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Սույն հոդվածի նպատակն է գնահատել Շիրակի մարզի Աշոցքի տա-
րածաշրջանի ձմեռային ռեկրեացիայի զարգացման ներուժը: Ունենալով խիստ 
բնակլիմայական պայմաններ և աղքատ լինելով հանքային ռեսուրսների պա-
շարներով` ռեկրեացիան Հայաստանի այս տարածաշրջանի համար կարող է 
լինել տնտեսական զարգացման կարևոր նախադրյալ: 

Մեկ հոդվածի սահմաններում դժվար է անդրադառնալ ռեկրեացիայի 
բոլոր տարատեսակներին, ուստի առավել նպատակահարմար ենք համարել 
վերլուծել Աշոցքի բնական պայմանների ձմեռային հանգստի կազմակերպման 
հնարավորությունները: 

Ներկայումս ոչ մեկի կողմից կասկածի տակ չի դրվում այն տեսակետը, 
որ ռեկրեացիայի և զբոսաշրջության կազմակերպման համար անհրաժեշտ են 
նպաստավոր բնակլիմայական պայմաններ և բարենպաստ բնական միջավայր: 
Շատ անգամներ է ընդգծվել այն հանգամանքը, որ ռեկրեացիայի զարգացման 
գլխավոր նախապայմանը բնական գործոններն են, որոնց գնահատումը առա-
վել կարևոր է նշված ճյուղի զարգացման համար: 

Ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատման գիտական հիմքերը դրվել են 
20-րդ դարի 70-ական թվականներից խորհրդային գիտնականների կողմից: Որ-
պես ռեկրեացիոն աշխարհագրության դասական գործեր՝ առավել նշանավոր 
են Վ.Ս.Պրեոբրաժենսկու (1975), Յու. Ա. Վեդենինի (1969), Ն.Ն. Միրոշնիչենկոյի 
(1969,1984), Բ.Ն. Լիխանովի (1973), Ն.Ս. Միրոնենկոյի, Ն.Տ. Տվերդոխլեբովի 
(1981) և այլոց աշխատությունները: Նշված գիտնականների ճնշող մեծամաս-
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նությունը եկել է այն եզրահանգման, որ տարածքի համալիր գնահատումը 
կարևորագույն պայման է ռեկրեացիոն պոտենցիալի զարգացման համար:  

Այս առումով առավել բարդ է լեռնային ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնա-
հատումը, քանի որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել որոշակի առանձնահատկու-
թյուններ՝ պայմանավորված բարդ ռելիեֆով, կլիմայական պայմաններով (բա-
րենպաստից մինչև անբարենպաստ), բազմազան լանդշաֆտներով, ձնասառ-
ցադաշտային ծածկույթով: 

Լեռնային ռեկրեացիայի կազմակերպման կարևոր խնդիրներից է ժամա-
նակային-սեզոնային բաղադրիչի ճիշտ կազմակերպումը: Հենց սեզոնային 
վիճակը լեռնային երկրահամակարգերի համար հանդիսանում է ռեսուրս, ընդ 
որում, գործառական տարբեր նշանակություններով: Լեռների կլիմայական 
առանձնահատկություններով կարող է պայմանավորված լինել ռեկրեացիոն 
գործունեության բնույթը: Յուրաքանչյուր սեզոնին բնորոշ է ռեկրեացիոն 
գործունեության որոշակի տեսակ: Սեզոնային առանձնահատկության հաշվի 
առնելը կարևոր է ոչ միայն ռեկրեացիոն գործունեության արդյունավետ կազ-
մակերպման համար, այլև անվտանգության նկատառումներով: 

Լեռնային երկրների ռեկրեացիոն յուրացման գործում մեծ կարևորություն 
է ստանում նպաստող և սահմանափակող գործոնների վերլուծությունը, որտեղ 
կլիմայական պայմաններն ունեն որոշիչ դեր: Այս առումով հատկապես առաջ-
նային է համարվում մարդու ֆիզիոլոգիական կոմֆորտայնության հիման վրա 
իրականացված եղանակների տիպայնացումը 1: 

