, սահ
ման ված տե ղե րում տե ղադր վել են փայ տե գե րան ներ և ամ րաց վել եր կա թյա ձո ղե րով: Ստո րին 
հատ վա ծի ամ րաց ման հա մար կա ռուց վեց վել են փայ տե պատ նեշ ներ՝ օգ տա գոր ծե լով քա րեր, իսկ 
վե րին հատ վա ծում՝ հո ղով լցված ու ռե նու կտրոն ներ (պատկեր 46): 

Պատկեր 4. Ծա ռե րի կտրոն նե րի տե ղադ րում 
փայ տե գե րան նե րի ետին հատ վա ծում

Պատկեր. 3. Հեղեղատի եզրերի հարթեցում

Պատկեր 5. Հար թակ նե րի ձև ա վո րում՝ փայ տե 
գե րան նե րի ետևի տա րա ծու թյուն նե րը և ու ռե նու 
կտրոն նե րը հո ղով լցնե լով

Պատկեր 6. Հե նա պատ նեշ նե րի ամ րա ցում քա
րե րով և ապար նե րով

Անհրաժեշտ միջոցներ

Հեղեղատի վերականգնման համար անհրաժեշտ նյութերը Քանակություն

Փայտե գերաններ (երկարությունը՝ 23 մ, տրամագիծը՝ 1220 սմ) 6

Երկաթյա ձողեր (6090 սմ) 14

Ուռենու կտրոններ (6x20, 50100 սմ փայտե պատնեշների համար) 150

Մասրենու կտրոններ/սերմնաբուսակներ (պետք է տնկվեն 2018 թ.ի գարնանը) 40
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Պահանջվող աշխատուժը

Աշխատանքների նկարագրություն Աշխատաժամ

Փայտե գերանների և մետաղյա ձողերի տեղափոխումը համայնքից մինչև հեղեղատի տարածք 1 ժամ/3 բանվոր

Փայտե գերանների ամրացում 1 ժամ/2 բանվոր

Քարերի հեռացում՝ հեղեղատի տարածքից 0,5 ժամ/3 բանվոր

Պատի/պատնեշի պատրաստում քարերով 1 ժամ/3 բանվոր

Ուռենու կտրոնների տնկում 0,5 ժամ/1 բանվոր

Հողային աշխատանքներ (պատնեշների ծածկում հողով, եզրերի հարթեցում) 1 ժամ/2 բանվոր

Ընդամենը 12 ժամ

Գնահատում և քաղված դասեր
·· Էլեկտ րա կան ցան կա պատ ման մեկ հա մա կար գի օգ տա գոր ծու մը եր կու տե ղա մա սում ստեղ

ծա գոր ծա կան մո տեց ման ար դյուն քում ստաց ված լու ծում է:
·· Լվա ցու մը կան խե լու նպա տա կով, ու ռե նու կտրոն ներ պետք է տնկվեն նաև հե ղե ղատ նե րի 

եզ րե րին: 
·· Աշ խա տանք նե րը մշտա պես պետք է սկսել վե րին հատ վա ծից և շա րու նա կել՝ ծա վա լե լով դե

պի վար, ստո րին հատ վա ծը: 
·· Պետք է ընտ րել տուն կի ու էտի ճիշտ շրջա նը՝ բնա փայ տա յին նյու թե րի տե սան կյու նից:
·· Ծո վի մա կե րև ույ թից 2.000 մից ավե լի բարձր բարձ րու թյան վրա գտնվող տա րածք նե րում 

բնա փայ տա յին տե սակ նե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը սահ մա նա փակ է: Ավե լի բարձ
րա դիր գո տում գտնվող տա րածք նե րում կա րող են օգ տա գործ վել մի այն սեր մեր/խո տա բույ
սեր: 

Հեռանկարներ
·· Բա ցի վե րը նշվա ծից, 2018 թ.ի գար նա նը նա խա տես վում է նաև տնկել մաս րե նի ներ և վայ

րի խնձո րե նի ներ: 
·· Նոր բու սա ծած կը, վե գե տա ցի ոն առն վազն եր կու շրջան նե րի ըն թաց քում ցան կա պատ ման 

մի ջո ցով պետք է պաշտ պան վի արա ծող կեն դա նի նե րից: 
·· Փոքր հե ղե ղատ նե րում կի րառ վե լու դեպ քում (1,5 մից պա կաս խո րու թյամբ և 5 մից պա կաս 

լայ նու թյամբ), հե ղե ղատ նե րի պատ նե շու մը կա րող է դի տարկ վել որ պես քիչ ծախ սա տար 
մի ջոց, քա նի որ օգ տա գործ վում են հիմ նա կա նում տե ղում առ կա նյու թե րը և անհ րա ժեշտ 
աշ խա տանք նե րի ծա վա լը նույն պես մեծ չէ: Նախ նա կան տեխ նի կա կան ծա նո թա ցու մից և 
ուղ ղոր դու մից հե տո, հա մայն քի վե րա պատ րաստ ված աշ խա տա կից նե րը կա րող են մի ջո ցա
ռում նե րը կրկնել նմա նա տիպ այլ տե ղա մա սե րում:
·· Շատ հե ղե ղատ ներ վեր ջերս են սկսել ձև ա վոր վել և քայ քայ ման գոր ծըն թացն արագ է ըն

թա նում: Քա նի որ սրանք տվյալ տե ղան քում հե ղե ղատ նե րի վե րա կանգն մանն ուղ ված առա
ջին ջան քերն են եղել, ուս տի կա րև որ է մշտա դի տար կում իրա կա նաց նել և փաս տաթղ թա
վո րել ստաց ված ար դյունք նե րը՝ տա րա ծե լով դրանք հա մայնք նե րում: 
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Մոդուլ 8. Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ
Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 1. 
Էրոզիայի գնահատում
Ընդհանուր տեղեկություններ 

Վնասված 
բուսածածկ

Մարդու
ազդեցությունը, 

օր. գերարածեցում 
կամ տրորում

Էրոզիայի 
խորացում, 

օր. ակոսներ, 
հեղեղատներ

Հողի ամրության 
ու ջրի կլանման 

նվազում

Էրոզիոն 
ուժ/ջրի հոսքի 

արագության աճ

Հողի բերրիության 
նվազում

Հողի մասնիկների 
լվացում

Պատկեր 1. Խորացող էրոզիոն գործընթացներն ընդ
գծում են վաղաժամ միջամտության կարևորությունը

