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Լուսինե Վարդանյան - նախագծի ղեկավար, Ազգային ջրային համագործակցություն ՀԿ-ի
խորհրդի անդամ
Զարուհի Խաչատրյան – նախագծի սոցիոլոգ, Ազգային ջրային համագործակցություն ՀԿ-ի
խորհրդի անդամ
Պերճ Բոջուկյանին – տեղական մակարդակով խորհրդատու, Վանաձորի Օրհուս
կենտրոնի համակարգող
Գագիկ Ամիրյան –“Հայկական Կարմիր Խաչ”-ի ընկերության Լոռու մարզի մասնաճյուղի
կլիմայի փոփոխության ադապտացիոն կենտրոնի փորձագետ
Հեղինակները շնորհակալություն են հայտնում

Գագիկ Պալյանին – Մեծ Պարնի համայնքի գյուղապետ, ծրագրին աջակցելու համար
Վարդան Մալաքյանին – տեղական մակարդակով փորձագետ
Աննա Շահմուրադյանին – հասրակության հետ կապերի փորձագետ, համայնքային
հանդիպումները բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար
Արմինե Հովհաննիսյանին – այս փաստաթղթի համակարգչային ձևավորման համար

Սույն փաստաթուղթը մշակվել է «Ազգային ջրային համագործակցություն» ՀԿ կողմից
«Տեղական մակարդակում Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գործողությունների պլանի մշակում» նախագծի շրջանակներում Ավստրիական Կարմիր խաչի
ընկերության ֆինանսական աջակցությամբ «Կլիմայի արևելյան հարթակ II» ծրագրի
շրջանակներում:
Սույն փաստաթղթի ոչ մի մաս չի կարող օգտագործվել կոմերցիոն նպատակով: Նյութը
արտատպելիս հղումը աղբյուրին պարտադիր է: «Ազգային ջրային համագործակցություն»
ՀԿ-ն, Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը և «Կլիմայի արևելյան հարթակ»-ը երախտապարտ կլինեն փաստաթղթի օգտագործման նպատակով հղումներ տրամադրելու
համար: Կոմերցիոն նպատակով փաստաթուղթը օգտագործելու համար կարող եք
դիմել

cwp.armenia@gmail.com,

arcs-dp@redcross.am

կամ

cfe@redcross.at

էլ.

հասցեներով:
Հայաստանում Ծարգիրը իրականացնում է Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը:
Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից: Լրացուցիչ ֆինանսավորումը տրամադրվել է Ավստրիական զարգացման գործակալության և Ավստրիական
Կարմիր խաչի ընկերության կողմից:
Հրատարակության բովանդակությունը ԱՋՀ ՀԿ-ի բացառիկ պատասխանատվության
ներքո է և որևէ կերպ չի արտահայտում Եվրոպական Միության տեսակետները:
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1.

Մեծ Պարնի համայնքի ընդհանուր նկարագիրը

Լոռու մարզի Մեծ Պարնի գյուղը Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է, այն
տեղակայված է Փամբակ գետի աջ ափին՝ ծովի մակերևույթից 1760մ բարձրության վրա։
Ընդհանուր մակերեսը՝ 54.09 կմ2:
Համայնքի հողային տարածքը 6879,3 հա է, որից 3653հա գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են: Համայնքի 1540 հա վարելահողերից միայն 740 (50%) հա-ն է ոռոգելի,
որից ոռոգման համակարգի անկատարության պատճառով միայն 450 (29%) հա է ոռոգվում։

Նկար 1. Մեծ Պարնի համայնքի տեղադիրքը մարզում

Բնակչությունը 2330 մարդ է: Հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ:
Հիմնական մշակաբույսերն են հացահատիկը, կարտոֆիլը, գարին, կաղամբը, բանջարաբոստանային կուլտուրաները:
Անասնապահությունից զարգացած է խոշոր (1200 գլուխ) և մանր եղջերավոր (200
գլուխ) անասնապահությունը: Տնային տնտեսություններում զարգացած է թռչնապահությունը (3000 թև) և մեղվաբուծությունը (250 փեթակ):
Համայնքում գործում են 2 գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ։
Համայնքի վարչական տարածքում է գտնվում Թռչկան ջրվեժը, որն առաջանում է
Չիչխանգետի ջրի անկումից: Այն Հայաստանի գահավիժող ջրվեժներից ամենաբարձր և
ամենաջրառատն է իր 23,5 մետր բարձրությամբ ու միջին մոտ 1.5 տոննա վայրկյան ջրի
ծախսով։
Թռչկան ջրվեժը 2008 թ.-ից մտել է բնական հուշարձանների ցանկ, իսկ 2011 թ.-ից
տարածքը սահմանվել է հատուկ պահպանվող գոտի։
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վերակառուցվել են:
Գյուղն ունի նորակառույց 450 տեղանոց միջնակարգ դպրոց, մեկ առողջության
կենտրոն 10 մահճակալով և մեկ ամբուլատորիա: Գործում է ծննդատունը:

Նկար 2. Մեծ Պարնի գյուղի համայնապատկերը

Համայնքի բնակլիմայական պայմանները
Մեծ Պարնի գյուղը գտնվում է Լոռու մարզում, Փամբակ գետի աջ ափին, ԳյումրիՎանաձոր կենտրոնական մայրուղու մոտ: Գյուղը շրջապատված է մի քանի լեռնապարերով` հյուսիս-արևմուտքից ձգվում են Բազումի, իսկ հարավ արևելքից՝ Փամբակի լեռները,
որոնք երեք պատով շրջապատում են Փամբակի գետահովիտը:
Կլիման այստեղ չոր է, սուր մայրցամաքային: Օդի բացարձակ առավելագույն
ջերմաստիճանը հասնում է +350C, բացարձակ նվազագույնը` -250C:
Տարեկան

մթնոլորտային

տեղումների

քանակը

կազմում

է

475մմ, ձմռանը

գերակշռում են արևմտյան, ամռանը՝ արևելյան ուղղության քամիները: Ձյան ճնշումը՝
50կգ/մ2, հողի սառչելու առավելագույն խորությունը 103սմ:
Բարենպաստ կլիման հնարավորություն է տալիս զբաղվելու գյուղատնտեսությամբ:
Հիմնական զբաղվածության ոլորտը դաշտավարությունն է և անասնապահությունը, որոնց
զարգացման

