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Հոդվածում ներկայացված է Շիրակի լեռնաշղթայի 

էկոզբոսաշրջային հնարավորությունը և էկոզբոսաշրջային երթուղու 

քարտեզագրումը: Ներկայացվող օրինակելի երթուղու համար 

կատարված են հաշվարկներ ըստ տեղամասերի, որոնք ցույց են տալիս 

ինչպես երթուղու բարդությունը ամբողջությամբ, այնպես էլ ըստ 

առանձին տեղամասերի: Մեր կողմից կատարված հետազոտություն-

ները ցույց են տալիս Շիրակի լեռնաշղթայի տվյալ տեղամասի 

զբոսաշրջային առանձնահատկությունը և էկոզբոսաշրջային երթուղու 

գրավչությունը: 

Բանալի բառեր. Շիրակի լեռնաշղթա, երթուղի, անիմացիա, 

ծանրաբեռնվածություն, զբոսաշրջություն, բալ, գնահատական, 

էկոտուրիզմ, գետահովիտ: 
 

 Ներածություն: Էկոզբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատումը 

ներկայումս ունի մեծ կարևորություն, քանի որ զբոսաշրջությունը 

Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում է տնտեսության 

զարգացման գերակա ճյուղ: Բացի պատմամշակութային զբոսաշրջային 

ռեսուրսներից, Հայաստանի համար հսկայական հնարավորություններ է 

ընձեռում հարուստ և բազմազան բնությունը: Վերջինս էլ հանդիսանում 

է էկոզբոսաշրջության գլխավոր օբյեկտը: Նկատի ունենալով այս 

հանգամանքը՝ մեր կողմից նպատակ է դրվել հետազոտել և բացահայտել 

հանրապետությունում քիչ հայտնի՝ Շիրակի լեռնաշղթայի 

էկոզբոսաշրջային հնարավորությունները: Կատարված հետազո-

տության արդյունքները թույլ կտան ներկայացնել Շիրակի մարզի 
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զբոսաշրջային հնարավորությունները՝ ավելացնելով մարզ այցելած 

զբոսաշրջիկների թիվը: 

Հետազոտությունը և մեթոդիկան: Շիրակի լեռնաշղթան մտնում է 

Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսային ծալքաբեկորավոր լեռների 

գոտու, արտաքին շարի լեռնաշղթաների մարզի մեջ: Այն ձգվում է 

արեմուտք-արևելք ուղղությամբ՝ Ախուրյան գետի հովտից մինչև 

Թռչկան գետի հովիտ՝ մոտ 83 կմ երկարությամբ: Հյուսիսից այն 

եզրավորվում է Սև և Թռչկան գետերի հովիտներով, հարավում՝ Շիրակի 

և Փամբակի գոգավորություններով:  

Շիրակի միջլեռնային գոգավորության նկատմամբ լեռնաշղթան 

ունի 400-450 մ հարաբերական բարձրություն և հստակ արտահայտված 

է ռելիեֆում: Առավելագույն բարձրությունը կազմում է 2555 մ՝ Ցուլասար 

գագաթում, այլ գագաթներից հայտնի են Մարալսարը (2431մ), 

Սեպասարը (2286մ), Վարանսարը (2365մ): Լեռնաշղթայի միջնամասից 

դեպի հյուսիս ձգվում է առանձին լեռնաբազուկ, որը միացնում է Շիրակի 

լեռնաշղթան Բազումի լեռնաշղթային, իսկ հարավում՝ Զաջուռի 

լեռնանցքի տեղամասում, լեռնաշղթան սահմանակցում է Փամբակի 

լեռնաշդթային [1]: 

