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Խաչատրյան Լուսինե 
ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ,  

բակալավրիատի ուսանող 
Գիտական ղեկավար՝ ա.գ.դ., պրոֆ. Հ. Սայադյան 

Էլ. փոստ՝ lusine.khachatryan17@ysumail.am 
 

ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԳՆԴԵՎԱԶ 
ԳՅՈՒՂՈՒՄ 

 
Էկոհամակարգային ծառայությունները (ԷԾ) էկոհամակարգերից մարդկանց 

ստացած օգուտներն են: Էկոհամակարգերի միջոցով ապահովվող էկոհամակար-
գային ծառայությունների տարբեր կատեգորիաները ներառում են.  

1․ ապահովող ծառայություններ՝ սնունդ, ջուր, բնափայտ և այլն,  
2․ կարգավորող ծառայություններ՝ ազդում են կլիմայի, ջրահոսքերի, հիվան-

դությունների, թափոնների և ջրի որակի վրա,  
3․ մշակութային ծառայություններ՝ ապահովում են ռեկրեացիոն, գեղագիտա-

կան և հոգևոր օգուտներ,  
4․ աջակցող ծառայություններ՝ հողի ձևավորում, ֆոտոսինթեզ և սննդային նյու-

թերի հոսքեր։ 
«Էկոհամակարգերը» բուսական, կենդանական ու միկրոօրգանիզմների համա-

կեցությունների և որպես գործառույթային միավոր՝ դրանց հետ փոխազդող անկեն-
դան միջավայրի դինամիկ համալիրներ են: «Էկոհամակարգային ծառայությունները» 
մարդկային բարեկեցության ապահովման նպատակով էկոհամակարգերի ուղղակի և 
անուղղակի ներդրումներն են: «էկոհամակարգային ապրանքների և ծառայութ-
յունների» հասկացությունը էկոհամակարգային ծառայությունների հոմանիշն է: 
Դրամական առումով այդ ապրանքների և ծառայությունների գնահատումը համար-
ժեք է «էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատմանը [4]: 

Գնդեվազ գյուղի լեռնային էկոհամակարգերը տեղի բնակչության համար 
ապահովող ծառայությունների (սնունդ, քաղցրահամ ջուր, խոտ և այլն) աղբյուր են: 
Մարգագետիններն ու կերահանդակները բնակչությունն օգտագործում է որպես 
արոտավայր՝ գյուղատնտեսական կենդանիներին արածեցնելու, մեղվապահության 
համար կամ որպես բնական խոտհարքեր: Այս էկոհամակարգային ծառայությունների 
գնահատումն իրականացվել է շուկայական գների մեթոդի օգնությամբ, իսկ բերքի 
քանակությունը գնահատվել է դաշտային ուսումնասիրությունների ժամանակ: 
Գյուղում իրականացված հարցումների արդյունքում պարզվել է գյուղացիների կողմից 
փաստացի օգտագործվող պտուղ-հատապտուղների, բանջարի քանակությունը և 
շուկայական գինը: Շուկայական գին ասելով նկատի ունենք գյուղատնտեսական 
մթերքի իրացման այն գինը, որով ապրանքը գյուղացին վաճառում է վերա-
վաճառողին կամ վերամշակող կազմակերպությանը: 
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 Արոտավայրերի և խոտհարքերի արտադրողականությունը (բերքատվությունը) 
որոշելու համար տեղադրվել են 1 մ2 մակերես ունեցող  փորձահրապարակներ: 1 հա 
արոտավայրի կամ խոտհարքի բերքատվությունը հաշվարկվել է հետևյալ բանաձևով՝ 
Բ = Կթ * Գչ * 10 000, որտեղ՝   

Բ – բերքատվությունն է, կգ 
Կթ – փորձահրապարակում հաշվարկված թաց կենսազանգվածն է, կգ 
Գչ – թաց կենսազանգվածը չոր կենսազանգվածի փոխարկման գործակիցն է 