համար

ստեղծվել

են

շատ

բարենպաստ

պայմաններ:

Գյուղի

հողատարածությունների մեծ մասը ոռոգվող են և բերրի, իսկ արոտավայրերը՝ առատ
անասնակերով: Հիմնականում արտադրվում է հացահատիկ, կարտոֆիլ և կերային
կուլտուրաներ: Եթե բնական աղետներ չլինեն, ապա համայնքի բնակիչները կարողանում
են բավարարել իրենց պահանջները և մի մասն էլ դուրս է գալիս շուկա:
Համայնքի հիմնական բնական լանդշաֆտները սևահողային են, որտեղ աճում են
տարատեսակ խոտաբույսեր, տարածված են տարբեր կենդանիներ` մկների տեսակներ,
գայլ, աղվես, ոզնի, ճնճղուկ, կաքավ, բազե, ուրուր, սարյակ, աքիս և այլ կենդանիներ ու
թռչուններ:
4

ԿՓՀԳՊ ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնի գյուղի համար, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Համայնքի բնական ռեսուրսներն ու տնտեսությունը
Համայնքը հարուստ է ջրային և հողային ռեսուրսներով, որոնք կարևոր նշանակություն
ունեն համայնքի կայուն զարգացման համար: Վերջին տարիներին տեղի է ունեցել բնական
լանդշաֆտների ու կերահանդակների դեգրադացիա, որոնց վերականգնման ուղղությամբ
բավականին մեծ ներդրումների կարք կա: Վարելահողերի և բնական կերհանդակների
արդյունավետ կառավարման պայաններում լավ նախապայմաններ են ստեղծվում
անասնաբուծության և բուսաբուծության զարգացման, անասունների մթերատվության և
մշակաբույսերի բերքատվության ավելացման համար:
Բնական ռեսուրսների խելամիտ և կառավարելի օգտագործումը նպաստում է շրջակա
միջավայրի և դրանում ձևավորված կենսաբանական համակեցությունների պահպանությանն ու բարելավմանը:

Ջրային ռեսուրսներ
Մեծ Պարնի համայնքը բավականին հարուստ է ջրային ռեսուրսներով, որոնք
օգտագործվում են խմելու և ոռոգման նպատակով:
Մեծ Պարնի համայնքի խմելու-կենցաղային ջրօգտագործումն ապահովվում է
Չախկալի աղբյուրներից, որի ելքը կազմում է 35-40լ/վրկ:
Համայնքում ներդրված է ջրաչափական համակարգ, ինչը հնարավորություն է տալիս
խնայել և արդյունավետ օգտագործել առկա բարձրորոակ ջրային ռեսուրսները:
Համայնքի տարածքով է հոսում Դեբեդ անդրսահմանային գետի մյուս խոշոր
վտակներից` Փամբակը, ինչպես նաև Փամբակի վտակ Չիչխանը:
Չիչխան գետր ջրային ռեսուրսները օգտագործվում են ոռոգման նպատակով, որը
Նալբանդի ջրանցքով հասնում է գյուղ: Ոռոգման համակարգի քայքայված լինելու
պարագայում, ոռոգման ջրի կորուստները հսկայական են:
Չիչխան գետի վրա գտնվող Թռչկանի ջրվեժը, որն առաջանում է գետի անկումից,
զբոսաշրջության զարգացման լավ հեռանկարներ է ստեղծում համայնքի համար: 2008թ.-ից
Թռչկանի ջրվեժը մտել է բնական հուշարձանների ցանկ, իսկ 2011 թ.-ից տարածքը
սահմանվել է հատուկ պահպանվող գոտի։

Նկար 3. Թռչկանի ջրվեժը
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----------------------------------------------------------------------------------------------Հողային ռեսուրսներ
Մեծ Պարնի համայնքի հողերը դասվում են լեռնային սևահողերի տիպին և
հիմնականում հանդես են գալիս որպես թույլ և միջին կրազերծված սևահողեր: Սևահողերը
օժտված են թույլ և միջին հումուսայնությամբ: Համայնքի հողերի մի մասը էռոզացված են և
հումուսի քանակությունը բավականին ցածր է:
Համայնքն ունի հողերի կառավարման պլան, որը կարևոր գործիք է համայնքում
արդյունավետ երկրագործություն կազմակերպելու համար:

Գյուղատնտեսություն
Համայնքի զարգացման հիմնական ոլորտը դաշտավարությունն է և անասնապահությունը, որոնց զարգացման համար ստեղծվել են շատ բարենպաստ պայմաններ։ Գյուղի
հողատարածությունների մեծ մասը ոռոգվող են և բերրի, իսկ արոտավայրերը՝ առատ
անասնակերով։ Հիմնականում արտադրվում է հացահատիկ, կարտոֆիլ և կերային
կուլտուրաներ։ Կազմակերպված են ֆերմերային սերմնաբուծական 2 տնտեսություններ,
որոնց շնորհիվ արտադրվում է բարձրորակ կարտոֆիլ և հացահատիկ սերմացուներ ու
բավարարվում է ինչպես գյուղի, այնպես էլ հանրապետության շատ բնակիչների պահանջը։
Համայնքի ցանքատարածքներում բավականին տեղ է հատկացված

բազմամյա

կերային խոտաբույսերին`առվույտին և կորնգանին:

Հիմնական ենթակառուցվածքներ
Մեծ Պարնի համայնքի կողմից կառավարվող հիմնական ենթակառուցվածքներն են
ներհամայնքային և դաշտային ճանապարհները, լուսավորության համակարգը, աղբահանությունը:
Խմելու ջրամատակարարման ծառայությունն իրականացվում է Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸի կողմից: Ներդրված է ջրի հաշվառման համակարգ և բնակիչները վճարում են ըստ ջրաչափի
ցուցմունքի:
Համայնքը չունի կեղտաջրերի հեռացման կենտրոնացված համակարգ, տնտեսություններում օգտագործվում են բակային զուգարաններ:
Ոռոգման համակարգի 7 կմ հատվածը վերականգնված է կիսախողովակներով, սակայն
կարիք կա դեռևս վերանորոգել 22 կմ հատված:
Ներհամայնքային ճանապարհների ցանցը հողաշեն է, մասամբ՝ խճապատված և
կարիք ունի վարնորոգման: Բերանորոգման կարիք ունի դաշտային ճանապարհների ցանցը:
Լուսավորության ցանցը մոտ 5.5 կմ է, որտեղ մեծ մասամբ տեղադրված են
էներգախնայող լամպեր:
Համայնքում կենտրոնացված աղբահանություն չի իրականացվում, չկան տեղադրված
աղբամաններ:

Աղբը հավաքվում է համայնքի տարբեր հատվածներում՝ անկանոն

եղանակով:

Բնակչության առողջական վիճակը
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կլիմայի փոփոխության պատճառով, երբ
փոխվում է տվյալ տարածքի եղանակային ռեժիմը, փոփոխության է ենթարկվում
6
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----------------------------------------------------------------------------------------------բնակչության հիվանդացության դինամիկան։ Դա տեղի է ունենում ջերմաստիճանային
ռեժիմի, օրինակ մեծ տևողության ծայրահեղ շոգ կամ ցուրտ եղանակի պատճառով։
Մեծ Պարնիում, չնայած որ

կլիմայական առանձնահատկություններից ելնելով

եղանակային պայմանները բավականին փոփոխական են և առողջության պահպանման
համար ոչ այդքան նպաստավոր, այնուամենայնիվ բնակիչների մոտ առողջական խնդիրներ
չեն առաջացել:

2.

Կլիմայական փոփոխությունների տենդեցները

Համայնքային մակարդակով կլիմայի փոփոխության տենդենցների գնահատումը
հիմնված է սոցիալական հարցումների, համայնքի ղեկավարի, ավագանու, ոլորտի պատասխանատու մասնագետների դիտարկումների ու կարծիքների հիման վրա, քանի որ
համայնքում չկան համապատասխան դիտակետեր՝ ջերմաստաիճանի և տեղումների
վերաբերյալ երկարաժամկետ տվյալներ ունենալու համար:
Համայնքը գտնվում է չափավոր ցամաքային կլիմա ունեցող տարածաշրջանում, որտեղ
կլիմայական համակարգը ձևավորվում է ուղղահայաց գոտիականությամբ և նույնիսկ
կլիմայի

չնչին

փոփոխությունները

առաջացնում

են

զգալի

փոփոխություններ

էկոհամակարգերում:
Սոցիալական հարցումների արդյունքում, ըստ բնակիչների, համայնքում վերջին 10
տարիների ընթացքում տեղի են ունեցել ջերմաստիճանի բարձրացում և անկանոն փոփոխություններ: Ջերմաստիճանի փոփոխությունների հետ կապված ուժգնացել են տարերային
աղետները, որոնք արտահայտվում են երաշտների ու խիստ ցրտահարությունների տեսքով:
Արդյունքում համայնքում նկատվում է բերքատվության նվազում:
Բնակիչները նկատել են նաև տեղումների հետ կապված փոփոխություններ՝ հիմնականում

տեղումերի

անկանոն

փոփոխություններ:

Հորդառատ

անձրևները

ավելի

հաճախակիացել են, մեծացել է բնական աղետների՝ հիմնականում սելավներ, ուժեղ
քամիներ, կարկուտ, հաճախությունը:
Ըստ փորձագիտական վերլուծության, կլիմայի փոփոխության հետևանքով վերջին
տարիներին համայնքում հաճախակիացել են տևական հորդառատ անձրևները, կարկտահարությունը, երաշտը, սողանքային երևույթները, Փամբակ գետի հեղեղումները, առուների վարարումները, վաղ գարնանային ցրտահարությունները:
Տևական

անձրևների

ժամանակ

խախտվում

է

բուսաբուծության

ոլորտում

կատարվող աշխատանքների ժամանակացույցը, հողերի գերխոնավությունից առաջանում
են սնկային հիվանդություններ, որոնց պատճառով ընկնում է մշակաբույսերի բերքատվությունը: Կարկտահարությունների պատճառով բերքի կորուստները համայնքում հասնում
են 50-60%: Համայնքն ունի 2 հակակարկտային կայանք, որոնք սպասարկում են
վարելահողերի ընդամենը 13%։
Երաշտների ժամանակ, պայմանավորված ոռոգման ջրի անբավարարությամբ,
համայնքն ունեցել է բերքի մեծ կորուստներ:
Հորդառատ անձրևների ժամանակ ակտիվանում են համայնքում առկա սողանքային
երևույթները և խաթարվում են արոտավայրերի և խոտհարքների ճանապարհները:
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----------------------------------------------------------------------------------------------Ստեղծվում է լրացուցիչ դժվարություններ կերի կուտակման, անասունների արոտավայր
տանելու ժամանակ: Այս ամենն առաջացնում է լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր
համայնքի և համայնքի առանձին բնակիչների համար:
Փամբակ

գետի

վարարումների

ցանքատարածությունները,

ժամանակ

խոտհարքները,

հեղեղվում

տնամերձ

է

հողամասերը:

մերձափնյա
Առուների

վարարման ժամանակ ողողվում են գյուղամիջյան և միջդաշտային ճանապարհները,
որոնք դառնում են դժվարանցանելի:
Ցրտահարության

ժամանակ

հաճախ

հարկ

է

լինում

գյուղատնտեսական

մշակաբույսերը վերացանքավորել:
Այս ամենի հասցրած վնասները ամբողջովին հաշվառված չեն, տվյալների
բացակայության պատճառով հնարավոր չէ ստույգ հաշվարկել համայնքի ամբողջական
վնասները, որոնք զգալի են:
Աղյուսակ 1-ում բերված է Մեծ Պարնի համայնքի բնության օրացույցը՝ ըստ տարվա
ամիսների, կլիմայի անցանկալի դրսևորումներով: Այն ցույց է տալիս վերջին 10 տարիներին
բնական

երևույթների

ժամանակային

փոփոխությունը՝

կապված

կլիմայական

փոփոխությունների հետ:
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----------------------------------------------------------------------------------------------Աղյուսակ 1. Մեծ Պարնի համայնքում կլիմայի անցանկալի դրսևորումներն ըստ տարվա ամիսների

Կլիմայական անցանկալի
դրսևորումներ

Տարվա ընթացքում դրսևորվելու առավել հավանական ժամկետները
Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբե
ր

Հոկտեմբե
ր

Նոյեմբ
եր

Դեկտեմբ
եր

Նախկ.