Բուսածածկի 
աճի տեմպերի 

նվազում

Առողջ հո ղը սննդամ թեր քի ար տադ րու թյան 
հիմքն է հան դի սա նում: Հո ղի վե րին շեր տը պա
րու նա կում է օր գա նա կան և սննդա րար նյու թեր, 
որոնք կա րև որ ար տադ րա կան գոր ծոն ներ են 
անաս նա պա հու թյան և գյու ղատն տե սու թյան հա
մար: Քա նի որ քայ քա յու մից հե տո հո ղը վե րա
կանգ նել հնա րա վոր չէ, ուս տի չա փա զանց կա
րև որ է, էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյան մի ջոց նե րով 
հնա րա վո րինս վաղ փու լում կա սեց նել  հո ղի կո
րուս տը: Որ քան ավե լի վաղ է նկատ վում խնդիրն, 
այն քան ավե լի դյու րին է էրո զի ա յի կան խար գել
մա նը կամ վե րահս կո ղու թյա նը միտ ված մի ջո ցա
ռում նե րի իրա կա նա ցու մը: Ան գոր ծու թյան դեպ
քում էրո զի ոն գոր ծըն թաց ներն արա գա նում են 
(պատ կեր 1): Էրո զի ա յի առա ջաց ման և ծան րու
թյան աս տի ճա նի գնա հա տու մը դաշ տա յին տար
րա կան մե թոդ նե րով նպաս տում է հո ղօգ տա
գործ ման տար բե րակ նե րի վե րա բե րյալ որո շում

նե րի կա յաց մա նը՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով հատ կո րո շել վե րահս կո ղու թյան հա մա պա տաս խան 
մի ջո ցա ռում նե րը: 

Պատկեր 2. Տե ղում նե րով և ջրի մա կե րև ու թա
յին հոս քով պայ մա նա վոր ված հո ղի էրո զիա 
առա ջաց նող գոր ծոն ներ

K

C

C

R

R

R

A

P

LS

R: տեղատարափ անձրև 
K: հողի/երկրաբանական էրոզացվածություն
LS: լանջի երկարություն և թեքության աստիճան
C: հողածածկ (բուսականություն)
P:  ջրի հոսքի նվազեցմանը ուղղված 

պաշտպանական միջոցառումներ
A: հողի կորուստ

Օր. դարավանդ

Ջրերի մակերևութային հոսքով 
պայմանավորված հողի էրոզիա 
առաջացնող գործոններ

Մարդկային գործոններ.
Բուսածածկի և հողի կայունության խաթա րում՝ 

·· անասունների կողմից հողի տրորում, 
·· գերարածեցում, 
·· բեռնատար մեքենաների երթևեկություն:

Հողի էրոզիայի վրա ազդող գործոնները
Բնական գործոններ.

·· տեղատարափ անձրևներ, 
·· հողի առանձնահատկություններ և 

երկրաբանական պայմաններ,
·· լանջի երկարություն և թեքության 

աստիճան:
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Էրոզիայի գնահատում դաշտային պայմաններում  

Էրոզիոն 
երևույթներ

Աչքաչափական 
գնահատում

Համապատասխան 
միջոցառումներ

Էրո զի ա յի բա ցա
կա յու թյուն՝ ավե լի 
քան 90% բու սա
ծածկ

··  Ան հա պաղ մի ջո ցա ռում ներ չեն պա
հանջ վում, 
··  կա նո նա վոր դի տար կում ներ, (տե ղա

մա սի բնա կան էրո զի ա յի բարձր ռիս
կե րի գնա հա տում (օր. զա ռի թափ լան
ջեր, տե ղա տա րափ անձ րև ներ):

Մա կե րե սա յին էրո
զի այի նախ նա կան 
փուլ՝ 7090% բու
սա ծած կ

··  Ժա մա նա կա վոր ցան կա պա տում (12 
տա րի) ար դյուն քում բու սա կա նու թյու
նը կվե րա կանգն վի,
··  գարա ծեց ման ին տեն սի վու թյան նվա

զե ցում արո տա վայ րե րի հեր թա փո
խով օգ տա գոր ծում կամ անաս նագլ
խա քա նա կի կրճա տում։ 

Մի ջին/խիստ մա
կե րե սա յին էրո զիա՝ 
70%ից ցածր բու
սա ծած կ

··  Ժա մա նա կա վոր ցան կա պա տում (12 
տա րի), մուլչապատում, խոտի ցանքս, 
գոմաղբի օգտագործում,
··  լան ջի թե քու թյու նը > 100հո րի զո նա

կան դա րա վանդ նե րի հիմ նում,
··  լան ջի թե քու թյուն > 300հո ղօգ տա

գործ ման փո փո խու թյուն՝ խոտ հարք, 
ան տառ, հո ղօգ տա գործ ման դա դա
րե ցում:

Ստոր գետ նյա էրո
զիա (մին չև 0,3 մ 
խո րու թյամբ առ
վակ)

··  Արա ծեց ման ազ դե ցու թյան նվա զե
ցում՝ ժա մա նա կա վոր ցան կա պատ
ման, արո տա վայ րե րի հեր թա փո խով 
օգ տա գործ ման կամ անաս նագլ խա
քա նա կի կրճատ ման մի ջո ցով,
··  հո րի զո նա կան դա րա վանդ նե րի (ամ

բար տակ նե րի) հիմ նում, 
··  մուլ չա պա տում, խոտի ցանքս և գո

մաղ բի օգ տա գոր ծում: 

Գծա յին/հե ղե ղա
տա յին էրո զիա
(0,3 մից ավե լի 
խո րու թյամբ առ
վակ)

··  Ժա մա նա կա վոր ցան կա պա տում մուլ
չապատում, խոտի ցանքս, գոմ աղբի 
օգտագործում, (12 տա րի),
··  հո րի զո նա կան դա րա վանդ նե րի հիմ

նում, 
··  ջրամ բար նե րի ստու գում՝ բնա կա

վայ րի կամ են թա կա ռուց ված քի ռիս
կե րի գնա հատ ման նպա տա կով:



74 Հողերի էրոզիայի ինտեգրված վերահսկողության ձեռնարկ

Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 2. 
Ծառատունկ
Ընդհանուր տեղեկություններ

