Ծրագրի արդյ#նքները (2018 թ-ի հ#նիսի տվյալներով)
 Բռնակոթ համայնքմ արտադրվող կաթնամթերքը և պանիրը (Սեյրան Առաքելյան Ա/Ձ) մտք են գործել
ﬕջազգային շկա: 2017 թ-ին գյղացիներից գնված կաթի քանակը 2016 թ-ի հաﬔմատ աճել է 33%-ով,
գյղացիների՝ կաթի վաճառքից ստացվող եկամտը աճել է 31%-ով, 80 գյղացի մատակարարմ են կաթ, որոնց
40%-ը կանայք են:
 Մշակվել է «Հայաստանմ դեգրադացված բնական կերհանդակների՝ արոտավայրերի և խոտհարքերի
բարելավման ﬕջոցառﬓերի ղեցյց», որի փորձարկմը սկսվել է Սիսիանի տարածաշրջանի 2 խոշորացված
համայնքներմ (6 բնակավայր)՝ 10,5 հա տարածքմ:

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆ ԱՆ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐ
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ

ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԻ և ԽՈՏԱՀԱՐՔԵՐԻ ԿԱՅ Ն ԿԱՌԱՎԱՐ ՄԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՀԵՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Մ
ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ՝ ՍՅ

ՆԻՔԻ ՄԱՐԶ, ՍԻՍԻԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 Սյնիքի մարզի պիլոտային համայնքներ կատարված փոխայցերի արդյնքմ բարձրացվել է Արագածոտնի և
Շիրակի մարզերի պիլոտային համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների և մարզային
կառյցների ներկայացցիչների իրազեկվածթյնը արոտների կայն կառավարման վերաբերյալ:

Մ,

2018 թ.

Սյ#նիքի մարզ
Աշխարհագրական դիրք. Մարզը գտնվմ է Հայաստանի հարավմ՝ զբաղեցնելով
4,506 կմ տարածք, որը կազմմ է ամբողջ ՀՀ տարածքի 15,1%-ը: Իր տարածքով
Սյնիքի մարզը ՀՀ երկրորդ աﬔնաﬔծ մարզն է: Տարածքի ռելիեֆը լեռնային է՝
պատված խիտ անտառներով: Զանգեզրի լեռնաշղթան զբաղեցնմ է Սյնիքի
տարածքի ﬔծ մասը: Տարածաշրջանի աﬔնաբարձր կետը կապտջղ լեռն է՝
3,906 ծ.մ բարձրթյամբ, իսկ աﬔնացածրը՝ Մեղրիի կիրճը (Արաքսի հովիտ 380
ծ.մ բարձրթյամբ)։

Արոտավայրերի վիճակի բարելավմ՝ դեգրադացվածից դեպի լավ

օ

Հրատարակվել է

Հղ#ﬓեր՝

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

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

Գրանցված գրասենյակներ՝
Բոն և Էշբորն, Գերմանիա
«Կենսաբազմազանթյան իինտեգրված
կառավարմ, Հարավային Կովկաս» (ԿԻԿ)
ԳՄՀԸ (GIZ) Հայաստանյան գրասենյակ

Կլիմա. Տարեկան ﬕջին ջերմաստիճանը կազմմ է մոտ 22 C, թեպետ ամռանը
բացարձակ առավելագյն ջերմաստիճանը կարող է հասնել ﬕնչև 40օC։ Ձմռանը
բացարձակ նվազագյն ջերմաստիճանը կարող է նվազել ﬕնչև -34օC:
Բնակչթյն. 153,000 մարդ՝ 2018 թ-ի հնվարի դրթյամբ:

Սիսիանի տարծաշրջան
Աշխարհագրական դիրք. Սիսիանի տարածաշրջանը գտնվմ է Սյնիքի մարզի
հարավմ՝ մարզկենտրոն Կապանից 115 կմ հեռավորթյան վրա: Այն
տեղակայված է Որոտան գետի ափերին, ծովի մակարդակից 1,600 մ բարձրթյան
վրա:

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

Բաղրամյան պող. 4/1, 0019 Երևան, ՀՀ
Հեռ.՝ +374 (0)10 581877
ibis@giz.de
www.giz.de
www.biodivers-southcaucasus.org