1

Ցրտահարություններ
Ներկա
Նախկ.

2

Կարկտահարություն
Ներկա

3

4

5

6

7

Երկարատև հորդառատ
անձրևներ,
վարարումներ ու
սելավներ
Սաստիկ շոգեր և
երաշտներ

Արտակարգ
հրդեհավտանգություն

Ուժեղ ձյուն, բուք,
սառնամանիքներ

Ուժեղ քամիներ ու
պտտահողմեր

Նախկ.
Ներկա
Նախկ.
Ներկա
Նախկ.
Ներկա
Նախկ.
Ներկա
Նախկ.
Ներկա
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3.

Մեծ Պարնի համայնքում կլիմայական փոփոխությունների
նկատմամբ խոցելիության գնահատում
Մեծ Պարնի համայնքում կլիմայական փոփոխությաունների նկատմամբ խոցելիու-

թյան նախնական գնահատումը կատարվել հետևյալ ուղղությններով՝


գյուղատնտեսություն և համայնքային ենթակառուցվածքներ,



բնական էկոհամակարգեր,



ջրային ու ցամաքային ռեսուրսներ,



բնակչության առողջություն:

Գյուղատնտեսություն
Գյուղատնտեսության ոլորտը առավել խիստ վտանգվածն ու խոցելին է կլիմայի փոփոխության պայմաններում: Հիմնականում դրանով է պայմանավորված նաև բնակիչների
սոցիալ-տնտեսական վիճակը:
Գյուղատնտեսության խոցելիությունը հիմնականում պայմանավորված է կլիմայի
ընդհանուր չորայնացմամբ, կլիմայական գոտիների ռելիեֆով դեպի վեր տեղաշարշմամբ
ու ոռոգման նպատակով ջրի պահանջարկի ավելացմամբ, ինչպես նաև հիդրոօթերևութաբանական վտանգավոր երևույթների հաճախականության և ուժգնության ավելացմամբ:
Կլիմայի փոփոխությունը համայնքում կարող է ունենալ նաև որոշ դրական
հետևանքներ: Հնարավոր հետևանքները բերված են աղյուսակում:
Աղյուսակ 2. Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը գյուղատնտեսության ոլորտում

Բացասական
Հողերի բերրիության նվազում
Ջրային պաշարների նվազում
Մշակաբույսերի բերքատվության իջեցում
Բույսերի հիվանդությունների տարածում

Կենդանիների հիվանդացության մեծացում

Դրական
Վեգետացիայի համար բարենպաստ
ժամկետի երկարացում
Բարձրարժեք ջերմասեր մշակաբույսերի
աշխարհագրության ընդլայնում
Մեկից ավելի բերքի ստացման
հնարավորություն
Գյուղատնտեսական կենդանիների,
դաշտային մշակաբույսերի և
պտղատուների ձմեռման նպաստավոր
պայմաններ
Մթնոլորտային CO2 –ի ավելացման
հաշվին մշակաբույսերի բերքատվության
բարձրացում

Գյուղատնտեսության ծախսատարության
մեծացում
Պարենային անվտանգության սպառնալիք
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----------------------------------------------------------------------------------------------Կլիմայի փոփոխության հետևանքով վերջին տարիներին համայնքում հաճախակիացել են տևական հորդառատ անձրևները, կարկտահարությունը, երաշտը, սողանքային
երևույթները, Փամբակ գետի հեղեղումները, առուների վարարումները, վաղ գարնանային
ցրտահարությունները:
Տևական անձրևների ժամանակ խախտվում է բուսաբուծության ոլորտում կատարվող աշխատանքների ժամանակացույցը, հողերի գերխոնավությունից առաջանում են
սնկային հիվանդություններ, որոնց պատճառով ընկնում է մշակաբույսերի բերքատվությունը: Կարկտահարությունների պատճառով բերքի կորուստները համայնքում հասնում
են 50-60%: Համայնքն ունի 2 հակակարկտային կայանք, որոնք սպասարկում են
վարելահողերի ընդամենը 13%։
Երաշտների ժամանակ, պայմանավորված ոռոգման ջրի անբավարարությամբ, համայնքն ունեցել է բերքի մեծ կորուստներ:
Հորդառատ անձրևների ժամանակ ակտիվանում են համայնքում առկա սողանքային
երևույթները և խաթարվում են արոտավայրերի և խոտհարքների ճանապարհները:
Ստեղծվում է լրացուցիչ դժվարություններ կերի կուտակման, անասունների արոտավայր
տանելու ժամանակ: Այս ամենն առաջացնում է լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր համայնքի և համայնքի առանձին բնակիչների համար:
Փամբակ գետի վարարումների ժամանակ հեղեղվում է մերձափնյա ցանքատարածությունները, խոտհարքները, տնամերձ հողամասերը: Առուների վարարման ժամանակ
ողողվում են գյուղամիջյան և միջդաշտային ճանապարհները, որոնք դառնում են
դժվարանցանելի:

Նկար 4. Փամբակ գետի վարարումից տուժող հողատարածք
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----------------------------------------------------------------------------------------------Ցրտահարության ժամանակ հաճախ հարկ է լինում գյուղատնտեսական մշակաբույսերը վերացանքսավորել:
Համայանքի մակարդակով այս ամենի հասցրած վնասները ամբողջովին հաշվառված չեն, տվյալների բացակայության պատճառով հնարավոր չէ ստույգ հաշվարկել
համայնքի ամբողջական վնասները, որոնք զգալի են:

Համայնքային ենթակառուցվածքներ
Համայնքում ոռոգման համակարգի վիճակը ռիսկային է։ Ոռոգման համակարգի
մաշվածության պատճառով, համայնքի 740 հա ոռոգելի վարելահողերից միայն 450 հա-ն
(29%) է ոռոգվում։ Սակայն ներտնտեսային ցանցի քայքայված լինելու պատճառով այդ 450
հեկտարից միայն 100 հեկտարը կարող է լիարժեք ոռոգվել։ Այս հանգամանքը նվազեցնում
է համայնքում գյուղատնտեսության արդյունավետությունը և ռիսկային է դարձնում կլիմայական փոփոխությունների նկատմամբ։ Արոտավայրերն ընդհանրապես չեն ոռոգվում։
Համայնքում ուժգնացել են գարնանային հեղեղումները, որոնք մեծ վնաս են
հասցնում ներհամայնքային ու դաշտամիջյան ճանապարհներին, տնային տնտեսություններին ու ափամերձ տարածքներին:
Համայնքի

խմելու

ջրամատակարարման

համակարգը

շահագործվում

է

Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ի կողմից և բերջին տարիներին համակարգն ամբողջովին վերանորոգվել է: Համայնքում ներդրված ջրի հաշվառման համակարգ և բնակիչները վճարում են
օգտագործված ջրի դիմաց:
Կախված ԿՓ-ի հետ, վերջին տարիներին համայնքում նկատվում են նաև խմելու
ջրաղբյուրների սառչելու դեպքեր, որի հետևանքում բնակչությունը ժամանակավորապես
զրկվում է խմելու ջրից:
Համայնքը

չունի

ջրահեռացման

կենտրոնացված

համակարգ,

անհատակա

զուգարանները կամ սեպտիկ հորեր են, կամ էլ ելնելով համայնքի տեղադիրքից, շիթով
զուգարաններ, որոնց կեղտաջուրը կեղտաջուրը լցվում է Փամբակ գետ:
Չկա կեղտաջրերի մաքրման կայան, ինչը սահմանափակում է Փամբակ գետի ջրի
կենցաղային նպատակներով օգտագործման հնարավորությունը։
Համայնքում կենտրոնացված աղբահանություն չի իրականացվում: Համայնքում կան
աղբի հավաքման տեղեր, որոնք պարբերաբար մաքրվում են և աղբը տեղափոխվում է
Սպիտակի աղբավայր: Բնակիչները աղբի մի մասը այրում են, հատկապես ցելոֆանե
տոպրակներ, պլաստմասե շշեր և այլն, աղտոտելով շրջակա միջավայրը (ջերմաստիճանի
բարձրացում, միկրոկլիամայի փոփոխություն), ազդելով բնակչության առողջության վրա:

Բնական էկոհամակարգեր
ԿՓ-ն արդյունքում խոցելի են դառնում ինչպես ցամաքային, այնպես էլ ջրային
էկոհամակարգերը: Խոցելի ցամաքային էկոհամակարգերից են անտառները, որոնց
անբավարար վերականգնումը և խնամքը (անտառի խնամք, բնական էկոհամակարգում,
տուրիստական գեղատեսիլ վայրերում թափոնների կուտակում) և ԿՓ-ի ազդեցությունը ոչ
հեռու ապագայում կհանգեցնի անտառների մակերեսների կրճատմանը և դեգրադաց12
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----------------------------------------------------------------------------------------------մանը: Սա էլ իր հերթին կզրկի բնակչությանը լրացուցիչ զգալի եկամտի աղբյուրից,
կխոչընդոտի տնտեսական զարգացումը։
Գետերի ջրային հոսքի նվազեցման պայմաններում, ջրի և ափամերձ տարածքների
աղտոտումը մեծ վնաս է հասցնում ջրային էկոհամակարգին, ջուրը դարձնում օգտագործման համար ոչ պիտանի:
Համայնքի զարգացման համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի Թռչկան
ջրվեժի, ջրվեժի և գետի ջրային էկոհամակարգի և շրջակա միջավայրի պահպանությունը։
Այն զբոսաշրջության սիրված վայր է բոլորի համար։ Բազմաթիվ այցելությունների
ընթացքում ջրվեժի շրջակայքում, Չիչխան գետի ջրում և ափամերձ տարածքներում մեծ
քանակությամբ աղբ է կուտակվում։ Համայնքի համար կարևոր է այս տարածքում
աղբահանության իրականացումը։ Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների ստեղծման
պարագայում, բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ ավելի հաճախ կայցելեն ջրվեժը, տնտեսական
մեծ օգուտ հասցնելով համայնքին։

Ջրային և հողային ռեսուրսներ
Տեղումների նվազումը և ջերմաստիճանի բարձրացումը ամառային ժամանակաշրջանում կնվազեցնեն հասանելի ջրի քանակը և միաժամանակ կավելացնեն պահանջարկը գործնականում բոլոր, հատկապես գյուղատնտեսության բնագավառում։ Համայնքում
ոռոգման համակարգի մաշվածությունը առավել խոցելի է դարձնում ապագայում կլիմայի
փոփոխության նկատմամբ։
Տեղումների 6% նվազման դեպքում համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության
հողերի ոռոգման համար կարող է լրացուցիչ պահանջվել շուրջ 150 հազ խմ ջուր։
Մեծանում է հողերի դեգրադացիան, հատկապես մեծ ծավալով շրջանառությունից
դուրս են գալիս արոտավայրերի տարածքները:

Առողջապահություն
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կլիմայի փոփոխության պատճառով, երբ
փոխվում է տվյալ տարածքի եղանակային ռեժիմը, փոփոխության է ենթարկվում
բնակչության հիվանդացության դինամիկան։ Դա տեղի է ունենում ջերմաստիճանային
ռեժիմի, օրինակ մեծ տևողության ծայրահեղ շոգ կամ ցուրտ եղանակի պատճառով։
Ստորև՝ նկար 5-ում բերված է Մեծ Պարնի համայնքի կլիմայական խոցելիության
քարտեզը:
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Նկար 5. Մեծ Պարնի համայնքի կլիմայական խոցելիության քարտեզ
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4.