(0.35): 
Գնդեվազ գյուղի արոտավայրերի դեպքում միջին բերքատվությունը մոտա-

վորապես ստացվում է. 
Բա = 0.46 * 0․35 * 10 000 = 1600 կգ, 
Բխ = 0.71 * 0․35 * 10 000 = 2500 կգ։ 
Ըստ ռելիեֆի գործոնի և ծովի մակարդակից բարձրության` համայնքի 

արոտային ընդհանուր տարածքները տարածված են երեք տարբեր բարձրություն-
ներում (լանդշաֆտային գոտիներում)`  

1. ցածրադիր - լեռնատափաստանային ենթագոտում, բերքատվությունը՝ 1200 
կգ/հա, 

2. միջին - մարգագետնատափաստանային ենթագոտում, բերքատվությունը՝ 
1400 կգ/հա, 

3. բարձրադիր ենթալպյան գոտում, բերքատվությունը՝ 1600-1800 կգ/հա: 
 Քանի որ առավելապես օգտագործվում են բարձրադիր գոտու արոտավայրերը, 
այդ իսկ պատճառով արոտավայրերի միջին բերքատվության ցուցանիշ ընդունում 
ենք 1600 կգ/հա: Խոտի 1 կգ-ի արժեքը կազմում է 50 դրամ (2018 թ.) [3]: Արոտա-
վայրերի դեպքում 1 հա-ի տնտեսական արժեքը կազմում է 80.000, խոտհարքերի 
դեպքում` 125.000 դրամ:  

Հաշվարկվել է նաև արոտավայրերի թույլատրելի բեռնավորումը, որը ցույց է 
տալիս անասունների այն առավելագույն քանակը, որ կարելի է կերակրել արոտի 
միավոր տարածության (1 հա) վրա ամբողջ արոտային շրջանում` առանց արոտա-
վայրի արդյունավետության վրա բացասական ազդեցության։ Որոշվում է հետևյալ 
բանաձևով [1]՝ ԱԹԲ  = Բ/ Պ x Տ, որտեղ՝ 

ԱԹԲ  արոտավայրի թույլատրելի բեռնվածություն,  
Բ  1 հա արոտավայրի բերքատվություն (կգ/ հա),  
Պ  պայմանական խոշորի օրվա արոտակերի պահանջ (կգ), 
Տ  արոտային շրջանի տևողությունը օրով: 
Գնդեվազ գյուղի պարագայում 1 գլուխ ՊԽՄ-ն ընդունվել է 400 կգ քաշով կովը: 

Կենդանու քաշը բազմապատկվում է 0․025 (զոոտեխնիկական) գործակցով [1], և 
ստացվում է ՊԽՄ-ի օրվա կերի պահանջը` 

400 x 0,025=10 կգ (չոր զանգված) կամ 40 կգ կանաչ զանգված (400:100 x 10=40 
կգ)։ Տվյալ դեպքում՝ ԱԹԲ = 1600/(10×180) = 0.8։ 
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Ըստ առաձնացված գոտիների՝ տվյալ ցուցանիշը տատանվում է 0.6-0.8-ի 
սահմաններում: Այսինքն ստացվում է, որ 1 հա-ին 0.8 գլուխ՝ ամբողջ արոտային 
շրջանում: Գյուղի 3105 հա արոտավայրերի դեպքում՝ արոտավայրերի թույլատրելի 
բեռնավորման պարագայում, խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը 
հավասար է 2484-ի (ներկայումս՝ մոտ 160 գլուխ): Ողջ անասնագլխի արոտակերի 
պահանջի հաշվարկման համար, ողջ անասնագլխաքանակը (տարբեր տեսակային և 
սեռահասակային խմբերը) փոխակերպման գործակիցներով վերածում ենք պայմա-
նական խոշոր միավորի (ՊԽՄ) [1]: 

 