Եղանակների դասակարգման (տարանջատման) ժամանակ մեր կողմից 
նպատակահարմար է համարվել ցրտահարության քամի՝ ջերմաստիճանային 
շեմի կիրառումը:Նման մոտեցումը, մեր կարծիքով, առավել կարևոր է լեռնային 
ռեկրեացիայի կազմակերպման ժամանակ, քանի որ այսպիսի երկրաբնապահ-
պանական ցուցանիշի կիրառումը թույլ է տալիս հստակեցնել դրսում գտնվող 
մարդու հնարավորությունները:  Ըստ եղանակի բարենպաստության՝  լեռնային 
ռեկրեացիայի համար կլիմաները կարելի է դասակարգել հետևյալ հաջորդա-
կանութամբ. ա) բացառիկ բարենպաստ (տևողությունը՝ 210-240օր),  բ) բարեն-
պաստ (տևողությունը՝  150 - 210 օր), գ)նվազ բարենպաստ (տևողությունը՝ 90-
150 օր): 

Բարենպաստության նվազագույն շեմը վերցված է 90 օր՝ նկատի ունենա-
լով տնտեսական արդյունավետությունը2:  

Տարածքի բնական պայմանների ռեկրեացիոն գնահատման համար ան-
հրաժեշտ է վերցնել, այսպես կոչված, հանգուցակետեր, որոնց տվյալների հի-
ման վրա կարելի է իրականացնել գնահատումը: Բացի սրանից, գնահատման 
համար կարելի է օգտագործել փորձագիտական տվյալներ: Ստացված ար-
դյունքների մշակումը կատարվում է վիճակագրական վերլուծության մեթոդով: 
Առավել ճշգրիտ արդյունքներ ստանալու համար կարևոր է նաև գնահատման 
սանդղակի ճիշտ ընտրությունը: 
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Աշոցքի տարածաշրջանի ձմեռային ռեկրեացիայի գնահատման համար 
կարելի է վերցնել 3 հանգուցակետ, որոնք օդերևութաբանական կայաններ և 
պոստեր են: Աշոցքի ձմեռային ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատման ար-
դյունքների քարտեզագրումը անհրաժեշտ է իրականացնել խոշոր մասշտաբով 
(առնվազն 1:100000), քանի որ ավելի փոքր մասշտաբի դեպքում հնարավոր չէ 
պատկերել կոմֆորտայնության պայմանների փոփոխությունը տարածաշրջա-
նային և շրջանային մակարդակներում: 

Բնական և էկոլոգիական պայմաններից, որոնք ներազդում են ձմեռային 
հանգստի կազմակերպման վրա, մեր կողմից ընտրվել են 10 ցուցանիշներ, 
որոնցից 9-ը կլիմայական է, և 1-ը՝ ոչ կլիմայական: Ցուցանիշների ընտրության 
գլխավոր պայմանը պետք է լինի համեմատականությունը և դիտարկումների 
վստահելիությունը: Նկատի ունենալով վերևում ասվածը՝ նպատակահարմար 
ենք համարել տվյալներ վերցնել “Справочник по климату СССР, вып. 16, Арм 
ССР”, ինչպես նաև ՀՀ ջրաօդերևութաբանական վարչության կողմից հրատա-
րակած տվյալները (տե՛ս աղյուսակ 1): 

Ի տարբերություն գոյություն ունեցող գնահատման բազմաթիվ սանդղակ-
ների, որոնց մեծ մասը 5 բալային է 3, մեր կողմից մշակվել է 7 բալային սանդ-
ղակ, որը, մեր կարծիքով, թույլ կտա ավելի լիարժեքորեն գնահատել ցանկա-
ցած գործոն: Գնահատման բալը մեծանում է կոմֆորտայնության գործոնի մե-
ծացման հետ միասին: Ամենաբարձր բալը տասն է, իսկ ամենացածրը՝ մեկը: 
Ձմեռային հանգստի պայմանների գնահատման ժամանակ առավել բարձր բա-
լերը ձևավորվում են ըստ հետևյալ ցուցանիշների. կայուն ձնածածկույթի տևո-
ղությամբ և բարձրությամբ, ձմեռային միջին ջերմաստիճաններով և արևային 
օրերի թվով: 

