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Հեղինակներ և խորհրդատուներ 

Լուսինե Վարդանյան - նախագծի ղեկավար, Ազգային ջրային համագործակցություն ՀԿ-ի 

խորհրդի անդամ 

Զարուհի Խաչատրյան – նախագծի սոցիոլոգ, Ազգային ջրային համագործակցություն ՀԿ-ի 

խորհրդի անդամ 

Պերճ Բոջուկյան – 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 

Պերճ Բոջուկյանին – Բասեն համայնքի գյուղապետ, ծրագրին աջակցելու համար 

Վարդան Մալաքյանին – տեղական մակարդակով փորձագետ 

Աննա Շահմուրադյանին – հասարակության 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 գործողու-

թյունների 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 երախ-

տապարտ 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 ֆինանսավո-

րումը 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:   

mailto:cwp.armenia@gmail.com
mailto:arcs-dp@redcross.am
mailto:cfe@redcross.at
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1. Մարգահովիտ համայնքի ընդհանուր նկարագիրը 

Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղը գտնվում է Գուգարքի տարածաշրջա-

նում, Փամբակի և Հալաբի լեռնաշղթաների միջև՝ Վանաձոր քաղաքից 17 կմ հարավ-

արևելք, Վանաձոր-Դիլիջան խճուղու վրա, թեք հարթավայրում։  

Գյուղը  գտնվում է Աղստև գետի ավազանում, ծովի մակարդակից 1760մ 

բարձրության վրա: Ընդհանուր մակերեսը՝ 7725 հա։ Աշխարհագրական դիրքը՝ լեռնային։ 

Ձմռան տևողությունը՝ 6 ամիս։ Գյուղը շրջապատված է Գուգարաց և Փամբակի 

լեռնաշղթաներով, որոնց լանջերը ծածկված են սաղարթախիտ անտառներով ու ալպյան 

արոտավայրերով: 

  
Նկար 1. Մարգահովիտ համայնքի տեղադիրքը մարզում 

 

Բնակչությունը 3824 մարդ է: Հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ` 

բանջարաբոստանային կուլտուրաների աճեցմամբ ու անասնապահությամբ: Մշակում են 

կարտոֆիլ, կաղամբ և բանջարա-բոստանային կուլտուրաներ: Ցանում են նաև միամյա 

խոտաբույսեր:   

Անասնապահությունից զարգացած է խոշոր (2000 գլուխ)  և մանր եղջերավոր (շուրջ 

1600գլուխ) անասնապահությունը: Տնային տնտեսություններում զարգացած է  թռչնապա-

հությունը՝ 2180 և մեղվաբուծությունը՝ 365 փեթակ: 

Նպաստավոր է ոչխարաբուծության համար, քանի որ կա 2519հա արոտավայր և 

ծովի մակարդակից բարձր է 2000-2500մ:  

Համայնքի վարչական տարածքում է գտնվում Մարգահովիտի արգելավայրը, որը 

կազմավորվել է 1971 թ.-ին, ունի 3368 հեկտար տարածք: Այն տեղակայված է Աղստև գե-

տի ավազանում՝ Մարգահովիտ գյուղից դեպի Փամբակի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջե-

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%AB_%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D5%A1%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%AB_%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D5%A1%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D5%AF%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%A2%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B2%D5%BD%D5%BF%D6%87_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B2%D5%BD%D5%BF%D6%87_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%BE%D5%AB%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D5%AF%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
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րին ընկած տարածքում՝ ծովի մակարդակից 1900-2200 մ բարձրություններում: Ստեղծվել է 

խոնավասեր անտառների և դրանց բնորոշ կենդանական աշխարհի (այծյամ, գորշ 

արջ, կովկասյան մայրեհավ և այլն) պահպանության նպատակով։ 

Գյուղն ունի խմելու-կենցաղային ջրամատակարարման համակարգ, որը ինքնուրույն 

սնվող համակարգ է և շահագործվում է ՏԻՄ-ի կողմից: Ջրաչափական համակարգ չկա, 

խմելու ջուրը չի քլորացվում: 

Ունի գործող մեկ մանկապարտեզ (սաների թիվը` 55), մեկ միջնակարգ դպրոց՝ 350 

աշակերտով, մեկ մշակույթի տուն, երաժշտական դպրոց, գործող գրադարան, թանգարան 

շուրջ 1000 ցուցանմուշով:  

Համայնքում գործում է ժամանակակից բուժ-սարքավորումներով հագեցած 

ամբուլատորիա։ 

 

 
Նկար 2. Մարգահովիտ գյուղի համայնապատկերը 

 

Համայնքի բնակլիմայական պայմանները 

Մարգահովիտ գյուղը գտնվում է Լոռու մարզում, Աղստև գետի ձախ ափին: Գյուղը 

գտնվում է ծովի մակարդակից 1760մ բարձրության վրա, հարավային կողմում բարձրա-

նում է Փամբակի լեռնաշղթան` Թեժլեռ գագաթով, որի լանջերը ծածկված են սաղարթա-

խիտ անտառներով ու ալպյան արոտավայրերով:  

Կլիման այստեղ բավարար խոնավ է: Ամառը` զով, խոնավությունը` բարձր, իսկ 

ձմեռը ցրտաշունչ` 140-150 օր տևողությամբ,  

Հողերը չեն ոռոգվում, ոռոգման ցանց գոյություն չունի: Երաշտ տարիներին բերք չի 

լինում, խոնավ տարիներին գյուղացին չի կարողանում պայքարել սնկային հիվանդության 

դեմ, արդյունքում՝ ցածր բերքատվություն, գյուղացին կորցնում է բերքի համարյա 50%-ը:  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B5%D5%AE%D5%B5%D5%A1%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%B7_%D5%A1%D6%80%D5%BB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%B7_%D5%A1%D6%80%D5%BB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BE%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B0%D5%A1%D5%BE
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Երաշտի ժամանակ անասնապահության բնագավառում նույնպես մեծ 

