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6.20 էկոհամակարգային ծառայությունների դիտարկում  

6.20.1 Ներածություն 

Էկոհամակարգային ծառայությունները մարդու բարեկեցությանը և Ծրագրի կատարմանն 

ուղղված էկոհամակարգերից ստացվող ուղղակի կամ անուղղակի օգուտներն են: Դրանք, 

որպես կանոն, բաժանվում են 4 տիպերի (հիմնված է 2003թ. հազարամյակի շեմին 

Էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման վրա) և ներառում են՝ (i) 

մատակարարման ծառայությունները, որոնք էկոհամակարգերից ստացվող ապրանքները 

կամ արտադրանքն են, ինչպիսիք են՝ սննդամթերքը, փայտանյութը, մանրաթելը և 

քաղցրահամ ջրերը, (ii) կարգավորող ծառայությունները, որոնք նպաստում են մարդու 

բարեկեցությանը՝ էկոհամակարգերի միջոցով կառավարելով բնական 

պրոցեսները/երևույթները, ինչպիսիք են օրինակ՝ կլիմայի կարգավորումը, 

վարակների/հիվանդությունների վերահսկումը, էրոզիայի կանխարգելումը, ջրի հոսքի 

կարգավորումը և բնական աղետներից պաշտպանությունը, (iii) մշակութային 

ծառայությունները, որոնք էկոհամակարգերի ոչ նյութական օգուտներն են, ինչպիսիք են՝ 

ռեկրեացիան, էսթետիկ հաճույքն ու հոգևոր արժեքները, և (iv) օժանդակ 

ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են մնացած ծառայությունների սպասարկման 

համար: 

 

Սկսած 2012թ. հունվարի 1-ից Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիան (ՄՖԿ) 

պարտադրում է իր հաճախորդներին բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի ու 

ազդեցությունների գնահատման ու կառավարման մեջ անդրադառնալ 

էկոհամակարգային ծառայություններին: Այս պահանջներին վերաբերող հղումները 

կարելի է գտնել թիվ 1, 4-8 կատարողական ստանդարտներում (ԿՍ) (ՄՖԿ, 2012թ.): 

Համաձայն թիվ 6 ԿՍ փաստաթղթի՝ ծրագերի նախագծման և իրականացման ժամանակ 

պատվիրատուները պետք է «էկոհամակարգային ծառայություններից ստացվող 

օգուտները պահպանեն», նույն փաստաթղթում նշվում է հետևյալը. «իսկ հիմնական 

ծառայությունների արժեքի և գործառույթների պահպանման նպատակով պետք է 

իրականացվեն մեղմացման միջոցառումներ»:  

 

Նպատակը «առաջնահերթ» էկոհամակարգային ծառայությունների վրա Ծրագրի 

ազդեցությունների մեղմացումն է, որպեսզի Ծրագրի զարգացումից, շահագործումից ու 

ապա փակումից հետո այն օգուտները, որոնք մարդիկ քաղում են այդ ծառայություններից 

հետագայում էլ պահպանվեն: Նույնը վերաբերում է նաև Ծրագրի կողմից օգտագործվող և 

դրանից կախում ունեցող ծառայություններին, որոնց նպատակը Ծրագրի նախագծված 

ծառայման ժամկետի ընթացքում կայուն մատակարարման ապահովումն է: 
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Կատարողական Պահանջ (ԿՊ) 6-ում Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական 

Բանկը (ՎԶԵԲ) ունի հնարավոր ազդակիր համայնքների կողմից էկոհամակարգերից 

օգտվելու և դրանցից կախում ունենալու վերաբերյալ նմանատիպ պահանջ: (ՎԶԵԲ, 2008) 

Մարդկանց՝ էկոհամակարգային ծառայություններից քաղած որոշ օգուտներ անմիջակա-

նորեն կապ ունեն իրենց կենսակերպի հետ՝ ՄՖԿ ԿՍ 5-ի և ՎԶԵԲ ԿՊ 5-ի մասով, և կարող 

են ազդեցություն կրել հողի ձեռքբերման դեպքում: ԲՍԱԳ Բաժին 6.16-ը և կապակցված 

Հողի Ձեռքբերման և Կենսակերպի Վերականգնման Պլանը (ՀՁԿՎՊ) անդրադառնում է 

տնտեսական տեղահանմանը և կենսակերպի վերականգնմանը: Բաժին 6.20-ն ավելի շատ 

վերաբերում է ոչ ֆինանսական օգուտներին, որ մարդիկ քաղում են էկոհամակարգային 

ծառայություններից, դրանցից կախման մեջ լինելուն և մարդկանց՝ այլընտրանքային եղա-

նակներով դրանց պահպանմանը, եթե մուտքը փակվի դեպի այդ ծառայությունները: 

 

Սույն ակնարկում նկարագրվում են ելակետային իրավիճակում Ծրագրի ազդակիր տա-

րածքի էկոհամակարգերից մարդկանց կողմից ստացվող օգուտները: 

 

Դա բացատրում է «առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունները» սահմանող 

գործընթացը, որից կախված են մարդիկ, և  փաստաթղթում նկարագրված և Ծրագրին 

առնչվող սոցիալական ու կենսաֆիզիկական փոփոխությունները համարում է 

ծառայություններ: Այն դեպքերում, երբ բացասական հետևանքներ են կանխատեսվում՝ 

այդ էկոհամակարգային ծառայություններից ստացվող օգուտների պահպանման 

նպատակով մեղմացման միջոցառումներ են առաջարկվում: Այն նաեւ նկարագրում է 

առաջնային ծառայությունները, որոնցից կախված է Ծրագիրը գործառնական կատարման 

առումով: 

 

6.20.2 Մոտեցում և մեթոդներ 

Ընդհանրական մոտեցման բացատրություն 

Էկոհամակարգային ծառայությունների նկատմամբ կիրառվող մոտեցումը հիմնված է 

Համաշխարհային ռեսուրսների ինստիտուտի կողմից մշակված ուղեցույցների և գործիք-

ների վրա1 

                                                           
1 Լանգսբերգ Ֆ., Օզմենթ Ս., Սթիքլեր Մ., Հեննինգեր Ն., Թրիվիկ Ջ., Վեն Օ., Մոք Ջ, 2011թ. Էկոհամակարգային 

ծառայությունների վերանայում ազդեցությունների գնահատման համար: Համաշխարհային ռեսուրսների 

ինստիտուտ: http://www.wri.org/publication/ecosystem-services-review-for-impact-assessment. 
1 Լանդսբերգ Ֆ., Թրեվիկ Ջ., Հենինգեր Ն., Սթիքլեր Մ., Վեն Օ., Ավարտված կլինի 2013թ վերջին քարրորդում: 

Էկոհամակարգային ծառայությունները ազդեցության գնահատման մեջ՝ քայլ առ քայլ մեթոդ: 

Համաշխարհային ռեսուրսների ինստիտուտ: Վաշինգտոն: Հասանելի է հետևյալ հղումով՝ 
http://www.wri.org/sites/default/files/weaving_ecosystem_services_into_impact_assessment.pdf 

http://www.wri.org/publication/ecosystem-services-review-for-impact-assessment
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Վերլուծությունը ներառում է հետևյալ քայլերը. 

1. Բացահայտել էկոհամակարգային ծառայությունները, որոնց դեպքում Ծրագիրը կարող 

է ազդել մատակարարման վրա:  

2. Բացահայտել այս ծառայությունների սպառողներին և շահառուներին: 

3. Ընտրել առաջնային էկոհամակարգային ծառայություններ (այս ծառայությունների բա-

ցահայտումը, որոնցից շահառուները մեծ կախվածություն ունեն:) 

4. Ստեղծել առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունների հենք՝ հաշվի առնելով 

օգտագործման ընթացիկ մակարդակները, 

5. Կանխատեսել որպես հենք ընթացիկ մակարդակների օգտագործմամբ առաջնահերթ 

էկոհամակարգային ծառայությունների վրա ազդեցությունները (դրանց մատակարա-

րումը, համապատասխանության դեպքում օգտագործումը կամ օգուտները), և 

6. Մեղմացնել օգուտների պահպանման նպատակով առաջնահերթ էկոհամակարգային 

ծառայությունների վրա Ծրագրի ազդեցությունները: 

Ինչպես նաև, այն էկոհամակարգային ծառայությունների վրա Ծրագրի ազդեցությունների 

գնահատումը, որոնցից օգտվում կամ կախված են այլոք: Վերլուծության մեջ հաշվի է 

առնվել նաև Ծրագրի կախվածությունը էկոհամակարգային ծառայություններից, որի 

նպատակն այս դեպքում Ծրագրի իրագործման ամբողջ ընթաքում հնարավոր կատարո-

ղական ցուցանիշների պահպանության ապահովումն էր: 

Վերլուծությունն այդ պատճառով ներառում է հետևյալ քայլերը. 

1. Բացահայտել առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունները (այն 

ծառայությունները, որոնցից Ծրագիրը մեծապես կախված է, և որոնք ունեն 

սահմանափակ այլընտրանքներ), 

2. Կանխատեսել Ծրագրի իրագործման ողջ ընթացքում էկոհամակարգային 

ծառայությունների մատակարարման փոփոխությունները և դրանց հետ կապված 

օգուտները, 

3. Գնահատել առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունների փոփոխության հետ 

կապված կատարողական ցուցանիշների անկումը, և 

4. Բացաահայտել կատարողական ցուցանիշների հաստատման նպատակով 

առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայություններից Ծրագրի կախվածության կա-

ռավարման համար անհրաժեշտ միջոցառումները: 

 

Վերլուծության համար օգտագործված տեղեկատվությունը ձեռք է բերվել 2008 և 2014 թթ. 

անցկացրած տարբեր բնապահպանական ու սոցիալական հետազոտություններից ու 

գնահատումներից, որոնք ներառում են հետևյալ նյութերը՝ 

 Հողային ծածկույթի և հողօգտագործման քարտեզագրական նյութեր, 
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 Բուսականության ուսումնասիրություն և դասակարգում, 

 Կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի ուսումնասիրություններ, 

 Էթնոբուսաբանական ուսումնասիրություն, 

 Գյուղատնտեսական հետազոտություն, 

 Ապրուստի միջոցների հետազոտություն, 2014թ., 

 Ջրի ուսումնասիրություններ, 

 Սեզոնային հովիվների մարդահամար, որն իրականացվել է 2012թ. օգոստոս և սեպ-

տեմբեր ամիսներին, և 

 Առողջության վրա ազդեցության արագ գնահատում  

 

2014թ. շահառուների հետ անցկացրած հարցազրույցները և նպատակային խմբի հետ 

հանդիպումները անց են կացվել տեղական գյուղերում (Գորայք, Սարավան, Գնդեվազ) 

կազմակերպված որպես սոցիալական ազդեցության գնահատման գործընթացի մաս: Հան-

դիպումներում մասնակցել են Խնձորեսկ գյուղի սեզոնային հովիվները և Ջերմուկ քաղաքի 

բնակիչները: Նպատակային խմբի յուրաքանչյուր հանդիպումը և հարցազրույցը անց է 

կացվել հայերեն և համընթաց թարգմանվել է անգլերեն: Նպատակային խմբի հանդի-

պումները և հարցազրույցները կառուցվել են ըստ արձանագրի, որի ուղղորդմամբ մաս-

նակիցները քննարկել են էկոհամակարգային ծառայությունների օգտագործումը և դրան-

ցից կախվածությունը, ինչպես նաև ծառայություններից ստացած առավելությունները: 

Մասնակիցներին խնդրել են առաջնահեթություն սահմանել ծառայությունների համար և 

սահմանել առաջնային ծառայություննների մատուցող ոլորտերը՝ ինչպես ավելի մանրա-

մասն նկարագրված է ներքևում: Արձանագիրը ներկայացված է Հավելված 6.20.1-ում 

(Աղյուսակ 4): 2015թ. մի շարք հարցազրույցներ եւ նպատակային խմբերի հետ 

հանդիպումներ են տեղի ունեցել գյուղացիների (Գորայք, Սարավան, Գնդեվազ), Ջերմուկի 

բնակիչների եւ Խնձորեսկ գյուղի սեզոնային հովիվների հետ: Դրանք ուղղված են 

բարելավվելու հողերի օգտագործման փոփոխության նկատմամբ մարդկանց ընկալման 

կարողությունը և ներգրավվելու էկոհամակարգի ծառայությունների մեջ, ինչի համար 

կարող են անհրաժեշտ լինել մեղմացնող միջոցներ եւ դրանք ընդունելու բնակչության 

պատրաստակամությունը: 

 

էկոհամակարգային ծառայությունների վրա Ծրագրի ազդեցությունների գնահատում 

Ծրագրի շինարարության, շահագործման կամ ավարտման արդյունքում էական 

փոփոխությունների ենթակա էկոհամակարգային ծառայությունների բացահայտման և 

պատկերման նպատակով էկոհամակարգային կամ բնական բուսականության տեսակի 

մատակարարման ծառայությունները քարտեզագրված էին Ծրագրի գործողությունների և 
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ենթակառուցվածքների տարածքների վրա: Էկոհամակարգերը կարող են ազդեցություն 

կրել, քանի որ դրանք գտնվում են Ծրագրի ֆիզիկական տարածման գոտու ներսում կամ 

որովհետև Ծրագիրն առաջ կբերի կենսաֆիզիկական կամ սոցիալական 

փոփոխություններ, որոնք կարող են փոխել վերջիններիս օգտագործումը կամ 

օգտագործման չափը, որից մարդիկ կարող են օգուտ քաղել:  

 

Առաջնայան մոտեցում 

Նույնիսկ, եթե Ծրագրի հետևանքով էկոհամակարգային մատակարարումը 

փոփոխության ենթարկվի՝ ծրագրի ազդակիր տարածքում էկոհամակարգերի կողմից 

մատուցվող ոչ բոլոր էկոհամակարգային մատակարարման ծառայությունները 

ազդեցության կենթարկվեն այն չափով, որպեսզի էական ազդեցության ենթարկվի 

շահառուների բարեկեցությունը: 

Այդ պատճառով, ԲՍԱ գնահատման մեջ շեշտը դրվում է «առաջնահերթ» 