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

Լսանկարներ՝ © ԳՄՀԸ ԿԻԿ Հայաստան,
ՌԶԳ ՀԿ
Քարտեզ՝ © ԳՄՀԸ ԿԻԿ Հայաստան

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

Հնիս, 2018

Զեկ#յց Բռնակոթի պանրի գործարանի զարգացման վերաբերյալ

ՀՀ Տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

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

Կլիմա. Սիսիանի կլիման բնթագրվմ է սառը, երկարատև ձﬔռներով՝ ﬕջին
ջերմաստիճանը -4,8օC է: Տարեկան ﬕջին ջերմաստիճանը 6,9օC է, բացարձակ
առավելագյն ջերմաստիճանը կարող է հասնել ﬕնչև 36օC, իսկ նվազագնը՝
-34օC: Տարեկան ﬕջին տեղﬓերը կազմմ են 532 մմ:
Գյղատնտեսթյն. Գյղատնտեսթյնը առանձնահատկ կարևորթյն
նի պիլոտային համայնքներմ, որոնք հիմանականմ մասնագիտացած են
անասնապահթյան և բսաբծթյան ոլորտներմ:

Պիլոտային համայնքներ
Գորայք խոշորացված համայնք
(Գորայք, Ծղկ, Սպանդարյան բնակավայրեր)
Սիսիան խոշորացված համայնք
(Շաքի, Բռնակոթ, Աշոտավան բնակավայրեր)

Գյ#ղատնտեսական նպատակներով
հողօգտագործ#մը պիլոտային
համայնքներ#մ (հա, %) 2016 թ-ի դր#թյամբ

15%

3%
0%

Արոտավայրեր` 20,960 հա
Այլ հողատեսքեր` 8,06 հա
Վարելահողեր` 5,446 հա

23%

59%

Բազմամյա տնկարկներ`
3 հա
Խոտհարքեր` 1,092 հա

Բնակչթյն. 30,575 մարդ` 2018 թ-ի հնվարի դրթյամբ:
Տարածքային ﬕավորներ. 2017-18 թթ տարածքային բարեփոխﬓերի
արդյնքմ տարածաշրջանն նի 2 համայնք, որոնք ներառմ են 32 գյղական
և 2 քաղաքային բնակավայրեր:

trategic
evelopment

gency

ՀՀ Տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

trategic
evelopment

gency

Ընդհան#ր տեղեկ#թյ#ն

ԳՄՀԸ ԿԻԿ ծրագրի աջակց#թյամբ
իրականացվող ﬕջոցառ#ﬓեր

 Հայաստանմ բնական կերհանդակները՝ արոտավայրերը և խոտհարքերը, կարևոր ռեսրս են հանդիսանմ
անասնապահթյան համար և նշանակալի արժեք են ներկայացնմ կենսաբազմազանթյան տեսանկյնից:
 Բնական արոտավայրերի և խոտհարքերի վիճակը նշանակալիորեն վատթարացել է՝ երկրմ անասնագլխաքանակի
կտրկ աճի և արոտավայրերի ոչ պատշաճ կառավարման արդյնքմ:

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

 Բնական էկոհամակարգերի վրա ազդեցթյան կտրկ աճը բացասական է անդրադարձել կենսաբազմազանթյան,
կերարտադրթյան և անասնապահական մթերքի արտադրթյան վրա` համապատասխանաբար ազդելով
համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա:

 Արոտավայրերի կառավարման գործընթացների

 Արոտավայրերի կայն կառավարման վերաբերյալ ՀՀ Կառավարթյան կողﬕց ընդնված որոշﬓեր (թվագրված՝
28.10.2010 թ. հ 1477-ն և 14.04.2011 թ. հ 389-ն):

Ֆերﬔրների կողﬕց ստացվող կաթից՝ պանիր

բարելավելմը դրական ազդեցթյն է նեցել
կենդանիների արտադրողականթյան և
ֆերﬔրային տնտեսթյններմ արտադրվող կաթի
ծավալների վրա: Այնաﬔնայնիվ, գյղացիների
սահմանափակ մտքի հնարավորթյնը կաթի
շկա խոչընդոտմ է նրանց դրամական եկամտ
ստանալն։

 Սիսիանի վեց գյղական բնակավայրերմ ապահովվել է գյղացիների մտքը կաթի շկա՝ կաթի
արժեշղթայի զարգացման ﬕջոցով։

 Բարելավվել է Բռնակոթ համայնքի (Սեյրան Առաքելյան Ա/Ձ) կաթնամթերքի և պանրի արտադրանքի
մրցնակթյնը՝ սահմանափակ ներդրմ կատարելով սարքավորﬓերի ձեռքբերման ﬔջ (կաթի
պաստերիզացիայի սարքավորմ), բարելավելով հիգիենայի և անվտանգթյան չափանիշները:

Հայաստան#մ բնական կերհանդակների (արոտավայրերի և խոտհարքերի) բարելավման #ղեց#յց

 Դեգրադացված բնական կերհանդակների բարելավման

Արոտավայրի վիճակի անցմը լավից դեգրադացվածի

Գործիքակազմը լայնորեն
կիրառվմ է արոտավայրերի
կառավարման ոլորտմ գործող ﬕ
շարք ﬕջազգային և տեղական
կազմակերպթյնների
(Համաշխարհային բանկի ՀԳՌԿՄ
ծրագիր, ՇԶԳ-ի, ԱԶԳ-ի, ՄԱԶԾ-ի
կողﬕց ֆինանսավորվող ծրագրեր,
և այլն), ինչպես նաև Հայաստանի
ազգային ագրարային
համալսարանի կողﬕց՝ որպես
սﬓական նյթ։ Այն հասանլի է
ՀՀ Տարածքային կառավարման և
զարգացման նախարարթյան
պաշտոնական կայքմ և
առաջարկվմ է համայնքներին՝
օգտագործման համար։

ԳՄՀԸ Կենսաբազմազան#թյան կայ#ն կառավար#մը,
Հարավային Կովկաս ծրագրի ձեռքբեր#ﬓերը
(2013-2015 թթ.)*
 Նպատակ՝ մշակել և փորձարկել ՀՀ համայնքներմ արոտների
կառավարման բարելավմանն ղղված գործառյթային մոդել, աջակցելով
ՀՀ Կառավարթյանը` բարելավել արոտների կառավարման պլանավորմը
և իրականացման եղանակները:

Արոտավայրի վիճակի գնահատմ

 Մշակվել է արոտավայրերի կայն կառավարման գործիքակազմ, որը
ներառմ է՝ ա) արոտավայրերի մշտադիտարկման ձեռնարկը, բ)
արոտավայրերի և խոտհարքերի կառավարման պլանավորման ղեցյցը:

ﬕջոցառﬓերի ղեցյցի մշակմ՝ ներառյալ գործիքներ,
ﬔթոդներ և մոտեցﬓեր:
 Դեգրադացված կերհանդակների բարելավման նպատակով
ընտրված գործիքների, ﬔթոդների և մոտեցﬓերի
փորձարկմ և գնահատմ, մասնավորապես՝*
• տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների և այլ
ներգրավված կողﬔրի կարողթյնների զարգացմ,
• բարելավման աշխատանքների կազմակերպմ,
• փորձարկﬓերի արդյնքների հիման վրա առաջարկթյնների տրամադրմ՝ ղեցյցը համալրել և
դրանմ շտկﬓեր կատարել նպատակով,
• փորձարկﬓերի արդյնքների, ինչպես նաև ղեցյցի
ներկայացմ և քննարկմ շահագրգիռ կողﬔրի հետ:

 24 համայնքներ վերապատրաստվել են արոտների մշտադիտարկման և
կառավարման պլանների մշակման  իրականացման ոլորտներմ:
 24 համայնքներմ իրականացվել է արոտավայրերի մշտադիտարկմ:
 19 համայնքներմ մշակվել են արոտավայրերի կառավարման պլաններ:
 19 համայնքներմ գրանցվել է խոշոր և մանր կենդանիների
կաթնատվթյան՝ 6,2% և մսատվթյան ցցանիշների 2,3% աճ և դրանից
ստացվող տարեկան համախառն եկամտի 15% ﬕջին աճ (2014-2015 թթ.):
Քննարկմ՝ բարելավման նպատակով
արոտաբաժնի ընտրթյան համար
Փորձի փոխանակմ համայնքների ներկայացցիչների ﬕջև

«Հյ#սիս-հարավ» փորձի փոխանակ#մ արոտավայրերի կայ#ն կառավարման վերաբերյալ

 2017 թ-ի սեպտեմբերին Արագածոտնի և Շիրակի մարզերից փոխայց է կազմակերպվել Սյնիքի մարզի
Սիսիան տարածաշրջան:

 Սիսիանի պիլոտային համայնքներմ ԳՄՀԸ աջակցթյամբ հաջողթյամբ իրականցված
արոտավայրերի բարելավված կառավարման փորձը ﬔծ հետաքրքրթյն է առաջացրել
մասնակիցների շրջանմ:
*Գործողթյններն իրականացվել են Ռազմավարական զարգացման գործակալթն (ՌԶԳ) ՀԿ-ի հետ սերտ
համագործակցթյամբ` «Անասնապահթյան զարգացմը Հայաստանի Հարավմ» ծրագրի շրջանակներմ,
որը ֆինանսավորվմ է Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցթյան գործակալթյան կողﬕց:

Forest of Dedoplistskaro
Արոտավայրերի կառավարմը տեղական համայնքներմ

Արոտավայրերի մշտադիտարկմ