դժվարություններ են առաջանում: Խոտի եւ խտացված կերի անբավարարվածության 

պատճառով դժվարանում է անասունների մսուրային շրջանի կազմակերպումը, որը 

համայնքում տևում է 6-7 ամիս: 

Համայնքի բնական ռեսուրսներն ու տնտեսությունը  

Համայնքը հարուստ է ջրային և հողային ռեսուրսներով, որոնք կարևոր նշանակություն 

ունեն համայնքի կայուն զարգացման համար: Վերջին տարիներին կլիմայական 

փոփոխությունների առաջացրած անորոշությունների պայմաններում տեղի է ունեցել բերքի 

կորուստներ, մեծացել են ցամաքային ու ջրային էկոհամակարգերի խախտման ռիսկերը:  

Բնական ռեսուրսների խելամիտ և կառավարելի օգտագործումը նպաստում է շրջակա 

միջավայրի և դրանում ձևավորված կենսաբանական համակեցությունների պահպանու-

թյանն ու բարելավմանը: 

Ջրային ռեսուրսներ 

Մարգահովիտը բավականին հարուստ է ջրային ռեսուրսներով, որոնք օգտագործվում 

են հիմնականում խմելու ջրամատակարարման համար: Վերջին տարիներին՝ կապված 

սաստիկ շոգ օրերի տևողության երկարելու հետ, համայնքի բնակիչները խմելու ջրով 

ոռոգում են նաև տնամերձ հողատարածքները:  

Խմելու-կենցաղային ջրօգտագործումն ապահովվում է բազմաթիվ աղբյուրներից 

(յուրաքանչյուր թաղամաս ունի իր աղբյուրը), իսկ ամբողջ համակարգը շահագործվում է 

գյուղապետարանի կողմից:  

Համայնքում ներդրված չէ ջրաչափական համակարգ, ինչը թույլ է տալիս ոչ 

խնայողաբար օգտագործել առկա բարձրորակ ջրային ռեսուրսները: 

Համայնքի տարածքով է հոսում անդրսահմանային Աղստև գետը, որի 

պահպանությունն ունի տարածաշրջանային նշանակություն:  

Աղստև գետր ջրային ռեսուրսները համարյա չեն օգտագործվում համայնքի 

բնակիչների կողմից:  

Հողային ռեսուրսներ 

Համայնքի հողային տարածքը 11627,63 հա է, որից 8401,55 հա գյուղատնտեսական 

նշանակության հողեր, 312,0 հա բնակելի շինությունների տակ հողեր, 29,93 հա արդյունա-

բերության, տրանսպորտի և կապի, 10,65 հա, 973,0 հա անտառային և ջրային ֆոնդ: 

Համայնքն ունի հողերի կառավարման պլան, որը կարևոր գործիք է համայնքում 

արդյունավետ երկրագործություն կազմակերպելու համար:  

 

Գյուղատնտեսություն   

Համայնքում հիմնականում զբաղվում են բանջարաբոստանային կուլտուրաների 

աճեցմամբ ու անասնապահությամբ: Զբաղվում են հիմնականում կարտոֆիլագործու-

թյամբ, կաղամբի և բանջարա-բոստանային կուլտուրաների արտադրությամբ: Ցանում են 

նաև միամյա խոտաբույսեր:   
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Անասնապահությունից զարգացած է խոշոր (2000 գլուխ)  և մանր եղջերավոր (շուրջ 

1600գլուխ) անասնապահությունը: Տնային տնտեսություններում զարգացած է  թռչնապա-

հությունը՝ 2180 և մեղվաբուծությունը՝ 365 փեթակ: 

Գյուղի հողատարածքները անջրդի են, որը ռիսկային է դարձնում բնագավառը 

կլիմայական փոփոխությունների նկատմամբ:  

 

Հիմնական  ենթակառուցվածքներ 

Մարգահովիտ համայնքի կողմից կառավարվող հիմնական ենթակառուցվածքներն են 

խմելու ջրամատակարարման համակարգը, ներհամայնքային և դաշտային ճանապարհնե-

րը, լուսավորության համակարգը, աղբահանությունը:  

Խմելու ջրամատակարարման համակարգը գտնվում է վատ վիճակում: Գյուղում գործող 

2 ՕԿՋ-ն էլ ունի վերանորոգման կարիք: Ներքին ցանցի մաշվածության պատճառով մեծ են 

հոսակորուստները և ամառային սեզոնին զգացվում է ջրի անբավարարություն (հատկապես 

երբ խմելու ջրով իրականացվում է տնամերձերի ոռոգում): Բնակիչները չեն վճարում 

օգտագործված ջրի դիմաց: Համակարգի պահպանության ծասերն իրականացվում է ՏԻՄ-ի 

կողմից: 

Համայնքը չունի կեղտաջրերի հեռացման կենտրոնացված համակարգ, տնտեսու-

թյուններում օգտագործվում են բակային զուգարաններ: Որոշ ընտանիքներ ունեն շիթով 

զուգարաններ, որոնց կեղտաջուրն առանց մաքրվելու լցվում է Աղստև գետ: 

Ներհամայնքային ճանապարհների մի փոքր հատվածն է ասֆալտապատ, մնացածը 

հողաշեն է, մասամբ՝ խճապատված և կարիք ունի վարնորոգման: Վերանորոգման կարիք 

ունի դաշտային ճանապարհների ցանցը:  

Փողոցային լուսավորություն ունի միայն կենտրոնական փողոցը:  