էկոհամակարգային ծառայությունների վրա. դրանք այն ծառայություններն են, որոնք, 

ամենայն հավանականությամբ, կենթարկվեն Ծրագրի ազդեցություններին և այդ դեպքում 

փոփոխությունները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ազդակիր 

համայնքների բարեկեցության վրա: 

Գնահատման համար անհրաժեշտ է մարդկանց կողմից էկոհամակարգի օգտագործման 

արդյունքում ստացվող օգուտների և իրենց բարեկեցությունն ու ապրուստի միջոցները 

ապահովվելու նպատակով այդ օգուտներից վերջիններիս կախվածության չափի 

վերաբերյալ տեղեկատվություն: Այս տեղեկությունները ձեռք են բերվել նպատակային 

խմբի հանդիպումների միջոցով: Առաջնահերթությունների բացահայտման գործընթացում 

էկոհամակարգային ծառայությունները համեմատվել են մատչելի կամ այնպիսի 

այլընտրանքների հետ, որոնցից կախվածության մակարդակը ցածր է: 

Մինչդեռ որոշ էկոհամակարգային ծառայություններ մարդու բարեկեցությանն են խթա-

նում, մնացածները՝ անուղղակի օժանդակում են այլ ծառայություններին: Օրինակ՝ անաս-

նաբուծությունը եկամուտի ստացման կամ սննդամթերքի արտադրության միջոցով մարդ-

կանց բարեկեցության տեսանկյունից ուղղակի արժեք է հանդիսանում, մինչդեռ խոտհուն-

ձը անուղղակիորեն նպաստում է անասնաբուծությանը: Առաջինները կոչվում են «վերջ-

նական ծառայություններ», իսկ վերջինները՝ «միջանկյալ ծառայություններ»: Սույն վերլու-

ծության մեջ միջանկյալ ծառայություններն արդեն դիտարկվել են համապատասխան 

վերջնական ծառայությունների շրջանակներում: 

Նպատակային խմբի հանդիպումների և հարցազրույցների ընթացքում օգտագործված 

արձանագիրը գործողության մեջ է դնում առաջնային էկոհամակարգային ծառայություն-

ները. 
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I. Բարեկեցությանն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նպաստող էկոհամակարգային 

ծառայությունների սահմանումը: 

II. Կարևոր էկոհամակարգային ծառայությունների սահմանումը: 

III. Էկոհամակարգային ծառայությունների մատուցման վայրը (որտեղ են դրանք 

մատուցվում): 

IV. Օգտագործման աստիճանի, կախվածության և առավելությունների որոշումը: 

V. Այլընտրանքների ընդունումը: 

 

Նկար 6.20.1-ում ներկայացված որոշումների կայացման սխեմայում արտացոլված են 

առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունների բացահայտման համար օգտագործ-

ված չափանիշները. 

1. Ծրագրի շահագործման արդյունքում էկոհամակարգային ծառայությունների 

մատուցումը կամ կիրառումը (քանի որ ծառայությունները մատուցվում են այն 

էկոհամակարգերից, որոնք գտնվում են Ծրագրի շահագործման ուղղակի կամ 

անուղղակի ազդեծության տակ, կամ Ծրագիրը կարող է ազդեցություն ունենալ դրանց 

սպառողների կարողությունների վրա): 

2. Էկոհամակարգային ծառայությունների վրա Ծրագրի ազդեցությունները կարող են 

հանգեցնել մարդկանց կողմից ստացվող օգուտների փոփոխության, 

3. Ծառայություններից ստացվող օգուտները կարևոր են շահառուների ընդհանուր 

բարեկեցության համար, 

4. Շահառուները չունեն կամ խիստ սահմանափակ կենսունակ այլընտրանքներ ունեն 

իրենց բարեկեցութունը ապահովող ծառայությունների փոխարինման համար:  

Գործընթացը կենտրոնանում է ծառայությունների այն գործոնների վրա, որոնց վրա 

ազդելով Ծրագիրը ունակ է համապատասխան միջամտությունների միջոցով ազդել 

ծառայության մատակարարման կամ օգտոգործման վրա, օրինակ՝ Հողի ձեռքբերման և 

կենսակերպի վերականգնման պլանի և Ծրագրի ազդեցության գոտու կառավարման 

պլանի միջոցով: Այդ պատճառով ծառայություններն առաջնահերթ են համարվել միայն 

եթե համարվել է, որ Ծրագիրը կարող է էականորեն ազդել դրանց մատակարարման կամ 

օգտագործման վրա: 
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Նկար 6.20.1 Ծրագրի կողմից ազդեցության ենթարկված էկոհամակարգային առաջնային 

ծառայությունների սահմանման համար որոշումներ կայացնելու համակարգ 

 

Յուրաքանչյուր առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայության կտրվածքով ազդակիր 

շահառուների կողմից ստացվող ընթացիկ սոցիալ-տնտեսական օգուտները սահմանվել և 

հնարավորինս կապվել են դրանց օգտագործման մակարդակի հետ: Սա օգտագործվել է 

էկոհամակարգային ծառայության մատակարարման Ծրագրին վերաբերող 

փոփոխություններից բխող ելակետային իրավիճակում էկոհամակարգային 

ծառայություններից ստացվող օգուտների փոփոխությունների էկստրապոլյացիայի 

նպատակով: 
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Էկոհամակարգային ծառայություններից Ծրագրի կախվածության գնահատում 

Առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունները «այն ծառայություններն են, որոնցից 

ուղղակիորեն կախված է Ծրագրի արտադրողականությունը»:2 Ծրագիրը կարող է 

վտանգել իր սեփական ապագա կենսունակությունը կամ արտադրողականությունը, եթե 

դրա առաջարկվող ծառայման ժամկետի ընթացքում վտանգի այն ծառայությունները, 

որոնցից կախված է կամ, եթե այդ ծառայությունները վտանգի ենթարկվեն ուրիշների 

կողմից: 

Այդ պատճառով վերանայվել են Ծրագրի համար անհրաժեշտ ծառայությունների 

մատակարարման մատչելիությունն ու մակարդակը: 

Նկար 6.20.2-ում ցույց է տրված առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունների 

նույնականացման գործընթացը՝ հաշվի առնելով Ծրագրի կախվածությունը 

էկոհամակարգային ծառայություններից: 

Նկար 6.20.2-ում ներկայացված որոշումների կայացման սխեմայում արտացոլված են 

առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունների նույնականացման համար 

օգտագործված հետևյալ չափանիշները. 

1. Ծրագրի գործողություններին ուղղակիորեն նպաստող ծառայություն, 

2. էկոհամակարգը կարող է փոփոխվել Ծրագրի շահագործման ընթացքում՝ 

հանգեցնելով գործառնական ռիսկերի, կամ 

3. Նախագծված աշխատանքային արտադրողականության ձեռքբերման համար 

Ծրագիրը կենսունակ այլընտրանքներ այս ծառայության փոխարինման համար 

չունի:  

Ծրագրի կողմից յուրաքանչյուր առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունից 

ապագայում ստացվող օգուտները և մատակարարումը կանխատեսվել են՝ հիմնվելով և 

արտաքին՝ Ծրագրից անկախ, և Ծրագրից կախված էկոհամակարգի փոփոխության 

գործոնների վրա: 

                                                           
2 Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (ՄՖԿ). 2012. Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կայունության 

վերաբերյալ ՄՖԿ կատարողական չափանիշները, 
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJ

PERES (վերջին անգամ ուսումնասիրվել է 05/22/2013).  

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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Նկար 6.20.2. Էկոհամակարգային առաջնային ծառայությունները սահմանելու 

համար որոշում կայացնելու համակարգը, որից կախված է ծրագիրը 

 

6.20.2 Ծրագրի պոտենցիալ ազդեցություններն էկոհամակարգային ծառայությունների 

վրա 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում  էկոհամակարգային ծառայությունների նկարագրություն 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում մատակարարվող տարբեր էկոհամակարգային 

ծառայությունների նկարագրությունը ներկայացված է Հավելված 6.20-ի Աղյուսակ 1-ում: 

Հիմնականում, որպես զբաղվածության և բարեկեցության աղբյուր, ելակետային 

իրավիճակում էկոհամակարգային ծառայություններից ձեռքբերած առավելություններից 

կախվածությունը համեմատաբար բարձր է, և դա պայմանավորված է գյուղական 

ենթատեքստի և ավանդական կամ վատ գյուղատնտեսության գերակշռությամբ: Ազգային 

մակարդակում, գյուղական վայրերում զբաղվածության 76% ապահովում է 

գյուղատնտեսությունը, որսորդությունը և անտառաբուժությունը, և Ծրագրի ազդեցության 

տակ գտնվող տարածքում գյուղատնտեսության կարևորությունը նույնիսկ ավելի 

ակնհայտ է: 

Ծրագրի ազդակիր տարածքը հատկապես կարևոր է մատակարարման ծառայությունների 

տեսանկյունից: Այն գյուղական տարածք է, որը բացառությամբ խորհրդային 

ժամանակաշրջանի, երբ արտադրության ծավալները մեծացան ու դարձան ավելի 

ավտոմատացված, երկար դարեր շարունակ ավանդական ձևով է մշակվել: 

 

Միս և կաթ ստանալու նպատակով տեղական համայնքները զբաղվում են 

անասնապահությամբ, որը ամառային արածեցման համար հողի բաշխման բարդ 

համակարգով արածովի (կիսաքոչվորական) անասնապահության հնագույն ավանդույթ է: 

Անասուններին ամեն օր արածեցնում են Ամուլսարի շրջակայքի լեռանային 
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արոտավայրերում և անասունների արածեցման նպատակով հողի վարձակալությունը 

թույլ է տրվում այլ տեղանքների հովիվներին (հիմնականում Որոտանի հովտից), ովքեր 

բնակվում են տարածքից զգալի հեռավորությունների վրա: 

 

Ամռան ընթացքում անասուններին խնամելու նպատակով սեփականատերերը հաճախ 

հովիվներ են վարձում: Հովիվների մի մասը տեղաբնակ են, իսկ մնացածը բնակվում են 

սեզոնային ճամբարներում և իրենց հետ բերում են նաև իրենց ընտանիքները: 

Հիմնականում իրականցվում է խոշոր եղջյուրավոր անասունների սեզոնային 

անասնապահություն, որի նպատակը կաթի ստացումն է: Կաթն ամեն օր Գորայքից 

ընդունվում է Աշտարակ-Կաթ ընկերության կողմից, որը հանդիսանում է երկրի 

խոշորագույն կաթնամթերք արտադրող ընկերություն: 

 

Որոտանի հովտի ու Ամուլսարի շրջակայքի արոտավայրերը հիմնականում բարձր որակ 

ունեն՝ օժտված լինելով սննդատարրերով և բարձր արտադրողականությամբ: Հնձված 

խոտն օգտագործվում է անասուններին ձմռանն անասնակերով ապահովելու 

նպատակով, ինչպես նաև վաճառվում է ավելի քիչ արտադրողական տարածքների այլ 

անասունների սեփականատերերին: Խոտհունձը կատարվում է գյուղերից չափազանց 

հեռու գտնվող խոտածածկ տարածքներում կամ անասուններին ամեն օր արածացնելու 

համար չափազանց բարձր տարածքներում: 

 

Խոտի աճի խթանման, ինչպես նաև մշակաբույսերի ջրման համար օգտագործվում է 

ձնհալոցքային ջրերի կուտակման ավանդական ձևը: Մարդկանց և կենդանիների համար 

նախատեսված խմելու ջրի աղբյուրը բնական աղբյուրներն են (այն աղբյուրները, որոնք 

սնուցվում են ստորերկրյա ջրերից, տես Բաժին 4.8. Ստորերկրյա ջրերի ելակետ): Ծրագրի 

ավելի լայն ազդակիր տարածքում արտադրվող սննդամթերքը ներառում է՝ մեղրի, 

բանջարեղենային ու մրգատու մշակաբույսերի մեծ տեսականու արտադրություն, 

մասնավորապես կոմերցիոն նպատակով աճեցվող ծիրանենի: Վայրի խոտաբույսերն ու 

սնկերը ավանդաբար հավաքվում են լեռնային և ենթալպյան մարգագետիններից ու 

լեռնամարգագետնա-տափաստաններից: Հավաքվում են ընկույզներ և հատապտուղներ, 

վառելափայտ, զբաղվում են ձկնորսությամբ: Մինչ ապրանքների մեծ մասը սպառվում է 

կամ պահպանվում որպես թարմ ապրանք՝ կան արտասեզոնային ապրանքների 

պահպանման տարբեր ձևեր, օրինակ՝ թթվեցում, չորացում, պահածոյացում և աղադնում: 

Կազմակերպվում է, օրինակ, վայրի կենդանիների հավատարմագրված որս, նաև 

տեխնիկապես անօրինական որս (որը տեղի է ունենում հավատարմագրված 

ժամանակահատվածից դուրս, կամ ներգրավված են պահպանվող տեսակներ): 
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Ամուլսարը նաև պոտենցիալ կարևորություն ունի կարգավորող ծառայությունների 

համար, ինչպիսիք են օրինակ՝ էրոզիայի վերահսկումն ու ջրի շրջապտույտը: Ծրագրի 

ազդակիր տարածքը գտնվում է երեք գետերի ջրհավաք ավազանների միախառնման 

գոտում, իսկ մակերևութային ջրերը սնվում են Ամուլսարի ձնածածկույթից: Ծրագրի 

ազդակիր տարածքում մակերևութային ու ստորգետնյա ջրերի վերաբերյալ մանրամասն 

տեղեկատվություն կարելի է գտնել 6.10 և 6.9 բաժիններում, համապատասխանաբար: 

 

Ամուլսարի տարածքում տրամադրվող մշակութային ծառայություններն ունեն նաև 

հանգստի ուղղվածություն, օրինակ՝ զբոսանք կամ լող: Լեռը նաև հոգևոր ոգեշնչման 

աղբյուր է և մի վայր, որտեղ հայտնաբերվել են այդ տեղայնքի պատմական 

ժառանգությունն արտացոլող մահարձաններ և մշակույթի հնագույն նմուշներ: Մարդիկ 

կապված են այդ տեղայնքի հետ և հպարտանում են իրենց գյուղատնտեսական 

ինքնությունով: 