Շիրակի լեռնաշղթայի տարբեր հատվածներում մերկանում են 

վերին կավճի կրաքարերը, ինչպես նաև վերին կավճի ու էոցենի 

գաբրոդիորիտները և գաբրոպորֆիրիտները [3]: Իևչ վերաբերում է 

նստվածքային կեղևի կառուցվածքին, ապա լեռնաշղթան կազմված է 

պորֆիրիտներից, տուֆոբրեկչիաներից: Կենտրոնական մասի 

ջրբաժանային գագաթները ծածկված են առավելապես էոցենի տուֆոգեն 

ապարներով, խճաքարերով և խճավազներով: Լեռնաշղթայի 

նախալեռնային գոտում առավելապես տարածված են պրոլյուվիալ 

արտաբերման կոները, որոնք որոշ տեղամասերում միաձուլվելով 

գոյացնում են պրոլյուվիալ շլեյֆներ [2]: 

Հողմնահարման հետևանքով շատ տեղամասերում ձևավորվել են 

ռելիեֆի յուրահատուկ ձևեր, որոնք կարող են հետաքրքրել 

զբոսաշրջիկներին: 

Էկոզբոսաշրջային արահետի քարտեզագրումը: Էկոզբոսաշրջային 

արահետի քարտեզագրման նպատակով որպես փաստացի նյութ 

օգտագործվել են հետազոտվող տարածքի 1:100 000 մասշտաբի 

տեղագրական քարտեզները, որոնց օգնությամբ ռելիեֆի մանրամասն 

վերլուծության միջոցով կազմվել է էկոարահետի հետագիծը, որը տվյալ 

դեպքում անցնում է Շիրակի լեռնաշղթայի ջրբաժանային գոտին 
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լայնակիորեն հատող լեռնանցքներով, ինչպես նաև տեղանքում 

տարածված մանր գետահոսքերի հունային տեղամասերով: Վերջիններս 

առավելապես իրենցից ներկայացնում են Թռչկան և Սև գետերի 

համապատասխանորեն աջակողմյան և ձախակողմյան վտակները: 

Թվային քարտեզի կազմման համար որպես ռելիեֆի թվային հիմք 

կիրառվել են արբանյակային հանույթների միջոցով կազմված 

ASTER_GDEM ռելիեֆի թվային մոդելները: Քարտեզի և էկոարահետի 

երկայնական կտրվածքի կազմումը, ինչպես նաև վերջինիս համար 

մակերևույթի թեքությունների հաշվարկային գործընթացն իրակա-

նացվել է Surfer 19 քարտեզագրական ծրագրի օգնությամբ: Արդյունքները 

ներկայացված են Նկար 1-ում: 

Էկոարահետի ընդհանուր երկարությունը կազմում է մոտ 23 կմ: 

Այն տրոհված է ընդհանուր թվով 18 դիտակետերի, որոնք առավելապես 

կենտրոնացած են Շիրակի լեռնաշղթայի ջրբաժանային գոտում և 

Թռչկան գետի հովտում: 

Էկոարահետի երկայնքով մակերևույթի թեքությունների մասին 

գաղափար կազմելու համար նկարում ներկայացված են նաև 

մակերևույթի թեքությունները, որոնց առավելագույն արժեքը հասնում է 

35°-ի Շիրակի լեռնաշղթայի տեղամասում:  

Երթուղու սկիզբը հանդիսանում է Ջաջուռի լենանցքը (1900մ), 

որպես առաջին օբյեկտ ընտրված է Հզազի ձորոմ գտնվող Մեծ եղեռնի 

զոհերի հուշակոթողը, որից հետո այն կտրուկ բարձրանում է (35°) դեպի 

երկրորդ դիտակետ, որի բարձրությունը արդեն անցնում է 2000մ-ից: Այս 

տեղամասը կարելի է համարել դժվար անցանելի մեծ թեքությունների 

պատճառով: Երթուղու վրա առավել հետաքրքրական է 6-րդ դիտակետը, 

որը գտնվում է ավելի քան 2200մ բարձրության վրա: Այստեղից բացվում 

է հրաշալի տեսարան Շիրակի դաշտի վրա: Երթուղու ամենաբարձր 

կետը գտնվում է 7-րդ դիտակետում, որի բարձրությունը հասնում է 

2400մ: Այն, ըստ էության, գտնվում է լեռնաշղթայի ջրբաժանի վրա, որից 

հետո սկսվում է վայրէջքը դեպի Չիչխանի հովիտ: Դիտակետից 

արևմուտք, մոտ 1կմ հեռավորության վրա բարձրանում է Շիրակի 

լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթը՝ Ցուլասարը (2555մ): Վերջինս 