Աղյուսակ 1. Կենդանիների պայմանական խոշոր միավորի (ՊԽՄ) վերածման հաշվարկ 
 

Գյուղատնտեսական 
կենդանիներ 

(տեսակային և սեռային խմբեր) 

Քանակը Փոխակերպման 
գործակից 

Պայմնական
խոշոր միավոր 
(ՊԽՄ) (գլուխ)

Կովեր 150 1․0 150 
Ցուլեր 8 1․10 8․8 
Ձիեր 8 0․80 6․4 

Ոչխարներ ու այծեր 870 0․14 121․8 
Խոզեր 100 0․25 25 

Պայմանական խոշոր միավորի ընդհանուր քանակը 312 
 

Հիմնվելով մեկ գլուխ պայմանական խոշոր միավորի օրվա կերի պահանջի 
նորմի վրա` հաշվարկել ենք ընդհանուր անասնագլխի կերի պահանջը մեկ օրվա և 
ամբողջ արոտային շրջանի համար (Աղյուսակ 2): 

 

ՊԽՄ-ի 
գլխաքանակ 

ՊԽՄ-ի 
(կենդանի) 

միջին 
քաշը (կգ) 

Մեկ գլխի 
կերի 

օրական 
պահանջը 

(կգ) 

Ընդհանուր 
ՊԽՄ-ի օրվա 

կերի 
պահանջը 

(կգ) 

Արոտային 
շրջանը 

(օր) 

ՊԽՄ-ի կերի 
պահանջը 
արոտային 

շրջանում (կգ)
 

312 400 10 3120 180 561600 

Աղյուսակ 2. Համայնքի պայմանական խոշոր միավորի կերի պահանջը արոտային 
շրջանում 

 

Ամբողջ արոտային շրջանում (180 օր) ընդհանուր անասնագլխի կերի (ՉԶ) 
պահանջը կազմում է 561 տ չոր զանգված կամ 561x4=2244 տ կանաչ զանգված (չոր 
զանգվածը կանաչ զանգվածի վերածման գործակիցն ընդունված է 4-ը): Այնուհետև 
հաշվարկվում է ողջ անասնագլխի փաստացի խտությունը համայնքի ողջ արոտային 
տարածքում` պարզելու, թե իրականում յուրաքանչյուր պայմանական խոշոր միավոր 
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(ՊԽՄ) որքան արոտային տարածքով է ապահովված: Իսկ ահա հողային ֆոնդում 
արոտները կազմում են 3105 հա [2]:  

Գլխաքանակի փաստացի խտությունը = ՊԽՄ գլխաքանակ/արոտային 
տարածք (հա) = 312 : 3105 = 0,1 գլ։ Այսինքն, 1 գլուխ ՊԽՄ-ին բաժին է ընկնում` (1 
հա : 0․1) = 10 հա արոտավայր: Տվյալ դեպքում՝   

ԱԹԲ =  = 0.8 

 Ըստ առաձնացված գոտիների՝ տվյալ ցուցանիշը տատանվում է 0.6-0.9-ի 
սահմաններում: Այսինքն ստացվում է, որ 1 հա-ին 0.8 գլուխ՝ ողջ արոտային շրջանում:            
 Ելնելով արոտի իրավիճակի ցուցանիշի (ԱԻՑ) և արոտի թույլատրելի բեռնա-
վորման նորմի արժեքներից` հաշվարկվել է արոտի տարածքի պահանջը՝ հասկա-
նալու՝ արդյոք համայնքի արոտավայրերն իրենց տարածքով և բերքատվությամբ 
բավարարելու են առկա անասնագլխի արոտակերի պահանջը: Հաշվարկի հիմքում 
ընկած են արոտավայրերի միջին բերքատվությունը, արոտային շրջանի տևողութ-
յունը և 1 ՊԽՄ-ի օրվա կերի պահանջը: Համաձայն ուսումնասիրությունների` համայն-
քի արոտավայրերի միջին բերքատվությունը տարբեր գոտիներում գումարային 
միջինով կազմում է. 

