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1. Թեմայի վերնագիրը.      « Շիրակի մարզի զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն 

համալիրի վերլուծությունը, գնահատումը և 
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ԹԵՄԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Շիրակի պետական համալսարանի աշխարհագրության, կենսաբանության և 

քիմիայի ամբիոնում իրականացվող « Շիրակի մարզի զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն 

համալիրի վերլուծությունը, գնահատումը և քարտեզագրումը զբոսաշրջության 

զարգացման նպատակով» գիտահետազոտական թեմայի երկրորդ փուլի աշխատանքները 

սկսվել են 2019թ. նոյեմբերի 11-ից: 

Աշխատանքի երկրորդ փուլում, աշխատանքային խմբի կողմից իրականացվել են 

Շիրակի մարզի տարածքում գտնվող պատմամշակութային  հուշարձանների վերաբերյալ 

հետզատություն: Կատարվել է հուշարձանների գույքագրում և դասակարգում   

Շիրակի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների հետազոտման համար 

որպես տեղեկատվության աղբյուր հանդիսացել է ՀՀ Կառավարության 15 մարտի 2007 

թվականի N 385-Ն որոշումը, համաձայն որի հաստատվել է պետական սեփականություն 

համարվող և օտարման ոչ ենթակաա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների 

ցանկը: [10]: Տրված ցուցակից առանձնացվել և կազմվել է Շիրակի մարզի տարածքում 

գտնվող հուշարձանների ցանկը: Միաժամանակ պայմանավորված զբոսաշրջության 

առանձնահատկություններով՝ վերոնշյալ ցանկից էլ դուրս են բերվել բոլոր այն 

հուշարձանները, որոնք առավել գրավիչ են և կարող են ընդգրկվել զբոսաշրջային 

երթուղիներում: 

Հուշարջանների զբոսաշրջային գնահատմար համար նպատակահարմար են գտել 

ցույց տալ պատմական հուշարձաններով հագեցվածության ցուցանիշն ըստ Շիրակի 

մարզի ենթաշրջաններով: Ըստ այդմ առանձնացրել ենք 5 ենթաշրջաններ. Ամասիայի, 

Աշոցքի, Ախուրյանի, Անիի և Արթիկի: Նշված ենթաշրջանների զբաղեցրած տարածքը 

համընկնում է  նույնանուն նախկին վարչական շրջանների հետ: Հուշարձանների 

հագեցվածության գնահատումն էլ տրված է վերը նշված ենթաշրջանների համար: 

Կազմվել է նաև հուշարձանների տեղաբաշխման քարտեզ ըստ ենթաշրջանների: 

Քարտեզագրական աշխատանքների հիմնական մասը կատարվել է ArcMAP 10.5 

ծրագրային միջավայրում: Առաջին քայլով կազմվել է ուսումնասիրվող տարածքի 

քարտեզագրական հենքը, որը ներառոմ է Շիրակի մարզի տարածական սահմանները, 

ճանապարհատրանսպորտային և բնակավայրերի ցանկը: Պատմամշակութային 
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հուշարձանների քարտեզի կազմման նպատակով վերոնշյալ .kml ֆորմատով ֆայլը 

ենթարկվել է կոնվերտացիայի և վերափոխվել շերտային ֆայլի, ինչից հետո ավտոմատ 

ձևով, ելնելով դրանց տարածական կոորդինատներից, պատմամշակութային 

հուշարձանները տեղայնացվել են հենքային քարտեզի վրա: Արդյունքում կազմվել է 

Շիրակի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների քարտեզը, որտեղ հանդես են 

գալիս 7 հիմնական տիպի հուշարձաններ՝ վանքեր և եկեղեցիներ (թվով 46), 

դամբարանադաշտեր և քարակույտեր (թվով 11), ամրոցներ (թվով 26), բնակատեղիներ 

(թվով 42), սրբավայրեր (թվով 5), քարայր-կացարաններ (թվով 10) և մեկ կամուրջ՝ 

Խարկովի կամուրջը Ախուրյան գետի վրայով: Ելնելով տիպաբանությունից դրանք 

ենթարկվել են նաև դասակարգման և ներկայացվել համապատասխան պայմանական 

նշանների ձևով: Աղյուսակ 1-ում բերվում է նաև առանձնացված պատմամշակութային 

հուշարձանների անվանումները և հերթական համարները ըստ կազմված քարտեզի: 

Շիրակի մարզի տարածքում պահպանվել են բազմաթիվ պատմամշակութային 

հուշարձաններ՝ ամրոցներ, դամբարանադաշտեր, բնակատեղիներ, գերեզմանոցներ, 

եկեղեցիներ, բնակելի տներ, տնտեսական կառույցներ և այլն, որոնց ուսումնասիրումը, 

դասակարգումն ու պահպանությունը հնարավորություն է տալիս դրանց նպատակային 

օգտագործման ինչպես գիտական ու կրթական, այնպես էլ զբոսաշրջային ոլորտումֈ 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հուշարձանները տարածքի պատմության լուռ 

վկաներն են և արտացոլում են տարածքի ու այնտեղ ապրող բնակչության անցած 

պատմական ուղին,  մեր նպատակն է անդրադառնալ մարզի պատմամշակութային 

հուշարձանների դասակարգմանը, ինչը կհեշտացնի դրանց գնահատումը, որպես 

զբոսաշրջության օբյեկտ:  

Շիրակի մարզի տարածքը կազմում է «Աշխարհացոյց»-յան Այրարատ աշխարհի 

Շիրակ գավառի արևելյան հատվածըֈ Մարզի տարածքը հյուսիսից եզերում են Չլդըրի, 

հյուսիս-արևմուտքից՝ Եղնախաղի լեռները, արևմուտքից՝ Ախուրյան գետը, արևելքից՝ 

Ջավախքի լեռնավահանը, իսկ հարավից Արագածի հյուսիսային լեռնալանջերըֈ 

Մարզի տարածքը հարուստ է մարդկության գրեթե բոլոր ժամանակաշրջաններին 

վերաբերվող պատմական հուշարձաններով, ինչը լավ նախադրյալ է զբոսաշրջության այս 

տեսակի զարգացման համար: Հոդվածում զետեղված նյութը նաև օգտակար կլինի 
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էքսկուրսավարների համար՝ Շիրակի մարզում զբոսաշրջային պատմամշակութային 

տուրերի կազմակերպման գործում: 

 Հայոց պատմության հնագույն շրջանի վերաբերյալ հիմնական աղբյուրը 

հնագիտական ուսումնասիրություններն են, որոնք մեծ չափով կատարվել են նաև Շիրակի 

մարզի տարածքումֈ Հայկաձոր գյուղում հետազոտված հին քարի դարի բացօթյա կայանը, 

որտեղ հայտնաբերվել են վանակատե գործիքներ, ապացույց է այն բանի, որ Շիրակը եղել 

է հասարակական կյանքի կազմավորման օրրաններից մեկըֈ Այդ մասին են վկայում նաև 

մեգալիթյան կառույցները Բենիամին և Զույգաղբյուր (Ք.ա.II-Iհազ.)  գյուղերի 

շրջակայքումֈ Բենիամին գյուղից 2,5 կմ հյուսիս-արևմուտք, Դրասխանակերտ քաղաքից 

մինչև վաղբրոնզեդարյան բնակատեղի, առկա են Ք.ա.V-II հազարամյակների մեգալիթյան 

կառույցներֈ Վերջիններս դամբարանային կամ պաշտամունքային կառույցներ են 

կատարված անմշակ կամ կոպիտ մշակված մակերեսով մեծածավալ քարերիցֈ Ջրառատ 

գյուղում գտնվել են  Ք.ա.III հազ. Նախնադարյան համայնական դարաշրջանի 

պաշտամունքային կոթողներ՝ մենհիրներ, որոնք նվիրված են նախնիների հիշատակինֈ 

Պետք է ասել, որ նշված հուշարձանները գրեթե չեն ներկայացված զբոսաշրջային 

փաթեթներում:  

Ք.ա. III հազարամյակի կեսերից (2400-1500) սկսվում է միջին բրոնզի դարը, երբ 

Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնական և հյուսիսային շրջաններում հաստատվում են 

վաղ դամբարանաբլուրների և գունազարդ խեցեղենի մշակույթը կրող հնդեվրոպական 

ցեղախմբերֈ Նրանց ստեղծած մշակույթն  ընդգրկում է ողջ Հայկական լեռնաշխարհըֈ Այս 

դարաշրջանի հուշարձանների 70 տոկոսը կազմում են դամբարանադաշտերը [1]ֈ Շիրակի 

մարզի տարածքի 61 բնակավայրերին հարակից տարածքներում պեղվել են 

դամբարանադաշտեր, որոնք թվագրվում են Ք. ա. III-I (Արթիկ, Աղին, Խարկով, 

Գուսանագյուղ, Լանջիկ, Լեռնակերտ, Կամո, Կարմրաքար, Հայկավան, Հառիճ, Հոռոմ, 

Հովիտ, Մարմաշեն, Մուսայելյան (Ախուրյան), Սարատակ, Սպանդարյան, Քեթի և այլն)   

կամ Ք.ա. II-I (Մարալիկ, Ազատան, Անիպեմզա, Բանդիվան և այլն) հազարամյակներով 

[2]ֈ Դամբարանադաշտերը հիմնականում տարածված էին ամրոցների կամ 

բնակատեղիների շրջակայքումֈ  

Հայաստանը հին աշխարհի այն տարածաշրջաններից է, որտեղ ծագել ու 

ձևավորվել են ամրաշինության (բերդշեներ) սկզբունքներըֈ Հզոր պարիսպներով 
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ամրոցների կառուցումը սկիզբ է առնում վաղ բրոնզի դարում, բայց վերջնականապես 