հանդիասնում է էկոզբոսաշրջային երթուղու գլխավոր դիտարժան 

օբյեկտներից մեկը: Ցուլասարը իրենից ներկայացնում է կոնաձև մի 

գմբեթ, որը կազմված է կրաքարերից, անդեզիտներից, տեղ-տեղ 

մերկանում են դացիտային ապարներ: Լեռնալանջերի թեքությունը 

հյուսիսային լանջերին անցնում է 30°-ից, ինչը զգալիորեն դժվարացնում 
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է վերելքը: Ավելի բարդ է վերելք իրականացնել հարավային կողմից, 

քանի որ այս հատվածում լանջերն ունեն մեծ մասնատվածություն և 

բարդ հովտաձորակային ցանց: Զբոսաշրջիկների համար առավել 

հարմարը Ցուլասարի արևելյան լանջն է, որտեղ թեքությունները չեն 

գերազանցում 20°-ը: 

 
Նկ. 1: Էկոարահետի երթուղին և ընդլայնական կտրվածքը: 

 

Վերելքի ընթացքում հունիս-հուլիս ամիսներին զբոսաշրջիկների 

համար հեատքրքրական կլինի ենթալպյան բուսածածկույթը, որ 

Ցուլասարի լանջերին տարածվում է մարգագետնային բուսակա-

նություն, որն աչքի է ընկնում տեսակային մեծ բազմազանությամբ: 

Այստեղ մեծ տարածում ունեն Օշեի զանգակածաղիկը, Ստևենի 

խատուտիկը, ուրցի և վայրի սոխի բազմաթիվ տեսակներ: Նման 

տեսակային բազմազանության պայմաններում զբոսաշրջիկների համար 

կարելի է կազմակերպել օգտակար բույսերի և դեղաբույսերի հավաք: 

7-րդ դիտակետից երթուղին իջնում է մեղմաթեք լանջով, ոչ խորը  

V-աձև հովտով, իսկ թեքությունները տատանվում են 12-ից մինչև 23°-ի 

սահմաններում: 9-րդ դիտակետից մինչև Թռչկան ջրվեժի երթուղին 
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անցնում է Չիչխան գետի հովտով, որն իրենից ներկայացնում է V-աձև 

ասիմետրիկ հովիտ: Այն ունի փարթամ և շատ յուրահատուկ 

բուսականություն, ինչը լավ նախադրյալ է բուսաբանական տուրերի 

կազմակերպման համար: 

Ռելիեֆը ավելի է բարդանում Թռչկան ջրվեժից մինչև Շիրակամուտ 

ընկած հատվածում, որտեղ գետահովիտը վերածվում է կիրճի: 

Երկրաբանական մերկացումները, յուրահատուկ ձևերը, երթուղու այս 

հատվածը ևս դարձնում են խիստ գրավիչ զբոսաշրջիկների համար: 

Կիրճի  աջակողմյան լանջերը անտառապատ են, այստեղ պահպանվում 

են կաղնու ռելիկտային եզակի անտառներ: 

Ամբողջ երթուղու ընթացքում հնարավություններ կան 

ձկնորսության համար: Կարելի է իրականացնել օգտակար բուսերի, 

սնկերի և դեղաբույսերի հավաքում: 

Մեր կողմից կատարվել է նաև ներկայացված երթուղու 

բարդության գնահատում: Վերջինս անհրաժեշտ է կատարել երթուղի 

դուրս գալուց առաջ: Հետիոտն երթուղու բարդության գնահատման 

մեթոդիկան հիմնվում է մի շարք ցուցանիշների ինտեգրալ 

գնահատականի վրա: 