 

Նպատակային խմբի մասնակիցների կողմից հայտնաբերված օժանդակ ծառայությունը 

կենդանիների տեսակների նշանակությունն էր, օրինակ` գայլերի, աղվեսների, վայրի 

թռչունների և մրջյունների, միջավայրում “սանիտարական պայմաններ ստեղծելու” և 

մակաբույծերի (կրծողների) քանակները կարգավորելու մեջ` արոտավայրերի 

արտադրությունը բարելավելու համար: 

 

 

Էկոհամակարգային առաջնային ծառայություններ 

Հավելված 6.20.1-ում (Աղյուսակ 2) ամփոփ ներկայացված են առաջնահերթությունների 

որոշման արդյունքները՝ հաշվի առնելով շահառուների կախվածությունն այն 

ծառայություններից, որոնք նրանք օգտագործում են, և թե որքանով հասանելի կլինեն 

այլընտրանքներ, եթե Ծրագրի հետևանքով այդ ծառայություններից ստացվող օգուտները 

նվազեն կամ վերանան: Կախվածության աստիճանները տարբերվում են ըստ 

ծառայության տեսակների: Նպատակային խմբի քննարկումների ընթացքում 

մասնակիցների մեծ մասը սեփական կյանքի բարեկեցության ապահովման նպատակով 

նշում է տարբեր ծառայություններց ունեցած կախվածության մասին, երբեմն նաև 

հարկադրված: Գորայքում, Սարավանում և Գնդեվազում ծառայություններն առաջնային 

էին համարվում, նույնիսկ, եթե ընդգրկում էին գայլերի և աղվեսների նման կենդանիների 

կողմից տարածքում «սանիտարական պայմաններ ստեղծելու» հնարավորությունը, որոնք 

ուտում էին սատկած կամ հիվանդ կենդանիներին կամ հսկում էին մակաբույծներին: 
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Գյուղացիները նշում էին նաև այն հանգամանքը, որ իրենց բարեկեցության աղբյուրը 

էկոհամակարգային ծառայությունների լայն ընտրանին է, և բոլոր ծառայությունները շատ 

կարևոր են իրենց համար: Սակայն նախապատվությունը տրվել է էկոհամակարգային յոթ 

ծառայություններին, քանի որ Ծրագիրը կարող է դառնալ մատակարարման նվազեցման 

պատճառ՝ հնարավորինս կանխելով ծառայությունների օգտակարությունը սպառողների 

համար: Դրանք նկարագրված են Աղյուսակ 6.20.1-ում: Ավելի մանրամասն 

նախապատվության գործընթացը ներկայացրած է Հավելված 6.20.1-ում (Աղյուսակ 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 6.20.1: Էկոհամակարգային առաջնային ծառայություններ 

Էկոհամակարգային առաջնային ծառայությունների առավելությունները և ծառայությունները 

մատակարարող էկոհամակարգերը 

Մատակարարման ծառայություններ 

1.  Կաթ, կաթնամթերք և ընտանի կենդանիների միս 

 

 Արտադրված է ենթալպյան մարգագետիններում, լեռնամարգագետիններում և լեռնային 

տափաստաններում: Որոշ վայրերն ընդգրկված են Ծրագրի ազդեցության գոտում: 

 Որոշ ազդակիր շահառուներն իրենց կենսամիջոցն ապահովելու համար վստահում են 

այս ծառայությանը և ներկայումս չունեն այլընտանք կամ այլընտրանքները սահմանա-

փակ են: Սա հիմնականում վերաբերում է այն գյուղացիներին, որոնք տևական ժամանակ 

զբաղվում են նախրապահությամբ՝ ինչպես, օրինակ, Գնդեվազում, քանի որ այլ արոտա-

վայրերը գյուղից հեռու են: Սեզոնային հովիվները նույնպես կախում ունեն այս ծառայու-

թյունից. դեռևս չի որոշվել, թե ինչ աստիճանի այլընտրանքային տեղամասերը կարող են 

օգտագործվել նույն ծառայության համար: 

 Որոշ սեզոնային հովիվներ մեծ կախվածության մեջ են այս ծառայությունից՝ իրենց 

սնունդն ապահովելու համար, որի մի մասը սպառում է ընտանիքին: Ցածր քանակով 

ամենօրյա տեղի հովիվներ ազդակիր են: 

2.  Եկամուտ ստանալու համար հավաքած խոտ 
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Աղյուսակ 6.20.1: Էկոհամակարգային առաջնային ծառայություններ 

Էկոհամակարգային առաջնային ծառայությունների առավելությունները և ծառայությունները 

մատակարարող էկոհամակարգերը 

 

Մատակարարվել է ենթալպյան մարգագետիններից և լեռնային տափաստաններից, այդ 

թվում Ծրագրի ազդեցության գոտում ընդգրկված որոշ վայրերից: Ձմեռային սննդի համար 

հավաքված խոտը միջանկյալ օժանդակ ծառայություն է կաթի, կաթնամթերքի և ընտանի 

կենդանիների մսի արտադրանքի համար. այստեղ ավելի կարևոր է եկամուտ ստանալու 

համար խոտի վաճառքը: Կախվածության աստիճանները տատանվում են. եկամուտ ստա-

նալու համար խոտի վաճառքը ավելի կարևոր է համարվում Գնդեվազում, քան այլ գյուղե-

րում: Ֆերմերների մեծամասնությունը պետք է կարողանա այլընտրանքային հող գտնել 

խոտ քաղելու համար, սակայն դա կարող է բարդ խնդիր լինել Գնդեվազի ֆերմերների 

համար, որոնց խոտարքները մեծ մասն ազդեցության տակ է: 

3.  Գյուղի այգիներում սեփական օգտագործման և եկամտի համար աճեցված ծիրանը  

 

Ծրագրի ազդեցության գոտում աճեցված ծիրանը բարձր որակի է: Մասնավորապես, Գնդե-

վազ գյուղում, ծիրանը համարվում է եկամուտի աղբյուր և ունի մշակութային նշանակու-

թյուն (ազգային հպարտություն է՝ էթնիկ ինքնության ապացույց): Ծիրանն աճում է համեմա-

տաբար տաք հողի վրա, որը լավ ջրամատակարարում ունի և գտնվում է համապատասխան 

բարձրության վրա: Գրեթե բոլոր ծիրանիները, որոնք պետք է ձեռքբերվեն, երիտասարդ են 

(7 տարուց ոչ ավել) և դեռ չեն սկսել բերք տալ: Հետևաբար ներկայիս արտադրության աստի-

ճանի վրա ազդեցություն չի լինի, բայց ապագայում այն կարող է նվազել, եթե չգտնվի փո-

խարինող հող: Ապրուստի միջոցի կորստի ազդեցությունները մանրամասն հասցեագրված 

են ՀՁԿՎՊ-ում և Բաժին 6.16-ում: 

4.  Խմելու, կենցաղային և ոռոգման ջուր  

 

Խմելու ջրի մատակարարման համար գյուղացիները և հովիվներն օգտագործում են ստոր-

եկրյա աղբյուրները: Ջրհավաքից մակերեսային ջուրը, ներառյալ Ամուլսարի վրա, նույնպես 

օգտագործվում են ընտանի կենդանիների համար, ինչպես նաև շրջակա գյուղերում ոռոգ-

ման համար: Մտահոգություններ կան ջրի որակի վրա Ծրագրի ազդեցության վերաբերյալ: 

Անհրաժեշտ է նախազգուշական մոտեցում՝ ընթացիկ մոնիտորինգի հետ: 

Կարգավորող ծառայություններ 
5.  Էրոզիայի հսկում 

 

Ենթալպյան մարգագետիններում, լեռնային մարգագետիններում և տափաստաններում բա-

ցակայում է համապատասխան աստիճանի պաշտպանություն ապահովող ենթակառուց-

վածքը, մասնավորապես, բարձրադիր խոտարքերի և արոտավայրերի համար: 

Մշակութային ծառայություններ 

6.  
Մշակութային ինքնությունը/առանձնահատկությունը` անասնապահությունը և 

կենսակերպի այլ ավանդական տեսակներ՝ ներառյալ ծիրանի մշակումը 

 

Ենթալպյան մարգագետիններից, լեռնային մարգագետիններից և լեռնամարգագետնա-տա-

փաստաններից և Ամուլսարի նախալեռներից (ձևափոխված արոտավայրեր և գյուղատնտե-

սության նշանակության հողեր): Նպատակային խմբերում, սեզոնային հովիվները կրկնում 

էին հովվության ժառանգական արժեքը, Գնդեվազի գյուղացիները շեշտել են ծիրանի մշակ-

ման ավանդույթները: Ծիրանը նպաստում է տեղական հպարտությանը և հայրենի հողի 

հետ կապվածության նկատմամբ զգացմունքի ձևավորմանը: 

7.  Հղումային լանդշաֆտ և հայրենի հողի հետ կապվածության զգացմունք 

 

Ամուլսարից, շրջակա լանդշաֆտից և գյուղերից հարցազրուցավայրերը և նպատակային 

խմբի մասնակիցները նշեցին, որ սերտորեն կապված են հողի հետ: Մեծ նշանակություն էր 

տրվում ՞բնություն՞ հասկացությանը, որը արտահայտվում էր պոեզիայի, երգերի և նկարնե-

րի միջոցով: 

 

Որոշ ծառայություններն առաջնային էին նպատակային խմբերի մասնակիցների կողմից, 
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սակայն սույն գնահատման համար դրանք առաջնային չէին, քանի որ չէին 

համապատասխանում Նկար 6.20.1-ի բոլոր չափանիշներին: Ծրագրի ազդակիր 

տարածքից հավաքված խոտաբույսերը և «կանաչին»` օրինակ, առաջնային էին 

համարվում, և չնայած մատակարարման մասով Ծրագրի որոշ բացասական 

ազդեցությունների, ակնկալվում է, որ շահառուների մեծ մասը կկարողանան պահպանել 

օգտագործման և օգուտի ընթացիկ մակարդակը: Ջերմուկի խոտաբույսեր վաճառողները 

զեկուցել էին, որ իրենք արդեն խուսափում են հանքի շրջակայքից խոտաբույսեր հավաքել 

(մոտավորապես 1 կմ շառավղով)՝ տվյալ վայրում աճող բույսերի «առողջության» կամ 

որակի վրա բացասական ազդեցության հավանականության պատճառով: Սակայն իրենք 

նաև նշել են, որ խնդիր չունեն այլ տեղամասից մատակարարել անհրաժեշտ 

ապրանքները: Էկոհամակարգային ծառայությունների վրա ազդեցությունների 

նախնական գնահատման արդյունքում եզրակացվել է, որ տեղացիների փոքր մասը 

կարող է մասամբ կախվածություն ունենալ խոտաբույսեր վաճառելուց ձեռքբերված 

եկամուտից: Նրանք կանոնավոր կերպով օգտագործել են Ծրագրի ազդակիր տարածքը 

վաճառքի համար ապրանքներ հայթհայթելու համար: Եթե նրանք մեծահասակ լինեն, 

իրենք կաշխատեին առաքել ապրանքներն ավելի հեռու վայրերից, որոնք, ենթադրաբար, 

չեն ընկնում հանքի ազդեցության տակ և այսպիսով «առողջ» են: 

 

Առաջնային չհամարված այլ ծառայություններն ընդգրկում էին կողոպուտը հսկող վայրի 

կենդանիների «սանիտարական» դերը, քանի որ կան այս ծառայություններին պոտենցիալ 

այլընտրանքներ, որոնք կարող են օգտագործվել, ինչպիսիք են փոքր կաթնասունների 

համար նախատեսված թակարդների կամ վարժեցված վայրի կենդանիների կիրառումը՝ 

նվազեցնելու “վնասատու տեսակների” կենսազանգվածը: 

 

Էկոհամակարգային ծառայությունների մատուցման վրա 

ազդեցության պոտենցիալ աղբյուրները 

Ծրագիր-ենթակառուցվածքը և գործողությունները հողի օգտագործման 

փոփոխություններ կառաջացնեն, որոնք կարող են փոխել էկոհամակարգերի 

պայմանները, և, համապատասխանաբար, էկոհամակարգային առաջնային 

ծառայությունների մատուցման մակարդակները: Եթե Ծրագիրը չազդի այն 

առավելությունների վրա, որոնցից անձինք օգտվում են ծառայության միջոցով, քանի որ 

կան մատուցման այլընտարնքային աղբյուրներ կամ մատուցումը սահմանափակված է, 

ապա մատուցման վրա ազդեցությունն էական չի լինի: էկոհամակարգային 

ծառայությունների մատուցման վրա Ծրագրի ազդեցությունից բացի, անհրաժեշտ է նաև 

դիտարկել այդ ծառայություններից օգտվելու մարդկանց կարողությունները: Դրանց վրա 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
          

 

ZT520088 
Փետրվար 2016 

Տարբերակ 10 Էջ 16 

 

կարող են ազդել հողի օգտագործման վրա դրված սահմանափակումները, ինչը 

հիմնականում ազդում է Գնդեվազի բնակիչների ծառայություններից օգտվելու 

հնարավորության վրա: 

 

Ծրագրի հիմնական բաղադրիչը ներկայացված է Գլուխ 3-ում: Ազդակիր հողատարածքը 

անցնում է Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի սահմանով և ընդգրկում է 3 գյուղական 

համայնքների հողատարածքները` Գորայքի, Սարավանի և Գնդեվազի (տես Մաս 6.16): 

Զբաղեցրած հողատարածքի համամասնությունն էապես տատանվում է համայնքների 

միջև: 

 

Գնդեվազում մուտքի սահմանափակումը կտարածվի հողատարածքի մոտ 15%-ի վրա 

(925 հա), Սարավանում և Գորայքում` 3% և 1%- վրա (199 և 274հա) 

համապատասխանաբար): Աղյուսակ 6.15.1-ը ներկայացնում է յուրաքանչյուր համայնքում 

սահմանափակումներով և խախտումներով հողատարածքի ամփոփագիրը: 

 