ձևավորվում է ուշ բրոնզի դարում (1500-800), հիմք դնելով հայ մշակույթին բնորոշ 

«կիկլոպյան» կոչվող ամրոցների կամ բերդշենների մշակույթինֈ Շիրակի մարզի ողջ 

տարածքը ծածկված է բերդշենների  ցանցով, որոնց շրջակայքում մեծ մասամբ 

տարածվում են բնակատեղիներ ու դամբարանադաշտերֈ Ք.ա.III-II հազարամյակով է 

թվագրվում Անուշավան գյուղի ամրոցը, որն ընկած է բնակավայրից 3կմ հարավ-արևելք, 

ավազահանքերի մոտ, շրջակայքում կա դամբարանադաշտ, իսկ «Տողուզըլվա» կոչվող 

ձորի լանջին նույն շրջանի բնակատեղին էֈ Նույն ձորում գտնվել է քարայր կացարանների 

համալիր՝ ութ քարայր կացարաններովֈ Ք.ա.  III-II հզ.-ի ամրոցներ կան Այգաբաց, 

Ախուրիկ (1,5կմ հյուսիս արևմուտք՝ Աղլի բաբա վայրում), Լեռնակերտ («Վարի բերդ», 

«Վերին բերդ»), Հառիճ, Հոռոմ, Հողմիկ, Ձիթհանքով, Մեղրաշեն, Ջրառատ (Մոլի բերդ), 

Քեթի գյուղերի շրջակայքում, Ամասիա գյուղից հյուսիս-արևմուտք, Ախուրյանի աջ ափին, 

«Չատին դարա» վայրումֈ Ավելի շատ են Ք.ա.II-I հզ-ով թվագրվող բերդշեներըֈ Դրանցից 

են Մարալիկ բնակավայրից 3 կմ արևելք ընկած ամրոցը և ևս մեկ ամրոց բնակավայրից 5 

կմ արևմուտք՝ հայտնի «Ծակ քար» անունովֈ Ամրոցներ կան  Ազատան գյուղի «Ղռեր» 

կոչվող բլուրներից մեկի գագաթին, Բաշգյուղի «Գռներ» բլրի գագաթին և «Գյունեյ» 

վայրում, Հոռոմ գյուղի «Ղալաչա» բլրի վրա ինչպես նաև Աղին, Բանդիվան, Զորակերտ, 

Լանջիկ, Լեռնուտ, Ծաղկուտ, Կարմրավան, Ձորակապ, Սառնաղբյուր և այլ գյուղերի 

շրջակայքումֈ Գուսանագյուղի բերդ-շենի կիկլոպյան կառուցումների մեջ արդեն 

բավական զգալի է առաջադիմությունըֈ Դրանք տարածվում են քարքարոտ, բարձրաբերձ, 

ամրություններ ու բնակարաններ կառուցելու համար հարմարավետ բլուրների և նրանց 

միջև ընկած հարթավայրերի վրա [3] ֈ 

Շիրակի մարզի տարածքում պեղվել ու հայտնաբերվել են նաև պաշտամունքային 

առարկաներֈ Այսպես օրինակ Դարիկ գյուղում (Ամասիայի տարածաշրջան), 

քարակույտերի մեջ գտնվել է վիշապաքար (Ք.ա. II-I հզ)ֈ Այս ինքնատիպ կոթողները 

հատուկ են միայն Հայկական լեռնաշխարհի մշակույթին և տեղադրվել են թե՛ բնական և 

արհեստական ջրավազանների թե՛ աղբյուրների ակունքների մոտ, ինչպես նաև 

դամբարանների մեջ՝ խորհրդանշելով վերածննդի գաղափարըֈ 

Զոհամատուցման ու ծիսակատարության վայրերում կանգնեցվել են կուռքեր, 

կառուցվել զոհասեղաններֈ Շիրակի մարզի Հայկաձոր գյուղի մոտ, սահմանային ուղեկալի 
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տարածքում գտնվել է տուֆե ժայռի վրա կերտված զոհասեղան (Ք.ա. II հազ. II կես)ֈ 

Զոհասեղաններ են գտնվել նաև Հոռոմ (Ք.ա. II հազ) և Անիպեմզա (II-I հզ.) գյուղերումֈ 

Թ. Թորամանյանը պաշտամունքի վայր է համարում Լեռնակերտ գյուղի Վարի բերդ 

կոչվող բարձունքում աստճանական բուրգի նմանվող կառույցըֈ Բարձունքի գագաթի 

ընդարձակ տարածության վրա կա միայն մի փոքր սենյակ, իսկ գագաթից մինչև ստորոտ 

ընկած են միմյանց հաջորդող հինգ կարգ պարսպապատեր, որոնք 

շինված են մեծազանգված քարերով՝ առանց կրաշաղախի[4]ֈ Թ. Թորամանյանը 

պաշտամունքի այդ վայրը նմանեցնում է քաղդեական տաճարի[5]ֈ  

Ք.ա. IX դարում Հայկական լեռնաշխարհի ողջ տարածքն ընդգրկող միասնական 

հայկական պետություն է ձևավորվում՝ Վանի կամ Արարատյան թագավորությունը՝ 

դառնալով Առաջավոր Ասիայի հզորագույն պետություններից մեկըֈ Այս շրջանից մեզ են 

հասել արձանագրություններ, ամրոցներ, ապարանքներ, տաճարներ, բերդաքաղաքներ և 

այլնֈ Վանի թագավորները իրենց կատարած արշավանքների և շինարարական 

աշխատանքների վերաբերյալ թողել են գրավոր հիշատակություններ՝ սեպագիր 

արձանագրություններ, որոնցից երկուսը գտնվել են Շիրակի մարզի տարածքումֈ 

Արձանագրություններից մեկը գտնվել է Սպանդարյան (Ղուլիջան) գյուղում, Կարկաչուն 

գետի ափին, ժայռի վրաֈ Այն թողել է Արգիշտի I-ը: Մյուս արձանագրությունը Մարմաշենի 

ժայռափոր արձանագրությունն է: Անհրաժեշտ միջավայրի ստեղծումից հետո, երկու 

արձանագրություններն էլ կարող են դառնալ մատչելի զբոսաշրջիկների համար:  

Վանի թագավորության շրջանի ամրոցներ են պահպանվել Գուսանագյուղ և Հոռոմ 

գյուղերումֈ Գուսանագյուղի «Բերդ յալ» ամրոցը գտնվում է գյուղից 1,5 կմ դեպի արևմուտք, 

ենթադրվում է, որ Վանի թագավորության շրջանում է կառուցվելֈ Ենթադրվում է նաև, որ 

IX դարում է կառուցվել Հոռոմի ամրոցը, որն անվանում են «Ուրարտական միջնաբերդ 

(ցիտադել)»ֈ Այն ունի պաշտպանական հզոր պարիսպ, որից պահպանվել են տուֆե խոշոր 

քարերով կառուցված՝ կիկլոպյան շարվածքով հատվածներֈ Ամենայն 

հավանականությամբ Վանի թագավորները վերաշինել ու ամրացրել են Հոռոմ գյուղի 

ամրոցը, որովհետև այստեղ նախնադարյան կիկլոպյան կառուցումների հետ մեկտեղ 

նկատվում են նաև Վանի թագավորության շրջանի շինությունների հետքերֈ Կառնուտ 

գյուղի տարածում գտնվել է Ք.ա. VIII-VII դարերով թվագրվող ջրամբար («Սբ. Մինաս»), 

բլրի վրաֈ Պահպանվել են խողովակների մնացորդներըֈ 
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Վանի թագավորության քաղաքական և մշակութային լիիրավ հաջորդը Հայկական 

լեռնաշխարհում Երվանդյան Հայաստանն է: Այս ժամանակաշրջանում զարգացել է 

քաղաքաշինությունը, կառուցվել են ամրոցներ, տաճարներֈ Շիրակի մարզի տարածքում 

այս շրջանի հետաքրքիր հուշարձաններ են պեղվել Բենիամին գյուղի տարածքումֈ 

Գյուղից 0,5 դեպի արևմուտք փռված է Դրասխանակերտ քաղաքատեղին, որը գոյություն է 

ունեցել Ք.ա. V- Ք.հ.IV-րդ դարերումֈ Քաղաքատեղիից արևելք Ք.ա. III – Ք.հ. IVդդ-ի 

դամբարանադաշտ էֈ Բլրի վրա բացվել է Ք.ա. V-I դդ-ի պալատական շինություն, որը եղել 

է սրբատեղիֈ Եվս մեկ պալատական շինություն Ք.ա.I դ-Ք.հ.I դ գտնվել է Գյումրի տանող 

ճանապարհի ձախ կողմում և նույնպես եղել է սրբատեղիֈ 

Շիրակավան գյուղից 3կմ հարավ է գտնվում Ք.ա. Ք.ա.VI-Ք.հ.III դդ-ի «Անտիկ 

Շիրակավան» բնակատեղինֈ Բնակատեղիից հյուսիս և հարավ-արևմուտք տարածվում են 

Ք.ա.VI-IV դդ-ի դամբարանադաշտերֈ Բնակատեղիում գտնվել է Ք.ա. I-Ք.հ. I դդ-ի 

սյունասրահ և Ք.ա. I դարի սրբարանֈ 

Ջրափի գյուղից դուրս՝ Արմավիր-Գյումրի խճուղու աջ կողմում պահպանվել է ուշ 

անտիկ շրջանից մինչև վաղ միջնադարի բնակելի համալիր՝ բաղկացած չորս մեծ 

կացարաններիցֈ Հողմիկ գյուղի հարավարևմտյան ծայրամասում գտնվել է անտիկ շրջանի 

տաճարային համալիր՝ բաղկացած մի քանի սենյակներից ու սրահներիցֈ Համալիրը 

կառուցվել է Արտաշես II թագավորի օրոք (Ք.ա. 30-Ք.ա.թթ)ֈ Համալիրը հեթանոսական 

տաճարների ավան է, որի առանցքը կազմում են Անահիտի, Արամազդի ու Միհրի 

սրահներըֈ Այստեղ տեղ են գտել նաև Վահագնի, Աստղիկի, Նանեի, Բարշամի 

տաճարներըֈ Սրահներից մեկում հայտնաբերվել է կավե փոքրիկ օղակ, որի վրա կա 

հունարեն գրություն «4 ձի զոհաբերվում է Միհրին»ֈ Սենյակների երկայնքով կառուցվել է 

նստարան, որն ընդհատվում է կավե զոհասեղանովֈ 

Հելլենիզմի շրջանի ամրոցներ են գտնվել նաև Սարապատ, Ղազանչի (Ք.ա. III-

Ք.հ.III), Բաշգյուղ (Ք.ա.III- Ք.հ,III դդ-ում՝ լեռան գագաթին, «Ջղրի դոշ» վայրում) 