Ծառատունկը հանդիսանում է քամու, ջրի կամ անկայուն հողօգտագործման (գերարածեցում) 
հետևանքով հողի էրոզիայի նվազեցմանն ուղղված արդյունավետ միջոցառում: Ծառերի 
խորը թափանցող արմատային համակարգն ամրություն է հաղորդում հողին, իսկ սաղարթը և 
տերևային զանգվածը նվազեցնում են քամու, ինչպես նաև տեղատարափ անձրևների քայքայիչ 
ուժը: Այսպիսով,  ծառերը կարող են նպաստել գյուղատնտեսական հողերի ու արոտավայրերի 
արտադրողականության բարձրացմանը, ինչպես նաև պաշտպանել գյուղերն ու բնակելի 
ենթակառուցվածքները քարաթափումների ու սողանքների հետևանքով առաջացող վնասներից:
Էրոզիայի վերահսկողության նպատակով մեծ տարածքներում ծառերը կարող են  տնկվել շարքերով 
կամ խմբերով, որպես գյուղատնտեսական ցանքատարածությունների դաշտապաշտպան 
անտառաշերտեր,ինչպես նաև փոքր կառուցված դարավանդներով զառիթատ լանջերի կայունացման 
համար: Ծառատունկի համար տարվա նպատակահարմար եղանակներն են գարունը և աշունը:

Անհրաժեշտ նյութերն ու ռեսուրսները

1 հա տարածքի 
անտառապատման համար 
անհրաժեշտ նյութերն ու 
ռեսուրսները.

·· 2.0005.000 սերմնաբուսակ,
·· 1050 տ. ջուր (սկզբնական 

ոռոգման համար),
·· 40100 աշխատանքային օր,
·· խոփ կամ հորատիչ,
·· փոխադրամիջոց:

··  Տնկի ներ՝ նա խընտ րե լի է տե ղի պայ ման նե րին հար
մար ված տե սակ ներ, 

··  hորա տիչ ներ կամ բա հեր. ան տա ռա պատ ման աշ
խա տանք նե րի հա մար խոր հուրդ է տրվում օգ տա
գոր ծել հո րա տիչ ներ, քա նի որ դրանց օգ տա գոր ծու
մը էա պես կրճա տում է աշ խա տա ժա մա նա կը,

··  փո խադ րա մի ջոց՝ տնկի նե րի և ոռոգ ման ջրի տե ղա
փոխ ման հա մար,

·· 510 լ ջուր յու րա քան չյուր տնկիի հա մար,
··  աշ խա տուժ. մեկ ծա ռը բա հով տնկե լու հա մար պա

հանջ վում է մո տա վո րա պես 810 րո պե, իսկ հո րա
տող սար քի օգ տա գործ ման դեպ քում ՝ 24 րո պե:   

Տնկման սխեմա
Խոշոր տարածքների անտառապատման համար տնկման սխեմայի ընտրություն՝ կախված 
տեղանքի առանձնահատկություններից: 

ա. Գծային տնկման սխեմա բ. Շախմատաձև տնկման սխեմա գ. Խմբային տնկման սխեմա

Տեղամասի նախապատրաստում 
Ցանկապատում կամ յուրաքանչյուր ծառի համար առանձին ցանցի ձեռքբերում՝ երիտասարդ 
տնկիները արածող կենդանիներից պաշտպանելու համար:
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Տնկում

Նկարագրություն Աշխատանքային քայլեր

··  Փակ ար մա տա յին սերմ նա բու սակ նե րը ջրել տե ղա փո
խե լուց 24 ժամ առաջ:
··  Բաց ար մա տա յին սերմ նա բու սակ նե րը փա թե թա վո րել 

պո լի է թի լե նա յին պար կե րի մեջ:
··  Տնկի նե րը պա հել առա վե լա գույ նը 4 օր՝ զով, պաշտ

պան ված վայ րում:

Տնկիների 
տեղափոխում

··  Տնկի նե րի հա մար փոս փո րե լու նպա տա կով օգ տա գոր
ծել բահ կամ հո րա տիչ՝ 3040 սմ խորությամբ, 25 սմ 
տրամագծով և առն վազն 1 մ միջ շա րա յին հե ռա վո րու
թյամբ։
··  Լանջի փոքր թե քությունների և քիչ քար քա րոտության 

պայման նե րում միախոփ գութանով հանել 30 սմ 
խորությամբ խրամատներ և պահպանել շարքերի միջև 
2 մ հեռավորություն:

Փոսերի փորում
խրամատների 

հանում գութանով

··  Տնկի նե րը տնկել հար թու թյան հա մե մատ 510 սմ խո
րու թյան վրա:
··  Ար մատ նե րի ու հո ղի մի ջև թող նել որո շա կի տա րա ծու թյուն:
··  Փո սը լցնել հո ղով և թե թև ա կի տրո րել:

Տնկում

··  Տնկե լուց ան մի ջա պես հե տո յու րա քան չյուր տնկին ջրել 
510 լ ջրով: 

Ոռոգում

··  Տնկի նե րի շուրջ հո ղը ծած կել օր գա նա կան նյու թով՝ նվա
զեց նե լով ոռոգ ման և քաղ հա նի անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

Մուլչապատում

Խնամքը
·· Երիտասարդ տնկիներն անհրաժեշտ է ջրել 510 լ ջրով՝ տարեկան առնվազն 24 անգամ 

(առաջին 2 տարիների ընթացքում):
·· Տարածքն անհրաժեշտ է պաշտպանել անտառային հրդեհներից, օրինակ տեղամասի շուրջը 

հակահրդեհային խրամատների պատրաստմամբ: 
·· Կանխել բուսականության չափազանց բարձր աճը, օրինակ՝ տարեկան 12 անգամ հնձելով 

խոտը: 
·· Մուլչի պարբերական թարմացում (ուշ ամռանը խոտհունձից հետո): 
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Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 3. 
Դարավանդների հիմնում 
Ընդհանուր տեղեկություններ

Դա րա վանդ նե րը լան ջի եր կայն քով կա ռուց ված հո րի զո նա կան կոնստ րուկ ցի ա ներ են, որոնք ծա
ռա յում են որ պես էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյան մի ջոց՝ պահ պա նե լով հո ղագ րուն տը փլու զու մից 
ու նպաս տե լով բու սա կա նու թյան վե րա կանգն մա նը: Նման կոնստ րուկ ցի ա նե րի տի պա յին տե ղա
մաս կա րող է հան դի սա նալ նոսր բու սա կա նու թյամբ կամ սա կա վա հող զա ռի թափ լան ջը, որ տեղ 
մա կե րե սա յին ջրե րի հոս քը և անա սուն նե րի արա ծե ցու մը առա ջաց նում են քա րա թա փում նե րի և 
սո ղանք նե րի բարձր ռիսկ: Նմա նա տիպ Էրո զավ տանգ տե ղա մա սե րի ստո րո տում գտնվող բնա
կա վայ րե րը կամ ճա նա պար հա յին են թա կա ռուց վածք նե րը կա րող են մեծ ռիս կի տակ հայտն վել: 
Դա րա վանդ նե րը դան դա ղեց նում են մա կե րե սա յին ջրե րի հոս քը և նպաս տում օր գա նա կան նյու
թե րի ու հո ղի կու տակ մա նը: Դրանք կա սեց նում են քա րե րի ու ժայ ռա բե կոր նե րի շար ժը, որի առա
ջաց ման պատ ճառ նե րից են անա սուն նե րի արա ծե ցու մը կամ էրո զի ոն պրո ցես նե րը: Գե րան նե րի 
ետև ում փոքր հար թակ ներ ձև ա վո րե լու ու շի վեր տնկե լու մի ջո ցով լան ջը կա րող է լրա ցու ցիչ ամ
րու թյուն ստա նալ:

Անհրաժեշտ նյութերն ու միջոցները
Դարավանդները կառուցվում են օգտագործելով տեխնիկական ու բուսական շինարարական 
նյութերի համակցությունը:  Տեխնիկական պահանջները համեմատաբար ցածր են և աշխատանքային 
մեծ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: Անհրաժեշտ են հետևյալ առանձնահատկություններով նյութեր.

Դա րա վան դի հա մար անհ րա-
ժեշտ ռե սուրս ներն ու նյու թե րը 

·· Երկու մետաղյա ձող և մուրճ,
·· 1 փայտե գերան (կամ ճյուղերի 

կապոց),
·· ծառի 1020 կտրոն (24 մ 

երկարությամբ գերանին 
համապատասխան):

··  70100 սմ եր կա րու թյամբ, մոտ 2 սմ տրա
մագ ծով մե տա ղյա ձո ղեր,

··  2025 սմ տրա մագ ծով, 24 մ եր կա րու թյամբ 
փայ տյա գե րան ներ, 

··  ծա ռի կտրոն ներ (ու ռե նու կամ տխլե նու 
կտրոն ներ, 5 կտոր/մ, 4050 սմ եր կա րու
թյամբ և 2 սմ տրա մագ ծով),

··  աշ խա տուժ (եր կու հո գին 1 ժա մում կա ռու ցում 
է 4 դա րա վանդ),

··  ծա ռի տնկի ներ, խո տի մուլչ (ըստ ցան կու
թյան), ցան կա պատ ման նյու թեր

Դա րա վան դե րի կա ռուց մամբ ձև ա վոր ված փոքր հար թակ նե րում, բա ցի ծա ռե րի կտրոն նե րից կա
րող են տնկվել նաև տնկի ներ: Լան ջի առա վել քայ քայ ված և բու սա կա նու թյու նից զուրկ հատ ված նե
րում կա րող է օգ տա գործ վել նաև մուլ չը (հնձած խոտ կամ ծղոտ): Քա մու ազ դե ցու թյու նից պաշտ
պա նե լու նպա տա կով, առա ջարկ վում է մուլ չի վե րին շեր տը ծած կել կեն սա քայ քայ վող ցան ցով:  

Տեղամասի նախապատրաստում
Ցանկապատն կարևոր է տարածքը արածեցումից ու անասունների կողմից հողի տրորումից 
պաշտպանելու և բուսածածկի վերականգնման համար: Ցանկապատը կարող է լինել մշտական 
(փշալար կամ մետաղական ցանց) կամ ժամանակավոր (էլեկտրական ցանկապատ): 
Այնուամենայնիվ, ցանկապատն անհրաժեշտ է թողնել այնքան ժամանակ, մինչ կտրոններից 
դուրս եկած շիվերը կհասնեն 1.3 մ բարձրության՝ ապահովելով դրանց պաշտպանությունը արածող 
անասուններից:  
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Կառուցում

Նկարագրություն Աշխատանքային քայլեր

··  Ցրված, ան կա նոն տա րա ծել լան ջի եր կայն քով:
··  Ան հարթ հո ղի վրա դրանք տե ղադ րել առա վե

լա պես միկ րո ի ջե ցում նե րում` ջրի հիմ նա կան 
հոս քին ուղ ղա հա յաց: 
··  Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, կտրել գե րան նե

րը` դրանք միկ րո ի ջե ցում նե րում տե ղա վո րե լու 
հա մար:
··  Որ քան մեծ է լան ջի թե քու թյունն, այն քան ավե

լի կարճ է դե պի վեր ուղ ղա հա յաց տա րա ծու
թյու նը (13 մ): 

Դա րա վանդ նե րի հա մա պա տաս խան տե
ղադ րու թյան ու եր կա րու թյան ընտ րու թյուն

··  Մուրճի օգնությամբ հողի մեջ մտցնել երկաթյա 
ձողերը, որոնց վրա էլ հենվում են գերանները 
(ծայրերի և ձողերի միջև հեռավորությունը 
պետք է կազմի առնվազն 30 սմ): 
··  Ամրացնել երկաթյա ձողերի ետևում գտնվող 

փայտյա գերանները: 

Գերանների ամրացում՝ երկաթյա ձողերով

0,18-0,25 մ

1,0
0 

մ

0,
70

 մ
0,

30
 մ

··  Օգ տա գոր ծել խո շոր քա րեր՝ փայ տե գե րան նե րի 
տակ առ կա անց քե րը փա կե լու հա մար, քա նի որ 
ջու րը չպետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա անց նե
լու փայ տե գե րա նի տա կով:
··  Փայ տե գե րան նե րի ետև ում գտնվող տա րա ծու

թյու նը լցնել հո ղով ու բու սա կան նյու թով՝ ձև ա վո
րե լով փոքր հար թակ ներ:

Հարթակների պատրաստում

0,18-0,25 մ

1,0
0 

մ

0,
70

 մ
0,

30
 մ

··  Ծա ռի կտրոն նե րը տե ղադ րել հար թա կի հո ղի 
մեջ` անն շան բարձ րու թյամբ:
··  Շի վե րի մի ջև ըն կած հե ռա վո րու թյու նը պետք է 

կազ մի 20 սմ:
··  Շի վե րը ծած կել հո ղով, այն պես որ երևա մի այն 

10 սմ, իսկ 3050 սմ ծածկ ված լի նի հո ղով:
··  Ու շադ րու թյուն դարձ նել կտրո նի ճիշտ դիր քին 

(ստու գել կտրո նի աճի ուղ ղու թյու նը): 

