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Սյ#նիքի մարզ
Աշխարհագրական դիրք. Մարզը գտնվ�մ է Հայաստանի հարավ�մ՝ զբաղեցնելով 
4,506 կմ տարածք, որը կազմ�մ է ամբողջ ՀՀ տարածքի 15,1%-ը: Իր տարածքով 
Սյ�նիքի մարզը ՀՀ երկրորդ ամենամեծ մարզն է: Տարածքի ռելիեֆը լեռնային է՝ 
պատված խիտ անտառներով: Զանգեզ�րի լեռնաշղթան զբաղեցն�մ է Սյ�նիքի 
տարածքի մեծ մասը: Տարածաշրջանի ամենաբարձր կետը կապ�տջ�ղ լեռն է՝ 
3,906 ծ.մ բարձր�թյամբ, իսկ ամենացածրը՝ Մեղրիի կիրճը (Արաքսի հովիտ 380 
ծ.մ բարձր�թյամբ)։
Կլիմա. Տարեկան միջին ջերմաստիճանը կազմ�մ է մոտ 22օC, թեպետ ամռանը 
բացարձակ առավելագ�յն ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 40օC։ Ձմռանը 
բացարձակ նվազագ�յն ջերմաստիճանը  կարող է նվազել մինչև -34օC:
Բնակչ�թյ�ն. 153,000 մարդ՝ 2018 թ-ի հ�նվարի դր�թյամբ:

Սիսիանի տարծաշրջան
Աշխարհագրական դիրք. Սիսիանի տարածաշրջանը գտնվ�մ է Սյ�նիքի մարզի 
հարավ�մ՝ մարզկենտրոն Կապանից 115 կմ հեռավոր�թյան վրա: Այն 
տեղակայված է Որոտան գետի ափերին, ծովի մակարդակից 1,600 մ բարձր�թյան 
վրա:
Կլիմա.  Սիսիանի կլիման բն�թագրվ�մ է սառը, երկարատև ձմեռներով՝ միջին 
ջերմաստիճանը -4,8օC է: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը  6,9օC է, բացարձակ 
առավելագ�յն ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 36օC, իսկ նվազագ�նը՝
-34օC: Տարեկան միջին տեղ�մները կազմ�մ են  532 մմ:
Գյ�ղատնտես�թյ�ն. Գյ�ղատնտես�թյ�նը առանձնահատ�կ կարևոր�թյ�ն 
�նի պիլոտային համայնքներ�մ, որոնք հիմանական�մ մասնագիտացած են 
անասնապահ�թյան և  բ�սաբ�ծ�թյան ոլորտներ�մ:
Բնակչ�թյ�ն. 30,575 մարդ` 2018 թ-ի հ�նվարի դր�թյամբ: 
Տարածքային միավորներ. 2017-18 թթ տարածքային բարեփոխ�մների 
արդյ�նք�մ տարածաշրջանն �նի 2 համայնք, որոնք ներառ�մ են  32 գյ�ղական 
և 2 քաղաքային բնակավայրեր:  

Պիլոտային համայնքներ 

Գորայք խոշորացված համայնք 
(Գորայք, Ծղ�կ, Սպանդարյան բնակավայրեր)

Սիսիան խոշորացված համայնք 
(Շաքի, Բռնակոթ, Աշոտավան բնակավայրեր)

Հղ#մներ՝ 

Սյ#նիքի մարզպետարանի պաշտոնական կայք
http://syunik.mtad.am/

Սիսիան համայնքի զարգացման ծրագիր
http://syunik.mtad.am/hzargatsmantsragrer/

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայ#թյ#ն
http://www.armstat.am/file/Map/MARZ_09.pdf
http://armstat.am/file/doc/99483283.pdf

Ելակետային #ս#մնասիր#թյ#ն Սյ#նիքի մարզի Սիսիան տարածաշրջանի վերաբերյալ
http://biodivers-southcaucasus.org/wp-content/uploads/2016/03/Sisian-eng.pdf

Արոտավայրերի մշտադիտարկման ձեռնարկ. Հայաստան
http://www.mtad.am/files/docs/895.zip

Արոտավայրերի # խոտհարքերի կայ#ն կառավարման պլանների կազմման և 
իրականացման #ղեց#յց
http://www.mtad.am/files/docs/1469.pdf

Զեկ#յց Բռնակոթի պանրի գործարանի զարգացման վերաբերյալ

Ծրագրի արդյ#նքները (2018 թ-ի հ#նիսի տվյալներով) 
 Բռնակոթ համայնք�մ արտադրվող կաթնամթերքը և պանիրը (Սեյրան Առաքելյան Ա/Ձ) մ�տք են գործել 

միջազգային շ�կա: 2017 թ-ին գյ�ղացիներից գնված կաթի քանակը 2016 թ-ի համեմատ աճել է 33%-ով, 
գյ�ղացիների՝ կաթի վաճառքից ստացվող եկամ�տը աճել է 31%-ով, 80 գյ�ղացի մատակարար�մ են կաթ, որոնց  
40%-ը կանայք են:

 Մշակվել է «Հայաստան�մ դեգրադացված բնական կերհանդակների՝ արոտավայրերի և խոտհարքերի 
բարելավման միջոցառ�մների �ղեց�յց», որի փորձարկ�մը սկսվել է Սիսիանի տարածաշրջանի 2 խոշորացված 
համայնքներ�մ (6 բնակավայր)՝ 10,5 հա տարածք�մ:

 Սյ�նիքի մարզի պիլոտային համայնքներ կատարված փոխայցերի արդյ�նք�մ բարձրացվել է Արագածոտնի և 
Շիրակի մարզերի պիլոտային համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների և մարզային 
կառ�յցների ներկայաց�ցիչների իրազեկված�թյ�նը արոտների կայ�ն կառավարման վերաբերյալ:

Հրատարակվել է
Deutsche GesellschaW für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH –ի կողմից

Գրանցված գրասենյակներ՝
Բոն և Էշբորն, Գերմանիա
«Կենսաբազմազան�թյան իինտեգրված 
կառավար�մ, Հարավային Կովկաս» (ԿԻԿ)
ԳՄՀԸ (GIZ) Հայաստանյան գրասենյակ
Բաղրամյան պող. 4/1, 0019 Երևան, ՀՀ
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Գյ#ղատնտեսական նպատակներով 
հողօգտագործ#մը պիլոտային 
համայնքներ#մ (հա, %) 2016 թ-ի դր#թյամբ

Արոտավայրեր` 20,960 հա

Այլ հողատեսքեր` 8,06 հա

Վարելահողեր` 5,446 հա
Բազմամյա տնկարկներ`
3 հա
Խոտհարքեր` 1,092 հա

59%
23%

15%

3%
0%

   Արոտավայրերի վիճակի բարելավ�մ՝ դեգրադացվածից դեպի լավ

ՀՀ Տարածքային 
կառավարման և 
զարգացման 
նախարարություն 

trategic    
evelopment   gency

ՀՀ Տարածքային 
կառավարման և 
զարգացման 
նախարարություն 

trategic    
evelopment   gency



Աջակց#թյ#ն կաթի արժեշղթայի զարգացմանը՝ 
արոտավայրերի կայ#ն կառավարման 
նպատակով*

  Արոտավայրերի կառավարման գործընթացների 
բարելավել�մը դրական ազդեց�թյ�ն է �նեցել 
կենդանիների արտադրողական�թյան և 
ֆերմերային տնտես�թյ�ններ�մ արտադրվող կաթի 
ծավալների վրա: Այն�ամենայնիվ, գյ�ղացիների 
սահմանափակ մ�տքի հնարավոր�թյ�նը կաթի 
շ�կա խոչընդոտ�մ է նրանց դրամական եկամ�տ 
ստանալ�ն։

Հայաստան#մ բնական կերհանդակների (արոտա-
վայրերի և խոտհարքերի) բարելավման #ղեց#յց
  Դեգրադացված բնական կերհանդակների բարելավման 

միջոցառ�մների �ղեց�յցի մշակ�մ՝ ներառյալ գործիքներ, 
մեթոդներ և մոտեց�մներ:

  Դեգրադացված կերհանդակների բարելավման նպատակով 
ընտրված գործիքների, մեթոդների և մոտեց�մների 
փորձարկ�մ և գնահատ�մ, մասնավորապես՝*
• տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ 

ներգրավված կողմերի կարող�թյ�նների զարգաց�մ,
• բարելավման աշխատանքների կազմակերպ�մ,
• փորձարկ�մների արդյ�նքների հիման վրա առաջար-

կ�թյ�նների տրամադր�մ՝ �ղեց�յցը համալրել�  և 
դրան�մ շտկ�մներ կատարել� նպատակով, 

• փորձարկ�մների արդյ�նքների, ինչպես նաև �ղեց�յցի 
ներկայաց�մ և քննարկ�մ շահագրգիռ կողմերի հետ:

«Հյ#սիս-հարավ» փորձի փոխանակ#մ արոտավայրերի կայ#ն կառավարման վերաբերյալ
  2017 թ-ի սեպտեմբերին Արագածոտնի և Շիրակի մարզերից փոխայց է կազմակերպվել Սյ�նիքի մարզի 

Սիսիան տարածաշրջան:
  Սիսիանի պիլոտային համայնքներ�մ ԳՄՀԸ  աջակց�թյամբ հաջող�թյամբ իրականցված 

արոտավայրերի բարելավված կառավարման փորձը մեծ հետաքրքր�թյ�ն է առաջացրել 
մասնակիցների շրջան�մ:

ԳՄՀԸ Կենսաբազմազան#թյան կայ#ն կառավար#մը, 
Հարավային Կովկաս ծրագրի ձեռքբեր#մները 
(2013-2015 թթ.)*
 Նպատակ՝ մշակել և փորձարկել ՀՀ համայնքներ�մ արոտների 

կառավարման բարելավմանն �ղղված գործառ�յթային մոդել, աջակցելով 
ՀՀ Կառավար�թյանը` բարելավել արոտների կառավարման պլանավոր�մը 
և իրականացման եղանակները:

 Մշակվել է արոտավայրերի կայ�ն կառավարման գործիքակազմ, որը 
ներառ�մ է՝ ա) արոտավայրերի մշտադիտարկման ձեռնարկը, բ) 
արոտավայրերի և խոտհարքերի կառավարման պլանավորման �ղեց�յցը:

 24 համայնքներ վերապատրաստվել են արոտների մշտադիտարկման և 
կառավարման պլանների մշակման � իրականացման ոլորտներ�մ:

 24 համայնքներ�մ իրականացվել է արոտավայրերի մշտադիտարկ�մ:
 19 համայնքներ�մ մշակվել են արոտավայրերի կառավարման պլաններ: 
 19 համայնքներ�մ գրանցվել է խոշոր և մանր կենդանիների 

կաթնատվ�թյան՝ 6,2% և մսատվ�թյան ց�ցանիշների 2,3% աճ և դրանից 
ստացվող տարեկան համախառն եկամտի 15% միջին աճ (2014-2015 թթ.):

  Սիսիանի վեց գյ�ղական բնակավայրեր�մ ապահովվել է գյ�ղացիների մ�տքը կաթի շ�կա՝ կաթի 
արժեշղթայի զարգացման միջոցով։

  Բարելավվել է Բռնակոթ համայնքի (Սեյրան Առաքելյան Ա/Ձ) կաթնամթերքի և պանրի արտադրանքի  
մրց�նակ�թյ�նը՝ սահմանափակ ներդր�մ կատարելով սարքավոր�մների ձեռքբերման մեջ (կաթի 
պաստերիզացիայի սարքավոր�մ), բարելավելով հիգիենայի և անվտանգ�թյան չափանիշները:

Ընդհան#ր տեղեկ#թյ#ն
ԳՄՀԸ ԿԻԿ ծրագրի աջակց#թյամբ

 իրականացվող միջոցառ#մներ

Forest of Dedoplistskaro 

 Հայաստան�մ բնական կերհանդակները՝ արոտավայրերը և խոտհարքերը, կարևոր ռես�րս են հանդիսան�մ 
անասնապահ�թյան համար և նշանակալի արժեք են ներկայացն�մ կենսաբազմազան�թյան տեսանկյ�նից:

 Բնական արոտավայրերի և խոտհարքերի վիճակը նշանակալիորեն վատթարացել է՝ երկր�մ անասնագլխաքանակի 
կտր�կ աճի և արոտավայրերի ոչ պատշաճ կառավարման արդյ�նք�մ: 

 Բնական էկոհամակարգերի վրա ազդեց�թյան կտր�կ աճը բացասական է անդրադարձել կենսաբազմազան�թյան, 
կերարտադր�թյան և անասնապահական մթերքի արտադր�թյան վրա` համապատասխանաբար ազդելով  
համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա: 

 Արոտավայրերի կայ�ն կառավարման վերաբերյալ ՀՀ Կառավար�թյան կողմից ընդ�նված որոշ�մներ (թվագրված՝ 
28.10.2010 թ. հ 1477-ն և 14.04.2011 թ. հ 389-ն):

Գործիքակազմը լայնորեն 
կիրառվ�մ է արոտավայրերի 
կառավարման ոլորտ�մ գործող մի 
շարք միջազգային և տեղական 
կազմակերպ�թյ�նների 
(Համաշխարհային բանկի ՀԳՌԿՄ 
ծրագիր, ՇԶԳ-ի, ԱԶԳ-ի, ՄԱԶԾ-ի 
կողմից ֆինանսավորվող ծրագրեր, 
և այլն), ինչպես նաև Հայաստանի 
ազգային ագրարային 
համալսարանի կողմից՝ որպես 
�ս�մնական նյ�թ։ Այն հասանլի է 
ՀՀ Տարածքային կառավարման և 
զարգացման նախարար�թյան 
պաշտոնական կայք�մ և 
առաջարկվ�մ է համայնքներին՝ 
օգտագործման համար։

Արոտավայրերի կառավար�մը տեղական համայնքներ�մ Արոտավայրերի մշտադիտարկ�մ

   Ֆերմերների կողմից ստացվող կաթից՝ պանիր

   Արոտավայրի վիճակի գնահատ�մ                    

   Քննարկ�մ՝ բարելավման նպատակով 
   արոտաբաժնի ընտր�թյան համար

*Գործող�թյ�ններն իրականացվել են Ռազմավարական զարգացման գործակալ�թ�ն (ՌԶԳ) ՀԿ-ի հետ սերտ 
համագործակց�թյամբ`  «Անասնապահ�թյան զարգաց�մը Հայաստանի Հարավ�մ» ծրագրի շրջանակներ�մ, 
որը ֆինանսավորվ�մ է Շվեյցարիայի  զարգացման և համագործակց�թյան գործակալ�թյան կողմից: 

   Փորձի փոխանակ�մ համայնքների ներկայաց�ցիչների միջև

Արոտավայրի վիճակի անց�մը լավից դեգրադացվածի