գյուղերումֈ Իսկ Մուսայելյան (Ախուրյան) գյուղի ամրոցում, որը թվագրվում է Ք.ա. II-I հզ-

ից մինչև անտիկ-վաղ միջնադար, գտնվում է Ք.ա.III դարով թվագրվող միջնաբերդըֈ 

Բնակավայրից 3,5 կմ արևելք գտնվել է Ք.ա.III – Ք.հ.IVդդ-ի ջրամբարների համակարգֈ 

IV –VII դարերից մեզ են հասել հիմնականում կոթողային ու պաշտամունքային 

կառույցներֈ Հայաստանի առաջին եկեղեցիներն ունեին միանավ ու եռանավ բազիլիկ 
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հորինվածքֈ Շիրակի մարզի տարածքում պահպանվել են մեծ թվով բազիլիկ եկեղեցիներֈ 

Միանավ բազիլիկ եկեղեցիներ կան Արթիկում (IV-V դար), Լեռնակերտում (IV-Vդդ), 

Կառնուտում (IV-Vդդ վերանորոգված Xդ-ում)ֈ Պեմզաշենի եկեղեցական համալիրը (V-VII 

դդ) գտնվում է գյուղի մեջ և ներառում է V դարի միանավ բազիլիկ, VII դարի միանավ 

բազիլիկ և VII դարի խաչաձև, եռախորան, կենտրոնագմբեթ եկեղեցիներֈ Շիրակի մարզի 

Անիպեմզա գյուղի արևելյան եզրին է գտնվում V-VI դդ-ի Երերույքի տաճարը (Սբ. 

Կարապետ), որը վաղմիջնադարյան մեզ հայտնի կառույցներից ամենամեծն է ու 

ամենաարժեքավորըֈ Այն կիսականգուն էֈ Եկեղեցու հարավարևելյան պատին 

պահպանվել է V դարի մի արձանագրություն՝ հունարեն լեզվովֈ Նրա մոտ է գտնվում 

նույնանուն բնակատեղը, որն ըստ երևույթին առաջացել է վաղ միջնադարում, եղել է մեծ 

ավան և բավական երկար ժամանակ շեն է մնացելֈ Տաճարից 25մ հարավ-արևելք եղել է V-

VI դարերի մի եկեղեցի, որը սակայն ավերված է և պահպանվել է միայն պայտաձև 

խորանըֈ Անիպեմզայում գտնված հետաքրքիր հուշարձաններից են նաև ջրամբարը 

(Vդար) և պեմզայի արդյունահանման հանքահորը Ախուրյանի կիրճում (V-VIդար)ֈ 

V դարի վերջից Հայաստանում համատարած են դառնում տարբեր ձևերի 

կենտրոնագմբեթ եկեղեցիներըֈ Շիրակի մարզում վաղ միջնադարի խաչաձև 

կենտրոնագմբեթ եկեղեցիներ են պահպանվել մարզի տարբեր բնակավայրերումֈ 

Դրանցից են Արթիկի Սբ. Ստեփանոս (6-7-րդ դար, խորանում պահպանվել են 

որմնանկարի մնացորդներ), Սբ. Գևորգ (Սբ. Լուսավորիչ) (6-7-րդ դար), քաղաքի մեջ Սբ. 

Գևորգ եկեղեցուց 30մ արևելք Սբ. Աստվածածին (Սբ. Մարինե) (5-7-րդ դար) եկեղեցիները, 

Բարձրաշենի Սբ.Աստվածածին  եկեղեցին (7-րդ դար), Մարմաշենի խաչաձև հիմքով 

եկեղեցին գյուղատեղիում (VI-VII դդ)ֈ Վաղ միջնադարի եկեղեցիներ են պահպանվել նաև 

Մարալիկից 4 կմ հյուսիս-արևմուտք գտնվող գյուղղատեղիում, կոչվում է Սբ. Պողոս-

Պետրոս (5-6-դար), Հառիճի Սբ. Հարություն (5-րդ դար), Կամխուտի Սբ. Աստվածածին (7-

րդ դար), Հայրենյաց գյուղի Կարմիր վանք (5-6-դար) և Հովհան Օձնեցի (6-7-դար) 

եկեղեցիները, Հացիկի, Ղազանչիի (7-րդ դար), Մայիսյանի Տիրավոր եկեղեցին (7-րդ դար) 

գյուղի մեջ, որի շրջակայքում VII-IXդդ-ի գերեզմանոց է, Ջրառատի Սբ. Մինաս (6-րդ դար), 

Ջրաձորի,  Սառնաղբյուրի, Սարակապի, Վահրամաբերդի (5-6 և 6-7-րդ դարերի, Քեթիի, 

Նահապետավանի Սբ. Գրիգոր (VIդար), Նոր Կյանքի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ (VI դարի II 

կես)  եկեղեցիներըֈ 
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Երազգավորս գյուղում, 1977թ-ի պեղումներով հայտնաբերվել են VII դարին 

պատկանող խաչաձև հատակագծով եկեղեցու ավերակներ, բնակարանային, 

արտադրական և այլ շինություններֈ Եկեղեցին յուրօրինակ էր իր հյուսիս-արևելքում 

կառուցված երկարավուն ու նեղ ավանդատնով, որը կառուցվել էր եկեղեցու հետ 

միաժամանակֈ Նմանօրինակ հուշարձան ուսումնասիրվել է նաև Շիրակի մարզի 

Մայիսյան գյուղում, գրեթե նույն տարածքում՝ հուշարձանից 10կմ հյուսիս, որից կարելի է 

եզրակացնել, որ նման կառույցները հատկանշական են Շիրակի համարֈ Եկեղեցու քիվը 

զարդարված է եղել շքեղ քանդակով VII [6]ֈ 

Վաղ միջնադարից մեզ են հասել նաև կոթողներֈ V-VI-րդ դարերի ինը կոթողներ՝ 

քառակող, որոնցից պահպանվել են հիմնականում պատվանդանները կամ ստորին 

հատվածները, գտնվել են Անիպեմզա գյուղումֈ Նույն շրջանի երեք քառակող կոթողներ են 

գտնվել Կարմրաքար գյուղում, Հառիճում, Մուսայելյանում (Ախուրյան)՝ եկեղեցու մեջ 

քառակող բեկոր, Սառնաղբյուրումֈ  Բանդիվան գյուղի երեք կոթողները գտնվել են գյուղի 

հյուսիսային կողմումֈ Նրանցից մեկի վրա կա Հիսուսի խաչելության տեսարանֈ 

Սարալանջ գյուղի երեք կոթողները IV-V-րդ դարի են, իսկ Մարմաշենի  և 

Վահրամաբերդի քառակող կոթողներըը թվագրվում են VI-VII դարերովֈ 

Շիրակի մարզի տարածքը հարուստ է նաև զարգացած միջնադարի պատմական 

հուշարձաններով (IX-XIV դարեր)ֈ  

Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ գյուղում է գտնվում նույնանուն ամրոցը (X-XIII 

դար)ֈ Այն որպես բերդ և պարսպապատ քաղաք հիշատակում է Գրիգոր Մագիստրոսը [7]ֈ 

Բերդը կառուցվել է նախաքրիստոնեական ամրոցի տեղումֈ  

Շիրակի մարզի Գուսանագյուղ գյուղում պահպանվել է X-XII դարերի դղյակ-

ամրոցի ավերակներ, որին գյուղացիներն անվանում են «Ղուլա»ֈ Այդպիսի ամրոցներ 

սովորոբար կառուցում էին տեղի իշխանները,  ինչն էլ  վկայություն է գյուղի իշխանանիստ 

վայր լինելու մասինֈ  

Զարգացած միջնադարում նոր բարձր մակարդակի հասավ եկեղեցաշինությունըֈ 

Այս շրջանում են կառուցվել Ախուրիկի (IX-X դդ, գտնվում է «Աղլի բաբա» կոչվող 

ամրոցում, բնակավայրից 1,5 կմ հյուսիս-արևմուտք, ներկայումս՝ ավերված), Բերդաշենի 

(գյուղի մեջ), Եղնաջուրի (գյուղի մեջ), Մարմաշենի («Խաչի ձոր» գյուղատեղիում, X-XII դդ), 

Պեմզաշենի Սբ. Սիոն (1001թ, կառուցել է ոմն Սահակ, եկեղեցու մեջ պահպանվել են XI-XII 



10 

 

և XII-XIII դդ խաչքարեր), Սարալանջի (X-XII դդ), Սարակապի (XI դար), Քեթիի (XII-XIII 

դդ) եկեղեցիներըֈ 

Հայկաձոր գյուղի արևմտյան եզրին, Ախուրյան գետի ձախ ափին է գտնվում Սբ. 