Համայնքում կենտրոնացված աղբահանություն մասամբ է իրականացվում, 

տեղադրված աղբամանները քիչ են և հին: Համայնքը ձեռք է բերել աղբատար ավտոմեքենա, 

որով կարող է իրականացնել պատշաճ աղբահանություն՝ աղբամանների առկայության 

դեպքում: 

 

Բնակչության առողջական վիճակը  

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։  

Մարգահովտում բնակիչների մոտ առողջական խնդիրներ չեն առաջացել: 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                           ԿՓՀԳՊ ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղի համար, 2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7  

2. Կլիմայական փոփոխությունների տենդեցները 

Համայնքային մակարդակով կլիմայի փոփոխության տենդենցների գնահատումը 

հիմնված է սոցիալական հարցումների, համայնքի ղեկավարի, ավագանու, ոլորտի պա-

տասխանատու մասնագետների դիտարկումների ու կարծիքների հիման վրա, քանի որ 

համայնքում չկան համապատասխան դիտակետեր՝ ջերմաստաիճանի և տեղումների 

վերաբերյալ երկարաժամկետ տվյալներ ունենալու համար:   

Համայնքը գտնվում է խոնավ կլիմա ունեցող տարածաշրջանում, և նույնիսկ 

կլիմայական փոփոխությունները առաջացնում են զգալի փոփոխություններ 

էկոհամակարգերում: 

Սոցիալական հարցումների արդյունքում, ըստ բնակիչների, համայնքում վերջին 10 

տարիների ընթացքում տեղի է ունեցել ջերմաստիճանի փոփոխություն՝ հիմնականում 

բարձրացում: 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 տեղումերի անկանոն փոփոխություններ: Հորդառատ 

անձրևները ավելի հաճախակիացել են, մեծացել է բնական աղետների՝ հիմնականում 

սելավներ, ուժեղ քամիներ, կարկուտ, հաճախությունը: 

Կլիմայի փոփոխության հետևանքով վերջին տարիներին համայնքում 

հաճախակիացել են տևական հորդառատ անձրևները, կարկտահարությունը, երաշտը, 

սողանքային երևույթները, Աղստև 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 բերքատվու-

թյունը: Կարկտահարությունների և երկարատև անձրևների պատճառով բերքի կորուստ-

ները համայնքում հասնում են 50-60%: Համայնքն չունի հակակարկտային կայանք։ 

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: 

Աղստև գետի վարարումների ժամանակ հեղեղվում է մերձափնյա ցանքատարածու-

թյունները, առուների վարարման ժամանակ ողողվում են գյուղամիջյան և միջդաշտային 

ճանապարհները, որոնք դառնում են դժվարանցանելի:  

Այս ամենի հասցրած վնասները ամբողջովին հաշվառված չեն, տվյալների բացակա-

յության պատճառով հնարավոր չէ ստույգ հաշվարկել համայնքի ամբողջական վնասները, 

որոնք զգալի են: 
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Նկար 3. Աղստև գետի վրա վթարված հեղեղտար, որը դժվարանցելի է դարձնում դաշտամիջյան 
ճանապարհը 

 

Աղյուսակ 2-ում բերված է Մարգահովիտ համայնքի բնության օրացույցը՝ ըստ տարվա 

ամիսների, կլիմայի անցանկալի դրսևորումներով:  Այն ցույց է տալիս վերջին 10 տարիներին 

բնական երևույթների ժամանակային փոփոխությունը՝ կապված կլիմայական փոփոխու-

թյունների հետ: 
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Աղյուսակ 1. Մարգահովիտ համայնքում կլիմայի անցանկալի դրսևորումներն ըստ տարվա ամիսների 

N 
Կլիմայական անցանկալի 

դրսևորումներ 

Տարվա ընթացքում դրսևորվելու առավել հավանական ժամկետները 

Հունվար Փետրվար Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստոս Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր Նոյեմբեր Դեկտեմբեր 

1 Ցրտահարություններ 

Նախկ.                         

Ներկա                         

2 Կարկտահարություն  

Նախկ.                         

Ներկա                         

3 

Երկարատև 

հորդառատ անձրևներ, 

վարարումներ ու 

սելավներ 

Նախկ.                         

Ներկա                         

4 
Սաստիկ շոգեր և 

երաշտներ  

Նախկ.                         

Ներկա                         

5 
Արտակարգ 

հրդեհավտանգություն 

Նախկ.                         

Ներկա                         

6 
Ուժեղ ձյուն, բուք, 

սառնամանիքներ 

Նախկ.                         

Ներկա                         

7 
Ուժեղ քամիներ ու 

պտտահողմեր 

Նախկ.                         

Ներկա                         
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3. Մարգահովիտ համայնքում կլիմայական 

փոփոխությունների նկատմամբ խոցելիության 

գնահատում 

Մարգահովիտ համայնքում կլիմայական փոփոխությաունների նկատմամբ խոցե-

լիության 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: Համայնքի աշխատունակ բնակչության 98%-ը զբաղված է 

գյուղատնտեսությամբ՝ բուսաբուծություն և անասնապահություն: Հիմնական մշակաբույ-

սերն են կարտոֆիլը, կաղամբը, գազարը, սոխ, սխտոր և այլն: Անասնապահությունից 

զարգացած է խոշոր (2000 գլուխ)  և մանր եղջերավոր (շուրջ 1600գլուխ) անասնապահու-

թյունը: Տնային տնտեսություններում զարգացած է  թռչնապահությունը՝ 2180 և մեղվաբու-

ծությունը՝ 365 փեթակ: 