Ծառերի կտրոնների տնկում

10 սմ

Փայտյա գերան
Ծառի շիվ

Մետաղյա սյուն

Հող

30-50 սմ

Լրացուցիչ միջոցառումներ
·· Մուլչ օգտագործել՝ հարթակների բուսազուրկ հողը ծածկելու և բուսականության աճին նպաստելու 

նպատակով (300500 գր/մ2): 
·· Տնկիները տնկել հարթակների վրա (տես՝ տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 2): 
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Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 4. 
Հեղեղատի պատնեշում
Ընդհանուր տեղեկություններ

Վարընթաց հոսող ջուրը օժտված է էրոզիոն հզոր ուժով և կարող է առաջացնել հեղեղատներ 
կամ առուներ: Նոսր բուսածածկով զառիթափ լանջերն ունեն ջուրը կլանելու փոքր կարողություն և 
առավել շատ են ենթակա նման էրոզիոն երևույթների ազդեցությանը: 
Հենապատնեշները կոնստրուկցիաներ են՝ կառուցված հեղեղատների կամ առուների հոսքին 
ուղղահայաց՝ դրանց հետագա խորացումը կանխելու նպատակով: Փոքր (1.5 մից ոչ խորը և 
5 մից ոչ նեղ ) հեղեղատների դեպքում ջրի հոսքի արագությունը կարող է էապես նվազեցվել` 
համեմատաբար քիչ ջանքեր գործադրելով: Կախված նյութերի հասանելիությունից՝ հեղեղատների 
ամրացման համար կառուցվող պատնեշները կարող են կառուցվել փայտե գերաններից, ճյուղերից 
կամ քարերից, ինչպես նաև տարբեր նյութերի համադրությամբ: Թփերի ու ծառերի կտրոնների 
կամ տնկիների հետ համատեղելու դեպքում նման պատնեշները ցուցաբերում են տեսանելի 
արդյունքներ. նվազում է ջրի ուղղահայաց հոսքի արագությունը, ավելանում է ջրի ներկլանումը և 
բարելավվում է նստվածքի գոյացման գործընթացը: 

Կոնստրուկցիաների տարբեր տեսակները և անհրաժեշտ նյութերը
Կախված էրոզացված տեղամասի տոպոգրաֆիկ առանձնահատկություններից (օր. հեղեղատի 
խորությունն ու լայնությունը), ինչպես նաև նյութերի հասանելիությունից, հենապատնեշները կարող 
են տարբեր կերպ կառուցվել: Ստորև ներկայացվում է երեք օրինակ: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, 
որ յուրաքանչյուր դեպքում կարող են պահանջվել առանձին, հանպատրաստի մոտեցումներ:

Օգտագործված նյութերը Կոնստրուկցիայի տեսակը

·· Փայտե գերաններ,
·· կենսունակ ճյուղեր,
·· քարեր և հող:

Տարբերակ 1. Փայտե հենապատնեշ

 

·· Խոշոր քարեր, 
·· մետաղական ցանց,
·· բարակ մետաղյա ձողեր:

Տարբերակ 2. Գաբիոնային հենապատնեշ

··  Կեն սու նակ ճյու ղեր (օր. ու ռե նու ճյու ղեր), 
··  սրա ծայր սյու ներ (100 սմ եր կա րու թյամբ, 

46 սմ տրա մագ ծով), 
··  փայ տե գե րան ներ կամ ճկուն նյու թե րի եր

կար կտրոն ներ (եր կա րու թյու նը` > 60 սմ, 
տրա մա գի ծը` 23 սմ):

Տարբերակ 3. Փայտե 
պատնեշ/ցանկապատ
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Փայտե ցանկապատով հենապատնեշի կառուցում 
Մեկ միավորի համար անհրաժեշտ նյութերը՝

·· երկու մետաղյա ձող և մուրճ, 
·· 1 փայտե գերան,
·· 1520 կենսունակ շիվեր (երկարությունը՝ > 60 սմ, տրամագիծը՝ 23 սմ), օրինակ՝ ուռենու 

կտրոններ, 
·· քարեր և ժայռաբեկորներ: 

Նկարագրություն Աշխատանքային քայլերը

··  Ընտ րել գե րա նի հա մար հա մա պա տաս
խան  դիրք. տե ղադ րել հե ղե ղա տին ուղ
ղա հա յաց` պատ նե շե լով ողջ հե ղե ղա տը 
(հե ղե ղա տի հիմ քից 2050 սմ վեր):
··  Փայ տե գե րան ներն ամ րաց նել եր կա

թյա 2 ձո ղով (6090 սմ եր կա րու թյան):
··  Փայ տե գե րան նե րը մտցնել հե ղե ղա տի 

պա տե րի մեջ:

Փայտե գերանների 
տեղադրում

··  Քա րե րը կու տա կել կա ռույ ցի առաջ նա յին 
(դե պի ներ քև) հատ վա ծում: 

Քարերով ամրացում

··  Ծա ռե րի կտրոն նե րը կողքկող քի տե
ղադ րել փայ տե գե րա նի ետ նա մա սում` 
զգու շո րեն մտցնե լով հո ղի մեջ:
··  Կտրոն նե րի մի ջև հե ռա վո րու թյու նը պետք 

է կազ մի մո տա վո րա պես 5 սմ:

Ուռենու կտրոններ 1 մ

Առավելագույնը՝ 3.00 մ
Քար

Ա
տ

ա
վե

լա
գո

ւյն
ը՝

 2
.0

0 
մ

Գերան 23 մ, տրամագիծը՝ 1015 սմ

Փայտե ցանկապատի պատրաստում՝ կենդանի ճյուղերից

··  Փայտե գերանների ետևում եղած տարա
ծությունը լցնել հողով (նվազագույնը 50 սմ 
բարձրությամբ):
··  Կտրոնները պետք է առավելագույնը 10 

սմ երևան: 