Գրիգոր Լուսավորիչ («Կարմիրվանք») եկեղեցինֈ Ըստ հարավային ճակատի 

շինարարական արձանագրության՝ եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է Հոռոմոս վանքի 

առաջնորդ Սարգիս եպիսկոպոսը, կառուցել է Սամեհան ճարտարապետը 980-985 թթֈ 

Գմբեթավոր եկեղեցի է կառուցված կարմրավուն տուֆի սրբատաշ քարերով ու 

կրաշաղախով; Գմբեթի վրա պահպանվել են որմնանկարներ, վերակառուցվել է 13-րդ 

դարի սկզբինֈ 

Բարձրաշեն գյուղից 1 կմ հյուսիս-արևելք, բարձրադիր վայրում է գտնվում X-XII դդ 

Սբ. Պողոս-Պետրոս եկեղեցինֈ Եկեղեցու շրջակայքում նույն շրջանի գերեզմանոցն է, 

եկեղեցու արևմտյան ու հարավային կողմերում օժանդակ կառույցներն են, իսկ այս ամենի 

շուրջը պարիսպներն են՝ բոլորն էլ ավերվածֈ 

IX-XI դդ-ում Հայաստանում կազմավորվում են մի շարք վանական համալիրներ 

գավիթ-ժամատներով,  զանգակատներով, դպրոցներով, գրատներով, աղբյուրներով և այլ 

կոմունալ, տնտեսական ու արտադրական շենքերովֈ Շիրակի մարզի Հառիճ գյուղի 

հարավային եզրին է գտնվում VII-XIIIդդ-ի Հառիճավանքի համալիրըֈ  

Պեմզաշեն գյուղից 1,5 կմ հարավ-արևմուտք գտնվել է  X-XVIII դարի գյուղատեղի, 

որտեղ X-XVIII դարերի Սբ. Առաքելոց վանական համալիրն էֈ Համալիրում XI դարի 

խաչաձև հիմքով կենտրոնագմբեթ սրահն էֈ Եկեղեցու արևմտյան կողմում XI-XII դդ 

զանգակատունն է (այժմ՝ ավերված), եկեղեցուն արևմտյան կողմից կից XI-XII դդ սրահ է 

(ավերված)ֈ Վանքից արևմուտք Վահրամ Պահլավունու եղբոր՝ Աբլղարիբ Պահլավունու 

1036թ-ի խաչքարն է՝ եռաստիճան պատվանդանով, որը կառուցել է Սարգիս վարդապետըֈ 

Համալիրում է նաև XI-XIIIդդ գերեզմանոցֈ 

Պեմզաշեն գյուղից 1,5 կմ հարավ-արևմուտք, Լեռնակերտ տանող ճանապարհի 

ձախ եզրին Մակարավանքի վանական համալիրն է (XI դ), որի շրջակայքում X-XVII դդ 

գերեզմանոց էֈ 

Սառնաղբյուր գյուղից 2կմ հյուսիս-արևմուտք Մարալիկ տանող ճանապարհի ձախ 

կողմում IV-XIV դդ-ի «Վանքի ձոր» անվանված գյուղատեղին էֈ Այստեղ է գտնվում 

Հոգեվանք վանական համալիրը (Կարմիր վանք)ֈ Գլխավոր եկեղեցին Սբ. Կարապետ 
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գմբեթավոր, միանավ եկեղեցին է (1205թ)ֈ Եկեղեցու մեջ կան XIII-XIV դարերի երկու 

խաչքարեր և IV-Vդդ-ի կոթողֈ Սբ. Կարապետ եկեղեցուց 50մ հյուսիս V դարի միանավ 

բազիլիկ եկեղեցին է, որի միայն հիմքերն են պահպանվելֈ Համալիրում կա նաև V-XIV դդ 

գերեզմանոցֈ 

Վահրամաբերդ գյուղից 2 կմ հարավ-արևմուտք Մարմաշեն վանական համալիրն է 

(IX-XIII դար)ֈ Գլխավոր եկեղեցին Սբ. Աստվածածին կաթողիկե եկեղեցին  է, որի պատին 

պահպանված Վահրամ Պահլավունու շինարարական արձանագրության համաձայն 

եկեղեցին կառուցվել է 988-1029թթ-ինֈ Բացի գլխավոր եկեղեցուց, վանական համալիրի 

մեջ են մտնում նաև մի քանի ավելի փոքր եկեղեցիներ և գերեզմանոցներ: Մարմաշենի 

վանական համալիրը ներկայումս մեծ չափով օգտագործվում է զբոսաշրջային 

նպատակներով:  

Հայ ազգագրագետներն ու ճարտարապետները դեռևս XIX դարի կեսերից 

Հայաստանի տարածքում արձանագրեցին Թուխ Մանուկ անունով բազմաթիվ սրբավայր-

ուխտատեղիներֈ Շիրակի մարզի տարածքում Թուխ Մանուկ սրբավայրեր կան Աղին 

գյուղից 3,5 կմ հարավ-արևելք XI-XII դդ-ի, Լեռնակերտ գյուղում XII-XIII դդ-ի՝ 

վերակառուցված 1977 թ-ին, Հոռոմ գյուղում XII-XIII դդ-ի,  Ջրառատ գյուղի X-XII դդ-իֈ 

Տուֆաշեն գյուղում պահպանվել է XII-XIII դդ-ի Թուխ Մանուկ կոթողֈ 

Հայաստանի գրեթե ողջ տարածքում կարելի է հանդիպել տարբեր 

ժամանակաշրջաների գյուղատեղիների կամ այլ ավերված բնակատեղիներիֈ Հատկապես 

լավ են պահպանվել միջնադարի գյուղատեղիները, որոնք արժեքավոր նյութ կարող են 

տալ գյուղացիների կյանքի, կենցաղի վերաբերյալֈ Միջնադարյան գյուղատեղիներ կան 

Շիրակի մարզի Մարալիկ բնակավայրից 7-8 կմ արևմուտք «Ղըռըխ» վայրում (V-XIX դար), 

Ալվար գյուղի արևելյան մասում, «Քար Խարաբա» վայրում, Ախուրիկ գյուղից արևմուտք 

«Թուրքի Ղարաքիլիսա» վայրում (IX-XV դար) և այլուր:  

XI-XIV դարերի շինարվեստի ինքնատիպ նմուշներից են ժայռափոր բնակելի 

թաղամասերը, դամբարանները, կրկնահարկ եկեղեցի դամբարանները, 

քարավանատներն ու կամուրջներըֈ Միջնադարյան քարայր-կացարանների համալիրներ 

կան Մարալիկի արևելյան կողմի ձորի քարափներում, Ամասիայից 3 կմ հարավ, 

Ախուրյանի ձորի աջ ափին (XIII-XIV դդ), Անուշավան գյուղից 2 կմ հարավ-արևելք 

«Տողուզըլվա» ձորում (Ք.ա. II-I հզ-ից մինչև Ք.հ. XV-XVI դդ,), Խարկով գյուղի 



12 

 

հարավարևմտյան մասում, գերեզմանոցից հարավ  (IX-XIV դդ), Լեռնակերտ գյուղի 

արևմտյան կողմում, Սպանդարյան գյուղի հարավում, Պեմզաշեն գյուղի Սբ. 

Աստվածածին եկեղեցուց 70 մ արևելք X դարի ժայռափոր  քարայր-կացարան էֈ Հայկաձոր 

գյուղի մոտ, Ախուրյանի կիրճում՝ Հոռոմասի վանքի դիմաց պահպանվել է միջնադարյան 

քարանձավային բնակավայր՝  բնական և արհեստական քարայրներովֈ  Ջրառատ գյուղի 

հարավարևելյան եզրին, Սբ. Հակոբ մատուռից 50-60 մ հարավ-արևմուտք, փոքր կիրճի 

հյուսիսային կողմում պահպանվել է քարայր կացարանֈ Այն 1918-1920 թթ թուրք-

հայկական կռիվների ժամանակ ծառայել է որպես ապաստանրան;  

Միջնադարում կառուցված քաղաքացիական շենքերի լավագույն օրինակներ են 

հանդիսանում քարավանատները, որոնք կառուցվում էին ինչպես ճանապարհների վրա, 

այնպես էլ քաղաքներում ու մեծ վանքերին կիցֈ Նման քարավանատան ավերակներ 

պահպանվել են Անիի մոտ, Ախուրյանի ձախ ափին Ներքին Ջրափի գյուղում [8], որտեղ 

կառուցված է եղել նաև Անի տանող ամենամեծ կամուրջը՝ 31 մ թռիչք ունեցող կամարով 

(«Չրփլուի կամուրջ»): «Ներքին ջրափիի քարավանատունը կառուցվել է Վրաստանից և 

Հայաստանի հյուսիսային գավառներից դեպի Անի տանող գլխավոր ճանապարհի վրա և 

վերաբերում է քաղաքի ծաղկման շրջանին, ամենից ավելի հավանական է X-XI 

դարերին»[9]ֈ Շիրակի մարզի Ջրափի գյուղի քարավանատունը տեղափոխված է Ներքին 

Ջրափի գյուղիցֈ 

Բացի Ջրափիի կամուրջից, XI-XII դդ-ի կամուրջ եղել է նաև Խարկով գյուղից 

հարավ-արևմուտքֈ Ախուրյան գետի ափին պահպանվել է կամրջի ձախափնյա խելըֈ 

Ախուրյան գետի վրա XI-XIII դդ-ի կամուրջ է եղել նաև Վահրամաբերդ գյուղի մոտֈ 

Զարգացած միջնաղարից մեզ հասել են նաև բնակելի և արհեստավորական 

թաղամասերի հետքեր Հառիճում (XIII դար), ավերված պալատական-տնտեսական 

համալիր Անիպեմզայի «Երերույք» գյուղատեղիի հարավարևելյան մասում (X-XIV դ), 

ինչպես նաև ջրաղաց Սառնաղբյուր գյուղից 4,5 կմ հարավ-արևելք (XI-XIII դդ)ֈ 

Միջնադարի ջրաղաց է գտնվել նաև Հովիտ գյուղումֈ  Զաքարյանների շրջանի ձիթհան է 

գտնվել Երազգավորս գյուղում՝ ձիթհանի քարը և բովելու տեղըֈ Շիրակի դաշտի 

գյուղերում մինչև XIX դարի վերջը եղել են ձիթհաններֈ  

Շիրակի մարզի տարածքում որպես պատմական հուշարձաններ պահպանվել են մի 

քանի  գյուղատեղիներ: Խարկով գյուղից 300մ հյուսիս-արևելք (XVII-XXդդ), Բանդիվան 
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գյուղից հարավ-արևելք «Ներքին Բանդիվան» գյուղատեղին (XVII-XXդդ), որը 1951-

1952թթ-ին միացվել է Վերին Բանդիվանին, Բյուրակն գյուղից 1 կմ հարավ-արևելք (XVIIդ), 

Լուսաղբյուր գյուղի հարավարևելյան եզրին (ուշ միջնադար), Կամո գյուղից 2,5 կմ հարավ-

արևելք «Գռներով աղբյուր» գյուղատեղի (XV-XVII դար), Կարմրավան գյուղից 1 կմ 

հարավ-արևելք «Յալա» վայրում (XV-XVII դար), Հովիտ գյուղից 2-2,5 կմ հյուսիս-արևելք 

(XVII-XIX դար), Ձորաշեն գյուղի հարավարևելյան մասում, գետակի ձախ ափին «Ալիթան» 