Մեշ Պարնի համայնքում կլիմայական փոփոխությունների
հարմարվողականության գործողությունների պլան
Կլիմայի փոփոխության ադապտացիան (հարմարվողականությունը) բնական և

մարդածին համակարգերի հարմարվելն է առկա կամ սպասվող կլիմայական փոփոխություններին։ Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումները առանձին
կամ համալիր միջոցառումներ են, որոնք թույլ են տալիս մեղմացնել կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքները և ուժեղացնել դրական ազդեցությունները։ Դրանց նպատակն է համայնքի բնականոն կյանքի ապահովումը, տնտեսության զարգացումը, բնակչության արտագաղթի կանխումը և թվաքանակի աճը, առողջապահական վիճակի բարելավումը,, բնակչության եկամուտների ավելացումը, բնական էկոհամակարգերի պահպանությունը և զարգացումը։
Մեծ Պարնի համայնքի համար ԿՓՀԳՊ-ը բերված է ստորև, աղյուսակ 3-ում:
Աղյուսակ 4-ում բերված է ԿՓՀԳՊ-ի շրջանակներում ընտրված առաջնահերթ գործողությունների պլանը, որը նախատեսվում է ընդգրկել համայնքի զարգացման քառամյա
պլանում:
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----------------------------------------------------------------------------------------------Աղյուսակ 3. ԿՓՀԳՊ ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքի համար

Կլիմայի
փոփոխությունների
ազդեցության ոլորտը
1. Գյուղատնտեսություն

Գործողությունները



















Հակակարկտային ցանցերի քանակի ավելացում։
Տարբեր գյուղատնտեսական փորձնական ծրագրերի իրականացում՝ ցույց տալով կայուն գյուղատնտեսական փորձեր (օրինակ՝ մշակաբույսերի մշակում օրգանական քիմիկատներով, ցանքաշրջանառություն, վերմիկոմպոստացում, ցանքածածկի (mulching) տեխնոլոգիա և այլն):
Գյուղացիական տնտեսությունների փոխօգնության և կոոպերացիայի զարգացում։
Ցանցային տնտեսությունների ստեղծում։
Բարձրարժեք գյուղատնտեսական կուլտուրաների ներդրում և զարգացում:
Ջերմոցային և ջերմատնային տնտեսությունների ստեղծում և զարգացում։
Տեղական շահագրգիռ կողմերի համար (ֆերմերներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, համայնքի բնակիչներ) դասընթացների կազմակերպում՝ ԿՓՀ-ի առնչությամբ կայուն գյուղատնտեսությունում կիրառվող արդի տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:
Գյուղատնտեսության և ԿՓՀ առնչվող հարցերի հետ կապված իրազեկվածության բարձրացմանն
ուղղված հաղորդակցման գործողություններ (հեռուստատեսային, ռադիո ռեպորտաժներ և
հասարակական գովազդ, հանդիպումներ և այլն):
Տոհմային անասնապահության զարգացում, անասնաբուժական և հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացում։
Ջերմոցային և այլ տնտեսություններում ջեռուցման առավել մատչելի, նոր տեխնոլոգիաների
ներդրում։
Սերմնաբուծության զարգացում։
Վնասատուների և հիվանդությունների դեմ բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ժամանակին և արդյունավետ իրականացում։
Ինքնահոս ոռոգման համակարգերի կառուցում։
Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրում։
16
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2. Ենթակառուցվածքներ













3. Էկոհամակարգեր












Արոտավայրերի ոռոգման հնարավորությունների ուսումնասիրություն, նախագծա-նախահաշվարկային աշխատանքների իրականացում և շինարարություն։
Համայնքում ապահովագրական համակարգի ներդնում։
Բնական կերահանդակների և մարգագետինների գույքագրում և անձնագրավորում:
Ջրամատակարարման համակարգերի (կապտաժ, ջրատար, ՕԿՋ, բաշխիչ ցանց և այլն) վերակառուցում կամ նախագծում, կառուցում:
Ջրամատակարարման ցանցի կառուցում:
Ջրահեռացման ցանցի նախագծում և կառուցում:
Ոռոգման ցանցի նախագծում և կառուցում:
Ներհամայնքային և դաշտային ճանապարհների վերակառուցում:
Աղբահանության կազմակերպում և իրականացում:
Թռչկան ջրվեժի տարածքում աղբահանության կազմակերպում և իրականացում։
Թռչկան ջրվեժի տարածքում զբոսաշրջության համար ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում։
Անտառային տնտեսության կայուն կառավարման վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում,
մասնակցության խթանում:
Անտառային տնտեսության կայուն կառավարման, անտառօգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի ( բրոշյուրներ, դասագրքեր, ձեռնարկներ) տարածում և հասանելիություն
համայնքի բնակիչների համար:
Անտառային տնտեսության կառավարմանն առնչվող հարցերի հետ կապված իրազեկվածության
բարձրացանն ուղղված հաղորդակցման գործողություններ (հեռուստատեսային, ռադիո ռեպորտաժներ և հասարակական գովազդ, հանդիպումներ):
Անտառային չորադիմացկուն ծառատեսակների տեղայնացում։
Սառը գոտու տնկարանների հիմնում և շահագործում:
Համայնքում այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների ներդրում (օրինակ՝ արևային վահանակներ, արևային ջրատաքացուցիչներ, էներգաարդյունավետ վառարաններ և այլն:)
Անտառային խոցելի տարածքներում փորձնական ծրագրերի իրականացում (օրինակ՝ չորադիմացկուն ծառատեսակների տնկում, անտառների վերականգնում, հողմաբեկ պատնեշների
վերականգնում, տնկարաններ, մետաղալար ցանկապատների տեղակայում և այլն):
Անտառների մակերեսի մեծացում, մասնավոր անտառների ստեղծման խթանում։
17
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4. Բնական աղետների
ռիսկայնություն