Հող
Քարեր

Ճյուղերի հողածածկում

Լրացուցիչ միջոցառումներ
·· Հարթեցնել հեղեղատների եզերքը՝ բուսականության վերականգնմանը նպաստելու համար:
·· Եզերքին տնկել կտրոններ/տնկիներ և լրացուցիչ ծածկել խոտով:
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Տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ 5.  
Էլեկտրական ցանկապատ
Ընդհանուր տեղեկություններ
Էլեկտ րա կան ցան կա պա տը շատ լավ մի ջոց է  որո շա կի ժա մա նա կով (մի քա նի օրից/շա բա թից,  մին չև 
12 տա րի) տվյալ տա րածք անա սուն նե րի մուտ քը բա ցա ռե լու հա մար: Էրո զի ա յի վե րահս կո ղու թյանն 
ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի հա մա տեքս տում, էլեկտ րա կան ցան կա պա տի կի րա ռու մը սո վո րա բար հա
մա տեղ վում է այլ մի ջո ցա ռում նե րի, օրի նակ` փոքր տա րածք նե րի ան տա ռա պատ ման, մուլ չա պատ
ման կամ բի ո ին ժե նե րա կան մի ջո ցա ռում նե րի հետ: Էլեկտ րա կան ցան կա պա տը, որ պես մշտա կան 
ցան կա պատ ման այ լընտ րանք, առա վել նա խընտ րե լի է այն դեպ քե րում, երբ անհ րա ժեշտ է տա րած քը 
ժա մա նա կա վո րա պես ցան կա պա տել, օրի նակ` երի տա սարդ տնկի նե րը պաշտ պա նե լու, մուլ չա պատ
ման կամ անա սուն նե րի մուտքն ար գե լա փա կե լու մի ջո ցով էրո զաց ված արո տա վայ րե րը վե րա կանգ
նե լու, ինչ պես նաև արա ծեց ման հեր թա փո խա յին սկզբուն քի կի րա ռումն ապա հո վե լու հա մար:

Անհրաժեշտ նյութերը

Պատկեր 1. Արև ա յին վա հա նակ, 
սնու ցող սարք և մարտ կո ց պա
րու նա կող արկղ

··  Մետաղական արկղ, ներառյալ Էլեկտրական սնուցման 
սարք և 1ից 3 հողանցման ձող,

·· արևային վահանակ  և  վերալիցքավորվող մարտկոց (12 V),
··  փայ տե սյու ներ (4 հատ, յու րա քան չյուր ան կյու նում` մե կա կան, 

ևս 2ը` դար պա սի հա մար),
··  պլաստ մա սե կամ ման րա թե լա յին ձո ղեր (անհ րա ժեշտ քա

նա կու թյու նը` ցան կա պա տի ընդ հա նուր եր կա րու թյու նը` բա
ժա նած 5ի),

·· մե կու սիչ օղակ ներ` փայ տե սյու նե րի հա մար,
·· դար պաս(ներ),
·· ստուգ ման սարք (լա րու մը չա փե լու հա մար): 

Համապատասխան համակարգի ընտրություն
Էլեկտ րա կան ցան կա պա տե րի հա մար նա խա տես ված սնու ցող հա մա կար գե րի ու արև ա յին վա հա
նակ նե րի հզո րու թյուն նե րը տար բեր են: Ընտ րու թյու նը պայ մա նա վոր վում է ցան կա պա տի եր կա
րու թյամբ և խո տա ծած կույ թի խտու թյամբ: 

Ցան կա պա տի լա րե րի քա նակն ու բարձ րու թյու նը` տար բեր կեն դա նի նե րի հա-
մար
Մանր եղջերավոր անասուններ.

·· 4 լար, բարձրությունը՝ 20, 40, 65, 90 սմ
Խոշոր եղջերավոր անասուններ. 

·· 3 լար, բարձրություը՝ 30, 60, 90 սմ,
·· կամ 2 լար, բարձրությունը՝ 45, 90 սմ:

Մանր և խոշոր եղջերավոր անասեւններ. 
·· 3 լար, բարձրությունը՝ 25, 55, 90 սմ:
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էեկտրական ցանկապատի տեղադրում

Նկարագրությունը Աշխատանքային քայլերը

Փայտե սյուների տեղադրում
··  Նա խա պես ընտր ված տա րած քի չորս կող մե րում տե

ղադ րել փայ տե սյու ներ:
··  Ընտ րել դար պա սի տե ղա դիր քը (35 մ եր կա րու թյամբ):
··  Դար պա սի հա մար տե ղադ րել ևս եր կու փայ տե սյուն:

Վերին շարքի լարերի անցկացում
··  Յուր. սյա նը, հա մա պա տաս խան բարձ րու թյան վրա, 

ամ րաց նել 24 էլեկտ րա մե կու սիչ օղակ: 
··  Վե րևի շար քի լա րը անց կաց նել 90 սմ բարձ րու թյան 

վրա:

Պլաստմասե/մանրաթելային ձողերի ամրացրում
··  Ուղ ղորդ վե լով վե րին շար քի լա րով՝ տե ղադ րել 

պլաստ մա սե/ման րա թե լա յին ձո ղե րը:
··  Ձո ղե րի մի ջև ըն կած հե ռա վո րու թյու նը պետք է լի նի 5 մ:
·· Ամ րաց նել բո լոր լա րե րը:

 Էլեկտրական համակարգի միացում
··  Էլեկտ րա կան սնուց ման հա մա կար գը մի աց նել 13 

հո ղանց ման ձո ղե րին (կա նաչ մա լուխ):
··  Մի աց նել արև ա յին վա հա նա կը և մարտ կո ցը. դրա

կան բև ե ռը (+) դրա կան բև ե ռին (+) (կար մի րը՝ կար
մի րին) և բա ցա սա կան բև ե ռը () բա ցա սա կա նին () 
(սևը՝ սև ին):
··  Էլեկտ րա կան սնուց ման սար քը մի աց նել ցան կա

պա տին (կար միր մա լու խը) և գոր ծար կել սնու ցող 
սար քը՝ փա կե լով արկ ղը:

Վերջնական ստուգում
··  Չա փել լա րու մը շղթա յի տար բեր հատ ված նե րում (պետք է լի նի > 4.000 Վ):
··  Լա րան ցու մը՝ ու ղիղ, թե թև ա կի ձգված, առանց հան գույց նե րի ու հպում նե րի:
··  Սնու ցող սար քը մա լուխ նե րով մի աց նել հո ղանց մա նը (կա նաչ) և ցան կա պա տին (կար միր):
··  Մարտ կո ցը մի աց նել արև ա յին վա հա նա կին և սնուց ման հա մա կար գին: 

Պահպանության միջոցառումներ
·· Յուրաքանչյուր շաբաթ ստուգել լարերը, սնուցող սարքը, մարտկոցները և դրանց միացումները: 
·· Հեռացնել բարձր բույսերը, որոնք դիպչում են լարերին: 
·· Ձմռանը համակարգն ամբողջությամբ ապամոնտաժել և պահել չոր, ցրտից պաշտպանված 

վայրում:
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Հավելվածներ 
Հավելված 1. Տերմինների բառարան

