
52 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И     Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

  Պրակ   Ա       

  Выпуск A      

  Issue    A       

 

ՀՏԴ 504.062                                                                         ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ 

DOI 10.54151/27382559-22.2pa-52                                                    
 

ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈւԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՓՈՐՁ  

ԻՋԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ «ԻՋԵՎԱՆ» ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ 

ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՀԱՄԱՐ 

Ավետիսյան Գ. Ռ., Հովհաննիսյան Լ. Գ. 

 

ՀՀ անտառների ռեկրեացիոն նշանակության մեծացման հետ 

մեկտեղ աճում է նրանց ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածությունըֈ Սա 

պայմանավորված է զբոսաշրջության զարգացմամբ, որը նպաստում է 

դեպի անտառային տարածքներ ռեկրեանտների հոսքերի ավելացմամբֈ 

Աշխատանքում ներկայացրել ենք Իջևանի պետական 

արգելավայրի «Իջևան» տեղամասի ռեկրեացիոն նկարագիրը և 

գնահատել տեղամասի ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածությունը՝ հիմք 

ընդունելով  վերջին հինգ տարիների ընթացքում զբոսաշրջիկների 

այցելություններըֈ  

Բանալի բառեր. ռեկրեացիա, ռեկրեանտ, ռեկրեացիոն 

ծանրաբեռնվածություն, դիգրեսիա, կատացենոզ, դեգրադացիա, 

անտառային համալիրներ, վեգետացիոն շրջանֈ 

 

Նախաբանֈ Ներկայումս անտառը զարգացած երկրներում զուտ 

փայտ արտադրող նյութից վերածվել է հանգստի հիմնական 

աղբյուրներից մեկի, որը տարեցտարի ավելի շատ զբոսաշրջիկներ է 

ներգրավում և առավել մեծ տնտեսական նշանակություն է ձեռք բերում: 

Ինչպես մյուս բնական ռեսուրսների, այնպես էլ անտառների 

ռեկրեացիոն օգտագործումը բացասական ազդեցություն է ունենում 

բնության ամբողջականության վրա [6]:  

Անտառի ռեկրեացիոն ներուժի կարևոր գործոններից է նրա 

կայունությունը ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածության նկատմամբ [5]ֈ 

Ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածության պատճառով անտառները 

քայքայվում են կամ ոչնչանում: Այլ կերպ ասած՝ անտառային 

կենսահամակեցության տարածքում ռեկրեանտների թիվն ավելանում է 
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այնքան, որ առաջանում է էկոհամակարգի վիճակի վատացում, ինչն էլ 

կոչվում է դիգրեսիաֈ Դիգրեսիան կարող է ընթանալ մինչև կատացենոզ 

(քայքայում), որից հետո էկոհամակարգը կարող է վերջնականապես 

քայքայվել [4], [7]: 

Հայաստանը ևս անմասն չի մնում այս ամենից:  

2021թ.-ի տվյալներով Հայաստան է այցելել 1,9 մլն. զբոսաշրջիկ, 

իսկ ներգնա զբոսաշրջությունն աճել է 10%-ով: Հայաստանը 

սակավանտառ երկիր է՝ ըստ պաշտոնական տվյալների 8%, և շատ 

կարևոր է անտառային համալիրների ճիշտ օգտագործումն ու 

կառավարումը [8]: 

Հանրապետության անտառային համալիրների ռեկրեացիոն 

ներուժը թույլ է ուսումնասիրված, բացի այդ, չկան ուսումնասի-

րություններ ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածության, դիգրեսիայի 

հետևանքների, թույլատրելի օրական ռեկրեանտների թվի և այլնի 

մասին:  

Հոդվածի արդիականությունը պայմանավորված է ՀՀ անտառների 

ռեկրեացիոն նշանակության տարեցտարի մեծացմամբ: Վերջին 

շրջանում զբոսաշրջային հոսքերի ավելացմանը զուգընթաց՝ ավելացել է 

թե՛ հետաքրքրությունը բնական ռեսուրսների նկատմամբ, թե՛ 

էկոհանգիստ նախընտրող զբոսաշրջիկների թիվը: Աշխատանքում 

առաջին անգամ փորձել ենք գնահատել անտառների ռեկրեացիոն 

ծանրաբեռնվածությունը Հայաստանում, ինչը մեր օրերում 

բնապահպանական տեսակետից դարձել է խիստ կարևոր:  

ՀՀ անտառների ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածությունը գնահատելու 