Այդ ցուցանիշների մեջ են մտնում՝ 

ա) երթուղու տևողությունը, 

բ) արգելքների առկայությունը երթուղու վրա, 

գ) երթուղու երկարությունը (L), 

դ) երթուղու տևողությունը (T), 

ե) երթուղու ինքնավարությունը, 

զ) բարձրությունների ամպլիտուդան (Δh): 

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում զբոսաշրջային երթուղիները չունեն մեծ 

երկարություն, մեր կողմից կազմվել է հետիոտն երթուղու գնահատման 

նոր աղյուսակ, որտեղ ներկայացված տվյալները մշակվել են մեր կողմից 

(տես՝ աղյուսակ 1.):  

Հաշվարկելու համար երթուղու բարձրությունների տատանման 

գործակիցը՝ մեր կողմից օգտագործվել է հետևյալ բանաձևը. 

                                                                            (1), 
որտեղ՝ K- բարձրությունների տատանման գործակիցն է, Δh – երթուղում 

բարձրությունների տատանման գումարային արժեքն է, (կմ), B – 4կմ 

նորմավորման արժեքը: Երթուղու ինքնավարության գործակիցը 

վերցված է աղյուսակ 3-ից: 
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Աղյուսակ 1.  

Հետիոտն երթուղու բնութագրիչները 

Երթուղու ցուցանիշները 

Երթուղու բարդության 

աստիճանը 

I II III IV V VI 

Երթուղու տևողությունը (T) օր,     

(ոչ պակաս քան) 
2 4 6 8 10 12 

Երթուղու երկարությունը (L) կմ   

 (ոչ պակաս քան) 
5 10 15 20 25 30 

Արգելքների քանակությունը (ԱՔ) (մինչև) 2 4 6 8 10 12 

Շրջանի դժվարամատչելիությունը Որոշվում է աղյուսակ 2 

Շրջանի աշխարհագրական ցուցանիշը Որոշվում է աղյուսակ 2 

Երթուղու ինքնավարությունը Որոշվում է աղյուսակ 3 

Բարձրությունների ամպլիտուդայի 

գործակիցը (K) 
Որոշվում է բանաձևով 2 

Ընդամենը       
 

Օգտագործելով տվյալները՝ ստորև բերված բանաձևով մեր կողմից 

հաշվարկվել է երթուղու ինտեգրալ գնահատականը, ինչը լիարժեքորեն 

բացահայտում է առաջարկվող երթուղու բարդությունը, 

առանձնահատկությունը և երթուղուն մասնակցելու մարդկանց 

հնարավորությունները: 

                                                      D= G × K × A                                               (2) 

Աղյուսակ 2.  

Աշխարհագարական շրջանների դժվարանցանելիության գործակիցները 

և աշխարհագրական ցուցանիշները1 

№ Շրջանի անվանումը 
Դժվարանցանելիության 

գործակիցը (K) 

Աշխարհագրական 

ցուցանիշը (G) բալ 

1 Ղրիմ 0,30 2 

2 Անդրկովկաս 0,33 4 

3 Արևմտյան Կովկաս 0,35 4 

4 Արևելյան Կովկաս 0,40 5 

5 Կենտրոնական Կովկաս 0,42 5 

6 Ալթայ 0,60 8 

7 Պամիր 0,70 9 

Հաշվարկների արդյունքնում ստացվել են հետևյալ արդյունքները. 

երթուղու բարձրությունների տատանման գործակիցը՝ 100: Ըստ 

                                                 
1 Ըստ Методика категорирования пешеходного маршрута (утверждено решением 

Президиума ФСТР от 30 ноября 2016 г.) 
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աղյուսակ 3-ի տվյալների՝ երթուղու ինքնավարության գործակիցը 

հավասար է 0,7-ի, քանի որ երթուղին անցնելու համար անհրաժեշտ է 

տրանսպորտային օժանդակություն: 

Աղյուսակ 3.  