Գյուղատնտեսության խոցելիությունը հիմնականում պայմանավորված է կլիմայի 

ընդհանուր չորայնացմամբ, կլիմայական գոտիների ռելիեֆով դեպի վեր տեղաշարշմամբ 

ու ոռոգման նպատակով ջրի պահանջարկի ավելացմամբ, ինչպես նաև վտանգավոր 

հիդրոօթերևութաբանական երևույթների հաճախականության և ուժգնության ավելաց-

մամբ: Կլիմայի փոփոխությունը համայնքում կարող է ունենալ նաև որոշ դրական 

հետևանքներ: Հնարավոր հետևանքները բերված են աղյուսակում: 

 

Աղյուսակ 2. Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը գյուղատնտեսության ոլորտում 
 

Բացասական Դրական 

Հողերի բերրիության նվազում Վեգետացիայի համար բարենպաստ 

ժամկետի երկարացում 

Ջրային պաշարների նվազում Բարձրարժեք ջերմասեր մշակաբույսերի 

աշխարհագրության ընդլայնում 

Մշակաբույսերի բերքատվության 

իջեցում 

Մեկից ավելի բերքի ստացման 

հնարավորություն 

Բույսերի հիվանդությունների տարածում Գյուղատնտեսական կենդանիների, 

դաշտային մշակաբույսերի և 

պտղատուների ձմեռման նպաստավոր 

պայմաններ 

Կենդանիների հիվանդացության 

մեծացում 

Մթնոլորտային CO2 –ի ավելացման 

հաշվին մշակաբույսերի բերքատվության 

բարձրացում  

Գյուղատնտեսության  
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ծախսատարության մեծացում 

Պարենային անվտանգության 

սպառնալիք 

 

 

Կլիմայի փոփոխության հետևանքով վերջին տարիներին համայնքում 

հաճախակիացել են տևական հորդառատ անձրևները, կարկտահարությունը, երաշտը, 

սողանքային երևույթները, Աղստև 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 (համայնքում բերքի կորուստները կազմել են 35-40%): 

Կարկտահարությունների պատճառով բերքի կորուստները հասել են 50-60%: Համայնքում 

չկան հակակարկտային կայանքներ: 

Երաշտների ժամանակ բերքի կորուստները կազմել են 45-55%, որը հետևանք է 

ոռոգման ցանցի բացակայության: 

Համայնքի հարավային և հյուսիս արևմտյան մասերում առկա սողանքային 

երևույթների պատճառով, որոնք ակտիվանում են հորդառատ անձրևների ժամանակ, 

խաթարվում են արոտավայրերի և խոտհարքների ճանապարհները, որոնք լրացուցիչ 

դժվարություններ են ստեղծում կերի կուտակման, անասունների արոտավայր տանելու 

ժամանակ: Այս ամենն առաջացնում է լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր համայնքի, 

առանց այն էլ սուղ բյուջեի վրա և համայնքի առանձին բնակիչների համար: 

Աղստև գետի վարարումների ժամանակ հեղեղվում է մերձափնյա 

ցանքատարածությունները, խոտհարքները, տնամերձ հողամասերը:  

Առուների վարարման ժամանակ ողողվում են գյուղամիջյան և միջդաշտային 

ճանապարհները, որոնք դառնում են դժվարանցանելի: Սա էլ իր հերթին համայնքի համար 

լրացուցիչ ֆինանսական և այլ ծախսեր են առաջացնում, փչանում է տեղափոխվող բերքը 

և անասնակերը, որն էլ իր հերթին ֆինանսական կորուստներ է առաջացնում: 

Բարձրանում է արտադրվող բերքի ինքնարժեքը, իջնում է գյուղատնտեսության 

արդյունավետությունը: 

Ցրտահարության ժամանակ հաճախ հարկ է լինում գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերը վերացանքավորել: 

Այս ամենի հասցրած վնասները ամբողջովին հաշվառված չեն, տվյալների 

բացակայության պատճառով հնարավոր չէ ստույք հաշվարկել համայնքի ամբողջական 

վնասները, որոնք զգալի են: 

 

Ենթակառուցվածքներ 

Համայնքը ունի խմելու-կենցաղային ջրամատակարարման համակարգ, որը 

ինքնուրույն սնվող համակարգ է և շահագործվում է ՏԻՄ-ի կողմից: Տեղումների նվազման 

և միջին ջերմաստիճանի աճի պայմաններում տեղի է ունենում համայնքը սնող 

աղբյուրների հոսքի ռեժիմի փոփոխություն։ Արդեն իսկ նկատելի են ջրի սեզոնային 
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ավելցուկներ և պակասորդ։ Հաշվի առնելով, որ համայնքի ջրամատակարարումը 

իրականացվում է տարբեր աղբյուրներից, կարիք է առաջացել կառուցելու լրացուցիչ 

կարգավորիչ ջրամբարներ: Այժմ գործող 2 ՕՋԿ-ն խորը ուսումնասիրման և 

վերանորոգման կարիք ունեն։  

Ջրամատակարարման համակարգը (այդ թվում և օրվա կարգավորող 2 

ջրամբարները) կառուցվել է համայնքի բնակիչների միջոցներով և ունի 30-40 տարվա 

մաշվածություն: Ջրամատակարարման ցանցի պահպանման և զարգացման ծախսերի 

բեռն ամբողջովին ընկած է համայնքային բյուջեի և բնակիչների վրա։ 

Խմելու ջուրը չի քլորացվում, սակայն համայնքի բնակիչների կարծիքով ջուրը 

համարվում է լավ որակի: ԿՓ-ի հետևանքով մատակարարվող ջրի ջերմաստիճանային 

ռեժիմի (ջրի ջերմաստիճանի բարձրացում) փոփոխության դեպքում մոծանում է ջրով 

փոխանցվող հիվանդությունների տարածման վտանգը (չվարակազերծված ջրում 

մանրէների աճի տեմպերի մեծացման շնորհիվ)։  

Համայնքը չունի ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ, անհատական 

զուգարանները կամ սեպտիկ հորեր են, կամ էլ ելնելով համայնքի տեղադիրքից, շիթով 

զուգարաններ, որոնց կեղտաջուրը լցվում է անդրասահմանային Դեբեդ գետի Աղստև 

վտակը:  