Ամենացածր բալերի ձևավորման պատճառ կարող է հանդիսանալ ձնա-
բքերով, մառախուղներով, ինչպես նաև ուժեղ քամիներով օրերի թիվը: Գնա-
հատման բալերի մեծությունը սահմանվել է պայմանական անընդհատ (աստի-
ճանաձև) սանդղակով: Միևնույն ժամանակ առաջնային ցուցանիշների պարզ 
գումարումով չի կարելի ստանալ ճշգրիտ տվյալներ բնական պայմանների 
վերաբերյալ, որոնք ցույց կտան միջավայրի կոմֆորտայնությունը: Այս պատ-
ճառով յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար սահմանվել են չափելիության (կա-
րևորության) գործակիցներ՝ մեկից (առավել փոքր ցուցանիշ) մինչև հինգ 
(ամենաէական ցուցանիշի համար): Այս գործակիցները թույլ են տալիս 
արտահայտել միջավայրի յուրաքանչյուր բաղադրիչի (տարր) հարաբերական 
դերը ձմեռային հանգստի և մասնավորապես լեռնադահուկային սպորտի 
կազմակերպման համար: 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

Աղյուսակ 1.     Աշոցքի տարածաշրջանի 3 դիտակետերի տվյալները 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ամասիա 1876 - 9,5 -36 134 84 5 3 11 78 85 
Աշոցք 2009 -11,6 -42 140 79 4 4 7 59 107 
Պաղակն 2004 -12,7 -42 138 74 6 3 8 90 89 
Գործակից  
K 

3 4 3 5 5 3 3 4 4 3 

 

Բալային սանդղակի և չափելիության գործակցի համադրումը կարելի է արտա-
հայտել կոմֆորտայնության գնահատման միասնական բանաձևով, որն առա-
ջարկվել է Վ. Ի. Ֆեդոտովի կողմից 4: Վերջինս, ըստ էության, ներկայացնում է 
միջին թվաբանական և ունի հետևյալ տեսքը. 

                  
KKKK
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332211  

որտեղ A-ն բնական պայմանների կոմֆորտայնության աստիճանի ընդհանուր 
գնահատականն է, C-ն գնահատման i-երորդ տարրի գնահատականն է բալե-
րով,K-ն գնահատման i-երորդ տարրի չափելիության գործակիցը: Միջին կշռա-
յին բալը պատկերացում է տալիս ընդհանուր և հարաբերական բարենպաս-
տության (կամ անբարենպաստության) մասին:  
 

Աղյուսակ 2.       Աշոցքի տարածաշրջանի 10 ցուցանիշների  
բալային գնահատումը 

 

Դիտակետ 
Գնահատման  ցուցանիշները (բալերով) Միջին 

(K) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ամասիա 6 6 4 7 7 4 5 4 5 5 5,4 
Աշոցք 4 4 3 7 7 5 4 5 3 3 4,7 
Պաղակն 4 3 3 7 7 3 5 4 6 5 4,9 

 

Բոլոր գնահատականներն անհրաժեշտ է տալ առանց կլորացումների, այ-
սինքն՝ հենց այնպես, ինչպես ստացվել է հաշվարկից հետո: Աղյուսակ 2-ում 
ներկայացված են բնական պայմանների ցուցանիշների բալային գնահատման 
արդյունքները: 
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Ստացված տվյալների հիման վրա, ինտերպոլյացիայի մեթոդով, հանգու-
ցակետերի միջև տարված են իզոգծեր (իզովիտներ), որոնք ցույց են տալիս կոմ-
ֆորտայնության աստիճանի հավասար ցուցանիշները (նկ. 1): Քարտեզների 
կազմումը կարելի է իրականացնել GIS Mapinfo 5.0 ծրագրով: Մասշտաբի մե-
ծությունը կարող է պայմանավորված լինել քարտեզի օգտագործման նպատակ-
ներով: Մեր կարծիքով, Աշոցքի տարածաշրջանի ձմեռային ռեկրեացիոն ռե-
սուրսների գնահատման քարտեզագրումը առավել նպատակահարմար է իրա-
կանացնել 1:100000 մասշտաբով: 