համար ընտրել ենք զբոսաշրջիկների կողմից հաճախ այցելվող 

անտառային տարածքներից Իջևանի արգելավայրըֈ Այն Հայաստանի 

բուսական կենսաբազմազանության հարուստ օջախներից էֈ 

«Իջևանի» պետական արգելավայրը  կազմավորվել է դեռևս 

Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների սովետի 13.09.1958թ N 341 որոշմամբ 

ստեղծված «Արջատխլենի» (40 հա) և 19.04.1971թ N212 որոշմամբ 

ստեղծված «Իջևանի» (5908 հա) ու «Գանձաքարի» (6813 հա) 

արգելավայրերի հիման վրա:  

«Իջևանի» պետական արգելավայրի ստեղծման նպատակն է 

ապահովել ՀՀ Տավուշի մարզի անտառային և մարգագետնային բնական 

էկոհամակարգերի զարգացման բնականոն ընթացքը, լանդշաֆտային ու 

կենսաբանական բազմազանությունը, բնության և պատմամշակութային 

եզակի հուշարձանների, բնության ժառանգության պահպանությունը, 
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պաշտպանությունը, վերականգնումը, վերարտադրությունը, ինչպես 

նաև բնական պաշարների կայուն օգտագործումը [1]: 

Արգելավայրի ընդհանուր տարածքը 13916 հա է: Այն գտնվում է 

Գանձաքարի և Գետահովտի գյուղական համայնքային, Իջևանի 

քաղաքային, ինչպես նաև Դիլիջանի քաղաքային համայնքում 

ներառված Հովք և Աղավնավանք գյուղական բնակավայրերի վարչական 

սահմաններում: 

Արգելավայրի տարածքը ներառում է 3 տեղամասեր․ Իջևանի՝ 6997 

հա, Գանձաքարի՝ 3277 հա և Խաչարձանի՝ 3642 հա: Արգելավայրի 

տարածքը բաժանված է քառակուսային ցանցի: Այն ներառում է 

ընդհանուր 99 քառակուսի: Ամենամեծ քառակուսու մակերեսը 264 հա է, 

ամենափոքրինը՝ 17 հա, միջին մակերեսը՝ 142 հաֈ Անտառային 

հատվածների թիվը 2512 է, միջին մակերեսը՝ 5,5 հա:  

«Իջևանի» պետական արգելավայրի անտառները գտնվում են 

Փոքրկովկասյան լեռնաշղթայի հյուսիսային հատվածում՝ Հայաստանի 

հյուսիսարևելյան շրջանում՝ ծովի մակերևույթից 600-2000 մ 

բարձրությունների վրա, ընդ որում՝ անտառածածկ տարածքների 40%-ը 

և կենսազանգվածի 43%-ը տեղաբաշխված են 1200-1600 մ բացարձակ 

բարձրությունների վրա: Արգելավայրի տարածքում ռելիեֆը 

բնութագրվում է խիստ կտրտվածությամբ և լանջերի դիրքադրության 

փոփոխությամբ, որտեղ գերակշռում են հյուսիսային 

դիրքադրությունների լանջերը, ընդ որում անկախ կողմնադրությունից՝ 

գերակշռում են 21-30 թեքության լանջերը: 

«Իջևանի» անտառտնտեսության տարածքում չափավոր տաք 

կլիմայի տիպը ընդգրկում է ծովի մակերևույթից 600-900 մ 

բարձրությունները, իսկ չափավոր ցուրտ կլիման՝ 900 մ-ից բարձր: 

Տարածքին բնորոշ են ջերմաստաճանի փոքր տատանումները, 

չափավոր տաք, համեմատաբար չոր ամառ, անձրևային աշուն և 

չափավոր ցուրտ ձմեռ: Տեղումների միջին քանակը 550-600 մմ էֈ 

Ձնածածկույթի հաստությունը կախված է տեղանքի բարձրությունից, 

տատանվում է 8-10 սմ-ից մինչև 50-60 սմ:  

«Իջևանի» անտառտնտեսության տարածքն աչքի է ընկնում խիստ 

արտահայտված ուղղաձիգ գոտիականությամբ, ռելիեֆի 

խայտաբղետությամբ և դրան համապատասխան բուսական հարուստ 

կենսաբազմազանությամբֈ 
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«Իջևանի» արգելավայրի անտառային տարածքը ամբողջությամբ 