Չկա կեղտաջրերի մաքրման կայան, ինչը սահմանափակում է Աղստև գետի ջրի 

կենցաղային նպատակներով օգտագործման հնարավորությունը։   

Համայնքը չունի ոռոգման համակարգ, հիմնականում անջրդի հողեր են, 

տնամերձները ջրում են խմելու ջրով և տեղումներով: Համայնքի տնտեսությունն 

ամբողջովին կախված է եղանակային և կլիմայական պայմաններից։ 

Համայնքի միջով հոսող Աղստև գետի և նրա վտակների հեղեղումները մեծ վնաս են 

հասցնում համայնքին։ Ջրածածկ են լինում գյուղատնտեսական հանդակները, տնամերձ 

հողամասերը։ Քանդվում են գետերի ափերը և ճանապարհները, հորդացած գետը լվանում 

է լանջերի ստորոտները և նպաստում սողանքների ակտիվացմանը։ Այսպես գարնանային 

հեղեղումները քանդել են Աղստև գետի հեղեղատարը, որի պատճառով վնասվում են 

ցանքատարածությունները։  

Համայնքում իրականացվում է աղբահանություն, սակայն աղբամանների քանակի 

պակասության արդյունքում բնակիչների կողմից աղբի մասնակի վառում է 

իրականացվում (ցելոֆանե տոպրակներ, պլաստմասե շշեր): Արտանետված գազերը 

վնասակար են ինչպես շրջակա միջավայրի (ջերմաստիճանի բարձրացում, 

միկրոկլիամայի փոփոխություն), այնպես էլ բնակչության առողջության վրա: 

 

Ջրային և հողային ռեսուրսներ 

ԿՓ-ի հետևանքով տեղումների նվազումը և ջերմաստիճանի բարձրացումը 

ամառային ժամանակաշրջանում նվազեցնում են հասանելի ջրի քանակը և միաժամանակ 

ավելացնելով պահանջարկը գործնականում բոլոր, հատկապես գյուղատնտեսության բնա-

գավառում։ Համայնքում ոռոգման համակարգի բացակայությունը գյուղատնտեսության 

բնագավառը առավել խոցելի է դարձնում ապագայում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ։ 

Ինքնահոս համակարգերի ստեղծման անհնարինությունը կամ խիստ սահմանափակ 
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հնարավորությունները կստիպեն կիրառել այլընտրանքային ոռոգման տարբերակներ, որը 

անխուսափելիորեն կթանկացնի համայնքում արտադրվող գյուղմթերքների ինքնարժեքը։ 

Մարգահովիտ համայնքի հողային տարածքը 11627,63 հա է, որից   8401,55 հա  

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր։ 

Տեղումների 6% նվազման դեպքում համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերի ոռոգման համար կարող է լրացուցիչ պահանջվել շուրջ 700 հազ խմ ջուր։ 

 

Բնական էկոհամակարգեր 

Համայնքի տարածքում  գտնվող հարակից անտառապատ  լանջերի անտառների 

ստորին շերտի  ծառատեսակները դեղնում և չորացում են ամռան ամիսներին: Ծառերի 

դեղնման և չորացման պատճառը բացահայտելու համար լրացուցիչ ուսումնասիրություն է 

պահանջվում, սակայն հատկապես ստորին շերտի ծառատեսակների չորացումը կարող է 

խոսել կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով անտառաշերտի հորիզոնական դեպի 

վեր բարձրանալու  մասին։ Այս պարագայում անխուսափելի է անտառներում բնակվող 

կենդանիների միգրացիան և բնակության արեալների փոփոխությունը, բուսականության և 

ծառատեսակների փոփոխությունը։ 

Կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով հնարավոր է նաև Մարգահովիտի 

մրտավարդենու արգելավայրի կենսաբազմազանության փոփոխությունը։ 

 
Նկար 4. Մրտավարդենի՝ մարգահովտի արգելոցում 

 

Համայնքի տարածքով հոսող Աղստև գետի և նրա վտակների մեջ աղբ է թափվում: 

Գետի վարարումների ժամանակ գետը աղբը տեղափոխում և տեղադրում է ափամերձ 

շրջաններում: Աղտոտվում են մոտակա հողատարածքները։ Գետի ափամերձ 

տարածքների աղտոտումը սահմանափակաում է հանգստի և ժամանցի նպատակով 

այցելությունները։  

Առողջապահություն 

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կլիմայի փոփոխության պատճառով, երբ 

փոխվում է տվյալ տարածքի եղանակային ռեժիմը, փոփոխության է ենթարկվում բնակչու-
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թյան հիվանդացության դինամիկան։ Դա տեղի է ունենում ջերմաստիճանային ռեժիմի, 

օրինակ մեծ տևողության ծայրահեղ շոգ կամ ցուրտ եղանակի պատճառով։  

 

Ստորև՝ նկար 5-ում բերված է Մարգահովիտ համայնքի կլիմայական խոցելիության 

քարտեզը: 

 

 
Նկար 5. Մարգահովիտ համայնքի կլիմայական խոցելիության քարտեզ 
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4. Մարգահովիտ համայնքում կլիմայական 