վայրում (ուշ միջնադար), Սարագյուղից 1,5 կմ հարավ-արևելք «Խարաբա» վայրում (XVII-

XIX դդ), Սարակապ գյուղից 4 կմ հյուսիս-արևելք, «Գասոյենց խարաբեք» վայրում  (ուշ 

միջնադար), ինչպես նաև գյուղից 4 կմ հարավ-արևելք «Սուբաթան» վայրում «Սարալանջ» 

գյուղատեղին (ուշ միջնադար)ֈ 

Այս ժամանակաշրջանում կանգնեցված հուշարձանների մեջ նույնպես գերակշռող 

տեղ են գրավում հոգևոր կառույցներըֈ Սակայն նախորդ շրջանի հետ համեմատած դրանց 

թիվը անհամեմատ քիչ էֈ Մարզի Զոււյգաղբյուր գյուղում է գտնվում Սբ. Հովհաննես 

եկեղեցին (XVII-XVIII դդ), Կարմրավան գյուղի մեջ Կարմրավանքն է (XVI-XVII դդ), 

Պեմզաշեն գյուղից 1,5 կմ հարավ-արևմուտք Լեռնակերտի ճանապարհին, 

Մակարավանքից ոչ հեռու ձորի մեջ Սբ. Աստվածածին (Անապատ) միանավ, թաղածածկ 

եկեղեցին է (XVII դար), Արթիկից 1 կմ հարավ-արևելք, Հառիճի ուղղությամբ ուշ 

միջնադարի ժայռափոր եկեղեցի էֈ Պահպանվել են մի քանի մառուռներ․  Մարալիկից 

4,5կմ հյուսիս-արևելք է գտնվում ուշ միջնադարի «Ղուշի» մատուռը, Հովիտ գյուղում 

պահպանվել են XVII-XIX դարի երկու մառուռներ, Հովտաշեն գյուղից 0,5 կմ հյուսիս-

արևելք Սբ․  Մինաս մատուռն է (XVII դար), Պեմզաշեն գյուղի գերեզմանոցում Սբ․  

Սարգիս մատուռն է  (XVII դար), Սարակապ գյուղում Սբ․  Հովհաննես մատուռն է (XVII-

XVIII դար), Բաշգյուղից 1կմ արևմուտք ուշ միջնադարի մատուռ էֈ  

Գուսանագյուղի արևմտյան մասում պահպանվել է XVII-XVIII դդ-ի ձիթհանֈ  

XIX դարի սկզբին Հայաստանի արևելյան մասի ազատագրումը պարսկական լծից և 

միացումը Ռուսաստանին՝ նպաստելով որոշ տնտեսական վերելքի, պայմանավորել է նաև 

քաղաքաշինության ճարտարապետության համեմատական առաջաընթացըֈ Քաղաքները 

մասամբ (Երևան) կամ ամբողջովին (Ալեքսանդրապոլ, Կարս, Գորիս) վերակառուցվել են 

ըստ գլխավոր հատակագծերիֈ 
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Պահպանվել են XIX-XX դդ-ի գյուղատեղիներ Ամասիայից 5կմ արևմուտք 

«Մամուխան» վայրում (XVIII-XIX դ), իսկ 2-3 կմ արևմուտք «Նորագյուղ» գյուղատեղին է 

(XVIII-XIXդ),  Արդենիս գյուղից 2,5 կմ արևմուտք «Խանչալի» վայրում (XIX-XXդդ, 

ապաբնակեցվել է 1959թ-ին)և այլն:  

Շիրակի մարզի բնակավայրերի մեծ մասում պահպանվել են XIX դարի 

եկեղեցիներ․  զանգակատներ ու մատուռներֈ  

Գտնվել են նաև XIX դ դարի քարայր-կացարաններ․  Հառիճավանքից 80մ հարավ 

1850թ-ի և Փոքր Մանթաշ գյուղում, Մանթաշ գետի ձախխ ափին  XIX դարֈ 

Առևտրի զարգացման հետ կապված սկսվում է առևտրական ճանապարհների,  

կամուրջների ու քարավանատների շինարարությունըֈ Շիրակի մարզի բնակավայրերում 

պահպանված կամուրջներից են Արփենի գյուղից 2 կմ արևմուտք  գտնվող XVIII-XIX դդ 

կամուրջը, Կրասար գյուղից 2կմ հարավ-արևմուտք գտնվող 1892թ-ին կառուցված 

կամուրջը, իսկ կամրջից 100մ արևելք քարավանատունն է (XIXդար), Հառիճավանքից 

հարավ-արևելք՝ ձորի մեջ 1850թ-ին կառուցված կամուրջը, գյուղում պահպանվել է նաև 

XIX դարի հյուրատուն և շենք միաբանության (1850-90թթ), Ձորակապ գյուղից 0,5 կմ 

հարավ 1830թ-ին կառուցված կամուրջը և  Քեթի գյուղի մեջ և գյուղի հարավ արևմտյան 

մասում «Ավոյենց»  կոչվող XIX դարի կամուրջներըֈ 

Այս դարերում կառուցվում էին նաև քաղաքացիական շինություններֈ Դրանցից 

աչքի են ընկնում դպրոցական շենքերը, շուկաները և հատկապես բնակելի տները; 

Դպրոցական շենքերը կառուցվել են աննշան քանակությամբ, բայց մեծ հետաքրքրություն 

են ներկայացնումֈ Դրանցից է Հառիճի 1850թ-ին կառուցված դպրոցըֈ Եղել է հոգևոր 

դպրոց, որտեղ սովորել է Ավետիք ԻսահակյանըֈՇենքն օգտագործվում է որպես 

թանգարանֈ 

Պահպանված բնակելի տներից են Արթիկի Ձերժինսկու փողոցի 22 տունը, 

կառուցված՝ 1899թ-ին,  բնակելի տուն Բյուրակն գյուղում (XIX դար)և բազմաթիվ այլ 

շինություններ մարզի տարբեր բնակավայրերում:  

Պահպանվել են նաև համեմատաբար քիչ թվով XIX դարի ջրաղացներ Արթիկում 

(Մ․ Մողրովյանի տան դիմաց), Բանդիվան (Ախուրյան գետի ափին), Բենիամին (գյուղի 

հյուսիսուն), Կրաշեն (գյուղի հարավային կողմում), Հայկաձոր (գյուղատեղիում), Մեծ 

Մանթաշ (ջրաղացների համալիր՝ 10 ջրաղաց ձորում, բոլորն էլ ավերված), Սպանդարյան 
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գյուղերում (երեք ջրաղաց ձորում, 1 ջրաղաց Խաչատարյանի տան դիմաց, Ակոլենց 

ջրաղացը՝ Փ․ Սահակյանի տան դիմաց, Տաշչյանների ջրաղացը ձորի մեջ, Տերտերենց 

ջրաղացը ձորի մեջ)ֈ 

Ղազանչի գյուղի արևմտյան եզրին պահպանվել է XIX դարի խոյաձև աղբյուր, 

Շիրակ գյուղի մեջ ՝ 1888թ-ի աղբյուր, Սարակապ գյուղի հարավարևելյան եզրին՝ XIX դարի 

30-ական թթ-ի հուշաղբյուր, Սպանդարյան գյուղում խանութի դիմաց՝ հուշաղբյուրֈ 

 
 
          Նկ. 1 Շիրակի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների քարտեզ: 
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Աղյուսակ 1. Շիրակի մարզի պատմամշակութային հուշարձանները 
 

No 
Հուշարձանի անվանումը No Հուշարձանի անվանումը 

1 Լմբատավանք 41 Անուշավան_Սբ. Նշան 

2 Հառիճ_Սբ. Հարություն 42 Կարմրավան_եկեղեցի 

3 Երերույքի տաճար 43 Մուսայելյան_եկեղեցի 

4 

Սառնաղբյուր_Թադևոս Առաքյալ 

եկեղեցի 44 Նոր Կյանք_Սբ. գևորգ 

5 Մարմաշենի վանական համալիր 45 Սարակապ_Սբ. Կարապետ 

6 Մարալիկի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի 46 Զույգաղբյուր_եկեղեցի 

7 Հողմիկ_տաճարային համալիր 47 Կառնուտի դամբարանադաշտ 

8 Արթիկ_բազիլիկ 48 Բենիամինի_մեգալիթ 

9 Լեռնակերտ_բազիլիկ 49 Տուֆաշենի դամբարանադաշտ 

10 Կառնուտ_բազիլիկ 50 Զույգաղբյուր_մեգալիթ 

11 Պեմզաշեն_բազիլիկ 51 Արթիկ_դամբարանադաշտ 

12 Արթիկ_Սբ. Ստեփանոս 52 Դարիկ_քարակույտեր 

13 Արթիկ_Սբ. Գևորգ 53 Հոռոմ_զոհասեղան 

14 Արթիկ_Սբ. Աստվածածին 54 Հայկաձոր_զոհասեղան 

15 Բարձրշեն_Սբ. Աստվածածին 55 Անիպեմզա_զոհասեղան 

16 Մարալիկ_Սբ. Պողոս-Պետրոս 56 Շիրակավան_դամբարանադաշտ 

17 Կամխուտ_Սբ. Աստվածածին 57 Անուշավան_ամրոց 

18 Հայրենյաց_Կարմիր վանք 58 Այգաբաց_ամրոց 

19 Հայրենյաց_Հովհան Օձնեցի 59 Ախուրիկ_ամրոց 

20 Հացիկ_եկեղեցի 60 Լեռնակերտ_ամրոց 

21 Ղազանչի_եկեղեցի 61 Հոռոմ_ամրոց 

22 Մայիսյան_Տիրավոր եկեղեցի 62 Ամասիա_ամրոց 

23 Ջրառատ_Սբ. Մինաս 63 Մարալիկ_ամրոց_1 

24 Ջրաձոր_եկեղեցի 64 Մարալիկ_ամրոց_2 

25 Սարակապ_եկեղեցի 65 Ազատան_ամրոց 

26 Վահրամաբերդ_եկեղեցի 66 Բաշգյուղ_ամրոց 

27 Քեթի_եկեղեցի 67 Աղին_ամրոց 

28 Նահապետավան_Սբ. Գրիգոր 68 Բանդիվան_ամրոց 

29 Նոր կյանք_Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ 69 Զորակերտ_ամրոց 