մտնում է Իջևանի ֆլորիստական շրջանի մեջ, որտեղ հիմնական 

բուսական տիպը անտառայինն էֈ  

Իջևանի ֆլորիստիկ շրջանում անտառկազմող գլխավոր 

ծառատեսակներն են արևելյան հաճարենին (Fagus orientalis), արևելյան 

կաղնին (Quercus macranthera), վրացական կաղնին (Q. iberica), 

կովկասյան բոխին (Carpinus caucasica), իսկ ուղեկցող ծառատեսակներն 

են արևելյան բոխին (ղաժի, C. orientalis), մանրատերև (Tilia cordata) և 

կովկասյան լորենիները (T. caucasica), դաշտային թխկին (Acer camrestre), 

կաղամախին (Populus tremula) և այլ տեսակներֈ 

 
Նկար 1. «Իջևանի» պետական արգելավայրի «Իջևան»  տեղամասի 7-րդ 

քառակուսին [1]: 
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«Իջևանի» պետական արգելավայրի ընդհանուր՝ 13916 հա 

տարածքում անտառածածկ մակերեսը կազմում է 12042,9 հա (86,5%) [1]: 

Անտառածածկում բացարձակ գերակշռում են միջին տարիքային 

խմբի անտառները` 9506 հա, կամ ընդհանուր անտառածածկի 78,9%-ըֈ 

Հասունացող և հասուն (գերհասուն) ծառուտները զբաղեցնում են 

համապատասխանաբար 909,3 հա (7,5%), և 75,1 հա (0,6%), ինչը վկայում 

է, որ արգելավայրի անտառտարածքներում իրականացվել են ինտենսիվ 

չհամակարգված հատումներ: Արգելավայրի անտառների միջին 

լրիվությունը 0.51 է, ընդ որում՝ գերակշռող հիմնական 

ծառատեսակներից կաղնու ծառուտների միջին լրիվությունը 0.50 է, 

հաճարենիներինը՝ 0,51, կովկասյան բոխու ծառուտներինը՝ 0,55, ինչը 

վկայում է տեղի ունեցած անցանկալի տեսակափոխության մասին:  

Ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածության հաշվարկների համար 

ընտրել ենք «Իջևանի» պետական արգելավայրի «Իջևանի» տեղամասի   

7-րդ քառակուսին, որի տարածքը կազմում է 140 հա: Այն գտնվում է 

«Իջևանի» տեղամասի ծայր հյուսիսային հատվածում՝ հասնելով մինչև 

Սառնաջուր գետակըֈ 7-րդ քառակուսու մոտ են գտնվում մի շարք 

զվարճանքի գոտիներ և տեսարժան վայրեր, որոնք հանդիսանում են ՀՀ 

զբոսաշրջային նախընտրելի գոտիներֈ Դրանք են Ենոքավանը, 

Լաստիվերը, Յելլ Էքստրիմ պարկը և այլնֈ 

«Իջևանի» պետական արգելավայրի «Իջևան» տեղամասի այս 

ռեկրեացիոն գոտում վերջին հինգ տարիներին տարեկան այցելուների 

քանակը երևում է գծապատկեր 1-ումֈ  

 
Գծապատկեր 1. 

Ընտրված քառակուսում դոմինանտ ծառատեսակներն են 

հաճարենին, արևելյան կաղնին, թխկին: Այս ծառատեսակների 
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վեգետացիոն շրջանը հիմնականում մայիս-հունիս ամիսներն են: 

Ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածությունը հաշվելու համար օգտվել ենք 

Դենիս Անատոլևիչի առաջարկած բանաձևից [3]ֈ 

D = (Q * T) / S 

D - Ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածություն - մարդ/տարի, 

Q - Միջին օրական ռեկրեանտների թիվը - մարդ, 

T - Վեգետացիոն շրջանի տևողությունը - օր, 

S - Ռեկրեացիոն համալիրի տարածքը – հա: 

Աղյուսակ 1. 

«Իջևան» տեղամասի 7-րդ քառակուսում ռեկրեանտների թիվն ըստ 

եռամսյակների և տարիների 
Տարի I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ Ամբողջ 

2017 497 2442 7026 1573 11538 

2018 999 2832 8148 1921 13900 

2019 659 4509 10721 2132 18021 

2020 389 251 5680 1054 7554 

2021 857 4360 8287 1207 14711 
Գծապատկեր 1-ի և աղյուսակ 1-ի տվյալները տրամադրել է Յելլ Էքստրիմ պարկը, որը 

ամենամեծ զվարճանքի գոտին է տվյալ տարածքումֈ 

 

Այս տվյալների հիման վրա հաշվել ենք միջին օրական և ամսական 

ծանրաբեռնվածությունը (աղյուսակ 2.)ֈ 

Աղյուսակ 2. 

