
Գյուղատնտեսական
համատարած հաշվառմանը
հաջորդող աշխատանքներ

Մայքլ Ստայներ

ԱՄՆ գյուղատնտեսության դեպարտամենտի

Ազգային գյուղատնտեսական վիճակագրական ծառայություն

23 դեկտեմբերի, 2016թ.

Երևան, Հայաստան



(1) Շարունակել ԳՀՀ տվյալների տարածումը

Թողարկել կոնկրետ ոլորտները լուսաբանող
համառոտ հաշվետվություննր

Ստեղծել հանրային օգտագործման համար
նախատեսված ֆայլեր, որոնք կբովանդակեն
անհատ գյուղացիական տնտեսությունների

տվյալներըª առանց տնտեսության
ղեկավարի կամ ներկայացուցչի անունը

նշելու

Ստեղծել համակարգ, որտեղ կարելի է
ստանալ արդյունքներիª հատուկ մշակված

աղյուսակներ



(2) Վերլուծել ԳՀՀ տվյալները

Հայաստանյան ԳՀՀ-ն բովանդակում է
հսկայական քանակությամբ տվյալներ

Զարգացնել վերլուծական հմտությունները և
կարողականությունը

Ստեղծել տվյալների վերլուծության
փաթեթներ

Ընդլայնել վիճակագրական
ծրագրակազմերի փաթեթների

օգտագործումը



(3) ԳՀՀ տվյալները համաձայնեցնել ընթացիկ պաշտոնական
վիճակագրության հետ

ԳՀՀ տվյալների և առկա պաշտոնական վիճակագրության միջև
եղած տարբերությունների տարբերակներ.

* Մի վերանայեք պատմական պաշտոնական
վիճակագրական տվյալները

* Վերանայել վերջին ԳՀՀ-ի
ժամանակաշրջանում եղած

վիճակագրությունը

* Վերանայել կոնկրետ նշված ամսաթվի
դրությամբ եղած վիճակագրությունը



(4) Գնահատել վիճակագրության առկա համակարգը

Իրականացնել տվյալների կարիքները վեր
հանող աշխատանքներ

Անցկացնել հանդիպումներ սպառողների
հետ

Անցկացնել սպառողների հետազոտություն

*** Պարբերաբար վերանայել վիճակագրության
համակարգը***

Ստեղծվող վիճակագրական արդյունքի տեսակները

Վիճակագրության հաճախականությունը



(5) Մշակել ընտրանքային տվյալների շրջանակ կամ
ռեգիստր

Ընտրանքային տվյալների շրջանակի համար
օգտագործել ԳՀՀ տվյալները.

Մշակել ընտրանքային տվյալների շրջանակ
կամ ռեգիստրª օգտագործելով ԳՀՀ

տվյալները

Մշակել ԳՀՀ-ների միջև ընկած
ժամանակամիջոցում ընտրանքային
շրջանակը թարմացնելու համակարգ



(6) Գնահատել նոր մեթոդաբանությունը և
տեխնոլոգիան

Նոր մեթոդաբանություն և տեխնոլոգիա.

Հեռահար զոնդավորում

Տարածքային շրջանակ

Տվյալների հավաքման համար
համակարգչային սարքերի օգտագործում



Հեռահար զոնդավորման օգտագործումը

• Ծրագրային հարցեր.- Բյուջե/ 

արբանյակներ/տեխնիկական
աջակցություն/տեխնոլոգիա

• Վեգետացիոն համաթվի մշտադիտարկում

• բազմակի անգամª վեգետացիայի սեզոնի
ընթացքում

• Ցանքատարածությունների հաշվառում

• Հողօգտագործման դասակարգում

• Ստուգիչ թվերն ավելացնում են
ճշգրտությունը



Տարածքային շրջանակ

• Հողատարածքի հիման վրա ֆերմերային
տնտեսությունները ընտրանքի մեջ
ընդգրկելու մեթոդ

• Յուրաքանչյուր նահանգի հողատարածքը
բաժանվում է բլոկներիª ֆիզիկական
հատկանիշների հիման վրա

• Տնտեսությունների, մշակաբույսերի, 

գյուղկենդանիների և այլնի ցուցանիշները
ընտրված բլոկների շրջանակում



Տեղանքի
քարտեզ

Աերո-

լուսանկար

Հարցաշար

Տարածքային շրջանակի տվյալների հավաքում



(7) Նոր գյուղատնտեսական հետազոտությունների
մշակում

Տվյալների կարիքները բավարարելու համար
մշակել հետազոտությունների նոր ծրագրեր.

Մշակել նոր հետազոտություններ



(7) Նոր գյուղատնտեսական հետազոտությունների
մշակում (շարունակություն)

Նոր հետազոտություն.

Համալիր հետազոտություն ª մշակաբույսերի
և անասնագլխաքանակի չափման համար

* Հետազոտությունը մշակելª օգտագործելով
հիմնավոր վիճակագրական մեթոդաբանություն

* Հետազոտություններ կատարել պարբերաբար



(7) Նոր գյուղատնտեսական հետազոտությունների
մշակում (շարունակություն)

Հնարավոր այլ նոր հետազոտություններ.

Տնտեսական --- գյուղատնտեսական ռեսուրսներ

Գյուղատնտեսության վարման գործելակերպեր
(ագրոտեխնիկա)

Բերքատվություն

• Օբյեկտիվ հաշվարկներ և չափումներ

• Բերքատվության գնահատումª հեռահար զոնդավորման և
(կամ) օդերևութաբանական մոդելների օգտագործմամբ

Գյուղմեքենաներ, կեր, սերմացու, վառելանյութ, 
պարարտանյութ և գյուղատնտեսական այլ քիմիկատներ



(8) Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում
անցկացնելու փորձի փոխանակում

Փորձի փոխանակման ձևեր.

Հանդիպումներ այլ երկրների
գործընկերների հետ

Աշխատությունների ներկայացում
վիճակագրական գիտաժողովներում

ԳՀՀ ընթացակարգերը նկարագրող
հրապարակումներ



ԳՀՀ-ին հաջորդող աշխատանքներ

(1) Շարունակել տարածել ԳՀՀ տվյալները

(2) Վերլուծել ԳՀՀ տվյալները

(3) ԳՀՀ տվյալները համաձայնեցնել առկա
պաշտոնական վիճակագրական
տվյալների հետ

(4) Գնահատել վիճակագրության գործող
համակարգը



ԳՀՀ-ին հաջորդող աշխատանքներ

(5) Ընտրանքային շրջանակի կամ ռեգիստրի
մշակում

(6) Նոր մեթոդաբանության կամ
տեխնոլոգիայի գնահատում

(7) Նոր գյուղատնտեսական
հետազոտությունների մշակում

(8) ԳՀՀ-ի անցկացման փորձի փոխանակում