No. Հայերեն Անգլերեն Բացատրություն

1 Անտառապատում Afforestation 

Ան տա ռա պա տու մը, դա ար հես տա կան ան տա ռա յին մշա կույթ նե րի 
հիմ նադ րումն ու աճե ցումն է տնկման և ցան քի մի ջո ցով՝ ոչ ան տա
ռա ծածկ հո ղե րի, ինչ պես նաև այլ նպա տա կա յին նշա նա կու թյան 
հո ղե րի վրա:

2
Անտառահատում/
անտառազրկում

Deforestation
Ան տա ռա հա տու մը, կամ այս պես կոչ ված ծա ռա հա տու մը, դա ան
տա ռի կամ ծա ռախմ բի հա տումն է, որի հե տև ան քով տվյալ հո ղա
տես քը փո խա կերպ վում է ոչ ան տա ռա յին հո ղա տես քի:

3 Անապատացում Desertification

Անա պա տա ցու մը, դա չո րա յին շրջան նե րի հո ղե րի քայ քա յումն է, և/
կամ հո ղի այ նաս տի ճան ան դառ նա լի փո փո խու թյունն է, որից հե
տո վե րա կանգն ման մի ջո ցա ռում նե րով հնա րա վոր չէ վե րա դարձ նել 
նախ նա կան տես քի:

4 Կենսունակության կորուստ Dieback

Կեն սու նա կու թյան կո րուս տը, դա բույ սե րի այն պի սի վի ճակն է, որի 
դեպ քում բույ սի ճյու ղե րը կամ շի վե րը տա րա տե սակ բակ տե րի ա նե
րի, սնկե րի կամ վա րակ նե րի, ինչ պես նաև որո շա կի բնակ լի մա յա
կան պայ ման նե րի ազ դե ցու թյան ար դյուն քում ամ բող ջու թյամբ չո
րա նում են:

5
Կենսահամակարգ/

էկոհամակարգ
Ecosystem

Կեն սա հա մա կար գը/էկո հա մա կար գը, դա որո շա կի տա րած քում կեն
դա նի օր գա նիզմ նե րի հա մա կե ցու թյունն է: 

6
Կենսահամակարգային/ 

էկոհամակարգային 
ծառայություններ

Ecosystem services
Կեն սա հա մա կար գա յին/էկո հա մա կար գա յին ծա ռա յու թուն նե րը, դրանք 
բնու թյու նից ստաց վող տա րա տե սակ բա րիք ներն ու օգուտ ներն են:

7 Անտառ Forest

Ան տա ռը, դա մի հո ղա տեսք է, որում ծա ռե րի սա ղար թի մի ակց վա
ծու թյու նը կազ մում է ավե լի քան 10% և տա րած քը զբա ղեց նում է ավե լի 
քան 0,5 հա: Հա սուն ծա ռե րը նվա զա գույ նը պետք է հաս նեն 5 մ բարձ
րու թյան (ըստ FAOի):

8 Արոտավայրի հզորություն Grazing capacity

Արո տա վայ րի հզո րու թյու նը, դա տվյալ արո տա վայ րում կամ բու սա
ծածկ տա րած քում կեն դա նի նե րի կե րակր ման կա րո ղու թյունն է որո
շա կի կամ անո րոշ ժամ կետ նե րում՝ ար տա հայտ ված անաս նա գլխա
քա նա կի (խո շոր կամ մանր եղ ջե րա վոր) թվով:

9 Ողողատ, հեղեղատ Gully
Հեղեղատը, դա ջրի ներգործության հետևանքով առաջացած ձորակն 
է, որով պարբերաբար հոսում են անձրևաջրերը:

10 Հողածածկի քայքայում Land degradation

Հո ղա շեր տի քայ քա յու մը, դա երև ույթ նե րի լայն շրջա նակ է, որն իր մեջ 
նե րա ռում է էկո հա մա կար գե րի բա րիք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ (նե րա
ռյալ կեն սա բա նա կան, ջրի և հո ղի հետ առընչ վող սո ցի ալտնտե սա կան 
բա րիք նե րը և ծա ռա յու թյու նե րը) տրա մադ րե լու կա րո ղու թյան բո լոր բա
ցա սա կան փո փո խու թյուն նե րը: 

11 Հողածածկի վերականգնում Land rehabilitation

Հո ղի վե րա կանգ նումն անհ րա ժեշտ է իրա կա նաց նել, երբ հողն այն աս
տի ճա նի քայ քայ ված է, որ հնա րա վոր չէ նրա բնա կան վի ճա կով օգ
տա գոր ծու մը և գործ նա կա նում կորց րել է ար տադ րո ղա կա նու թյու նը: Այս 
պա րա գա յում որևէ ար դյուն քի հաս նե լու հա մար եր կա րա ժամ կետ և հա
ճախ ավե լի ծախ սա տար ներդ րում նե րի կա րիք է լի նում: 

12 Մուլչ/մուլչապատում Mulch/mulching

Պաշտ պա նիչ ծած կոց (օր. փայ տի թեփ, խոտ, ծղոտ), որը փռվում կամ 
թողն վում է հո ղի մա կե րև ույ թին՝ գո լոր շի աց ման կրճատ ման, հո ղի ջեր
մաս տի ճա նի բա րե լավ ման, էրո զի ա յի կան խար գել ման, մո լա խո տե րի 
վե րահսկ ման և հո ղի հարս տաց ման նպա տա կով:
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13 Բնական հերթափոխություն Natural succession

Բնա կան հեր թա փո խու թյու նը կամ «էկո լո գի ա կան հեր թա փո խու թյու նը», 
դա ժա մա նա կի ըն թաց քում էկո լո գի ա կան հա մա կե ցու թյան տե սա կա
փո փո խու թյան դի տարկ ված գոր ծըն թացն է: Հա մա կե ցու թյան ներ սում 
որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում որոշ տե սակ ներ կա րող են ավե լա նալ 
և հա կա ռա կը՝ որոշ նե րը սա կա վա նալ: Որոշ տե սակ ներ կա րող են ընդ
հուպ վերջ նա կա նա պես ան հե տա նալ էկո հա մա կար գից: Ժա մա նա կի 
ըն թաց քում առան ձին էկո հա մա կար գում դի տարկ ված նմա նա տիպ փո
փո խու թյունն առանց մար դու մի ջամ տու թյան հա դի սա նում է բնա կան 
հեր թա փո խու թյու ն:

14 Տնկման սխեմա Planting scheme
Տնկման սխե ման նկա րագ րում է տնկա նյու թի քա նա կը և տե ղա բաշխ
վա ծու թյու նը հեկ տա րի հաշ վով, օրի նակ՝ գծա յին, շախ մա տա ձև կամ 
խմբա յին տնկում:

15 Տնկման ագրոտեխնիկա Planting technique
Տնկման ագ րո տեխ նի կան նկա րագ րում է տնկա նյու թի տնկման մե թո
դի կան, օրի նակ՝ խրա մատ նե րով կամ փո սե րով տնկում:

16 Կանխարգելում Prevention

Կան խար գե լու մը են թադ րում է պահ պա նու թյանն ուղղ ված մի ջո
ցա ռում նե րի կի րա ռու մը, որի ար դյուն քում բնա կան ռե սուրս նե րը 
և դրանց բնա հա պա նա կան ու ար տադ րո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րը 
պահ պան վում են:

17 Անտառվերականգնում Reforestation

Ան տառ վե րա կանգ նու մը, դա նախ կի նում ան տա ռա ծածկ տա րածք
նե րի վե րա կանգ նումն է՝ տնկման կամ ցանք սի ճա նա պար հով: Իրա
կա նում ան տառ վե րա կանգ նու մը նպա տակ է հե տապն դում բնա կան 
մի ջա վայ րը վե րա դարձ նել մին չև ան տա ռա հա տումն ու նե ցած տես քի: 

18 Հեռահար զոնդավորում Remote Sensing

«Հե ռա հար զոն դա վո րու մը», դա հե ռա վո րու թյան վրա, հիմ նա կա
նում օդա նա վից կամ ար բա նյակ նե րից հե ռա հար ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով 
օբյեկտ նե րի կամ տա րածք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան ստաց ման 
վե րա բե րյալ գի տու թյուն է, որը իրա կա նաց նում է տվյալ նե րի հա վա
քագ րում՝ հայտ նա բե րե լով երկ րագն դից անդ րա դար ձող էներ գի ա յին: 

19 Սերմնաբուսակ Seedling

Սերմ նա բու սա կը, դա երի տա սարդ տնկի է, որն աճել է սեր մից: Բաց 
ար մա տա յին սերմ նա բու սակ նե րը աճեց վում են ան տա ռա յին տնկա
րան նե րում՝ բաց երկն քի տակ: Փակ ար մա տա յին կամ կոն տեյ նե
րա յին սերմ նա բու սակ նե րը աճեց վում են հա տուկ կոն տեյ ներ նե րում, 
սո վո րա բար այն պի սի տնկա րան նե րում, որոնք հա մալր ված են ջեր
մո ցով և ոռոգ ման հա մա կար գով: 

20
Հողային բիոինժեներիա/

կենսաճարտարագիտություն
Soil bioengineering 

Հո ղա յին բի ո ին ժե նե րի ան, դա կեն դա նի բու սա կան նյու թե րի կի
րառ մամբ կա ռուց վածք նե րի պատ րաս տումն է, որոնք իրա կա նաց
նում են որո շա կի ին ժե նե րա կան գոր ծա ռույթ ներ: Այս «կեն դա նի ին
ժե նե րա կան հա մա կար գե րը» օգ տա գոր ծում են տե ղում հա սա նե լի 
նյու թեր և սո վո րա բար նպա տակ են հե տապն դում բա րե լա վել հո
ղա ծած կի կա յու նու թյու նը ու պայ քա րել էրո զի ոն երև ույթ նե րի դեմ: 

21
Հողատարում/հողի ջրային 

էրոզիա
Soil erosion

Հո ղա տա րու մը կամ հո ղա յին էրո զի ան ար տա հայ տում է հո ղա շեր
տի, մաս նա վո րա պես հո ղի վե րին և սննդա տար րե րով հա րուստ 
շեր տի, կո րուս տը: Դա լեռ նա յին շրջան նե րում բնա կան գոր ծըն թաց 
է, սա կայն հա ճախ ավե լի է վատ թա րա նում սխալ կա ռա վար ման հե
տև ան քով: 
Տե ղում նե րը և ջրի մա կե րե սա յին հոս քը (անձ րև նե րի կամ ձնհա լի 
հե տև անք) հիմ նա կա նում առա ջաց նում են հո ղի երեք տի պի ջրա յին 
էրո զիա՝ մա կե րե սա յին, ստոր գետ նյա և գծա յին/ձո րա կա ռա ջաց
ման էրո զիա: Մա կե րե սա յին էրո զի ան հիմ նա կա նում դի տարկ վում 
է որ պես հո ղի ջրա յին էրո զի ա յի սկզբնա կան և ամե նա թույլ փու լը, 
որին հա ջոր դում է ստոր գետ նյա էրո զի ան և վեր ջում ամե նավ նա սա
կա րը՝ գծա յին էրո զի ան կամ ձո րա կա ռա ջա ցու մը: 

22 Տարածում/ընդլայնում
Upscaling/ scaling 

up

Տա րա ծումը/ընդ լայ նու մը, դա նո րա րար, փորձ նա կան կամ փոք րա
ծա վալ նա խագ ծե րի ըն դար ձա կու մը կամ կրկնօ րի նա կումն է, որի 
նպատակն է դրանք  հա սա նե լի դարձ նել ավե լի շատ մարդ կանց 
կամ մի ջամ տու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը դարձ նել ավե լի ծա վա
լուն:
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Հավելված 2. Տնկված ծառերի և թփերի 
տեսակաշար

No. Հայերեն անվանումը Անգլերեն անվանումը
Գիտական անվանումը 

(լատիներեն)

1 Խոշորառէջ կաղնի Eastern Oak Quercus macranthera

2 Սոճի սովորական Pine Pinus sylvestris L.

3 Սոճի ղրիմյան Pine Pinus pallasiana Lamb.

4 Կեչի Լիտվինովի Birch Betula Litwinowii

5 Կեչի ելունդավոր Birch Betula verrucosa

6 Թխկի բարձրլեռնային High mountainous maple Acer trautvetterii Medv.

7 Հացենի սովորական Ash Fraxinus excelsior

8 Թեղի փետրաճյուղավոր Elm Ulmus pinnatoramosa Dieck.

9 Արոսենի սովորական Rowan (mountainous ash) Sorbus aucuparia L.

10 Խնձորենի արևելյան Wild apple Malus orientalis

11 Տանձենի կովկասյան Wild Pear Pirus caucasica Fed.

12 Չիչխան դժնիկանման Sea buckthorn Hippophae rhamnoides L.

13 Դեղին ակացիա Yellow acacia Caragana arborescens

14 Մասրենի սովորական Rosehip Rosa canina L. (native varieties )

15 Ազնվամորի Raspberry Rubus idaeus L.
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Հավելված 3. Օգտագործված գրականության 
ցանկ
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synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB
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