փոփոխությունների հարմարվողականության 

գործողությունների պլան 

Կլիմայի փոփոխության ադապտացիան (հարմարվողականությունը) բնական և 

մարդածին համակարգերի հարմարվելն է առկա կամ սպասվող կլիմայական փոփոխու-

թյուններին։ Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումները առանձին 

կամ համալիր միջոցառումներ են, որոնք թույլ են տալիս մեղմացնել կլիմայի փոփոխու-

թյան բացասական հետևանքները և ուժեղացնել դրական ազդեցությունները։ Դրանց նպա-

տակն է համայնքի բնականոն կյանքի ապահովումը, տնտեսության զարգացումը, բնակչու-

թյան արտագաղթի կանխումը և թվաքանակի աճը, առողջապահական վիճակի բարելա-

վումը,, բնակչության եկամուտների ավելացումը, բնական էկոհամակարգերի պահպանու-

թյունը և զարգացումը։ 

 
Մարգահովիտ համայնքի համար ԿՓՀԳՊ-ը բերված է ստորև, աղյուսակ 3-ում:  

Աղյուսակ 4-ում բերված է ԿՓՀԳՊ-ի շրջանակներում ընտրված առաջնահերթ գործո-

ղությունների պլանը, որը նախատեսվում է ընդգրկել համայնքի զարգացման քառամյա 

պլանում: 
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Աղյուսակ 3. ԿՓՀԳՊ ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի համար 

Կլիմայի 

փոփոխությունների 

ազդեցության  ոլորտը 

 

Գործողությունները 

 

1. Գյուղատնտեսություն 
 

 Կայուն գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող արդի տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ԿՓՀ-ի առնչությամբ 

տեղական շահագրգիռ կողմերի համար (ֆերմերներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, 

համայնքի բնակիչներ) դասընթացների կազմակերպում: 

 Գյուղատնտեսության և ԿՓՀ առնչվող հարցերի հետ կապված իրազեկության բարձրացմանն ուղղված 

հաղորդակցման գործողությունների (հեռուստատեսային, ռադիո ռեպորտաժներ և հասարակական 

գովազդ, հանդիպումներ և այլն) իրականացում: 

 Տարբեր գյուղատնտեսական փորձնական ծրագրերի իրականացում՝ ցույց տալով կայուն 

գյուղատնտեսական փորձեր (օրինակ՝ մշակաբույսերի մշակում օրգանական քիմիկատներով, 

ցանքաշրջանառություն, վերմիկոմպոստացում, ցանքածածկի (mulching) տեխնոլոգիա և այլն):  

 Հակակարկտային ցանցերի տեղադրում, դրանց քանակի ավելացում՝ դրանց արդյունավետ 

գործողությունն ապահովելու, բերքը պահպանելու և համայնքի եկամուտներն ավելացնելու նպատակով։ 

 Գյուղացիական տնտեսությունների փոխօգնության և կոոպերացիայի զարգացում։ 

 Ցանցային տնտեսությունների ստեղծում։ 

 Բարձրարժեք գյուղատնտեսական կուլտուրաների ներդրում համայնքում։ 

 Ջերմոցային և ջերմատնային տնտեսությունների ստեղծում և զարգացում։ 

 Տոհմային անասնապահության զարգացում, անասնաբուժական և հակահամաճարագային 

միջոցառումների իրականացում։ 

 Ջերմոցային և այլ տնտեսություններում ջեռուցման առավել մատչելի, նոր տեխնոլոգիաների ներդրում։ 

 Սերմնաբուծության զարգացում։ 

 Վնասատուների և հիվանդությունների դեմ բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում։ 

 Համայնքում գյուղատնտեսական ապահովագրական համակարգի ներդրում։ 

 Բնական կերահանդակների և մարգագետինների գույքագրում և անձնագրավորում։ 
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2. Ենթակառուցվածքներ 
 

 Ջրամատակարարման համակարգերի  վերակառուցում (կապտաժ, ջրատար, ՕԿՋ, բաշխիչ ցանց և այլն): 

 Ջրամատակարարման  ցանցի վերակառուցում: 

 Ջրահեռացման ցանցի նախագծում և կառուցում: 

 Կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցում: 

 Ոռոգման ցանցի նախագծում և կառուցում: 

 Ինքնահոս ոռոգման համակարգերի կառուցում։  

 Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրում։ 

 Ներհամայնքային և դաշտային ճանապարհների վերակառուցում 

 Աղբահանության կազմակերպում և իրականացում: 
 

3. Էկոհամակարգեր 

 

 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 

բարձրացմանն ուղղված հաղորդակցման գործողություններ (հեռուստատեսային, ռադիո ռեպորտաժներ և 

հասարակական գովազդ, հանդիպումներ): 

 Անտառային չորադիմացկուն ծառատեսակների տեղայնացում։ 

 Համայնքում այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների ներդրում (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։ 

 Անտառային վնասատուների և հիվանդությունների դեմ միջոցառումների իրականացում։ 

 Կայուն անտառօգտագործման իրականացում։ 

 Մարգահովիտի արգելավայրի տարածքի մեծացում։ Արգելավայրում կլիմայական փոփոխությունների 

հետևանքով տեղի ունեցող փոփոխությունների զարգացման ուղղությունների և դինամիկայի 

ուսումնասիրությունների իրականացում։ Արգելավայրում պահպանվող տեսակների, մասնավորապես 
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մրտավարդի սերմերի պահպանություն։ Մրտավարդի տարածման արեալի մեծացում։ 

 Ճահճային տեղամասերում մելիորատիվ աշխատանքների իրականացում: 

 Հակասելավային միջոցառումների իրականացում: 

 Սելավատարների կայուն կառավարում: 

 Բնական կերհանդակների ճիշտ կառավարում: 

 

4.  Բնական աղետների 

ռիսկայնություն 

 ԱՌՆ հարցերի վերաբերյալ համայնքի բնակիչների համար դասընթացների կազմակերպում: 

 Աղետների ռիսկների նվազման (ԱՌՆ)/աղետների ռիսկերի կառավարման (ԱՌԿ) վերաբերյալ 

տեղեկատվական նյութերի տարածում (բրոշյուրներ, դասագրքեր, ձեռնարկներ): 