Երթուղու ինքնավարության ցուցանիշը 
 

Երթուղու ինքնավարության աստիճանը 

 

Ինքնավարության 

գործակիցը (A)2 

Երթուղին անցնելու է խումբը լիարժեք 

ինքնավարությամբ: 
1,0 

Երթուղին անցնելու է խումբը տրանսպորտային 

օժանդակությամբ: 
0,7 

Երթուղին անցնում է մեկ բնակավայրով: 0,5 

Երթուղին անցնում է երկու և ավելի բնակավայրերով: 0,2 

Հաշվարկի համար երրորդ ցուցանիշը վերցված է աղյուսակ 2-ից: 

Արդյունքում պարզ է դառնում, որ առաջարկվող երթուղու ինտեգրալ 

գնահատականը կազմում է 280 բալ, ինչը համապատասխանում է միջին 

բարդության երթուղիների չափանիշին: Ստացված ինտեգրալ 

գնահատականը համեմատելով աղյուսակ 3-ում ներկայացված 

տվյալների հետ3՝ կարելի է ասել, որ ներկայացված երթուղին կարող են 

անցնել նաև ոչ հատուկ պատրաստվածության զնոսաշրջիկները: 

Եզրակացություններ: 

Կատարված հետզոտության հիմա վրա կարելի է ասել որ. 

1. Ներկայացված երթուղին ճիշտ է ընտրված: Այն ունի 

բավականաչափ ռեսուրսներ, որոնց հիմքում ընկած են հարուստ 

կենսաբազմազանությունը և բարդ երկրաբանական կառուցվածքը: 

2. Երթուղին ունի միջին բարդություն, ինչը թույլ կտա այն 

իրականացնել զբոսաշրջիկների մեծ շրջանակներում, տարբեր 

տարիքային խմբերում՝ առանց սահմանափակումների: 

3. Երթուղու ինտեգրալ գնահատականը կարող է փոփոխվել՝ 

պայմանավորված նրա ինքնավարության աստիճանի 

փոփոխությունով:  

4. Զբոսաշրջային երթուղիների գնահատման՝ մեր կողմից 

ներկայացված մեթոդիկան կարելի է օգտագործել Հայաստանի 

տարածքում այլ երթուղիների գնահատման համար, քանի որ 

                                                 
2 Для маршрутов 1-2 категории сложности коэффициент автономности маршрута равен 1. 
3Դժվարանցանելիության գործակիցը Անդրկովկասի համար 0,33 է, որը միջին 

ցուցանիշ է, իսկ աշխարհագրական ցուցանիշը 4 է, որը նույնպես միջին ցուցանիշ է:   



52 

 

ստացված արդյունքները սպառիչ տեղեկություն են տալիս 

երթուղու վերաբերյալ: 

 

ОЦЕНКА ЭКОТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ШИРАКСКОГО ХРЕБТА И 

ЕГО КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Мартиросян Л. М., Абрамян В. М., Саргсян Р. С., Акобян А. А.  

 

В статье представлены экотуристические возможности Ширакского 

хребта и картографирование экотуристического маршрута. Для 

представленного примерного маршрута проведены подсчеты по 

отдельным участкам, которые отражают сложность как всего маршрута, 

так и его отдельных участков. Проведенные нами исследования отражают 

туристические особенности исследуемой части Ширакского хребта и 

привлекательность экотуристического маршрута. 

Ключевые слова: Ширакский хребет, маршрут, анимация, нагрузка, 

туризм, баллы, оценка, экотуризм, речная долина. 

 

ASSESSMENT OF ECOTOURISTIC RESOURCES OF SHIRAK MOUNTAIN 

RANGE AND ITS MAPPING 

Martirosyan L. M., Abrahamyan V. M., Sargsyan R. S., Hakobyan A. A. 

 

The article presents the ecotourism opportunities of the Shirak range and 

the mapping of the ecotourism route. For the presented approximate route, 

calculations were made for individual sections, which reflect the complexity of 

both the entire route and its individual sections. Our research reflects the 

tourist features of the studied part of the Shirak range and the attractiveness of 

the ecotourism route. 

Keywords: Shirak range, route, animation, load, tourism, points, 

assessment, ecotourism, river valley. 
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