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2. Հողերի բարելավում 
2. Lands improvement 

 

Հայաստանի Հանրապետության մարզ-
պետարանների և Երևանի քաղաքապետա-
րանի տնօրինած հողերն ըստ նպատակային 
նշանակության և պահպանության կարիքի, 
2008թ. ունեցել են հետևյալ բաշխվածությունը: 

 In 2008 the lands managed by 
regional municipalities of the Republic of 
Armenia and the Yerevan city municipality 
had the following distribution by target 
importance and conservation requirements: 

 
Բարելավման կարիք ունեցող հողերի քանակական բաշխվածությունն ըստ դրանց  

նպատակային նշանակության, 2008թ. 
Quantitive distribution of lands requiring improvement by their target importance, 2008 
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1. Գյուղատնտեսական 
նշանակության և 
անտառային հողեր, 
ընդամենը 
1. Agricultural and forest 
lands, total 

104176 5533 9606 3272 1550 2552 773 75408 286 3685 1511 

1.1.վարելահողեր 
1.1   arable land 13289 1915 2654 137 1050 68 333 4751 66 1614 701 

1.2. բազմամյա 
տնկարկներ 
1.2. perenial plants 

521 - - - - - - - - 521 - 

1.3. խոտհարքեր 
1.3. hayfield 8602 12 1574 - - 45 170 6166 100 10 525 

1.4. արոտավայրեր 
1.4.  pastures 63755 2482 5211 - - 2339 - 52913 10 800 - 

1.5. այլ հողատեսքեր 
1.5. other types of land 18009 1124 167 3135 500 100 270 11578 110 740 285 

2. Ոռոգվող հողեր  
(տող 1-ից) 
2. Irrigative lands 
(from line 1) 

377 148 19 - - 30 13 15 2 150 - 

3. Հատուկ պահպան-
վող տարածքների 
հողեր, ընդամենը 
3. Lands of special 
protected territories, total 

376 85 24 - - - - 267 - - - 

3.1. բնապահպանական 
3.1. nature protection 376 85 24 - - - - 267 - - - 

4. Անտառային հողեր 
(տող 1-ից), ընդամենը 
4.  Forest lands (from line 
1), total 

474 324 72 - - - - 78 - - - 

4.1. անտառների 
4.1. forests 123 22 23 - - - - 78 - - - 
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Հողերի պահպանության և վերականգնման միջոցառումները, 2004-2008թթ. 
Activities for conservation and rehabilitation of lands, 2004-2008 

 
Միջոցառումների անվանումը 

Name of activities 
2004 2005 2006 2007 2008 

ոռոգում 
irrigation 

96143.0 116001.0 110444.4 63541.1 88058.0 

չորացում 
drying 

- - - - - 

հակասելավային և հողատար-
ման այլ միջոցառումներ 
other anti-downpour and erosion-
preventive activities 

226.0 248.0 205.0 104.0 54.0 

հողի մաքրում թփուտներից, 
քարերից և թափոններից 
cleaning of land from bushes, stones 
and waste 

5320.0 1540.0 1700.3 1446.5 4042.1 

հողերի վերականգնում 
(ռեկուլտիվացիա) 
rehabilitation of land (reclamation) 

4000.0 1003.0 1669.3 1278.5 3974.1 

հանված է հողի բերրի շերտ 
removed fertile land 

3.2 3.2 6.55 14.1 6.0 

հողերի աղազերծում 
land desalting  

520.0 - - - - 

Ագրոտեխնիկական 
և հիդրոտեխնիկա-
կան միջոցառում-
ներ, հա 
Agrotechnical and 
hydroengineering 
activities, ha 

այլ միջոցառումներ 
other activities 

- 136.0 792.0 - - 

օրգանական 
organic 

17500 73857.6 70000.0 80460.0 67814.0 պարատանյութերի
օգտագործում 
use of fertilizers հանքային 

mineral 
178.6 1842.7 2729.4 3359.5 2873.1 

թունաքիմիկատների օգտագոր-
ծում 
pesticide use 

1.1 15.0 9.0 4.4 15.7 

Քիմիական և կեն-
սաբանական միջո-
ցառումներ, կգ/հա 
Chemical and 
biological activities, 
kg/ha 

այլ միջոցառումներ 
other activities 

- 2200.0 1300.0 - - 

հակասելավային 
կառուցվածքներ 
anti-downpour constructions 

16200.0 88700.0 31.5 733000.0 30010.0 

դաշտապաշտպան անտառա-
շերտերի հիմնում 
field-protecting forest layers 
plantation 

79200.0 16220.0 - - - 

հողերի վերականգնում 
(ռեկուլտիվացիա)1 
rehabilitation of land (reclamation)1 

… 1000.0 … … - 

Հողերի պահպա-
նության և արդյու-
նավետ օգտա-
գործման համար 
կատարված ծախ-
սեր, հազ. դրամ 
Expenditure made for 
lands conservation and 
efficiently use,  
thsd. drams այլ միջոցառումներ 

other activities 
- 260.0 50000.0 89000.0 17000.0 

   
 

                                                 
1 Տվյալների բացակայությունը պայմանավորված է տվյալ նպատակայնության ծախսերի առանձնացված 

հաշվառման բացակայությամբ: 
1 The absence of data is connected with the absence of seperated calculation of costs for that purpose. 