 Սողանք՝ կենսաինժեներական միջոցառումներ՝ լանջի հատվածներըը կայունացնելու համար։  

 Ցեխի հոսքեր. ցեխի հոսքերի մաքրում կիրճերում, ջրահեռացման համակարգերի կառուցում։  

 Կարկուտ, կարկտախառն անձրև՝ հակակարկտային կայանների կառուցում,  հակակարկտային ցանցի 

կառույցներ։  

 Ջրհեղեղ՝ թումբերի, ամբարտակների կառուցում։ 

 Վայրի հրդեհներ՝ վայրի հրդեհների վերացման նախագծեր, հատուկ հագուստի, սարքավորումների ձեռք 

բերում: 

 Շինարարության որակի վերահսկում, սեյսմակայուն շինարարության իրականացում և խթանում 

համայնքում։ 
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5. Ջրային և հողային 

ռեսուրսներ 
 

 Տեղական շահագրգիռ կողմերի համար դասընթացների կազմակերպում՝ ջրային ռեսուրսների 

կառավարման, արդյունավետ կիրառման նորարարական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ՝ ԿՓՀ 

պլանավորման համար: 

 Համայնքում ջրահեռացման համակարգի և մաքրման կայանի/ կայանների կառուցում։  

 Կեղտաջուրը, որպես ջրային ռեսուրս օգտագործելու  գաղափարի ներդնում (ուսուցում, տեղեկատվության 

տարածում): 

 Մաքրված կեղտաջուրը, որպես ոռոգման ջուր օգտագործելու գաղափարի ներդնում (ուսուցում 

տեղեկատվության տարածաում): 

  Համայնքում ջրամբարների կառուցում, մաշված և կիսաքանդ ջրամբարների վերակառուցում։ 

 Նոր ոռոգման համակարգերի և ջրամբարների նախագծում և կառուցում: 

 Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդնում։ 

 Ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման, նորարարական, արդյունավետ տեխնոլոգիաների 

վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի տարածում համայնքի բնակիչների շրջանում: 

 Դաշտապաշտպան և սողանքապաշտպան անտառաշերտերի և ծառուղիների ստեղծում։ 

 Պարարտացման, ցանքաշրջանառության միջոցառումներով հողի բերքատվության պահպանում և 

բարձրացում: 

6. Հանրային առողջություն 
 

 Համաճարակային իրավիճակի կանխատեսման ու վաղ ազդարարաման համակարգի ձևավորում: 

 Եղանակային պայմաններից կախված հիվանդության վերաբերյալ բնակչության իրազեկության 

բարձրացման միջոցառումներ: 

 Շենքերում և տներում ջերմաստիճանային բարենպաստ պայմանների ստեղծում, մասնավորապես 

ջերմամեկուսացման ու օդորակման միջոցով 

 Ջերմային ալիքների առաջացմանը հարմարվելու նպատակով այդ պայմանների համար հատուկ 

ուսումնաաշխատանքային ռեժիմի ներդնում 

 Ապագայի կլիմայական պայմաններին համապատասխան ճարտարապետա-շինարարական նորմերի ու 

ստանդարտների մշակում 

 Մշտատև սանիտարահիգիենիկ ու էպիդեմիոլոգիական մոնիտորինգի ու համապատասխան 

կանխարգելիչ միջոցառումների, այդ թվում բնակչության իմունիզացիայի ներդրում 

 Ջրամատակարարման ու մաքուր ջրի մատչելության ապահովում, բնակավայրերի մարդաշատ վայրերում 

խմելու ջրի ցայտաղբյուրների տեղադրում: 
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Աղյուսակ 4. ԿՓՀԳՊ-ի առաջնահերթ միջոցառումները Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի համար 

Կլիմայի փոփոխությունների 

ազդեցության ոլորտը և  

առաջարկվող ԳՊ 

առաջնային 

միջոցառումները 

 

Առաջարկվող միջոցառման 

նկարագրություն 
Հիմնախնդիրը Նպատակը 

1 2 3 4 

1. Ենթակառուցվածքներ 

 

1.1. Աղբահանության 
համակարգի ստեղծում և 
թափոնադաշտի վիճակի 
բարելավում 

 

 Համայնքի տարածքում 

աղբամանների տեղադրման 

օպտիմալ վայրերի որոշում և 

քարտեզագրում: 

 Աղբամանների ձեռքբերում և 

տեղադրում: 

 Աղբահանության և աղբի 

այրման վերաբերյալ 

իրազեկման աշխատանքների 

իրականացում:  

 Թափոնտեղերի մաքրում և 

բարեկարգում: 

Համայնքի բնակիչների կողմից կենցաղային և 

շինարարական աղբը (պլաստմասե շշեր, ցելոֆանե 

տոպրակներ և այլ կենցաղում օգտագործվող  սինթետիկ 

և վտանգավոր բաղադրությամբ պարագաներ), 

աղբամանների պակասի հետևանքով այրվում է  և 

օգտագործվումլ 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:  

ԿՓ-ը նպաստող մթնոլորտ 

արտանետվող գազերի 

քանակի կրճատում, 

շրջակա միջավայրի 

պահպանություն: 

 

 

1.2. Որպես էլեկտրաէ-
ներգիայի այլընտրանքային 
աղբյուր արևային 
տաքացուցիչի տեղադրում  

 Արևային տաքացուցիչի 

պատվիրում, գնում: 

 Արևային տաքացուցիչի 

տեղադրում և կարգաբերում: 