Առավել հիմնավորված դարձնելու համար գնահատման սկզբունքները 
ստորև ներկայացվում են մի քանի տվյալների գնահատման չափանիշները: 

Ձնածածկութային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար 
շատ կարևոր են տեղի ընտրությունը և ձնաօդերևութաբանական պայմանների 
առանձնահատկությունը: Լեռնադահուկային սպորտի համար ձյան ծածկույթի 
ձևավորման նվազագույն բարձրությունը պետք է լինի 30սմ, իսկ զանգվածային 
հանգստի կազմակերպման համար՝ 40-50սմ 5: Նկատի ունենալով այս տվյալ-
ները՝ մեր կողմից երեք դիտակետերի համար էլ այս ցուցանիշը գնահատվել է 
առավելագույն արժեքով՝ 7 բալ, քանի որ, ըստ աղյուսակ 1-ի տվյալների, ձնա-
ծածկույթի միջին բարձրությունը երեք դիտակետերում տատանվում է 74-84սմ 
սահմաններում: Սա նաև ամենակարևոր գործոնն է լեռնադահուկային սպոր-
տի համար, ուստի կարևորության գործակիցը գնահատվում է 5 բալ: 

Գնահատման ժամանակ մեր կողմից հաշվի են առնվել ոչ միայն բազ-
մամյա միջին տվյալները, այլև հավանական զարգացման տարբերակները: Այս 
առումով լեռնադահուկային սպորտի կազմակերպման համար կարևորագույն 
գործոն հանդիսացող ձնածածկույթը, հավանական զարգացման ցանկացած 
տարբերակի դեպքում երաշխավորված է, քանի որ, ըստ բազմամյա դիտար-
կումների, ձնածածկույթ չձևավորվելու հավանականությունը բոլոր 3 դիտա-
կետերում հավասար է 0-ի 6: 

Ձմեռային ռեկրեացիայի սահմանափակող գործոններից են ուժեղ քամի-
ները: Ամասիայում ուժեղ քամիների առավելագույն ցուցանիշները դիտվում են 
մարտից-օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում, որը չի խանգարում ձմեռա-
յին ռեկրեացիայի կազմակերպմանը: Այսպես՝ դեկտեմբերին Ամասիայում ու-
ժեղ քամիների միջին թիվը նոյեմբեր-մարտ ժամանակահատվածում կազմում է 
11 օր. այն լեռնադահուկային հանգստի կազմակերպման ժամանակահատ-
վածի օրերի ընդամենը 7%-ն է, որն ընդհանուր առմամբ լավ ցուցանիշ է 7: 
Ելնելով բերված տվյալներից՝ գնահատման սանդղակում այս գործոնը կարող է 
ստանալ 5 միավոր: Նույն սկզբունքով գնահատվել են նաև մյուս դիտակետերի 
տվյալները: 
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Նկ.1 Աշոցքի տարածաշրջանի ձմեռային ռեկրեացիայի նպաստավորության  
աստիճանի գնահատման քարտեզ-սխեմա:     Մ 1:500000: 

 
Ձնածածկույթի դինամիկայի վրա մեծ ազդեցություն է թողնում բուքը, 

որը էական դեր է խաղում լեռնային, միջին լեռնային և բարձր լեռնային գոտի-
ներում: Բքի ժամանակ մեծ փոփոխությունների են ենթարկվում ինչպես ձնա-
ծածկույթի բարձրությունը, այնպես էլ նրա խտությունը: Որոշ հատվածներում 
մեկ օրվա ընթացքում ձնածածկույթի բարձրությունը կարող է նվազել մինչև 
50սմ 8, որը բացասական գործոն է լեռնադահուկային սպորտի կազմակերպ-
ման համար, ուստի գնահատվել է 4-5 բալ բոլոր դիտակետերի համար (տե՛ս 
աղյուսակ 2): 