5. Ջրային և հողային
ռեսուրսներ










6. Հանրային առողջություն 


Անտառային վնասատուների և հիվանդությունների դեմ միջոցառումների իրականացում։
Թռչկան ջրվեժի տարածքի պահպանում:
Համայնքում աղետային իրավիճակների կանխման նպատակով ռիսկային տեղամասերի ուսումնասիրութուն, առաջնահերթությունների որոշում։
Աղետների ռիսկների նվազման (ԱՌՆ)/աղետների ռիսկերի կառավարման (ԱՌԿ) վերաբերյալ
տեղեկատվական նյութերի տարածում (բրոշյուրներ, դասագրքեր, ձեռնարկներ):
ԱՌՆ հարցերի վերաբերյալ համայնքի բնակիչների համար դասընթացների կազմակերպում:
Սողանքավտանգ լանջերին կենսաինժեներական միջոցառումների իրականացում ։
Ցեխի հոսքերից կիրճերի մաքրում, ջրահեռացման համակարգերի կառուցում։
Հակակարկտային ցանցերի կառուցում։
Վայրի հրդեհներ՝ վայրի հրդեհների վերացման նախագծեր, հատուկ հագուստի,
սարքավորումների ձեռք բերում:
Կեղտաջուրը, որպես ջրային ռեսուրս օգտագործելու գաղափարի ներդնում (ուսուցում, տեղեկատվության տարածում):
Մաքրված կեղտաջուրը այլ նպատակով օգտագործելու գաղափարի ներդնում (ուսուցում տեղեկատվության տարածաում):
Համայնքում ջրահեռացման համակարգի և մաքրման կայանի/ կայանների կառուցում։
Նոր ոռոգման համակարգերի նախագծում և կառուցում:
Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդնում։
Ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման, նորարարական, արդյունավետ տեխնոլոգիաների
վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի տարածում համայնքի բնակիչների շրջանում:
Տեղական շահագրգիռ կողմերի համար դասընթացների կազմակերպում՝ ջրային ռեսուրսների
կառավարման, արդյունավետ կիրառման նորարարական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ՝ ԿՓՀ
պլանավորման զարգացման համար:
Դաշտապաշտպան և սողանքապաշտպան անտառաշերտերի և ծառուղիների ստեղծում։
Պարարտացման, ցանքաշրջանառության միջոցառումներով հողի բերքատվության պահպանում
և բարձրացում։
Եղանակային պայմաններից կախված հիվանդացության վերաբերյալ բնակչության իրազեկության բարձրացման միջոցառումներ։
Շենքերում և բնակարաններում ջերմասիճանային բարենպաստ պայմանների ստեղծում, մաս18
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նավորապես ջերմամեկուսացման և օդորակման միջոցով։
Ջերմային ալիքների առաջացմանը հարմարվելու նպատակով այդ պայմանների համար հատուկ
ուսումնաաշխատանքային ռեժիմի ներդնում։
Ապագայի կլիմայական պայմաններին համապատասխան ճարտարապետա-շինարարական
նորմերի ու ստանդարտների կիրառում։
Ջրամատակարարման ու մաքուր ջրի մատչելիության ապահովում։
Անհատական պաշտպանիչ միջոցնորի (հագուստ, գլխարկ, ակնոցներ) կիրառում հատկապես
դաշտային, բացօդյա աշխատանքների ժամանակ։
Մշտատև սանիտարահիգիենիկ ու համճարակային մոնիտորինգի ու համապատասխան
կանխարգելիչ միջոցառումների, այդ թվում բնակչության իմունիզացիայի ներդրում։
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----------------------------------------------------------------------------------------------Աղյուսակ 4. ԿՓՀԳՊ-ի առաջնահերթ միջոցառումները Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքի համար

Կլիմայի փոփոխությունների
ազդեցության ոլորտը և
առաջարկվող ԳՊ
առաջնային
միջոցառումները
1

1. Բնապահպանություն

1.1. Աղբահանության
համակարգի ստեղծում և
թափոնադաշտի վիճակի
բարելավում

2. Էկոհամակարգի
պահպանություն

2.1. Թեք լանջերի հողերի
դեգրադացիայի և էրոզիայի
կանխում

Առաջարկվող
միջոցառման
նկարագրություն

2
 Համայնքի տարաքում
աղբամանների տեղադրման օպտիմալ վայրերի որոշում և քարտեզագրում:
 Աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում:
 Աղբահանության և
աղբի այրման վերաբերյալ իրազեկում:

 Համայնքի թեք լանջերի 30հա արոտավայրերի վարում
 Առվույտի գնում,
որպես սերմնացան և
ցանում

Հիմնախնդիրը

Միջոցառման նպատակը

3

4
Սույն ծրագրի նպատակն է
նվա զեցնել ԿՓ-ը նպաստող
արտանետումները, համայնքում ձևավորելով թափոնների
կառավարման համակարգ և
բարձրացնել բնակչության
իրազեկության և գիտելիքների մակարդակը՝ թափոնների
այրման վնասակար ազդեցության մասին:

Համայնքի բնակիչների կողմից կենցաղային և
շինարարական աղբը (պլաստմասե շշեր, ցելոֆանե տոպրակներ և կենցաղում օգտագործվող սինթետիկ և վտանգավոր բաղադրությամբ այլ պարագաներ), աղբամանների պակասի հետևանքով
այրվում է և օգտագործվում է որպես վառելիք՝ շրջակա միջավայր արտանետելով մեծ քանակությամբ կայուն օրգանական աղտոտիչներ՝ դիօքսիններ և նիտրոֆուրաններ: Քիմիական բաղադրությամբ աղբի այրումը բերում է մթնոլորտի աղտոտման և արտանետված վնասակար գազերը
արհեստականորեն բարձրացնում են մթնոլորտի
ստորին շերտի ջերմաստիճանը:
Վերջին տարիներին ԿՓ-ի և գյուղատնտեսության
ոչ արդյունավետ կազմակերպելու հետևանքով,
ուժգնացել է համայնքային հողերի թեք լանջերի
վրա գտնվող հողատարածքների դեգրադացիան:
Հաճախակի և ուժգին անձրևների հետևանքով
ավելի ակտիվացել են էռոզիոն երևույթները: Թեք
լանջերի վարելահողերը անջրդի լինելու պատճառով դարձել են արոտավայրեր (3-4 կարգի հողեր),
որոնք էլ անկանոն արածեցման պատճառով դեգրադացվել են:

Թեք լանջերի դեգրադացման
կանխում, նոր արոտավայրերի ստեղծում հետագայում
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----------------------------------------------------------------------------------------------ԿՓՀ-ի գործողությունների
ազդեցության ոլորտը և ԳՊ
առաջնային
միջոցառումները

Առաջարկվող
միջոցառման
գործողությունները

Հիմնախնդիրը

Նպատակը

1

2

3

4

Վերջին տարիներին ԿՓ-ի հետևանքով համայնքում ուժգնացել են գետի վարարումները, որի
ժամանակ համայնքով հոսող գետը դուրս է գալիս
ափերից և մեծ վնաս հասցնում շինություններին և
տնամերձ հողատարածքներին (այս տարի ջրով
ծածկվել է շուրջ 8 հա հողատարածք և 4-5 տան
նկուղները լցվել են ջրով):

Շինությունների, տնամերձերի ու ափամերձ հողատարածքների պաշտպանություն
հեղեղումներից:

2.2. Գետի վարարումներից  Գաբիոնային շարպաշտպանվելու և տնամերձ վածքի համար
հատուկ պատրաստհողատարածքները
ված ցանցերի գնում:
պաշտպանելու համար
 Գաբիոնների
գաբիոնների պատրաստում

պատրաստում՝
ցանցերի մեջ քարերի
լցնում և տեղադրում

2.3. Սառը գոտու տնկարանի հիմնում

 Համապատասխան
տնկիների գնում
 Տնկիների տնկում և
ջրում
 Տնկարանի համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծում (ոռոգման և հակակարկտային համակարգեր)

Համայնքը ունի չոր ցամաքային կլիմա, որի հետևանքով առկա են ջերմաստիճանային բարձր
տատանումներ և ջերմաստիճանի ամպլիտուդան
բարձր է: Համայնքը գրեթե անտառազուրկ է, կան
արհեստական հիմնված անտառաշերտեր:
Համայնքում քիչ են պտղատու ծառերը, իսկ ցածր
գոտուց գնած տնկիները չեն կլիմայավարժեցվում
բարձր գոտիների պայմաններին, ծառերը կամ չեն
աճում կամ ունենում են ցածր բերքատվություն:

Համայքում չորային կլիմայի
մեղմում, բարձր գուտու համար ավելի հարմարվող ծառատեսակների բուծում:

3. Ենթակառուցվածքներ

 Արևային էներգիայի
ստացման համակարգերի պատվիրում
 Արևային համակարգերի տեղադրում և
շահագործում

Համայնքում փողոցային լուսավորություն կա
միայն կենտրոնական մասերում: Մյուս կողմից
էներգիայի ստացման ավանդական եղանակը
նպաստել է մթնոլորտ արտանետված վնասակար
արտանետումների աճին, որն էլ իր հերթին բերում
է մթնոլորտի ջերմաստիճանի բարձրացման:

Մթնոլորտ արտանետվող
վտանգավոր գազերի քանակի
կրճատում, ԿՓ-ն ազդակի
նվազեցում: Բնակչության
բարոյա-հոգեբանական
վիճակի լավացում:

3.1. Համայնքի փողոցների
լուսավորության ապահովում՝ էներգիայի ստացման
այլընտրանքային եղանակով
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----------------------------------------------------------------------------------------------ԿՓՀ-ի գործողությունների
ազդեցության ոլորտը և ԳՊ
առաջնային միջոցառումները
1

3.2. Հակակարկտային
պաշտպանության իրականացում բարձրարժեք
մշակաբույսերի համար

Առաջարկվող
միջոցառման
գործողությունները
2
 Հակակարկտային
ցանցերի պատրաստում
 Հակակարկտային
ցանցերի տեղադրում

Հիմնախնդիրը

Նպատակը

3

4

Համայնքում վերջին տաս տարում ԿՓ հետևանքով հաճախակի են դարձել կարկուտները և ուժեղ
քամիները: Բնական աղետներից տուժել է հատկապես գյուղատնտեսությունը (խոչընդոտում է
բարձրարժեք մշակաբույսերի աճեցումը), որը իր
հերթիկ բացասական է ազդել բնակչության
սոցիալական վիճակի վրա: Համայնքը ունի երկու
հակակարկտային կայան, որոնք նախ չեն բավարարում համայնքային հողերը կարկուտից պահպանելու համար և երկրորդ ԿՓ հարմարվողականության տեսանկյունից ոչ կիրառելի են (մթնոլորտում արհեստականորեն առաջացնում է,
ջերմաստիճանի ավելցուկային բարձրացում):

Կարկտահարության դեմ
պայքար, բարձրարժեք
մշակաբույսերի մշակութան
հնարավորության ստեղծում:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

5.
Մեծ

Պարնի

համայնքն

Եզրակացություններ
ունի

զարգացման

և

ԿՓ

հարմարվողականության

կարողություններ և հարմարվողականության անհրաժեշտությունը գիտակցում են թե
համայնքի ղեկավարները և թե բնակիչները:
ԿՓ հարմարվողականության գործողությունների պլանի իրականացման համար
անհրաժեշտ միջոցների ներգրավումը առաջնային խնդիր է համայնքների համար, որը
սակայն հնարավոր է լուծել համայնքային/քաղաքացիական հիմնադրամների ստեղծման և
շահագրգիռ կողմերի (դոնոր կազմակերպություններ, գործարարներ,

գիտնականներ,

փորձագետներ և այլն) ներգրավման միջոցով: Բոլոր շահագրգիռների ներուժը ուղղելով ԿՓ
նկատմամաբ համայնքի խոցելիության նվազեցմանը, հնարավորություն կստեղծվի կանխելու
ԿՓ սպառնալիքները և համայնքի համար ապահովել կայուն զարգացում:
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