1200+1400+1700 = 4300 : 3 = 1433 կգ/հա (միջինը տարբեր արոտների բերքի 
հաշվարկով)։ Արոտի տարածքի պահանջը = (ՊԽՄ x Օ x Տ) : Բ = (312 x 40 x 180): 
1433 = 1568 հա։ 

Այսինքն, համայնքում առկա անասնագլխի արոտակերի պահանջը ողջ արո-
տային շրջանում հնարավոր է բավարարել 1568 հա արոտավայրով: 

Կողմնակի բնօգտագործման տեսանկյունից Գնդեվազ գյուղի բնակչության 
համար կարևորվում է ուտելի բանջարների, դեղաբույսերի, պտուղ-հատապտուղների 
հավաքը: Հարցումների (113 տուն) միջոցով պարզվել է բնակչության կողմից հավաք-
վող պտուղ-հատապտուղների, բանջարների, խոտաբույսերի տարեկան քանակը և 
իրացման միջին գինը: 

 

Անվանումը Քանակը 1 կգ-ի միջին 
շուկայական գինը, 

հավաքման տարածքում, 
դրամ 

Ընդհանուր 
շուկայական արժեքը, 

հազ. դրամ 

1. ավելուկ 2843 360 1023480 
2. շրեշտ 690 230 158700 
3. սիբեխ 703 300 210900 
4. մանդակ 2912 250 728000 
5. ծնեբեկ 196 1500 294000 
6. ալագյազ 2446 500 1223000 
7. բոխի 1038 1800 1868400 
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8. քեղ 870 - - 
9. շուշան 1660 250 415000 
10. դանդուռ 276 -  
11. սունկ 1969 500 984500 
12. տանձ 48 -  
13. մասուր (չոր) 353 400 141200 
14. ուրց (չոր) 70 1200 84000 
15. երիցուկ (չոր) 115 170 19550 
16. պոչղակ 125 180 22500 
17. ալոճ 435 -  

Ընդհանուր գումարը 7173230
 

Աղյուսակ 3. Համայնքի բնակչության կողմից հավաքվող պտուղ-հատապտուղների, 
բանջարների, խոտաբույսերի տարեկան քանակը և իրացման միջին գինը 

 

Այսպիսով, հստակ կարող ենք արձանագրել, որ իրականցված հաշվարկների 
արդյունքում Գնդեվազ համայնքն ապահովված է էկոհամակարգային ծառայություն-
ների բավականին մեծ ներուժով: Եթե բնակչությունն ունենա համապատասխան 
միջոցներ, ապա միանշանակ կարող է օգտվել համայնքի գյուղատնտեսության 
զարգացման լայն հեռանկարներից: 

Հիմնվելով իրակացնված գնահատման վրա՝ պարզ է դառնում, որ ներկա 
պայմաններում արոտավայրերի գրեթե կեսը չի օգտագործվում, ավելին՝ անասնա-
պահության պարագայում հնարավոր գլխաքանակից մոտ 15 անգամ քիչ գլխաքանակ 
գոյություն ունի: Այս ամենն այն դեպքում, երբ համայնքում առկա է նաև կաթի 
վերամշակման գործարան:   

Ինչ վերաբերում է ուտելի բանջարների, դեղաբույսերի, պտուղ-հատապտղի 
հավաքին, ապա հաշվարկները ցույց են տալիս, որ էկոհամակարգային ծառայության 
արժեքը կազմում է ութ միլիոն դրամ (նույնիսկ ավելի): Բնակչությունը մեծամասամբ 
(ընդամենը 15 ընտանիք է զբաղվում հավաքված բուսատեսակների վաճառքով) 
հավաքված բույսերն օգտագործում են անձնական և կենցաղային կարիքների 
համար:  
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Խաչատրյան Լուսինե 
 

ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԳՆԴԵՎԱԶ 
ԳՅՈՒՂՈՒՄ 

Բանալի բառեր՝ էկոհամակարգային ծառայություններ, ապահովող 
էկոհամակարգային ծառայություններ, արոտավայրերի բերքատվություն, 