Ենթակառուցվածքի ազդեցության գոտին կազմում է 597 հա: Բույսերի աճի 

փոփոխությունները հնարավոր են 691 հա-ի թափարգելիչ գոտում՝ ներառյալ այն հողա-

տարածքն, որտեղ փոշու նստածքը և այլ փոփոխությունները նախատեսված են ճանա-

պարհներին մոտ (տես՝ Մաս 6.11.4).: Ընդհանուր առմամբ դա հավասար է խախտումներ 

կրող 1288 հա հողատարածքի: Սահմանափակված մուտքով գոտին կազմում է 477 հա և 

ներկայացնում է մի գոտի, որտեղ հողատարածքը ֆիզիկական փոփոխություններ չի 

կրելու, սակայն հողի օգտագործումը հսկվելու է: Դա նշանակում է, որ էկոհամակարգային 

ծառայությունների մատուցումը կարող է ազդել մոտ 1765 հա տարածքի վրա: Աղյուսակ 

6.20.2-ը սահմանում է բուսական ծածկի տարբեր տեսակներով տարածքները, որոնց վրա 

կտարածվեն խախտումները Ծրագրի ազդեցության գոտում, թափարգելիչ գոտու վրա և 

հավելյալ արգելված գոտում: Դա ցուցադրում է, որ բնական միջավայրի մի շարք 

տեսակներից ծառայությունների մատուցումը կարող է խախտվել:      

   

Աղյուսակ 6.20.2: Ծրագրի կողմից խախտումների ենթարկված բույսերի աճի տարբեր 

տարածքներ (ազդեցության գոտի գումարած թափարգելիչ և հավելյալ խախտված գոտի) 

Հողի ծածկի տեսակ 
Խախտված 

տարածք, հա  

Ծրագրի հետևանքները էկոհամակարգային 

ծառայությունների մատուցման համար 

(սննդի մատակարարման ծառայություններ) 

Մշակված հող՝ 

ներառյալ այգիներ 
138 

Ազդում է հացահատիկից պատրաստված սննդի 

արտադրանքի վրա, մասնավորապես Գնդեվազի 

դեպքում 
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Աղյուսակ 6.20.2: Ծրագրի կողմից խախտումների ենթարկված բույսերի աճի տարբեր 

տարածքներ (ազդեցության գոտի գումարած թափարգելիչ և հավելյալ խախտված գոտի) 

Հողի ծածկի տեսակ 
Խախտված 

տարածք, հա  

Ծրագրի հետևանքները էկոհամակարգային 

ծառայությունների մատուցման համար 

(սննդի մատակարարման ծառայություններ) 

Ենթալպյան մարգագե-

տիններ ալպիական 

տարրերով 
 

Էապես չի օգտագործվել  

Ենթալպյան մարգա-

գետիններ 
900 

Ազդում է մարգագետինների խոտի մատակարար-

ման վրա և որոշ չափով արածման, որից օգտվում 

են սեզոնային հովիվները 

Լեռնային 

մարգագետիններ 
124 

Ազդում է Գորայքի և Գնդեվազի սեզոնային և տեղա-

ցի հովիվների կողմից օգտագործվող արտովայրերի 

տրամադրման և խոտի արտադրման վրա, ինչպես 

նաև խոտաբույսերի և սնկերի հավաքման վրա: 

Լեռնամարգագետնա-

տափաստաններ 
269 

Ծառաթփերով 

բուսականություն  
150 

Ազդում է Գնդեվազի սեզոնային և տեղացի հովիվ-

ների կողմից օգտագործվող արոտավայրերի տրա-

մադրմանը:  

Ճահճուտներ 8 

Կարևոր է կենսաբազմազանության, չոր ժամանա-

կահատվածների ընթացքում խոնավ արոտավայ-

րերի համար, կարևոր է խոտաբույսերի հավաքի 

համար  

Կիրճ 8 Էապես չի օգտագործվել 

Ժայռեր 46 Էապես չի օգտագործվել 

Ընդանուր 
Մոտավորապես 

1763 

Ներառյալ ֆիզիկական սահմանները, խախտված և 

սահմանափակ գոտիները 

Նշումներ` մնացած հողատարծքը սովորաբար արոտավայր է: 

 

Աղյուսակ 6.20.3-ում ներկայացված է հողի տարբեր օգտագործողների հետ կապված 

Ծրագրի համար ձեռքբերած 3 գյուղերի հողատարքծները (այս դեպքում հողի ձեռքբերումը 

վերաբերում է Ծրագրի խախտված գոտիներին, այսինքն՝ ազդեցության գոտուն՝ 

գումարած թափարգելիչ գոտի, գումարած Լրացուցիչ սահմանափակ գոտի): Հողը, հիմնա-

կանում, օգտագործվում է որպես արոտավայր. Գնդեվազ գյուղի դեպքում օգտագործվում է 

ծիրանի այգիների համար: Ներկայումս հնարավոր չէ գնահատել տարբեր խմբերի 

հովիվների կողմից օգտագործվող ազդեծության տակ ընկած հողի ծավալները: 

 

Տարբեր կատեգորիաների գյուղատնտեսական հողի կորուստները չափագրվեցին 

յուրաքանչյուր համայնքի համար Մաս 6.15-ում, հիմնվելով 2014թ. Կադաստրի 

ներկայացրած հաշվետվության և Ծրագրի ֆիզիկական սահմանների՝ խախտված և 

սահմանափակ գոտիների վրա: Որոշ արոտավայրեր Կադաստրում արդեն 

վերադասակարգվել են որպես «հանքարդյունաբերական հողեր», ուստի դրանք նույնպես 

ներառվել են: Հիմնվելով այս վերլուծության վրա՝ (ամփոփված Աղյուսակ 6.20.3), 
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անասնապահության և այգեգործության հողերի ընդհանուր կորուստը մոտենում է 

Գնդեվազում 20%-ի, և 2% ու 1% -ով ավելի քիչ են Գորայքի և Սարավանի համար 

համապատասխանաբար: Այս հետևանքները քննարկվել են Մաս 6.15, սակայն հողի 

հասանելիության այս կրճատումը անհետևանք չի մնում նաև էկոհամակարգի 

ծառայությունների հասանելիության առումով: Ի լրումն գյուղատնտեսական հողերի 

«մատակարարման» տոկոսային կորստի, կարեւոր է նաև հաշվի առնել, թե որքանով է 

հողի ցանկացած փոխարինում հասանելի օրական կտրվածքով՝ թույլ տալու ընթացիկ 

օգտագործման մոդելի շարունակականությունը: Դրա հաստատումն արդեն իսկ դժվար 

էր՝ մոդելի  փոփոխությունների հետեւանքով, ուստի կարիք ունի վերահսկվելու: Սակայն, 

արոտավայրերի համար մասնավորապես, թե մատակարարումը եւ թե հասանելիությունը 

ազդվել են, այն օգուտներով, որ մարդիկ կարողեն ստանալ, սակայն ոչ բոլորն են 

ֆինանսական փոխհատուցման տեսքով: 

 

 

Փոփոխություններ հանքի փակումից հետո 

Նախատեսվում է, որ շինարարությունը կտևի մոտ 2 տարի, հանքային գործողությունները 

ներկայումս պլանավորված են 11 տարվա կտրվածքով: Սակայն, էկոհամակարգային որոշ 

ծառայությունների մատուցումն ու օգտագործումը և դրանցից ստացված օգուտները կեն-

թարկվեն երկարաժամկետ կամ մշտական ազդեցության՝ հողի տեսակի, որակի և էկոհա-

մակարգային գործընթացներում երկարաժամկետ կամ անշրջելի փոփոխությունների 

պատճառով: Այս փոփոխությունների մակարդակը կախված է հետհանքային հողաբարե-

լավման հաջողությունից: 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 6.20.3. Ըստ կադաստրի դասակարգման3  գյուղատնտեսական հողերի 

կորուստ  

Հողի տիպը 

 Առկա հեկտար կամ 

խախտված/արգելված 

% 

Համայնք 

Գնդեվազ Գորայք Սարավան 

Վարելահող Առկա (հա) 461.2 1727.76 381.81 

                                                           
3  Հաշվարկները կատարվել են Լիդիան կնրեկության կողմից՝ կադաստրային տվյալների հիման վրա 
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Աղյուսակ 6.20.3. Ըստ կադաստրի դասակարգման3  գյուղատնտեսական հողերի 

կորուստ  

Հողի տիպը 

 Առկա հեկտար կամ 

խախտված/արգելված 

% 

Համայնք 

Գնդեվազ Գորայք Սարավան 

% կորուստ 17.5 - - 

Խոտհարք 
Առկա (հա) 115.6 860 400 

% կորուստ 21.8 - - 

Այգի 
Առկա (հա) 24.3   

% կորուստ 35.6   

Ոռոգվող 

վարելահող 

Առկա (հա) 124.3 - 10.0 

% կորուստ 12.7   

Արոտավայր 

 

Առկա (հա) 4501.1 13477.8 4323.2 

% կորուստ 11   

Հանքարդյունա

հանման 

իրավունքով 

նախկինում 

վերցված 

արոտավայր 

Առկա (հա) 324.4 1646.2 1010.6 

% կորուստ 62.0 16.6 19.3 

Այլ 

գյուղատնտեսա

կան հողեր 

Առկա (հա) 421.9 3324.8 1249.3 

% կորուստ 25 - - 

Արոտավայր 

գումարած 

<հանքարդյունա

հանում> 

Առկա է 4825.5 15124.0 5333.7 

% կորուստ  14.4 1.8 3.7 

 

 

Վարելահողերի, խոտհարքների, արոտավայրերի (այդ թվում՝ 2014 թ-ին որպես 

հանքարդյունաբերական դասակարգված հողերը) եւ ոռոգելի վարելահողի 

հասանելիության կորուստը (ներառյալ խախտված և սահմանափակ գոտիների 

հասանելիությունը) 20%-ից քիչ է Գնդեվազում: 

Ինչպես նշվել է նախնական Հանքի հողաբարելավման, փակման և վերականգնման 

պլանում (Հավելված 8.19), հանքային շահագործումից հետո որոշ տարածքների 

բուսականությունը կրկին վերականգնվելու է և կարող է օգտագործվել 
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գյուղատնտեսական նպատակներով: Մուտքի սահմանափակումների վերացումից հետո 

Ամուլսարի բարձրություններում հնարավոր կլինեն արածեծումն ու խոտհունձը, բայց 

Էրատոի հանքը կմնա մասամբ ծածկված և չի կարող գործածվել գյուղատնտեսական 

նպատակներով: Հավանական է, որ վերականգնված Տիգրանես/Արտավազդ հանքում 

հնարավոր լինի կենդանիներ արածեցնել: Սակայն, վերականգնումից հետո, 

հետհանքային հողի որակի պատճառով, ԿՏՀ-ում հնարավոր չի լինի ծիրան աճեցնել, 

քանի որ այն պիտանի չի լինի այգեգործության համար: ԴԱԼ-ի բուսականությունը և 

եզրագիծը կրկին կվերականգնվի: Ակնկալվում է, որ հետագայում այնտեղ հնարավոր 

կլինի կենդանիներ արածեցնել: Ակնկալվում է, որ թափարգելիչ գոտու ներսում գտնվող 

հողը (Ծրագրով Խախտված գոտի) կվերադառնա նախկին գյուղատնտեսկան վիճակին 

հանքային ճանապարհի Ծրագրի կողմից շահագործման և փոշու առաջացման ավարտից 

մի քանի տարի հետո: Երկար ժամանակ կարող է պահանջվել մինչեւ գյուղատնտեսական 

հողերի վերօգտագործումը, որոշ դեպքերում մինչեւ 16 տարի: Սա կարող է ազդել 

ապագայում բարձրորակ ծիրանի արտադրության մասնավորապես և 

անասնապահության վրա: 

 

6.20.4. Էկոհամակարգային առաջնային ծառայությունների վրա Ծրագրի պոտենցիալ 

ազդեցությունները և առաջարկված մեղմացումները 

Ստորև ներկայացված է Ծրագրի հիմնական հետևանքները ծառայությունների 

մատուցման և օգտագործման, ինչպես նաև ծառայություններից մարդկանց համար 

ստացված օգուտների համար: Ուսումնասիրվել է յուրաքանչյուր առաջնային 

ծառայություն: Սա հող է նախապատրաստում օգուտների պահպանումն ապահովվելու 

նպատակով մեղմացման միջոցառումների որոշման համար: 

 

Ընտանի կենդանիներից ստացվող կաթ, կաթնամթերք և միս  

Ազդեցության նկարագիր 

Ակնկալվում է, որ Ծրագրի իրականացման արդյունքում, փոփոխության են ենթարկվելու 

էկոհամակարգային ծառայությունների մատուցումն, օգտագործումը և դրանցից բխող 

օգուտները: Այս ծառայությունը մատակարարվում է Ծրագրի ազդակիր խոտածածկ 

տարածքներից, այդ թվում՝ ենթալպյան մարգագետիններից, լեռնային մարգագետիններից 

և լեռնամարգագետնային տափաստաններից: Դրանք մասնակի առաջանում են Ծրագրի 

ֆիզիակական հետքի ներսում և դրանց վիճակը կարող է որոշակիորեն վատթարանալ ոչ 

կայուն (ֆուգիտիվ) փոշով աղտոտման և հիդրոլոգիական փոփոխությունների 

հետևանքով: Մուտքի սահմանափակման մեխանիզմներն ու ենթակառուցվածքների 

առկայությամբ պայմանավորված արգելքների ստեղծումը կարող է վկայել Ծրագրի 
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իրականացման ընթացքում ավանդական արտադրական տարածքների մուտքի մասնակի 

կորստի մասին: Մանսավորապես Գնդեվազի դեպքում, այս սահմանափակման 

մեխանիզմները կարող են ընդհատել ավանդական սեզոնային արածեցման 

հերթափոխները: Գյուղերում նպատակային խմբի հանդիպումների մասնակիցներն ավելի 

շատ անհանգստացած էին այս հարցի շուրջ, քան արոտավայրերի կորստով (տես 

Հավելված 6.20.2): 

 

Հետևյալ կոնկրետ շահառուների համար այս էկոհամակարգային ծառայությունը որոշվել 

է որպես առաջնահերթ ծառայություն. 