Համայնքում գործող մանկապարտեզը  չունի տաք ջրով 

ապահովվելու հնարավորություն, որը սանիտարական և 

առողջապահական խնդիրներ է ստեղծում համայնքի 

մանկահասակ տարիքի մանկապարտեզ հաճախող 

երեխաների համար: Էներգիայի ստացման  

ավանդական եղանակները թանկ են և նպաստում են 

մթնոլորտ արտանետված վնասկար նյութերի աճին, որն 

էլ իր հերթին բերում է մթնոլորտի ջերմաստիճանի 

բարձրացմանը:  

Մթնոլորտ արտանետվող 

վտանգավոր գազերի 

քանակի կրճատում՝ 

այլընտրանքային էներգի-

այի ստացման մրջոցով: 

Արդյունքում մանկա-

հասակ երեխաների 

առողջապահական  և 

սանիտարական վիճակի 

բարելավում:  

1 2 3 4 
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1.3. Համայնքի փողոցների 
լուսավորության 
ապահովում էներգիայի 
ստացման այլընտրանքային 
եղանակով 

 Արևային էներգիայի 

ստացման համակարգերի 

պատվիրոըմ  

 Արևային  համակարգերի 

տեղադրում և շահագործում 

Համայնքի լուսավորության բացակայությունը ան-

հարմարություններ է ստեղծում համայնքի բնակչու-

թյան համար: Էներգիայի ստացման  ավանդական 

եղանակը բավականին թանկ է և նպաստում է 

մթնոլորտ արտանետվող վնասկար նյութերի աճին, 

որն էլ իր հերթին կարող է բերել է մթնոլորտի 

ջերմաստիճանի բարձրացմանը:  

 

Էլեկտրաէներգիա ստանալու 

նպատակով բնական սպառվող 

ռեսուրսների օգտագործման, 

մթնոլորտ արտանետվող 

վտանգավոր գազերի քանակի 

կրճատում: 

Բնակչության անվտանգության 

ապահովում:                                                                                                                                                                           
 

 

1.4. Սողանքների հե-
տևանքով փլուզվող լանջերի 
ամրացում 
(սելավատարների ամ-
րացում) 

 Հակահեղեղային հենապատի 

կառուցում  

 Գաբիոնային շարվածքների 

հիմքերի պատրաստում  

 Ելքային մասի աջ և ձախ 

ափերի ամրացում  

 Ճանապարհի վերանորոգում 

Համայքնում ուժգին և առատ տեղումների հետևան-

քով առկա են ակտիվ սողանքա-սելավային  երև-

ույթներ, որոնք հատկապես ակտիվ են համայնքի 

երկու սելավատարների համար: Դրան նպաստում 

են նաև համայնքի տեղադիրքը, որը գտնվում է թեք 

լանջի վրա ավելի ստորին նիշում քան սելավա-

տարներն են: Դեպի դաշտ տանող ճանապարհը, 

որն անցնում է սելավատարի վրայով վտանգված է : 

Կանխել համայնքում առատ և 

հաճախակի տեղումների ար-

դյունքում սելավատարների 

ամբողջությամբ փլուզվելը և 

սելավատարների վերակա-

ռուցման շնորհիվ պաշտպանել 

համայնքը  հետագա սե-

լավներից և սողանքներից: 

 

2. Հանրային առողջություն 

 

2.1. Կառուցել և գործարկել 
խմելու ջրի քլորացման 
կայան  
 
 

 

 

 

 

  

 Քլորակայանի կառուցում,  

 Քլորացման սարքի 

ձեռքբերում, տեղադրում, 

գործարկում և կար-

գաբերում,  

 Համապատասխան 

աշխատակցի ուսուցում  

 

 

 

 

 

ԿՓ-ի հետ կապված համայնքում վերջին տարինե-

րին հաճախակի են դարձել ջրով տարածվող հի-

վանդությունների բռնկումները, ինչը պայմանավոր-

ված է ջրում առկա մանրէների արագ զարգացման 

հետ (քանի որ խմելու ջրի չի վարակազերծվում: ՀՀ 

ԱՆ առողջապահական պետական տեսչության Լո-

ռու մարզային կենտրոնի կողմից արված  խմելու 

ջրի հետազոտությունների արդյունքները ցույց են 

տվել, որ կան շեղումներ «ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐ: 

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱ-

ԿԱՐԳԵՐԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵ-

ՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ: ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» N 

2-III-Ա 2-1 սանիտարական նորմերից:  

ԿՓ-ն հետևանքով  բնակչու-

թյան առողջապահական 

ռիսկերի նվազեցում:  

 

 

1 2 3 4 
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3. Էկոհամակարգի 

պահպանություն 

 

3.1. Կոյուղու կենտրո-
նացված  համակարգի 
(կոյուղու ցանցի և 
կեղտաջրերի մաքրման 
կայանի) կառուցում 

 Կոյուղու կոլեկտորի 

կառուցում 

 Կեղտաջրերի մաքրման 

կայանի կառուցում (նոր 

տեխնոլոգիա) 

 

Համայնքի դպրոցը, մանկապարտեզը, մշակույթի 

տունը, պոլիկլինիկան գյուղապետարանի շենքի 

չունեն կոյուղու համակարգ, որը ստեղծում է 

առողջապահական խնդիր համայնքի բնակչության 

համար: 

Համայնքում առաջացած ամբողջ կեղտաջուրը 

ուղղակի լցվում է Աղստև գետ, որը Դեբեդի վտակն է 

և հանդիսանում է անդրսահմանային գետ: 

Պահպանել գետի էկոհամա-

կարգը: Մաքրված կեղտաջուրը 

օգտագործել, որպես լրացուցիչ 

ջրային ռեսուրս 

Որպես գետի վերին հոսանքում 

գտնվող երկիր պահպանել 

ջրօգտագործման էթիկան:  
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5. Եզրակացություններ 

Մարգահովիտ համայնքն 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 