թույլատրելի բեռնվածություն, պայմանական խոշոր միավոր, արոտավայրերի 
պահանջարկ, էկոհամակարգի ծառայությունների արժեք: 

 
Հոդվածի նպատակն է Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի 

ազդակիր համայնք համարվող Գնդեվազ գյուղում գնահատել էկոհամակարգային 
ծառայությունների արժեքը: Հետազոտության հիմնական խնդիրներ են` ուսումնա-
սիրել համայնքի բնակիչների կողմից իրականացվող կողմնակի բնօգտագործման 
ձևերը, վերլուծել սոցիալական հարցումների արդյունքները և գնահատել էկոհամա-
կարգային ծառայությունների արժեքը՝ կոնկրետ ցուցանիշներով: 
 Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ Գնդեվազ գյուղի 
արոտավայրերի կեսը ներկայումս փաստացի չի օգտագործվում, միաժամանակ ցույց 
տվեցինք, որ ՊԽՄ-ի առկա  քանակը կարելի է ավելացնել մոտ 10-12 անգամ: 
 Գնահատված էկոհամակարգային ծառայությունների արժեքը (ավելի քան 8 մլն 
դրամ) հնարավորության կտա իրակացնել պաշարների կայուն կառավարում, 
բազմակողմանի օգտագործում և արդյունավետ պահպանություն: Իսկ այդպիսի 
գործունեությունը, ի տարբերություն հանքարդյունաբերության, կլինի տնտեսապես 
շահավետ, երկարաժամկետ, էկոլոգիապես անվտանգ: 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В ДЕРЕВНЕ ГНДЕВАЗ 
 Ключевые слова: экосистемные услуги, предоставление экосистемных услуг, 
урожайность пастбищ, допустимая нагрузка, условная единица к.р.с, требования к 

площади пастбищ, стоимость экосистемных услуг. 
 

Целью статьи является оценка стоимости экосистемных услуг в деревне Гндеваз, 
которая считается общиной, пострадавшей от Амулсарского золотоносного 
кварцитового рудника. Основными вопросами исследования являются: изучение 
посторонних методов эксплуатации, применяемых общиной, анализ результов 
социальных опросов, оценка стоимости экосистемных услуг по конкретным 
показателям. 

В результате опроса выяснилось, что половина сельских пастбищ Гндеваза в 
настоящее время фактически не используется, и в то же время есть возможность 
увеличить поголовье крупного рогатого скота примерно в 10-12 раз. 
Стоимость предполагаемых экосистемных услуг (более 8 млн. драмов) позволит 
обеспечить устойчивое управление запасами, универсальное использование и 
эффективную защиту. В отличие от добычи полезных ископаемых, такая 
деятельность будет экономически выгодной, долгосрочной и экологически чистой. 

 
Khachatryan Lusine 

 
ASSESSMENT OF ECOLOGICAL SERVICES IN GNDEVAZ VILLAGE 

Key words: ecosystem services, providing ecosystem services, pasture yields, permissible 
load, conventional large unit, pasture area requirement, cost of ecosystem services. 

 
 The aim of the article is to evaluate the cost of ecosystem services in Gndevaz village, 
which is considered to be the affected community of the Amulsar gold-bearing quartzite 
mine. The main issues of the study are: to investigate extraneous methods of exploitation 
implemented by the community, analyze the results of social surveys, evaluate the cost of 
ecosystem services with the help specific indicators. 
 As a result of the survey, it has become clear that currently, half of Gndevaz village 
pastures are not being used. At the same time we have shown that the number of cattle 
head can be increased by about 10 to 12 times. The value of the estimated ecosystem 
services (more than 8 million drams) will enable sustainable stocks management, versatile 
use and effective protection. And, in contrast to mining, such activities will be economically 
profitable, long-term and environmentally friendly. 