 Սեզոնային և տեղական հովիվների, ովքեր հանքավայրի առաջարկվող 

ենթակառուցվածների տարածքներում առկա արոտներ են օգտագործում կամ 

արոտավայրերի վարձակալության պայմանագրեր ունեն, մուտքը արոտավայր կարող 

է սահմանափակվել: 

 Այն հովիվներն, ովքեր ձմռանն իրենց անասունների կերակրման նպատակով 

անասնակեր են պատրաստում/խոտ են հնձում4 (անասնակերն օժանդակ ծառայություն 

է): Վերջիններս հիմնականում Գնդեվազի բնակիչներն են: 

 Այն հովիվներն, ովքեր (ինքնությունը ներկայումս անհայտ է) ներկայումս օգտագործում 

են պոտենցիալ փոխարինման տարածքներ: 

 

Ծրագրի ազդակիր էկոհամակարգերի միսը վաճառվում է Գորիսում, Սիսիանում, 

Կապանում, Մեղրիում և նույնիսկ Երևանում: Այդ պատճառով օգուտ է համարվում կաթի 

ու մսի վաճառքից ստացվող եկամուտը, ինչպես նաև լավ սնվելու համար անհրաժեշտ 

սննդամթերքներն ու սպիտակուցները: 

 

Գնդեվազի տեղացի հովիվների վրա կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ կենդանիների 

արածելու հնարավորություների կրճատումը և մնացած արոտավայրերին սահմանափակ 

մուտքը: Մուտքային ճանապարհները եւ փոխակրիչը արգելքներ կստեղծեն 

անասուններին գյուղից դեպի արոտավայրեր տանելու ամենօրյա ճանապարհին: 

Քննարկվում են այդ ազդեցությունը ընդունելի մակարդակի նվազեցնելու տարբերակներ. 

Ի լրումն պաշտոնական վարձակալներին կան նաև հինգ կամ վեց ոչ պաշտոնական 

հողօգտագործողներ, ովքեր ապրում են Գնդեվազում եւ օգտագործում են Ծրագրի 

ազդակիր տարածքի արոտավայրերը: Բոլոր ազդակիր շահառուների հետ ներկայումս 

                                                           
4Տես ՝ Գնդեվազի ազդակիր տարածքներում հողօգտագործման քարտեզը  
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քննարկվում է գյուղից այլընտրանքային արոտովայարեր տրամարդելու 

հնարավորությունը, որտեղ հնարավոր կլինի յուրաքանրյուր օր կենդանիներ արածացնել:  

Սեզոնային հովիվները (մոտ 15-16 հոգի) օգտագործում են Որոտանի ավազանի 

լիցենզավորված արոտավայրերը, որի հողերի մի մասը կգրավվի ԴԱԼ-ի կողմից, և 

ամառներն անցկացնում են այս տարածքում գտնվող հովիվների ճամբարում, որը գործում 

է կիսա մշտական ռեժիմով: Այս խմբի հիմնական օգուտը կանոնավոր աշխատանք է և 

արդյունքում ձեռքբերվող փոխանակված “դրամ”: Հովիվները հիմնականում աշխատում 

են տարեկան 500,000 դրամ: “Մենք սոված չենք, բայց սա ոչինչ է մեր կրած 

չարչարանքների դիմաց” (Խնձորեսկցի հովիվ, 2015 նպատակային թիմ):  Արոտավայրերի 

օգտագործումը կարող է որոշակիորեն խանգարվել թեթև երթևեկության պատճառով՝ 

շինարարական և գործառնական փուլերում, սակայն  նրանք նույնպես կօգտվեն 

արոտավայրերի բարեկարգված մուտքից: 

 

Այստեղի հովիվները հիմնականում Խնձորեսկ գյուղից են: Կենդանիները սննդի և եկամտի 

իրենց միակ աղբյուրն են, և իրենք չունեն այլընտրանքային արոտավայրեր կամ 

այլընտանքները սահմանափակ են: Ազդակիր արոտավայրերի համամասնությունը, և 

հետևաբար արտադրության և եկամտի հետևանքները տատանվում են հովիվների միջև: 

Կենդանիների կաթի որակը կարող է ընկնել, եթե դրանց արածեցնում են աղմկոտ 

ճանապարհներին մոտ արոտավայրերում՝ գերփոշոտվածության  պայմաններում: Այս 

փուլում տվյալ ազդեցությունը հնարավոր չէ հաշվել, և կանցկացվի մոնիտորինգ: 

 

Մինչ մեղմացումը որպես էկոհամակարգային ծառայություն ընտանի կենդանիներից 

ստացվող կաթի, կաթնամթերքի և մսի վրա ազդեցություններն ակնկալվում են լինել 

էական բացասական: 

 

Մեղմացնող միջոցառումներ 

Ծրագրի ազդեցության գոտու նախագծի միջոցով սեզոնային հովիվների վրա 

ազդեցությունները հնարավորինս կասեցվել են: Ազդեցությունը Որոտանի հովտի 

հովիվների վրա նվազել է՝ այդ գոտուց ենթակառուցվածքներ հեռացման և դրանց 

օգտագործման կրտճատման հետևանքով: Վերանայված Ծրագիրը շրջանցում է  ԲՍԱԳ-ի  

ընթացքում բացահայտված վարձակալած արոտավայրերը: Ազդեցությունները կարող են 

տարածվել աշխատուժին դեպի Հանք տանող տրանասպորտային միջոցների վրա, 

սակայն այժմ առաջնահերթությունը տրվում է Արևմուտյան մուտքին: Ազդակիր 

սեզոնային հովիվների դեպքում, ամառային անասնապահությունն ավանդույթ է, Հանքի և 

մեծ աշխատուժի ներկայությունը տարածքում, հավանական է, որ ազդի կենսակերպի 
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ընկալման վրա:Նպատակային խմբերի հանդիպումների ժամանակ, որոշ հովիվներ 

անհրաժեշտության դեպքում ցանկություն են հայտնել տեղափոխվել, ինչպես նաև 

հետաքրքրված են վաճառել իրենց արտադրանքը Ծրագրին: Հովիվների վրա 

ազդեցությունը կհսկվի, և, անհրաժեշտության դեպքում, կորոշվեն մեղմացնող 

միջոցառումները, որոնք կընդգրկեն հնարավոր տեղափոխումը, եթե ազդեցությունը 

սպասվածից ավելի էական լինի: 

 

Ամեն դեպքում Գնդեվազի հովիվների վրա ազդեցությունները էական են բոլոր 

այլընտրանքներով հանդերձ և ավելի են շատացել՝ կարևոր արոտավայրերում լրացուցիչ 

ենթակառուցվածքների ավելացմամբ (օրինակ՝ էլեկտրական ենթակայան, սահմանված 

գոտիներ, քարհանք): Չնայած Ծրագրի սահմաններում  արոտավայրերի մեծ մասի 

վերականգնելու պլաններին, կարճաժամկետ կամ մշտական մնացորդային 

ազդեցությունները ակնկալվում են արոտավայրերի մի մասի կամ ամբողջ վնասված մասի 

վրա (Տես՝ Մաս 6.15): Միջոցներն, ինպչիսիք են անասունների՝ այլ սահմանափակ 

տարածքներ անցնելը կնվազեցնի խոչընդոտները, բայց արոտավայրերի ընդհանուր 

մատակարարումը կկրճատվի, ինչպես նաև արածող կենդանիների մուտքն այդտեղ: 

 

Երկարաժամկետ մնացորդային ազդեցութուններին ուղղված մեղմացնող միջոցների 

անհրաժեշտությունը կդիտարկվի և անհրաժեշտության դեպքում շահագրգիռ կողմերի 

հետ միջամտություններ կարվեն կենսակերպի ուղղությամբ: Այս ընթացքը սկսելու 

համար, Ծրագրով երկխոսություն է հաստատվել ամենօրյա հովիվների հետ Գնդեվազում 

գյուղապետի օժանդակությամբ, երաշխավորելու համար, որ հովիվները տեղյակ են 

օգտագործվող հողերի սահմանափակումների մասին և քննարկելու անասունների 

անցկացումը Փոխակրիչի տարածքով: Հանդիպումներ են տեղի ունեցել նաև Խնձորեսկում 

սեզոնային հովիվների հետ (Նոյեմբերի վերջ, 2015) Գորայքի և տեղացի գյուղապետերի 

հետ քննարկելու ԴԱԼ-ի արոտավայրերը, օգտագործման սահմանափակումները Ծրագրի 

շինարարության և սկսվելու հետ կապված, ինչպես նաև առաջարկվեցին 

այլընտրանքային գոտիներ: Հանդիպում է նախատեսվում նույն հովիվների հետ՝ այցելելու 

առաջարկված այլընտրանքային գոտիներ և ամփոփելու դա Գորայքի գյուղապետի հետ: 

Եկամուտի ու ապրուստի միջոցների ազդեցությունների գնահատումը (տես Մաս 6.16) 

հասցեագրում է հովիվների հնարավոր տնտեսական տեղահանումները և ներառում 

հետևյալ միջոցառումները, որոնք կիրականացվեն որպես ՀՁԿՎՊ մաս. 

 հովիվների հետ կապ կհաստատվի՝ տեղեկացնելու պլանավորած շինարարական 

գործողությունների մասին: 
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 Ժամանակ կտրվի նրանց այլընտրանքային նախապատրաստություններ կատարելու 

հողօգտագործման կամ կառավարման համար 

 Ընկերությունն ու տեղական կառավարման մարմինները (Գորայք, Սարավան ու 

Գնդեվազ) հանդիպում կկազմակերպեն մինչև  2016թ գարունը, որտեղ հովիվները 

կիրազեկվեն արոտավայրերի ու խոտհարքների ապահով տարածքների մասին 2016թ. 

գարնանն ու ամռանը: Նման հանդիպումներ պետք է կազմակերպվեն առնվազն 

տարին մեկ անգամ:  

 Հովիվների հետ կապ կհաստատվի՝ ապահով և ֆորմալ վարձակլության 

պայմանագրով փոխարինող արոտավայրերը հստակեցնելու և ձեռք բերելու հարցում 

տեղի գյուղապետարանների հետ բանակցություններում աջակցություն առաջարկելու 

համար: 

 Գեոթիմը կհատուցի այս պայմանագրերից բխող բոլոր գործարքային ծախսերը: 

 2016թ. ընթացքում հովիվներն առանձին-առանձին կդիտարկվեն, և հետագայում 

կստուգվի, որ նրանք չունենան շինարարության գործունեության արդյունքում 

անհանգստություններ, ինչպես նաև աջակցություն կցուցաբերվի Գորայքի 

գյուղապետարանի հետ արոտավայրի համար վարձակալության պայմանագիր 

կնքելու հարցում:  

 Որտեղ դիտվում են կառույցների կորուստներ (օրինակ՝ այն շենքերը, որոնք 

օգտագործվում են արոտավայրային ճամբարներում), Լիդիանն ազդակիր հովիվների 

հետ խորհրդակցությունից հետո փոխհատուցում կտրամադրի կացարանների 

համար՝ կամ նմանը-նմանով կամ դրամական փոխհատուցմամբ: 

 Հովիվների հետ համագործակցության շրջանակներում տարածաշրջանում 

գյուղատնտեսական բարելավումների աջակցության նպատակով կվերանայվի 

անասնապահական պրակտիկաների, ինչպես նաև ջրամատակարարման և 

ոռոգման բարելավման խնդիրը, որը տեխնիկական աջակցության միջոցով 

ուղղված է կաթի և մսի արտադրության բարելավմանը: Որոշ բարեկարգումներ 

ոռոգման հարցում արդեն իրականացվել են Գնդեվազում, սակայն անհրաժեշտ է 

վերահսկել արդյունքները այն մարդկանց համար, ովքեր կախված են 

ջրամատակարարումից, ապահովելու իրենց կյանքի ամենօրյա կարիքները: 

 

Մնացորդային ազդեցություններ 

Հիմնվելով առկա մատչելի տեղեկատվության վրա, անհրաժեշտ է անցկացնել 

մոնիտորինգ՝ հաստատելու, որ հովիվներն ու նրանց ընտանիքներն ի վիճակի կլինեն 

պահպանել ընտանի անասունների կաթից, կաթնամթերքից ու մսից ստացվող օգուտների 

առկա մակարդակը:  
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Սա հաշվի է առնվել փոխհատուցման բանակցությունների ժամանակ, սակայն Ծրագրի 

փոփոխությունները բարձրացրել են ազդեցությունները Գնդեվազի հովիվների վրա և 

արոտավայրերի ու բերրի հողատարածքների պահպանումն ավելի է դժվարացել: 

Կիրառելով նախազգուշական մոտեցումը, եզրակացվել է, որ ազդակիր հովիվների կողմից 

առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայություններից ստացվող օգուտների վրա 

չափավոր մնացորդային ազդեցություններ կարող են սպասվել:  

 

Եկամուտ ստանալու նպատակով խոտի վաճառք 

Խոտը հավաքվում է ենթալպյան մարգագետիններից, լեռնային մարգագետիններից և 

լեռնամարգագետնային տափաստաններից: Ծրագրի իրականացման արդյունքում այս 

բուսականության տիպերի մատակարարումը կնվազի, սակայն հետևանքները տարբեր 

շահառուների համար տարբեր կլինեն: Եկամուտ ստանալու նպատակով խոտը 

հիմնականում հնձվում է Գնդեվազի հողում: Գնդեվազը կկորցնի իր մուտքը ավանդական 

կամ ընթացիկ մոտ 22% խոտի դաշտերին: Գորայքի կամ Սարավանի խոտի դաշտերի վրա 

ազդեցությունը չի տարածվելու : Այս եկամտի աղբյուրը կորցնելու հետևանքներն 

ազդակիր ֆերմենրի համար կքքնարկվեն ՀՁԿՎՊ Հավելված 8.22-ում: Մինչ մեղմացումը 

սա համարվում է չափավոր ազդեցություն, սակայն ՀՁԿՎՊ-ում ամփոփված 

գործողությունների շնորհիվ դա կլինի նվազ մնացորդային ազդեցություն: 

 