30 Երազգավորս_եկեղեցի 70 Լանջիկ_ամրոց 

31 Կարմրաքար_եկեղեցի 71 Լեռնուտ_ամրոց 

32 Սարալանջ_եկեղեցի 72 Կարմրավան_ամրոց 

33 Ախուրիկ_եկեղեցի 73 Սառնաղբյուր_ամրոց 

34 Բերդաշեն_եկեղեցի 74 Գուսանագյուղ_ամրոց 

35 Եղնաջուր_եկեղեցի 75 Կառնուտ_ամրոց 

36 Պեմզաշեն_Սբ. Սիոն 76 Ղազանչի_ամրոց 

37 Հայկաձոր_Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ 77 Սարապատ_ամրոց 

38 Հառիճավանք 78 Մուսայելյան_ամրոց 

39 Պեմզաշեն_Սբ. Առաքելոց 79 Վահրամաբերդ_ամրոց 

40 Մակարավանք 80 Երազգավորս_ամրոց 
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Հաշվետու ժամանակահատվածի մյուս կարևոր աշխատանքային ուղղությունը 

հանդիսացել է Շիրակի մարզի բնակչության վերաբերյալ տվյալների հավաքումը և 

հետազոտությունը: 

Բնակչության վերաբերյալ տվյալների վերլուծությունը կարևոր է, քանի որ այն 

հանդիսանում է զբոսաշրջության զարգացման կարևոր գործոններից մեկը: Այս 

առումով առավել կարևոր ցուցանիշներ են համարվում. Բնակչության թիվը, կազմը, 

կառուցվածքը, աշխատանքային ռեսուրսները և դրանց որակը, զբաղվածությունը: 

Ըստ 2011թ. Մարդահամարի Շիրակի մարզի բնակչությունը կազմել է 233հզ. 

մարդ, որից քաղաքային բնակչությունը՝ 137հզ., գյուղականը՝ 95հզ. մարդ [11]: Մարզն 

ունի երեք քաղաքային և 128 գյուղական բնակավայրեր [12, էջ 257]: 

Մարզի ամենամեծ բնակավայրը մարզկենտրոն Գյումրին է, որի բնակչությունը 

2011թ. մարդահամարի տվյալներով կազմել է 114հզ. մարդ: Երկրորդ խոշոր 

քաղաքային բնակավայրը Արթին է 18հզ. մարդ, երրորդը՝ Մարալիկը 4,9հզ. մարդ: 

81 Պեմզաշեն_ամրոց 112 Ջրառատ_գյուղատեղի_3 

82 Կապս_ամրոց 113 Խարկով_գյուղատեղի 

83 Սպանդարյան_սեպագիր 114 Բանդիվան_գյուղատեղի 

84 Ջրափի_բնակատեղի 115 Բյուրակն_գյուղատեղի 

85 Մարալիկ_բնակատեղի 116 Կամո_գյուղատեղի 

86 Ալվար_բնակատեղի 117 Կարմրավան_գյուղատեղի 

87 Ախուրիկ_բնակատեղի 118 Հովիտ_գյուղատեղի 

88 Աղին_բնակատեղի 119 Ձորաշեն_գուղատեղի 

89 Այգաբաց_բնակատեղի 120 Սարագյուղ_գյուղատեղի 

90 Այգաբաց_բնակատեղի 121 Սարակապ_գյուղատեղի 

91 Երերույք_գյուղատեղի 122 Սարակապ_գյուղատեղի_1 

92 Արևիկ_գյուղատեղի 123 Ամասիա_գյուղատեղի 

93 Բենիամին_բնակատեղի 124 Արդենիս_գյուղատեղի 

94 Գեղանիստ_բնակատեղի 125 Բավրա_գյուղատեղի 

95 Իսահակյան_բնակատեղի 126 Աղին_Սրբավայր 

96 Երազգավորս_բնակատեղի 127 Լեռնակերտ_Սրբավայր 

97 Լանջիկ_բնակատեղի 128 Հոռոմ_Սրբավայր 

98 Լեռնագյուղ_բնակատեղի 129 Ջրառատ_Սրբավայր 

99 Լեռնակերտ_բնակատեղի 130 Տուֆաշեն_Թուխ Մանուկ սրբավայր 

100 Լուսաղբյուր_բնակատեղի 131 Մարալիկ_քարայր-կացարան 

101 Կառնուտ_բնակատեղի 132 Ամասիա_քարայր-կացարան 

102 Կարմրաքար_բնակատեղի 133 Անուշավան_քարայր-կացարան 

103 Հառիճ_բնակատեղի 134 Խարկով_քարայր-կացարան 

104 Հացիկ_բնակատեղի 135 Լեռնակերտ_քարայր-կացարան 

105 Ղազանչի_բնակատեղի 136 Սպանդարյան_քարայր-կացարան 

106 Մարմաշեն_գյուղատեղի 137 Պեմզաշեն_քարայր-կացարան 

107 Մեծ Մանթաշ_գյուղատեղի 138 Հայկաձոր_քարայր-կացարան 

108 Մեղրաշեն_գյուղատեղի 139 Ջրառատ_քարայր-կացարան 

109 Նոր կյանք_գյուղատեղի 140 Ջրափի_քարավանատուն 

110 Ջրառատ_գյուղատեղի 141 Խարկով_կամուրջ 

111 Ջրառատ_գյուղատեղի_2   
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Գյուղական ամենախոշոր բնակավայրը Ախուրյանն է 9,9հզ մարդ: Աղյուսակ 2-

ում ներկայացված է Շիրակի մարզի բնակչությունն ըստ ենթաշրջանների: 

Աղյուսակ 2:  Շիրակի մարզի բնակչության թիվը և սեռային կազմն ըստ 

ենթաշրջանների 

№ Ենթաշրջաններ 
Բնակչության 

թիվը (2011թ.) 
Տղամարդ Կին 

1 Ախուրյանի 38,1 17,8 20,3 

2 Ամասիայի 5,6 2,6 3,0 

3 Անիի 16,8 7,6 9,1 

4 Աշոցքի 8,3 4,0 4,3 

5 Արթիկի 49,9 23,1 26,8 

 

Զբոսաշրջության զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի 

տարաբնակեցումը, քանի որ զբոսաշրջության շատ տեսակներ իրականացվում են 

խոշոր բնակավայրերից դուրս և տարբեր հիպսոմետրիկ գոտիներում, ուստի 

առաջնային է դառնում այդ տարածքներում զբոսաշրջիկների սպասարկումը: 

Մարզի բնակչության բաշխումն ըստ բարձրության գոտիների ունի հետևյալ 

պատկերը: Բնակչության գրեթե 70%-ը տեղաբաշխված է մինչև 1600մ բարձրության 

գոտում: Այստեղ են գտնվում մարզկենտրոն Գյումրին և 35 գյուղական բնակավայրեր: 

1600-1800մ գոտու սահմաններում բնակչության թիվը նվազում է կազմելով՝ 18,7%: 

Հաջորդ երկու գոտիներում, բնակչությունը էլ ավելի նոսր է համապատասխանաբար 

կազմելով մարզի բնակչության 9,3 և 1,8%-ը: Մարզում 2200մ-ից բարձ կա ընդամենը 

մեկ բնակավայր Աշոցքի տարածաշրջանում (Սարագյուղ): 

Կատարաված հետազատական աշխատանքների հիման վրա կարելի է ասել, որ 

տարաբնակեցման համար կարևոր է եղել, ինչպես ֆիզիկաաշխարհագրական և 

այնպես էլ տրանսպորտային և պատմական գործոնները: Համեմատաբար ցածրադիր, 

հարթ և թույլ մասնատված տարածքները բնակեցված են խիտ և բնակավայրերի մեծ 

մասը գտնվում են նման պայմաններում: Այլ կերպ ասած, տարաբնակեցման ցանցի 

ձևավորումը պայմանավորված է եղել նշված գործոններով: 

Կարելի է ասել, որ Շիրակի մարզը տարաբնակեցման առումով բաժանվում է 

երեք խոշոր տարածաշրջանների. հյուսիսային (Աշոցք), կենտրոնական (Ախուրյան), 

հարավային (Արթիկ-Անի), ընդ որում, բնակչության 70 տոկոսից ավելին 

տեղաբաշխված է 1400-1800մ բարձրությունների սահմաններում, իսկ 2000մ-ից ավելի 

բարձր տարածքներում բնակչության թիվը կազմում է ընդամենը 5 տոկոս: 

Տարաբնակեցման նման պատկերը թույլ է տալիս ասելու, որ զբոսաշրջության և 

ռեկրեացիայի համար աշխատանքային ռեսուրսները բավարար են: 2000մ-ից բարձ 

ընկած գոտում իրականացվող ռեկրեացիայի տեսակների համար չի պահանջվում 

ենթակառուցվածքային մեծ համալիր և եղած բնակչությունը կարող է իրականացնել 

զբոսաշրջիկների սպասարկումը բարձրլեռնային գոտում: 
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Զբոսաշրջության զարգացման կարևոր ցուցանիշներից է տվյալ 

տարածքում իրացված զբոսաշրջային ծառայությունների որակական և քանակական 

բնութագիրը: Առանձնապես կարևոր են հետևյալ ցուցանիշները. 