Միջին ամսական և օրական ծանրաբեռնվածությունը 7-րդ 

քառակուսում 

Տարի 

I 

եռամսյակ 

II 

եռամսյակ 

III 

եռամսյակ 

IV 

եռամսյակ 
Ամբողջ 

ամիս օր ամիս օր ամիս օր ամիս օր ամիս օր 

2017 166 5 814 27 2342 78 524 17 962 32 

2018 333 11 944 31 2716 90 640 21 1158 39 

2019 220 7 1503 50 3574 119 711 24 1502 50 

2020 130 4 84 3 1893 63 351 12 630 21 

2021 286 10 1453 48 2762 92 402 13 1226 41 
 

Աղյուսակից երևում է, որ ռեկրեանտների քանակությունը առավել 

շատ է երրորդ եռամսյակում, որը համապատասխանաբար հուլիս, 

օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներն ենֈ Ռեկրեանտների քիչ 

քանակությամբ աչքի է ընկել 2020թ.-ը, որի ընթացքում տեղի ունեցան 

Արցախ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմը և Covid 19-ի կանխման 

միջոցառումներըֈ  
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Հիմք ընդունելով Վ. Ս. Պրեոբրաժենսկու բանաձևը [2]՝  

Aօր = Mտ  x Tժ, 

որտեղ Aօր- մեկ օրվա ընթացքում թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունն 

է, Mտ- միավոր տարածքի վրա միավոր ժամանակահատվածում 

միանվագ ծանրաբեռնվածությունն է, Tժ-ռեկրեացիոն համալիրի 

շահագործման տևողությունը, կարող ենք հաշվել օրական 

ռեկրեանտների թույլատրելի քանակը և մեր ընտրած տարածքի համար 

կստանանք, որ մեկ օրում ռեկրեանտների թույլատրելի քանակը կազմել 

է 28 մարդ, որը 2019թ.-ին գրեթե 2 անգամ ավելի է եղել: 

Աղյուսակ 3. 

Ծանրաբեռնվածության ցուցանիշը 7-րդ քառակուսու  

ծառատեսակների վրա 

Տեսակ 

Վեգետացիոն 

շրջանը/ օրեր 

[9] 

2017 2018 2019 2020 2021 
5 տարիների 

միջինը 

Հաճարենի 13 2.5 2.8 4.6 0․3 4․5 3 

Արևելյան 

կաղնի 
140 27 31 50 3 48 32 

Թխկի 30 5.7 6.6 10.7 0․6 10,2 6,76 

3 տեսակների 

միջինը 
      13,92 

 

Դենիս Անատոլևիչի առաջարկած բանաձևի մեջ տեղադրելով մեր 

ստացած արդյունքներն ու տվյալ ծառատեսակի վեգետացիոն շրջանի 

օրերի քանակը՝ յուրաքանչյուր ծառատեսակի համար ստացել ենք 5 

տարիների միջին ծանրաբեռնվածության ցուցանիշներըֈ  

Արևելյան կաղնու վեգետացիոն շրջանը կազմում է 140 օր, որը 

ընդգրկում է ապրիլ-օգոստոս ընկած ժամանակահատվածը, ինչն էլ 

համընկնում է ռեկրեացիոն շրջանի պիկի հետֈ Սա էլ պատճառ է 

հանդիսանում, որ այն առավելագույն ծանրաբեռնվածություն կրողն է 

դառնում [5]:  

Իջևանի արգելավայրի վերը թվարկած ծառատեսակների վրա 

ծանրաբեռնվածության ցուցանիշը ներկայացրել ենք աղյուսակ 4-ումֈ 

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ ներկայացված 3 

ծառատեսակների վրա տարբեր աստիճանի ծանրաբեռնավածություն 

կա, բայց առավել խոցելի է արևելյան կաղնին՝ 0,32մարդ/հաֈ Ընդհանուր 

3 տեսակների միջին ծանրաբեռնվածությունը 0,13 մարդ/հա, որը 

բավականին  բարձր ցուցանիշ էֈ 
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Աղյուսակ 4. 