Ծիրան 

Արտահանման նպատակով աճեցված բարձր որակի ծիրաններն աճում են այգիներում, 

որոնց մի մասը գտնվում է Գնդեվազի ԿՏՀ-ից ներքև: Այգիների բարձր գտնվելու վայրը 

թույլ է տալիս դիմակայել ցուրտ եղանակին, ինչի շնորհիվ հնարավոր է դառնում ծիրանի 

ուշ բերքահավաքը, որը համեմատաբար բարձր գնով է վաճառվում: Գնդեվազի 

ծիրանները կարևոր են առողջության համար և տեղացիների հպարտության աղբյուրն են: 

Պատկերացում կա, որ Ծրագիրը էապես կազդի ծիրանների և՛ որակի, և՛ քանակի վրա: 

Ծիրանների որակի վրա հնարավոր ազդեցությունները դեռ չեն գնահատվել: Սակայն, 

ՀՁԿՎՊ -ն հատուկ անդրադառնում է տնտեսական տեղահանմանը և փոխհատուցմանը և 

փոխհատուցում կտրամադրի ծիրանի նոր ծառեր աճեցնելու համար: Մինչ մեղմացումը 

սա համարվում է էական ազդեցություն, սակայն ՀՁԿՎՊ-ում ամփոփված 

գործողությունների շնորհիվ դա կլինի չափավոր մնացորդային ազդեցություն:  
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Քաղցրահամ ջրեր 

Ըստ մասնագետների գնահատականի, Ծրագրի համար անհրաժեշտ քաղցրահամ ջրի 

մատակարարումը համապատասխանում է  Արփա գետի էկոհամակարգի 

հնարավորություններին (շինարարական և շահագործման փուլերի ընթացքում Արփա 

գետից հանվելու է ջրի ծավալի 0,5% և 4% քիչ) (Տես՝ Մաս 6.10.10): Խմելու, կենցաղային և 

հացահատիկների ոռոգման համար այլ սպառողներին քաղցրահամ ջրի 

մատակարարման վրա էական ազդեցություններ չեն սպասվում: Առաջարկվել են 

արտահոսքի խիստ հսկողության միջոցառումներ, ինչպես նաև պասիվ մշակում և 

մոնիտորինգ, որոնք կնվազեցնեն խմելու ջրի վատթարացման ռիսկերը:  

 

Ջրի մատակարարման կաևորությունը և ռիսկերի հնարավորությունը նշանակում է, որ 

անհրաժեշտ է կիրառել նախազգուշողական մոտեցում՝ այդ թվում ընթացիկ մոնիթրինգ: 

Գնդեվազի և հովիվների նպատակային խմբերի հանդիպումների ընթացքում, մասնակից-

ներն անհանգստություն արտահայտեցին բնական խմելու ջրի աղբյուրների վերաբերյալ: 

Ծրագիրն արդեն իսկ իրականացնում է և շարունակելու է Գնդեվազի հովիվների 

ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ջրի մոնիտորինգի ծրագիր ( հասանելի 

հովիվների): Արդյունքները ներկայացված են ծրագրի  ՄՖԿ-ին տրամադրված տարեկան 

մոնիտորինգի զեկույցում, և նախաձեռնվում է հրատարակել եռամսյակային 

հաշվետվություններ տեղական համայնքներում, որպեսզի թափանցիկության միջոցով 

վստահություն կառուցվի: Սպասվող մակարդակներից ցածր ջրի որակի նվազման 

պարագայում հնարավոր է ձեռնարկել մի շարք միջոցառումներ, օրինակ, արտակարգ 

իրավիճակների պատասխան պլանի իրականացում (տես Մակերեսային ջրի 

կառավարման պլան, Հավելված 18.25): Մինչ մեղմացումը սա համարվում է չափավոր 

ազդեցություն, որը նկարագրված մեղմացնող միջոցառումների շնորհիվ նվազում է մինչև 

նվազ մնացորդային ազդեցություն:       

 

Էրոզիայի վերահսկման միջոցառումներ 

Ամուլսարի բուսածածկը ապահովում է բարակ, փխրուն հողաշերտը, որը հակված է 

էրոզացման ու սահքերի: Այն տեղերում, որտեղ բուսածածկը նվազել է, թույլ 

կառուցվածքով սարը և մարգագետային տափաստանի հողերը վտանգվում են գծային 

էրոզիայի պատճառով: Ծավալուն բուսածածակի հեռացումը կարող է հանգեցնել հողերի 

էրոզացման ու սահքի առաջացման, որոնք կարող են ազդել արածեցման, խոտի կամ 

մշակաբույսերի արտադրության համար օգտագործվող հողերի վրա: Հողի էրոզիան 

կարող է խթանել ջրահոսքերում, ոռոգման ջրանցքներում և անասունների ջրարբիացման 
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և հովիվների կողմից լվացվելու համար օգտագործվող լճակներում 

ջրաբերուկների/նստվածքների առաջացմանը: 

 

Այս ազդեցությունների ուժը մեծապես կախված է բուսածածկի վերականգնման 

միջոցառումների արդյունավետությունից, որոնք աստիճանաբար կիրականացվեն 

Ծրագրի շինարարության ու շահագործման ընթացքում և որոնք ամփոփ ներկայացված են 

Ծրագրի ազդեցության գոտու կառավարման պլանում (հավելված 8.8) և Մաս 6.8-ում: 

Կենսաբազմազանության Մոնիտորինգի և Գնահատման Ծրագրի միջոցով (ԿՄԳԾ՝ տես 

Բաժին 6.11) պետք է իրականացնել մոնիտորինգ, ինչպես նաև կվերանայվեն 

շինարարական և շահագործման փուլերում բարձր որակի արոտավայրերին և 

խոտարքերին մուտք ապահովելու համար անհրաժեշտ միջոցառումները: Փակումից 

հետո դեպի արոտավայրեր և խոտարքեր մուտքն ու կառավարումը կլինի տարեկան 

վերականգնման և հետխնամքի պլանավորման բաղադրիչը: Մինչ մեղմացումը սա 

համարվում է էական ազդեցություն, որը մեղմացումից հետո կդառնա չափավոր: 

 

Կիսաքոչվոր ապրելակերպի մշակութային ինքնություն 

Այս ծառայության վրա էական փոփոխություններ կարող են սպասվել 2 խմբերի 

տեսանկյունից, մասնավորապես, սեզոնային հովիվների վրա, ովքեր Ծրագրի հետևանքով 

հավանաբար կարող են տեղահանվել ավանդական վարձակալվող տարածքներից և 

Գնդեվազում անասունների սեփականատերերի ու հովիվների վրա, ովքեր պահպանում 

են անասուններին ամեն օր արածեցնելու նպատակով արոտավայր տանելու 

պատասխանատվության և ծախսերի կիսման պրակտիկան: 

 

Անասնապահության մշակութային առանձնահատկությունները հատկապես վտանգված 

են Գնդեվազի և՛ սեզոնային, և՛ առօրյա հովիվների համար, քանի որ կարող է գյուղի 

համար հեշտ հասանելի այլընտրանքային արոտավայրեր ապահովելը հնարավոր չլինի: 

Այլընտրանքային անասնապահական միջամտություններով փոխարինման միջոցով 

կարող են պահպանվել եկամուտները, սակայն չի պահպանվի ավանդական մշակույթի 

հետ կապված մշակութային առանձնահատկությունները՝ հանգեցնելով սոցիալական հա-

մախմբվածության և հայրենի հողի հետ արմատներով կապվածության զգացման կորստի: 

Ըստ ԿՍ6-ի՝ սա առաջնային ծառայություն չէ, բայց այնուամենայնիվ համարվում է 

կարևոր տեղի համայնքների կողմից: 

 

2012 թ. ուսումնասիրության շրջանակներում (տես Հավելված 4.16.1) հովիվներին տրվել էր 

հետևյալ հարցը. «Եթե ձեզ այլ զբաղմունքի հնարավորություն տրվեր՝ դուք կզբաղվեի՞ք 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
          

 

ZT520088 
Փետրվար 2016 

Տարբերակ 10 Էջ 28 

 

անասնապահությամբ: Սիրում ե՞ք այն ինչ անում եք»: Թվով քիչ հովիվներ չէին ուզում 

իրենց կենսակերպը փոխել: Դրանք հիմնականում աշխատավարձ ստացող հովիվներ են: 

2014թ. հովիվների նպատակային խմբերի հարցումների ընթացքում, սեզոնային 

հովիվները նշել են, որ ՞Անասնապահությունը այստեղ անցնում է սերնդից սերունդ: Մենք 

եկել ենք այստեղ տարիներ շարունակ:՞ Որոշ հովիվներ նշել են, որ կնախընտրեին 

օգտագործել իրենց տնամերձ հողատարածքները, քանի որ շատերը 10 օրը մեկ հետ են 

վերադառնում ընտանիք: Այս հովիվները կարող էին օգտվել այլընտանքային հողերից, 

ինչը թույլ կտար իրենց պահպանել մշակութային առանձնահատկությունը առանց 

Խնձորեսկից այդխան հեռու աշխատելու:  Հովիվների նպատակային խմբերի հարցման 

ընթացքում առաջարկվել է, որ համապատասխան այլընտրանքային հողերը ապահովվեն 

իրենց գյուղի և Ծրագրի ազդակիր տարածքի միջև, սակայն նաև նշվել է, որ եթե 

՞Որոտանը երկար ժամանակ կանաչ մնա՞, դա կնշանակի, որ այլընտրանքային 

հողատարածքները արդյունավետ չեն լինի (տես Հավելված 6.20.2): Հետևաբար, մի շարք 

հովիվներ վտանգված են կորցնելու իրենց մշակութային առանձնահատկությունները և 

կենսակերպը, այսպիսով, կոնկրետ միջամտությունների կարիք կլինի՝ ապահովելու, որ 

այս ծառայությունը կենսունակ և կայուն է, հաշվի առելով, որ դրա արժեքը տարբեր է 

տարբեր անձանց դեպքում: Վերանայված Ծրագիրը շրջանցում է Խնձորեսկից սեզոնային 

վարձակալների կողմից շահագործվող շատ գոտիներ՝  բացահայտված ԲՍԱԳ-ի  

ժամանակ: Ամեն դեպքում Գնդեվազի բնակիչների ամենօրյա ավանդական 

հովվապահությունը, կարծես, էականորեն ազդվել է: Ուստի ամբողջական ազդեցությունը 

համարվում է չափավոր մեղմացումից թե առաջ, թե հետո: 

 

Էտալոնային լանդշաֆտ և կապվածություն տեղի հետ 

 

Ծրագրի շրջանակներում (տես՝ Մաս 6.5) իրականացված լանդշաֆտների ու տեսողական 

ազդեցությունների գնահատումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ որոշ մարդկանց 

համար էտալոնային լանդշաֆտների վրա էական ազդեցություն է սպասվում, հատկապես 

տեղական համայնքների բնակիչների, և Ջերմուկ այցելող մարդկանց: Գորայքի (2014թ) 

նպատակային խմբի մասնակիցները ցիտեցին Համո Սահյանի հայտնի ասացվածքը, 

“Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ”: Մարդիկ արտահայտում էին հայրենի վայրի սեփա-

կանատերի զգացմունքը և՛ հիմա, և՛ հաջորդ սերնդների համար: Դժվար կլինի լքել այս 

գյուղը, քանի որ մենք կապված ենք Գորայքին: Մենք ճանաչում ենք ամեն մի թուփ, ամեն 

մի քար և դա կարևոր է մեզ համար: Սա բնորոշ է բոլոր հայերին ընդհանրապես… Նրանք 

սիրում են իրենց գյուղը և ցանկանում են մնալ այդտեղ (Գորայքի բնակիչ, 2015)Ամուլսարի 

նման բարձր լեռները սահմանում են աշխարհագրական, վարչական և սոցիալական 
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սահմաններ, “մենք ունենք մեր սահմանները, մենք ունենք մեր միջավայրը” (Սարավանի 

բնակիչներ, 2014): Գնդեվազի բնակիչները նույն կերպ արտահայտվեցին: 

 

Նախագծի միջոցով զգալի ջանքեր են ներդրվել այս ազդեցությունների նվազեցման 

նպատակով, սակայն դրանց ամբողջական վերացումն անհնար է: Անց է կացվել հողի 

տեսակի և տեսողական ազդեցության մանրամասն գնահատում, որի արդյունքները 

ներկայացված են Մաս 6.5-ում:  

 

Այս ազդեցություններով մարդկանց մտահոգվածության աստիճանները կբացահայտվեն 

ԲՍԱ գնահատման արդյունքների վրա հիմնված հանրության մասնակցության շրջանակ-

ներում, որի աջակցության համար պատրաստվել են համակողմանի տեսողական ազդե-

ցությունների հետ կապված նյութեր և մոդելներ, որոնք կարելի է կարդալ Ամուլսարի տե-

ղեկատվական կենտրոնում: Մինչ Ծրագրի շինարարությունը սա կդիտարկվեր էական 

ազդեցություն, սակայն դա ունի չափավոր մնացորդային ազդեցություն: 

 

Ազդակիր շահագրգիռ կողմերի վրա համատեղ ազդեցություններ Ծրագրի ազդակիր 

տարածքում շատ մարդիկ իրենց բարեկեցության և ապրուստի միջոցների պահպանման 

նպատակով հենվում են էկոհամակարգային մի շարք ծառայությունների վրա: 

Անհրաժեշտ պարենային ապրանքների ամբողջական շարքի ձեռքբերման համար, որպես 

կանոն, իրականացվում է տարբեր ապրանքների առևտուր: Շատ մարդիկ մեկից ավելի 

եկամտի աղբյուրներ ունեն և նրանց կախվածությունը մատակարարման 

ծառայություններից շատ բարձր է: 

 

Ինչպես ցույց է տրված աղյուսակ 6.20.4-ում, սեզոնային տեղական հովիվներն ու գյուղա-

ցիները, ովքեր ընտանի անասուններ չունեն, բոլորն էլ կախված են մի քանի էկոհամա-

կարգային ծառայություններից, որոնցից ոչ բոլորն են բացահայտվել որպես առաջնահերթ 

էկոհամակարգային ծառայություններ՝ առանձին դիտարկվելու հետևանքով: Գումարային 

ազդեցությունների ռիսկերը հատկապես մեծ են այս խմբերի համար: Շինարարության 

փուլում Գնդեվազում կանցկացվեն հետագա նպատակային-խմբային հանդիպումներ 

սեզոնային հովիվների հետ՝ վերանայելու մատչելի էկոհամակարգային ծառայու-

թյունների փոփոխության աստիճանը, այլընտրանքների համապատասխանությունը և 

վերանայելու կենսակերպի ու բարօրության հետևանքները: 