1. Զբոսաշրջիկների հոսքի քանակական բնութագիրը: 

2. Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման մակարդակը: 

3.Զբոսաշրջային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեությունը: 

Գյումրիում հյուրանոցային համալիրի վերլուծությունն իրականացվել է 

ենթակառուցվածքների ուսումնասիրության հիման վրա: 

Համաձայն վիճակագրական տվյալների այժմ Գյումրիում գործում են 

19 հյուրանոցներ, որոնք կարող են ընդունել և սպասարկել զբոսաշրջիկներին՝ 

իրականացնելով դրա համար անհրաժեշտ որոշակի ծառայությունները:  

Հաշվի առնելով նաև քաղաքում գործող հյուրատները՝ կարելի է ասել, որ 

ներկայումս Գյումրիում միաժամանակ հնարավոր է ընդունել մոտ 1000 զբո- 

սաշրջիկ, ինչը ավելի քան 5 անգամ գերազանցում է 2006 թ.-ի ցուցանիշը: Սա ցույց է 

տալիս բարձր զարգացման տեմպ, որի շարունակվելու դեպքում Գյումրին և Շիրակի 

մարզը կարող են դառնալ Հայաստանի խոշոր զբոսաշրջային տարածաշրջաններից մեկը: 

Մյուս կարևոր հարցը զբոսաշրջիկների անցկացրած օրերի վերլուծությունն է 

Գյումրիում: Մեր կատարած ուսումնասիրություններից պարզ դարձավ, որ Գյումրի 

ժամանած զբոսաշրջիկների 90%-ը քաղաքում մնացել է 1 օր՝ 

գիշերելով այնտեղ գտնվող հյուրանոցներից որևէ մեկում: Հետևաբար կարելի 

է փաստել, որ Գյումրին համարվում է տարանցիկ քաղաք Վրաստան-Երևան 

ավտոճանապարհի վրա և զբոսաշրջիկներն այստեղ հիմնականում գիշերում 

են առավոտյան ճանապարհը շարունակելու նպատակով: 

Ընդհանրացնելով վերոհիշյալ ցուցանիշների հիման վրա կատարված 

վերլուծությունը՝ կարելի է ասել, որ Գյումրիում և Շիրակի մարզում զբոսաշրջությունը 

բնութագրվում է որպես համեմատաբար զարգացող ճյուղ: 

Համեմատելով Գյումրու հյուրանոցային համալիրը Հայաստանի մյուս քաղաքների 

հետ կարելի է ասել, որ այն մեծ չափով զիջում է մայրաքաղաքին և մի քանի 

առողջարանային քաղաքների:  

 

Աղյուսակ 3: Գյումրու հյուրանոցների մի քանի ցուցանիշները: 

Հյուրանոցի անվանումը 
Տեղերի 

քանակը 

Հյուրանոցի 

կարգը (աստղ) 

Էքսկուրսիոն 

ծրագիր 

Առավոտյան 

նախաճաշ 

1 «Նանե» 32 3 + + 

2 «Արաքս» 42 3 + + + 

3 «Բեռլին» 30 - + + 

4 «Վանատուր» 30 - - + 

5 «Ոսկե ծիրան» 18 - - - 

6 «Ոսկե Բլուր» 18 - - - 

7 «Փարվանա оջախ» 20 - - - 

8 «Ալեքսանդրապոլ» 36 3 + - + 

9 Վիլլա Կարս» 32 3 + + 

10 «Գարուն» 30 - - - 



20 

 

11 «Երազանք» 22 - - - 

12 «Գյումրի» 110 - - + 

13 «Ջրահարս» 15 - - - 

14 «Ալհմաս» 20 - - - 

15 «Աստրալ» 15 - - - 

16 «Թումոս» 15 - - + 

17 «Ֆելիսա» 15 - - + 

18 «Օլիմպիկ» 30 - - + 

19 «Վիկտորիա պլազա» 30 3 + + 

Ընդամենը 560  
  

 

Այժմ Հայաստանում գործում են 700-ից ավելի հյուրանոցներ: 

Ամրագրման «booking» համակարգում հաշվառված են 719 հյուրանոցներ, 

որոնցից 471-ը Երևանում [3]: Հյուրանոցների ամրագրման հայկական Hotelium.am 

կայքում ներառված է մոտ 500 հյուրանոց [4], Բարև «Արմենիա» 

կայքում ընդամենը 191 [2], իսկ հայկական «Սփյուռ» տեղեկատուում գրանցված են 461 

հոթելներ, 15 հոսթելներ, 27 մոթելներ, 25 «B&B»-ներ: Ինչպես 

նշվեց, Գյումրիում գործող հյուրանոցների թիվը չի գերազանցում 19-ը, հետևաբար ՀՀ 

հյուրանոցների միայն 2.5-3%-ն է գտնվում Գյումրիում: 

Գյումրիում չորս և հինգ աստղանի հյուրանոցներ չկան: Առկա 

հյուրանոցները դասվում են «Երեք պլյուս» աստղի հյուրանոցների շարքին (տես աղյուսակ 

3): 

Ի տարբերություն Երևանի՝ Գյումրիում հյուրանոցների արժեքն ավելի 

ցածր է, և հետևաբար ավելի մատչելի: Համեմատության համար նշենք Գյումրու և 

Երևանի մի քանի հյուրանոցներում մեկ անձի մնալու արժեքները մեկ գիշերվա 

համար: «Կոնգրես» հյուրանոցում մեկ անձի համար մեկ գիշերն արժե 57.000 

դրամ: «Թյուֆենկյան» հյուրանոցում լյուքս համարն արժե 122.000 դրամ, իսկ 

սովորական սենյակը՝ 77.000 դրամ: 

Հայաստանի երկրորդ քաղաքում՝ Գյումրիում, պատկերը մի փոքր այլ է: 

«Նանե» հոթելում մեկ անձի համար մեկ գիշերվա արժեքն է 36.000 դրամ, 

«Բեռլին» հոթելում՝ 27.000 դրամ, «Վիլլա Կարս» հյուրանոցում՝ 25.000 դրամ, 

«Վանատուր» հյուրանոցում՝ 20.000 դրամ: Հյուրերի տներում գները տատանվում է 10.000-

20000 դրամի շուրջ: 

Գյումրիում հյուրանոցային ծառայությունների արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է կատարել մի շարք բարեփոխումներ: 

Հյուրանոցների արդյունավետության բարձրացման առաջին նախապայմանը բարձրորակ 

սպասարկում ապահովելն է: Ժամանակակից հյուրանոցները պետք է առաջարկեն ոչ 

միայն մահճակալ, այլև ապահովեն ֆիզիկական և հոգեկան հանգստություն, «տուն տնից 

հեռու» սկզբունքով: Սրան կարելի է հասնել 

միայն որակյալ սպասարկման շնորհիվ: 

Ռեստորանները և սրճարանները հանդիսանում են հասարակական սննդի 

ինդուստրրիայի անբաժան մասը և գլխավոր դեր են խաղում զբոսաշրջիկների 
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սպասարկման գործումֈ Յուրաքանչյուր նման օբյեկտի հաջողությունը կայանում է նրա 

ճիշտ ընտրված մարտավարությունից:        
 Ռեստորան-սրճարանային համալիրը հյուրընկալության և տուրիզմի 

ինդուստրիայի գլխավոր և առաջնայիև ճյուղ է համարվումֈ Ներկա ժամանակաշրջանում 

հյուրընկալությունը վերածվել է տնտեսության խոշոր ճյուղի, որում զբաղված են 

միլիոնավոր մարդիկֈ 

Ռեստորան-սրճարանային սերվիսը կարելի է սահմանել որպես ծառայությունների 

այնպիսի տեսակի կազմակերպում, որը հաճախորդներին ապահովում է սննդով:  

Ռեստորանային սերվիսում կարևոր դեր է խաղում ճաշացանկը՝ մենյուն: Մենյուն 

փաստաթուղթ է, որի միջոցով այցելուն կարծիք է կազմում ռեստորանի խոհանոցի մասին: 

Զբոսաշրջային ընկերությունների նյութատեխնիկական բազայի նշանակալից 

մասը կենտրոնացած է ռեստորանային բիզնեսի վրա, ուստի մեր կողմից կարևոր է 

համարվել այս ճյուղի հետազոտությունը և բերլուծությունը: 

Գյումրիում և Շիրակի մարզում գործող հասարակական սննդի օբյեկտների թիվը 

հասնում է 100-ի, որոնցից 70 գտնվում են Գյումրիում: 

Մեր կատարած հետազոտությունների հիման վրա կարելի է ասել, որ Շիրակի 

մարզում հասարակական սննդի և զվարճանքի օբյեկտները տեղաբաշխված են խիստ 

անհավասարաչափ: Ռեստորան-սրճարանային տնտեսության տարածական 

վերլուծությունը թույլ է տալիս ասելու, որ ինչպես ծառայությունների բնագավառն 

ամբողջությամբ, այնպես էլ տնտեսության այս ճյուղը զարգացման մակարդակով վերելք է 

ապրում Գյումրիում: Այստեղ կենտրոնացված են հանրային սննդի օբյեկտների մեծ մասը 

(90%), ընդ որում, դրանք ներկայացված են բազմաթիվ տարատեսակներով, սկսած 

ամենապարզ արագ սննդի (fast food) կազմակերպման օբյեկտներից մինչև բարձրակարգ, 

էլիտար կարգի ռեստորաններ: Մարզերի մնացած տարածաշրջաններում հանրային 

սննդի օբյեկտների բացակայությունը, կամ դրանց խիստ սակավությունը բացատրվում է 

բնակչության ցածր եկամուտներով և պահանջարկով:  
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Նկ 2: Գյումրի հանրային սննդի օբյեկտների տեղաբաշխումը: 

 

 
         

Բացի այդ այստեղ չպետք է մոռանալ այն կարևոր հանգամանքը, որ ընդհանրապես 

ծառայությունների շուկայում այս կամ այն ճյուղի զարգացման, տվյալ դեպքում հանրային 

սննդի ոլորտում գործող օբյեկտների թվաքանակի վրա մեծապես ազդում են այնպիսի 

կարևորագույն գործոններ, ինչպիսիք են տվյալ տարածքի բնակլիմայական պայմաններն 

ու աշխարհագրական դիրքը, քաղաքային և գյուղական բնակչության 

հարաբերակցությունը, բնակչության խտությունը և այլն:  

Ռեստորանային տնտեսության համաչափ զարգացմանը զուգընթաց կարևոր 

նշանակություն ունի նաև ժամանցի օբյեկտների տեղաբաշխումն ու զարգացումը, որոնք 

ևս հիմնականում կենտրոնացված են մարզկենտրոնում, իսկ դա բացասաբար է 

անդրադառնում զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման վրա: 
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Աղյուսակ 4: Գյումրու հասարակական սննդի խոշոր օբյեկտները 