«Իջևանի» արգելավայրում  ծանրաբեռնվածության ցուցանիշը 

ծառատեսակների վրա 

Տեսակ 
Վեգետացիոն 

շրջանը/ օրեր 
2017 2018 2019 2020 2021 

5 

տարիների 

միջինը 

Հաճարենի 13 0.025 0.028 0.046 0.003 0.045 0.03 

Արևելյան 

կաղնի 
140 0.27 0.3 0.5 0.03 0.48 0.32 

Թխկի 30 0.05 0.06 0.1 0.006 0.1 0.06 

3 

տեսակների 

միջինը 

      0.13 

 

Այսպիսով, արգելավայրի 7-րդ քառակուսում ռեկրեացիոն 

ծանրաբեռնվածության գործակիցը ծառատեսակների վրա բարձր է, նաև 

բարձր է միջին օրական ռեկրեանտների քանակը, ինչն այդքան փոքր 

տարածքի համար կարող է անդառնալի հետևանքների պատճառ 

դառնալ: 

2019թ. «Իջևանի» պետական արգելավայրի «Իջևան» տեղամասի         

7-րդ քառակուսում ռեկրեանտների թիվը կազմել է 18021 անձ: Ըստ 

Դենիս Անատոլևիչի՝ ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածության համար 0.1 

մարդ/հա օրականը կամ 9.44 մարդ/հա տարեկանը համարվում է 

կրիտիկական արժեք, և  եթե հաշվի առնենք, որ Իջևանի արգելավայր 

կարող են այցելել նաև առանց գրանցվելու, ապա այս թվերը կարող են 

կրկնապատկվել [3]ֈ 

Ամփոփելով աշխատանքը՝ կարող ենք ասել, որ՝ 

 Հայաստանի Հանրապետությունում ռեկրեացիայի ոլորտում 

ուսումնասիրությունները, մասնավորապես անտառային 

համալիրների ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ, 

քիչ են կամ բացակայում ենֈ Անհրաժեշտ է կազմել անտառների 

ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածության, ինչպես նաև մյուս 

ռեսուրսների համընդհանուր գնահատումֈ 

 Իջևանի արգելավայրը անտառային հանգստի կազմակերպման 

առումով մեծ ներուժ ունի: Այնտեղ ստեղծվել են ռեկրեացիոն 

գոտիներ, որոնք տարեցտարի առավել շատ ռեկրեանտների են 

գրավում իրենց հնարավորություններով:  

 Իջևանի արգելավայրի ռեկրեացիոն գոտին կարելի է համարել 

գերբեռնված, տարածքում ռեկրեանտների մեծ քանակության 
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պատճառով սկսվել է դիգրեսիոն գործընթացֈ Այս շրջանի 

անտառտնտեսությունը պետք է սահմանափակի հանգստի 

գոտիներին տրամադրվող տարածքները և զբաղվի գործող 

գոտիների խիստ վերահսկողությամբֈ 

 Անհրաժեշտ է նաև գոտիավորել անտառային տարածքները, 

ինչպես նաև ծառատունկ կատարել անտառի ծերացած 

հատվածներում, ինչը ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածությունը 

կարգավորելու կարևոր մեթոդներից  մեկն է: 
 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОЦЕНКЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ 

ЛЕСНОГО УЧАСТКА "ИДЖЕВАН" В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ ИДЖЕВАНА 

Аветисян Г. Р., Оганнисян Л. Г. 
 

Наряду с повышением рекреационного значения лесов Республики 

Армения увеличивается и их рекреационная нагрузка. Это связано с 

развитием туризма, которое способствует увеличению потока туристов в 

лесные районы.  

В статье мы представляем рекреационное описание участка 

"Иджеван" Государственного заповедника Иджевана и оцениваем 

рекреационную нагрузку участка на основе посещений туристов за 

последние пять лет.  

Ключевые слова: рекреация, рекреатор, рекреационная нагрузка, 

дигрессия, катаценоз, деградация, лесные комплексы, вегетационный 

период. 
 

RECREATION LOAD ASSESSMENT EXPERIMENT FOR THE "IJEVAN" 

FOREST AREA OF IJEVAN STATE RESERVATION 

Avetisyan G. R., Hovhannisyan L. G. 
 

Along with the increase in the recreational importance of the forests of 

the Republic of Armenia, their recreational load is increasing. This is due to 

the development of tourism, which contributes to increasing the flow of 

tourists in forest areas. 

In the paper, we present the recreational description of the "Ijevan" 

section of the Ijevan State Reserve and evaluate the recreational load of the 

section, based on the visits of tourists over the last five years. 

Keywords: recreation, recreationist, recreational load, digression, 

catacenosis, degradation, forest complexes, vegetation period. 
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