Աղյուսակ 6.20.5-ն ամփոփ նկարագրում է Ծրագրի  ազդեցությունները էկոհամա-

կարգային ծառայությունների Մատակարարման, Կիրառման և առաջնությունից 

առաջացած օգուտների վրա:  
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Աղյուսակ 6.20.4. Ազդակիր շահագրգիռ կողմերի վրա գումարային ազդեցություններ 

Ազդակիր 

շահագրգիռ 

կողմեր 

Եկամուտ Սննդամթերք և ջուր Առողջություն և անվտանգություն Մշակույթ 

Սեզոնային  

հովիվներ 

 Կաթի, մսի վաճառք 

 Սնկերի ու խոտաբույսե-

րի վաճառք 

 Ընտանի կենդանիների, 

այդ թվում ձիերի, վա-

ճառքից ստացված եկա-

մուտ 

 Ընտանի անասուններից 

ստացվող միս և ձկնեղեն: 

 Կաթ ու կաթնամթերք: 

 Սնկեր ու խոտաբույսեր: 

 Հատապտուղներ: 

 Անասունների խմելու համար 

Որոտան գետից ու ջրահոսքե-

րից վերցվող ջուր: 

 Դեղաբույսեր 

 Բուժական աղբյուրներ 

 Համեմատական մեկուսացում 

անասնապահությամբ չզբաղվող 

անձանցից/ հիվանդություններից 

 Մարդկանց և ընտանի կենդա-

նիների համար անվտանգություն 

երթևեկության ռիսկերից: 

 Չաղտոտված ջրից օգտվելու 

հնարավորություն: 

 Կիսաքոչվոր ապրելակերպ  

 Սոցիալ ինքնություն և համախմբվածություն 

 Անցյալի հետ կապ 

 Գերեզմաններ և տոհմական խոր ակնածանք 

 Ժամանցային որսորդություն և ձկնորսու-

թյուն 

Տեղական  

հովիվներ 

Կաթի ու կաթնամթերքի, 

մսի, խոտի, մրգերի վա-

ճառք:  

Ավելի սահմանափակ՝ 

սնկերի ու խոտաբույսերի, 

բանջարեղենի ու մեղրի վա-

ճառք կամ փոխանակում, 

կենդանիների բազմացում: 

 Ընտանի անասուններից 

ստացվող միս, ձկնեղեն 

 հացահատիկներ և 

բանջարեղեն 

 վայրի սնկեր ու դեղաբույսեր,  

 մեղր,  

 անասունների համար թարմ 

ջուր,  

 Վայրի կենդանիներ (խոզ, 

ճագար)  

 Հողի փլվածքների կարգավորում 

 Դեղաբույսեր 

Երթևեկության անվտանգություն 

մարդկանց և անասունների 

համար 

Չաղտոտված ջրերի 

հասանելիություն 

 Կիսաքոչվոր ապրելակերպ 

 Սոցիալական ներառում՝ պայմանավորված 

միասնական արածեցման սովորույթով  

 Օրինակելի հողատեսակ 

 Տեղի հետ կապվածություն և ոգեշնչման 

վայրեր  

 Ժամանց (զբոսանք, որսորդություն) 

 Սննդի փառատոններ  

 Տեղի առանձնահատկություններ, օր.՝ բարձր-

որակ ծիրան 

Անասուն-

ներ չունե-

ցող գյուղա-

ցիներ 

 Սնկեր ու խոտաբույսեր, 

բանջարեղեն, մեղր,  

 մրգեր (խնձոր, ծիրան) 

 Ջուր, սնկեր ու դեղաբույսեր, 

բանջարեղեն, մեղր, մրգեր 

(խնձոր, ծիրան): 

 Դեղաբույսեր 

 Սնկեր 

 Մուտք ազատ ու առողջարար 

սնունդին՝ ընդհանուր 

ռեսուրսներով հավաքված 

  

 Օրինակելի հողատեսակ 

 Ոգեշնչող վայրեր 

 Ժամանցային կիրառում 

 Կրթական կիրառում 
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Հայկական 

հասարա-

կություն 

 Գնդեվազի ծիրանի 

արտահանման արժեք 

 Անասնապահական 

ոլորտի ծաղկում 

• Մրգեր (ծիրան, խնձոր) 

Բնամթերք 

• Վերականգնողական եւ 

բուժական բնական միջավայր 

• Անվտանգ մուտք դեպի տարածք 

քայլելու եւ հանգստի համար 

 Վտանգված տեսակներ 

 Հազվագյուտ բույսերի ուսումնասիրություն  

 Սեզոնային հովիվների վտանգված 

ապրելակերպ  

 Ազգային պարծանք՝ Գնդեվազի ծիրան 

 Հնագիտական ռեսուրսներ 

 Գեղարվեստական ոգեշնչում, Ջերմուկի 

պատկերասրահներն ունեն Ամուլսարի 

պատկերով բազմաթիվ կտավներ և 

բնապատկերին նվիրված պոեմներ  
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Աղյուսակ 6.20.5. Առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայություններից մատակարարման և օգտագործման/օգուտների 

վրա ազդեցությունների համատեղված ամփոփագիր 
 

Առաջնա-

հերթ էկո-

համակար-

գային ծա-

ռայություն 

Ազդեցու-

թյուններ 

մատա-

կարար-

ման վրա 

Ազդեցու-

թյուններ 

օգտա-

գործման 

կամ օգու-

տի վրա 

Ազդեցության նշանակություն 
Մեղմացման միջոցառումներից հետո մնացորդային 

ազդեցության նշանակություն 

1.  

Ընտանի 

անասուն-

ներից 

ստացվող 

կաթ, կաթ-

նամթերք և 

միս 

 
(տատան

վում է) 

 
(տատան-

վում է) 

Կարևորությունը՝ էական: 

Հնարավոր էական մնացորդային ազդե-

ցություն տեղական ու սեզոնային հովիվ-

ների վրա: Գնդեվազի տեղի հովիվները 

կարող են էական ազդեցություն կրել 

արոտավայրերի կրճատումից և մնացած 

արոտավայրերի մուտքի սահմանափա-

կումներից: Ազդակիր շահառուների հետ 

վերանայվում է ամեն օրվա համար գյու-

ղից մատչելի այլընտրանքային արոտա-

վայրերի հարցը: 

Կարևորությունը՝ չափավոր: 

Կիարականացվի մոնիտորինգ՝ որոշելու ազդեցության մասշտաբը և անհրա-

ժեշտության դեպքում հայտնաբերելու պատշաճ մեղմացնող միջոցառումնե-

րը: Մոնիտորինգի արդյունքները կօգտագործվեն գնահատելու հողի օգտա-

գործման փոփոխությունների հետևանքները` արոտավայրերին մուտք 

ապահովելու և օգուտի աստիճանների համար: Համապատասխանաբար 

կորոշվեն միջամտությունների տեսակները: Սա կարող է հիմնվի ապրուս-

տում միջամտությունների վրա, սակայն կարող է անհրաժեշտ լինել պահ-

պանել արոտավայր մուտք գործելու հնարավորությունը՝ տարին մի քանի 

անգամ: Շինարարության և գործառնության վաղ փուլերի ընթացքում կհսկ-

վի հովիվների վրա ազդեցությունը, և իրենց հետ քննարկված կոնկրետ 

միջամտությունների կարիքը: 

2.  

Եկամտի 

ստացման 

նպատա-

կով խոտի 

վաճառք 

↘ ↘ Կարևորությունը՝ չափավոր: 

Գնդեվազի հողերից խոտհունձի վրա 

մնացորդային ազդեցություններ. ակնկալ-

վում է խոտարքների մոտ 26%-ի կորուստ 

(30 հա սահմանափակված է 116 հա-ից) 

Կարևորությունը՝ նվազ: 

Կհսկվի բարձրորակ արոտավայրերի և խոտարքների մուտքը: 

ՀՁԿՎՊ-ում ուսումնասիրվելու են հողի սեփականատերերի վրա ապրուստի 

միջոցների հետևանքները (ներկայումս խոտի գնորդների վրա հնարավոր 

ազդեցությունները չեն ուսումնասիրվել): 

3.  

Տեղական, 

ազգային և 

արտա-

հանման 

համար 

↓ ↓ Կարևորությունը՝ էական: 

Գնդեվազի ծիրանի այգիների մի մասը 

կորելու է, քանի որ դրանք ԿՏՀ-ի ազդե-

ցության գոտում են: Ծրագրի ազդակիր 

տարածքում աճեցվում է 5500-30000 կգ 

Կարևորությունը՝ չափավոր: 

ՀՁԿՎՊ-ն (Հավելված 8.22) կանդրադառնա եկամտի կորստի հարցին, ջան-

քեր են գործադրվելու այլընտրանքային տեղամասեր տրամադրելու համար, 

չնայած դրանք նույն բարձրության վրա չեն և կարող են չաճեցնել նման 

որակի ծիրաններ: Ուսումնասիրվում է Որատան գետից ոռոգման ջուր տրա-
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վաճառվող 

ծիրան 

ծիրան: Սակայն, ակնկալվում է միջանկ-

յալ արտադրանքի չնչին կորուստ, քանի 

որ ազդակիր ծառերը դեռ պտղատու չեն: 

մադրելու հնարավորությունը: 

4.  

Համապա-

տասխան 

որակի 

քաղցրա-

համ ջուր 

խմելու 

կամ ոռոգ-

ման հա-

մար 

↘  Կարևորությունը՝ չափավոր: 

Ակնկալվում է, որ քաղցրահամ ջրի ընդ-

հանուր մատակարարումը և որակը կա-

յուն կլինի: Սակայն, հողի էրոզիայի և 

ջրերի նստվածքի կամ տեղայնացված աղ-

տոտման պատճառով ընտանի կենդանի-

ների խմելու, լողացնելու համար նախա-

տեսված ջրի որակը կարող է նվազել, ինչը 

որոշ շահառուներ համարում են կարևոր: 

Կարևորությունը՝ նվազ: 

Լուրջ միջոցառումներ կիրականացվեն էրոզիայի հսկման, փոշու և այլ ազ-

դեցությունների դեմ, սակայն, չնայած այս միջոցառումների, հնարավոր է 

փոքր գետակների, լճակների և այլ մակերևութային ջրերի որակի տեղայ-

նացված անկում: Ինչպես ստորև նշված է, այս հարցը կենթարկվի մոնիտո-

րինգի FMP-ի (Հավելված 8.8) և SWMP (Հավելված 8.25)-ի միջոցով: Կանց-

կացվի ջրի որակի ազդեցության մոնիտորինգը, ներառյալ կոնկրետ ընկալիչ-

ների վայրերում: 

5.  

Էրոզիայի 

վերահս-

կում 

↓ ↘ Հետախուզական կարևորությունը՝ 

էական: 

Աշխատանքների ընթացքում արդեն մե-

ծածավալ հողեր են էրոզացվել, որի մեծ 

մասը առաջարկվող հանքավայրի գոտուց 

դուրս է: Զառիթափ լանջերի լվացման 

արդյունքում արդեն որոշ տարածքներում 

խոտածածք տարածքների որակը նվազել, 

իսկ լճակում մեծացել է նստվածքներով/ 

ջրաբերուկներով ծանրաբեռնումը: 

Կարևորությունը՝ չափավոր: 

Կոնկրետ շահառուների տեսանկյունից հողի էրոզիայի կառավարման ու 

հողի մակերևութային սահքերի ռիսկերի համար Ծրագիրը կմշակի արդյու-

նավետ ռազմավարություններ, սակայն հավանական չէ, որ ազդեցություննե-

րից կարելի է ամբողջությամբ խուսափել: Քայլեր են ձեռնարկվում Ծրագրի 

ՏԿՊ-ի միջոցով (Հավելված 8.8), ինչպես նաև կիրականացվի երկարաժամ-

կետ մոնիտորինգ: 

6.  

Կիսաքոչ-

վոր կեն-

սակերպի 

մշակութա-

յին 

առանձնա-

հատկու-

թյուններ 

↓ ↓ Կարևորությունը՝ չափավոր: 

Հովիվների ավանդական կենսակերպի 

վրա հնարավոր վտանգ: Գնդեվազում 

ավանդական արածեցման պրակտիկա-

ները, ամենայն հավանականությամբ, 

զգալիորեն կխաթարվեն՝ մեղմացման 

սահմանափակ շրջանակներով: 

Կարևորությունը՝ չափավոր: 

Կարող է որոշ միջամտությունների կարիք լինի՝ երաշխավորելու, որ այս 

գործառույթները կիրականացվեն՝ հաշվի առնելով, որ կարևորության չափը 

տատանվում է տարբեր մարդկանց մոտ: Կարող է մշակութային առանձնա-

հատկությունների կորստի մեղմացման միջոցառումների բացահայտումն 

անհնար լինի այն հովիվների տեսանկյունից, ովքեր գնահատում են իրենց 

ավանդական կենսակերպը, իսկ մնացածները հնարավոր է պատրաստ 

լինեն նոր հնարավորություններին ընդառաջ գնալ: Այս միջամտությունները 
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դեռ չեն բացահայտվել, պետք է մոնիտորինգ անցկացվի: 

7.  