Հասարակական սննդի օբյեկտի 

անվանումը: 
Օբյեկտի տիպը 

Զբոսաշրջային խմբերին 

ծառայությունների մատուցման 

հնարավորությունը 
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՊՈԼ ՀՈԹԵԼ ՓԱԼԱՍ  Ռեստորան + 

ԴՎԻՆ Հարսանյաց սրահ + 

ԻՄՊԵՐԻԱԼ Հարսանյաց սրահ + 

ԿԱՍԿԱՏԱ Սրճարան - 

ՄԱՆԵ Սրճարան - 

ՄԻԼԵՆԻՈՒՄ Հարսանյաց սրահ + 

ՆԱԻՐԻ  Ռեստորան + 

ՆԱՆԷ Դի նապոլի Սրճ.պիցերիա - 

ՈՍԿԵ ԲԼՈՒՐ Ռեստորան + 

ՈՍԿԵ ԾԻՐԱՆ Ռեստորան + 

ՉԵՐՔԵԶԻ ՁՈՐ Մասնագիտացված ռեստորան + 

ՎԱԼԵ Հարսանյաց սրահ + 

ՎԵՐԱՆԴԱ ՀՈՄ Սրճարան - 

ՏՐՈՅԱ Արարողություն. սրահ + 

ՈՒՐԱՐՏՈՒ Հարսանյաց սրահ + 

ՓԱՐՎԱՆԱ ՕՋԱԽ Ռեստորան + 

ՎԻԿՏՈՐԻԱ Հարսանյաց սրահ + 

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ Հարսանյաց սրահ + 

ՖԱՅՏՈՆ Ռեստորան, սրճարան + 

ՀԱՄՈՎ ԼԱՆՉ Արագ սնունդ - 

Herbs & Honey Teashop սրճարան - 

Café de Flore սրճարան - 

Food Time Արագ սնունդ - 

SMILE Սրճարան - 

Գյումրի Հացատուն Սրճարան - 

Наш Двор Ռեստորան + 

ԻՄՊԵՐԻԱԼ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԽՈՀԱՆՈՑ Արագ սնունդ - 

ՇԱՐԱ Ռեստորան + 

ՄՈՆՏԵՔՐԻՍՏՈ Սրճարան - 

ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР Ռեստորան + 

ՊԻԱՆՈ Սրճարան - 

ՅԱՂԼԻ ՀԱՈՒՍ Սրճարան - 

ԿԱԼԻՆԿԱ Սրճարան - 

Kinder Սրճարան - 

Наша Раша Ռեստորան + 

ԿԻԼԻԿԻԱ Արագ սնունդ - 

ՊՈՆՉԻԿ-ՄՈՆՉԻԿ Սրճարան - 

ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Ռեստորան + 

ՀԱՎԼԱԲԱՐ ՊԱՆԴՈԿ Արագ սնունդ - 

ՏԱՇԻՐ ՊԻՑՑԱ Արագ սնունդ - 

Mozart+ Սրճարան - 

Hamov Pasts & Wine place Սրճարան - 

ԵՐԱԶԱՆՔ  Ռեստորան - 

ԳԱՐՈՒՆ  Ռեստորան - 

Kinder Սրճարան - 

ՏՐԵՑՈ Սրճարան - 

ՆԱՆՍԻ ԿԱՖԵ Սրճարան - 

ՀԱՄՈՎ ԼԱՆՉ ԸՆԴ ԻՎԵՆԹ ՓԼԵՅՍ Արագ սնունդ - 

ԿԱՐՄԻՐ ԳԼԽԱՐԿ Սրճարան - 

ԲԵՐԼՈԳԱ Սրճարան - 

ՊՈԼՈԶ ՄՈՒԿՈՒՉ Արագ սնունդ - 

ՖԼՈՐԵՆՍ Ռեստորան, սրճարան + 

ՋԱԶ Սրճարան - 

 

Շիրակի մարզն ունի բավականին լավ զարգացած տրանսպորտային ցանց: 

Գլխավոր երկաթուղային մայրուղին Թբիլիսի-Գյումրի-Երևան, անցնում է մարզի 

կենտրոնով և շարունակվում դեպի հարավ: Ընդ որում, Գյումրին հանդիսանում է 
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Հայաստանի երկաթուղային խոշորագույն հանգույցներից մեկը, քանի որ այստեղից 

երկաթուղին ճյուղավորվում է դեպի Կարս, ինչպես նաև Արթիկ և Մարալիկ: Մարզի 

տարածքում շահագործվող երկաթուղու երկարությունը անցնում է 130կմ-ից: 

Շիրակի մարզը աչքի է ընկնում նաև ավտոմայրուղիների բավականին լավ 

զարգացած ցանցով: Գլխավոր ավտոմայրուղին (M-1), կապում է Գյումրին Երևանի և 

Վրաստանի պետական սահմանի հետ, ընդ որում այս ճանապարը հանդիսանում է 

«Հյուսիս-հարավ» միջազգային տրանսպորտային միջանցքի մի մասը և 

շահագործվելուց հետո դառնալու է Հայաստանի ամենաերկար արագընթաց 

մայրուղին: Գյումրի-Երևան ճամփորդության ժամանակահատվածը կտևի ոչ ավել, 

քան 50 րոպե, ինչը լավ նախադրյալ կլինի  զբոսաշրջային հոսքերի մեծացման համար: 

Մյուս առանցքային ավտոմայրուղին ձգվում է արևմուտքից արևելք (M-7): Այն 

սկսվում է Թուրքիայի հետ պետական սահմանից և շարունակվում դեպի արևելք:  M-7 

ավտոմայրուղին կապում է Գյումրին Կարսի և Վանաձորի հետ: Սահմանային ռեժիմի 

փոփոխությունից հետո հնարավորություն կլինի զբոսաշրջային հաղորդակցություն 

ունենալ Կարսի հետ: 

Մարզի գլխավոր տրանսպորտային հանգույցը Գյումրին է, որտեղ գործում է նաև 

հանրապետության երկրորդ խոշոր «Շիրակ» օդանավակայանը: Բավականին լավ է 

զարգացած նաև հանրապետական և ներմարզային ավտոճանապարհային ցանցը: 

Համապետական նշանակության  ավտոմայրուղիների ընդհանուր երկարությունը 

կազմում է ավելի քան 300կմ: Ընդ որում, պետք է նշել, որ հյուսիսային, 

համեմատաբար թույլ յուրացված գոտու բնակավայրերի մեծ մասը գտնվում են 

երկաթուղու և ավտոմայրուղիների բարենպաստության գոտուց դուրս (մայրուղուց 

ավելի քան 5կմ հեռու): Դրան հակառակ ցածրադիր և խիտ բնակեցված գոտու 

բնակավայրերի 90%-ը գտնվում է տրանսպորտային բարենպաստության գոտում: 

Նման անհամամասնությունը խոչընդոտ է հանդիսանում զբոսաշրջության որոշ 

տեսակների զարգացման համար: Առաջնահերթ է համարվում տեղական և 

հանրապետական  նշանակության  ճանապարհային ցանցի կապիտալ 

վերանորոգումը: 
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Ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ Շիրակի մարզի տրանսպորտային 

հնարավորությունները շատ մեծ են, ինչը կարող է լավ նախապայման լինել 

զբոսաշրջության և ռեկրեացիայի համար:  
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ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Կատարված հետազոտական աշխատանքները ամփոփվել են գիտական հոդվածում, 

որը հանձնվել է ՇՊՀ գիտական տեղեկագրին: 

Դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ 6 ամիսների աշխատանքների կարևոր 

արդյունքը Շիրակի մարզի մատմամշակութային հուշարձանների մանրակրկիտ 

հետազոտությունն է, որի հիման վրա կարելի է եզրակացնել, թե ինչպիսի զբոսաշրջային 

հնարավորություններ ունի Շիրակի մարզն ընդհանրապես և նրա ենթաշրջանները 

առանձին-առանձին: Բացի այդ, իրականացվել է մարզի բնակչության, տարաբնակեցման 

աշխատանքային ռեսուրսների հետազոտություն և վերլուծություն: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել է նաև Շիրակի մարզի, ինչպես 

նաև Գյումրի քաղաքի հյուրանոցային համալիրը և հասարակական սննդի օբյեկտների 

ծառայությունների հնարավորությունները և որակը: 

Հետազոտության առանձին օբյեկտ է հանդիսացել նաև տրանսպորտային համալիրը, 

որը էական դեր ունի զբոսաշրջության և ռեկրեացիայի կազմակերպման և զարգացման 

համար: 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 

 

հ/հ Անվանումը 

Ֆինանսավորման 

ծավալը 

    (ՀՀ դրամ) 

1 Աշխատանքի վարձատրություն՝ ներառյալ 

եկամտային հարկը 
1 800 000 

2 Այլ ծախսեր, այդ թվում` - 

սարքեր և նյութեր - 

Գործուղումներ - 

Ընդամենը՝ 1 800 000 

 

Թեմայի ղեկավար՝   ____________________                   Մարտիրսյան  Լ. Մ. 
                            (ստորագրություն)                                (Ա.Ա.Հ.) 

 

ՇՊՀ  գլխավոր հաշվապահ՝               ____________________                   Ռաֆֆի Քալաջյան 
                             (ստորագրություն)                               (Ա.Ա.Հ.) 
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ԹԵՄԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱԽՍԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

1.  Աշխատանքի վարձատրության հոդվածով 1 800 000 ՀՀ դրամը ՝ ներառյալ 

եկամտային հարկը, ստացվել են թեմայում ընդգրկված աշխատակիցների կողմից՝ 

ըստ իրենց հաստիքային աշխատավարձերի: 

2.    Սարքեր և նյութեր՝  0 դրամ: 

3.   Գործուղումներ՝  0 դրամ: 

 

 

Թեմայի ղեկավար՝ __________________        

                                                                             ստորագրություն          

 

 

«20» մայիսի 2020 թ. 

                                  