Ձնածածկույթի բարձրության վրա զգալի ազդեցություն են թողնում մա-
ռախուղները: Բացասական ջերմաստիճանի և քամու բացակայության դեպքում 
մառախուղը, նստելով ձնածածկույթի վրա, նպաստում է ձյան հալվելուն ու 
խտանալուն: Մեկ օրվա ընթացքում մառախուղի ազդեցության տակ բացասա-
կան ջերմաստիճանի, բարձր խոնավության և քամու բացակայության պայման-
ներում ձնածածկույթի բարձրությունը կարող է նվազել մինչև 5սմ 8: Նկատի 
ունենալով այս հանգամանքը՝ մառախուղի գործոնը գնահատվել է որպես 
սահմանափակող և ստացել 3-5 բալ (տե՛ս աղյուսակ 2): 

Ընդհանրացնելով վերևում ասվածը՝ կարելի է կատարել որոշակի եզրա-
կացություններ: 
1. Չնայած համեմատաբար խիստ բնական պայմաններին՝ Աշոցքը ունի բոլոր 

հնարավորությունները ձմեռային ռեկրեացիայի զարգացման համար: Վեր-
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ջինս կարող է դառնալ տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման կարևոր 
նախադրյալներից մեկը: 

2. Ըստ քարտեզագրման արդյունքների՝ իզովիտներն ունեն շրջանաձև տա-
րածում, համաձայն որոնց՝ առավել բարենպաստ պայմաններով աչքի են 
ընկնում տարածաշրջանի կենտրոնական տեղամասերը և Ամասիայի ենթա-
շրջանը: 

3. Լեռնային ռեկրեացիան (հատկապես բարձրլեռնային գոտում) օգտագործում 
է այնպիսի տարածքներ, որոնք չեն կարող արդյունավետ օգտագործվել հող-
օգտագործման այլ ոլորտներում և լրացնում են այն «վակուումը», որն առա-
ջանում է բնական համալիրների տնտեսական օգտագործման ոլորտում: 

4. Լեռնային ռեկրեացիոն բնօգտագործման ոլորտում պահպանելով երկրա-
բնապահպանական բաղադրիչը՝ բարձրացվում է լեռնային ռեկրեացիայի 
արդյունավետությունը, այն չի կարող զարգանալ առանց բնապահպանա-
կան բաղադրիչի (հանգստացողներին անհրաժեշտ են մաքուր օդ և մաքուր 
միջավայր): 

 
Л.М. Мартиросян 

Принципи и методы картографирования естественных условий ашоцкого 
региона в целях развития зимней рекреации 

 

        Целью данной статьи оценить потенциал зимней рекреации Ашоцкого 
региона. Имея очень суровые климатические условья и скудный запас полезных 
ископаемых, рекреация для этого региона Республики Армения может стать 
важной предпосылкой для экономического развития. 

В рамках одной статьи трудно анализировать все разновидности рекреации, 
по этому целесообразно исследование естественных ресурсов зимней рекреации 
Ашотского региона Ширакской области Республики Армения. 

 
L.M. Matrirosyan 

The methods of Mapmaking and the Principles of the Assessment  
of Natural Conditions in the Area-district of Ashotsk for the Aim of the  

Development of Winer Recreation 
 

The aim of the given article is to assess the potential of winter recreation 
development in the district of Ashotsk in Shirak Region. Having severe climate and 
poor natural resources, the recreation for this area of Armenia can be of great 
significance for the economic development. 

It is difficult to mention all the types of recreation within the limits of a single 
article, that is why we prefer to analyse the chances of the organization of winter 
recreation/rest in the natural landscapes of Ashotsk.      
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