Օրինակելի 

հողատե-

սակ և հայ-

րենի հողի 

նկատմամբ 

զգացմունք 

↘ ↘ Կարևորությունը՝ էական: 

Որոշ ընկալիչների՝ ներառյալ Ջերմուկ 

քաղաքի, Գնդեվազ, Կեչուտ, Սարավան և 

Գորայք գյուղերի և Ամուլսարի վրա 

երկար ժամանակ անցկացնող հովիվների 

համար տեսողական ու լանդշաֆտի վրա 

ազդեցությունները ամենայն հավանակա-

նությամբ զգալի կլինեն: Շինարարության 

և նախնական գործառնության փուլում 

ազդեցությունները, հավանաբար, զգալի 

կլինեն փոփոխության մասին տեղյակ 

լինելու պատճառով (տես մաս 6.5): 

Կարևորությունը՝ չափավոր: 

Ծրագրը այնպես է նախագծվել, որպեսզի հնարավորինս մեղմացվեն լանդ-

շաֆտի վրա ու վիզուալ ազդեցությունները, սակայն որոշ մնացորդային ազ-

դեցություններ անխուսափելի են: Վիզուալ ազդեցությունը՝ համակցված 

հողի օգտագործման փոփոխությունների և հատկապես Գնդեվազ գյուղի 

բնույթի հետ ընդհանրապես, կարող է ազդել հայրենի հողի զգացմունքի և 

հարազատ հողի հետ կապի վրա: ՀՓԲՎՊ (Հավելված 8.18) նախատեսում է 

հետփակման ընթացքում բազմակողմանի բուսականության վերականգնում 

և կանաչապատում, որպեսզի նվազեցվեն երկարաժամկետ ազդեցություննե-

րը:  
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6.20.5 Ծրագրի կախվածությունն էկոհամակարգային ծառայություններից  

Ծրագրի նախագծված գործառնական կատարումը կախված է երեք էկոհամակարգային 

ծառայություններից` թարմ ջրի մատակարարումը և կարգավորումը և էրոզիայի հսկումը: 

Այս երեք էկոհամակարգային ծառայությունները բացահայտվել են որպես առաջնահերթ, 

քանի որ, դրանք Ծրագրի ողջ ընթացքում կարող են փոխվել՝ հանգեցնելով 

աշխատանքային ռիսկերի, իսկ Ծրագրի շրջանակներում նախագծային կատարողականի 

իրագործման նպատակով այս ծառայությունների փոխարինման կենսունակ 

այլընտրանքներ հնարավոր է չգտնվեն: 6.20.6 աղյուսակում ներկայացված են 

առաջնահերթ ծառայություններն ու Ծրագրի կողմից քաղվող օգուտները: 

 

Աղյուսակում ներկայացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ մինչդեռ Ծրագիրը  

կախված է տարբեր նպատակների՝ ներառյալ՝ մշակման համար քաղցրահամ ջրի 

մատակարարումից շինարարության ժամանակ և գործառնական փուլի սկզբի 

տարիներին, սակայն դրա պահանջարկը առկա մատակարարման շրջանակներում է՝ 

նույնիսկ սակավաջուր հոսքերի շրջանում (տես Մաս 6.10): Սա հաստատվել է 

մակերևութային ու ստորգետնյա ջրերի մի շարք գնահատումների և մոդելավորման 

միջոցով: Ջրամատակարարման մի քանի այլընտրանքային աղբյուրներ կան, որոնք 

ուսումնասիրվել են և համարվել են քիչ թե շատ տնտեսապես չեզոք: 

 

Ամուլսարի վրա հողաբուսածածկի միջոցով էրոզիայի կարգավորումը Ծրագրի 

կախվածության տեսանկյունից համարվում է առաջնահերթ ծառայություն, որը 

պայմանավորված է հողի էրոզիայի ու սահքերի երկար ժամանակահատվածի 

կտրվածքով կառավարման հնարավոր ծախսերի հետ: Լեռնա- ու 

մարգագետնատափաստանային հողերը, որոնցից հեռացվելու է բուսականությունը, 

ենթակա են մակերեսային ու խորքային էրոզիայի ազդեցությանը, որը կարող է հանգեցնել 

խոցելի զառիթափ լանջերի հողի պրոֆիլի փորման կամ դրա վրա ազդեցությունների: 

 

Ծրագրի հետևանքով առաջացած բուսականության և հողատեսքերի փոփոխությունների 

պատճառով մեծ տարածքներ էրոզիայի ազդեցության վտանգի տակ են (տե՛ս նաև Մաս 

6.8), որոնց կառավարումը կարող է բավականին ծախսատար լինել, եթե հաշվի առնենք 

Ծրագրի ենթակառուցվածքների վերանորոգումը, վարկանիշի հետ կապված ռիսկերից 

խուսափելը կամ այլ հողօգտագործողներին հասցվող վնասները, որոնք պետք է 

փոխհատուցվեն: 
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Որոշ վտանգների կառավարման նպատակով Ծրագրի ռազմավարությունը՝ 

- Ուղղել մակերևութային հոսքերը դեպի ջրավազններ և հավաքման ավազաններ` 

նստվածքների արտահոսքը նվազեցնելու նպատակով: 

- Նվազեցրել բնական ստորգետնյա ջրերի և ոչ-կոնտակտային ջրի ներհոսքը 

խախտված տարածքներ, որտեղ այն խառնվում է կոնտակտային ջրի հետ: 

- Կանխել կոնտակտային ջրի արտահոսքը հանքային շինություններից` 

գործընթացքում կրկին օգտագործման նպատակով և 

- Նվազեցնել խախտված տարածքների էրոզիան: Եթե էրոզիան այնուհանդերձ տեղի է 

ունենում, նվազեցնել նստվածքի հոսքը դեպի վտակներ:  

- Ի լրումն այս որոշումների կայացման ակնկալիքներին, համայնքների “Տեղային 

կապվածության հզորությունը” կարող է ազդել Ծրագրի լիցենզիայի վրա: Այն ազդում 

է մարդկանց պատրաստակամության վրա՝ ընդունելու շրջակա միջավայրի վնասը: 

Նպատակային խմբի բոլոր քննարկումները տեղի են ունեցել էկոհամակարգերի այս 

փաստաթղթի համար, մարդիկ շեշտել են այն փաստը, որ իրենց օժանդակությունը 

Ծրագրին սկզբունքորեն կախված էր բնապահպանական լավ ղեկավարումից: 
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Աղյուսակ 6.20.6. Առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայություն, որից կախված է ծրագրի շահագործման իրագործումը 

Էկոհամա-

կարգային 

ծառայու-

թյուն, որից 

Ծրագիրը 

կախված է 

Էկոհամակար-

գային ծառայու-

թյուն, որից 

Ծրագիրը օգուտ-

ներ է քաղում 

Ծրագրի նկարագրությամբ տեղեկանք Կարող է արդյո՞ք էկոհամակարգն 

այնպես փոխվել, որ ազդի Ծրագրային 

գործողությունների վրա 

Արդյո՞ք ծրագիրն ունի 

այլընտրանքներ, թե՞ ոչ 

Առաջնա-

հերթ էկո-

համա-

կարգային 

ծառայու-

թյուն 

Քաղցրա-

համ ջրեր 

 

Շինարարության 

և շահագործման 

համար անհրա-

ժեշտ ջրի ծախ-

սերի բացակա-

յություն կամ 

սահմանափակ 

ծախսեր 

Շահագործման ջուր, աղբյուրը Արփա 
գետ 
Առավ.՝  170,000 մ3/ամիս 

Միջ.՝  80,000-ից 120,000 մ3/ամիսը 

Անհայտ  

Ջրառի գերազանցումը, այլ հանգամանք-

ների հետ համատեղ, կարող է վտանգի 

տակ դնել մատակարարումը, բայց հոսքի 

անհրաժեշտ համամասնությունների 

հաշվարկները անբավարար են համար-

վում նույնիսկ ցածր հոսքի ժամանակա-

հատվածներում: Դեպի Արփայի հոսքը 

կառավարվում է Կեչուտի ջրամբարից:  

Այո 

Տարբերակները ընդգրկում են 

ջրատար շերտից ջուր ստանալը: 

Այլ աղբյուրից ջուր ստանալը 

հնարավոր է համարվում, և 

ուսումնասիրվել են բոլոր տար-

բերակները, որոնք կենսունակ են 

Ծրագրի իրականացման 

ընթացքում: 

ՈՉ 

Ճանապարհներ (բացահանքերի 
ջրազրկումից ) 
- նախապատվություն տալ փոշու կա-

սեցմանը 0.7 կմ-ից ավել տարածության 

վրա բացահանքից մինչը մանրիչ և 4.2 

կմ տարածքության վրա հանքից ԴԱԼ:  

- կասեցնել փոշին առաջնային ման-

րացման օղակից (ջրի ընդհանուր պա-

հանջներն են 611 մ3/օրը)  

Ոչ 

Ծրագիրը զգալի ազդեցություն չի ունենա 

ստորգետնյա ջրերի համալրման կամ 

փոշու նստեցման համար օգտագործվող 

ջրահոսքերի վրա 

 ՈՉ 
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Խմելու ջրի մա-

տակարարման 

ծախսերի բացա-

կայություն կամ 

սահմանափակ 

ծախսեր 

Անձնակազմի համար (1500 մ3/օր) 

խմելու ջրի մատակարարումն իրակա-

նացվելու է Որոտանի աղբյուրներից: 

Ոչ 

Հաշվարկների համաձայն համայնքի 

խմելու ջրի մատակարարման հզորու-

թյունը 60 լ/վ է, որը գերազանցում է ան-

հրաժեշտ պահանջները: 

Այո 

Այլընտրանքային աղբյուրներ 

կարող է մատչելի լինեն այլ 

տարբեր համայնքների ջրամա-

տակարարման աղբյուրներից, 

իսկ ավելի լայն կտրվածքով՝ 

Արփա և Որոտան գետերի ջրհա-

վաք ավազանների ստորգետնյա 

ու մակերևութային ջրերից 

ՈՉ 

Ջրամատա-

կարարման 

ժամերի ու 

ու հոսքի 

կարգավո-

րում 

Քաղցրահամ 

ջրերի միջանկյալ 

ծառայություն-

ներ՝ տես՝ Ծրա-

գրի կողմից 

դրանցից ստաց-

ված օգտները 

   ՈՉ 

Էրոզիայի 

կարգավո-

րում  

Ծրագրի ենթա-

կառուցվածների 

և ուրիշների սե-

փականությանը 

հասցվող վնասի 

բացակայություն 

Թույլ կառուցվածք ունեցող լեռնա ու 

մարգագետնատափաստանային հողե-

րը գտնվում են մակերեսային ու խոր-

քային էրոզիայի ռիսկի ներքո, որի 

դեպքում բնականորեն բուսածածկը 

կրճատվում է: Հետախուզման աշխա-

տանքների հետևանքով արդեն մեծա-

ծավալ էրոզիայի առաջացում է նկատ-

վում: 

Այո 

Շինարարության փուլում լանջերի վրա 

բացի բուսածածկի հեռացումից կատար-

վելու են նաև բազմաթիվ կողափորվածք-

ներ/կտրվածքներ, որոնք կարող են ին-

տենսիվացնել մակերեսային էրոզիան ու 

ջրաբերուկային հոսքերը: 

Ոչ 

Էրոզիայի վերահսկման բավա-

րար կառույցների կառուցումը 

կարող է լուրջ ծախսեր պահան-

ջել: Կան Ծրագրի վարկանիշի 

հետ կապված հնարավոր ռիսկեր 

և հանքավայրի շահագործման և 

փակման ընթացքում որոշակի 

ժամանակահատվածի կտրված-

քով կարող է հողերի ու բուսա-

ծածկի մեծածավալ վերականգն-

ման աշխատանքներ անհրաժետ 

լինել:  

ԱՅՈ 
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6.20.6 Եզրակացություններ 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում մատակարարվում և օգտագործվում են մեծ թվով 

էկոհամակարգային ծառայություններ, որոնք ներառում են՝ Ծրագրի շահագործման 

կատարողականի համար անհրաժեշտ ծառայություններ, ինչպես նաև ծառայություններ, 

որոնցից կախված են ուրիշների բարեկեցությունն ու ապրուստի միջոցները:  

 

Դիտարկվել են այս ծառայությունների վրա Ծրագրի հետևանքները: Ծրագրի 

կախվածության տեսանկյունից միայն մեկ ծառայություն է համարվել առաջնահերթ, իսկ 7 

ծառայություններ առաջնահերթ են տեղական շահառուների համար (տես Հավելված 

6.20.1, Աղյուսակ 2), չնայած ծառայությունների ընթացիկ լայն ընտրանուն՝ պահպանման 

կարևորությունը շեշտվել է տեղական գյուղերում անցկացրած նպատակային խմբի 

հանդիպումերի ընթացքում: Տեղի բնակիչները նշեցին, որ իրենց՝ էկոհամակարգային 

ծառայությունների վրա ազդեցությունների ընդունելը կախված կլինի Ծրագրի 

բնապահպանական կառավարման չափանիշներից: 

 

Հայտնաբերված ամենակարևոր մնացորդային ազդեցությունները վերաբերում են 

սեզոնային և առօրյա հովիվների և տեղացի ֆերմերների համար արոտավայրերի և 

խոտարքներին մուտքի կորուստը, ինչը կարող է ազդել մսի և կաթի արտադրությունից 

առաջացած օգուտների վրա: Գնդեվազի որոշ արտադրողներ կկորցնեն հողը, որը 

ներկայումս օգտագործվում է բարձր որակի ծիրան աճեցնելու նպատակով: 

Կենսապրուստի և սննդի մատակարարման ծառայությունների վրա ազդեցությունները 

կարտացոլվեն ՀՁԿՎՊ-ում (Հավելված 8.22) և ՏԿՊ-ում (Հավելված 8.8): 

 

Կարող են էական ազդեցություններ լինել ավանդական կենսակերպի վրա, 

մասնավորապես՝ սեզոնային հովիվների և Գնդեվազի ամենօրյա հովիվների փոքր 

քանակության դեպքում, ինչպես նաև տեղական համայնքների համար հողատեսակի վրա: 

Այդ ազդեցությունների մի մասը կարող է երկարաժամկետ կամ մշտական լինել: Դրանք, 

մասնավորապես, կարևոր են Գնդեվազ գյուղի համար: Այդ խնիդրների լուծումը 

կպահանջի շահառուների ներգրավվածությունը շինարարական և շահագործման 

փուլերի ընթացքում: ԿՄԳԾ-ի միջոցով շինարարության և գործառնական փուլերում 

առաջնային էկոհամակարգային ծառայությունները մոնիտորինգի կենթարկվեն, որպես 

այս ներգրավվածության հիմք, ինչպես նաև Հավելված 6.20.1-ում (Աղյուսակ 3) 

տրամադրված են հնարավոր ինդիկատորները, որոնք կարելի է կիրառել: 


