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ԹԵՄԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Շիրակի պետական համալսարանի աշխարհագրության, կենսաբանության և 

քիմիայի ամբիոնում իրականացվող «Արագածոտնի մարզի տարածքային-ռեկրեացիոն 

ներուժը և զբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատումը» գիտահետազոտական թեմայի 

աշխատանքները սկսվել են 2022թ. հունիսի 1-ից: 

Գիտահետազոտական աշխատանքի առաջին փուլում, աշխատանքային խմբի 

կողմից կատարվել է գրականության վերլուծություն, որի նպատակն է եղել ծանոթանալ 

ռելիեֆի ձևաչափական ցուցանիշների և ռեկրեացիայի վերաբերյալ առակա գիտական 

գրականությանը: 

Գրականության վերլուծությունը կարևոր է, քանի որ այն հանդիսանում է 

ցանկացած գիտական հետազոտության հիմնավորվածության, ինչպես նաև 

արդիականությունը հավաստող կարևոր գործողություն: Գրականության որակյալ 

վերլուծությունը թույլ է տալիս ընթերցողին առանց մեծ դժվարության հասկանալ 

հետազոտության և նրա արդյունքների էությունը: Այս գործընթացում առավել մեծ 

ուշադրություն է դարձվել այնպիսի սկզբնաղբյուրների վրա, որոնց մեջ ներկայացված է 

եղել հետազոտության թեմայի համար առավել կարևոր նյութերը: 

Ծրագրի իրականացման երկրորդ փուլում, աշխատանքային խմբի 

հետազոտությունների հիմնական ուղղությունը եղել է ռելիեֆի ձևաչափական 

տվյալների ուսումնասիրությունը և քարտեզագրումը: Այս նպատակին հասնելու համար 

լայնորեն կիրառվել են ժամանակակից ԱՏՀ տեխնոլոգիաները։ Ձևաչափական 

ցուցանիշների վերլուծության համար կարևոր է ռելիեֆի ճշգրիտ հիմքի ընտրությունը։ 

Այդպիսին այս պարագայում հանդիսացել է ASTER GDEM V3 արբանյակային 

տվյալները, որոնց մանրամասնությունը համադրելի է 1։100 000 մասշտաբի 

տեղագրական քարտեզների հետ։  Մակերևույթի հիպսոմետրիայի, լանջերի 

դիրքադրությունների և թեքությունների քարտեզների կազմումը իրականացվել է Surfer 

20 ծրագրի միջոցով, որտեղ վերջիններս հանդես են եկել առանձին քարտեզագրական 

շերտերի ձևով։ Նշված քարտեզների համար իրականացվել է քանակական դաշտի 

դասակարգում, տարանջատվել են առանձին դասեր։   
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Մեր կողմից կազմված Արագածոտնի մարզի ռելիեֆի հիպսոմետրիայի քարտեզը 

ներկայացված է Նկար 1-ում։ Այստեղ առանձնացվել են հիպսոմետրիկ մի քանի 

մակարդակներ 200 մ հարաբերական բարձրության միջակայաքով։ 

 

           
               Նկար 1: Արագածոտնի մարզի ռելիեֆի բարձրաչափական գոտիները
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 Հիպսոմետրիկ մակարդակների զբաղեցրած մակերեսների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում։ 
 

Աղյուսակ 1: Արագածոտնի մարզի բաձրաչափական գոտիների թվային տվյալները 

Բացարձակ 

բարձրության 

միջակայքը, (մ) 

Զբաղեցրած 

մակերեսը, 

(կմ2) 

Բացարձակ 

բարձրության 

միջակայքը, (մ) 

Զբաղեցրած 

մակերեսը, 

(կմ2) 

800 - 1000 49,8 2400 – 2600 192,2 

1000 – 1200 336,7 2600 – 2800 122,2 

1200 – 1400 379,0 2800 – 3000 78,8 

1400 – 1600 313,0 3000 – 3200 82,5 

1600 – 1800 232,7 3200 – 3400 40,5 

1800 – 2000 376․7 3400 – 3600 10,3 

2000 – 2200 440,5 3600 – 3800 1,4 

2200 - 2400 270,4 3800 և բարձր < 1,0 

 

 Ինչպես երևում է աղյուսակում ներկայացված տվյալներից, 800 – 1000 և 3200 մ և 

բարձր հիպսոմետրիկ գոտիներին բաժին է հասնում մարզի մակերեսը ամենափոքր 

մասնաբաժինը։ Մարզի տարածքը հիմնականում ընկած է 1000 - 2400 մ բացարձակ 

բարձրությունների միջակայքում։ 

 Հաջորդ փուլում իրականացվել է տարածքի մակերևույթի թեքությունների 

քարտեզագրում: Նշված քարտեզը ներկայացված է նկար 2-ում, իսկ վերլուծության 

արդյունքում ստացված տվյալները աղյուսակ 2-ում։ 
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             Նկար 2: Արագածոտնի մարզի ռելիեֆի թեքությունները 

 

Աղյուսակ 2: Արագածոտնի մարզի ռելիեֆի թեքությունների թվային ցուցանիշները 

 
Մակերևույթի թեքությունը, 

աստիճաններով 

Զբաղեցրած մակերեսը, 

(կմ2) 

< 10 1976 

10 – 20 848 

20 – 30 52 

30 < 5 

 

Աղյուսակից երևում է, որ մարզի տարածքի գերակշռող մասն ունի մակերևույթի 

մինչև 10° թեքություններ, առավել փոքր մակերես զբաղեցնում են 30°-ը գերազանցող 

թեքությունները։ Ռելիեֆի զբոսաշրջային ներուժի գնահատման համար կարևոր 

նշանակություն ունի կողմնադրությունը: Նկատի ունենալով այս հանգամանքը, մեր 

կողմից ուսումնասիրվել և քարտեզագրվել է մարզի ռելիեֆի կողմնադրությունները: 

Քարտեզը և ստացված տվյալները համապատասխանաբար ներկայացված են նկար 3-

ում և աղյուսակ 3-ում։ 
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                  Նկար 3: Արագածոտնի մարզի ռելիեֆի կողմնադրությունները 

 
Աղյուսակ 3: Արագածոտնի մարզի ռելիեֆի կողմնադրությունների  

թվային տվյալները 

 

Մակերևույթի կողմնադրությունը 

(ազիմուտային աստիճաններով) 

Զբաղեցրած 

մակերեսը 

(կմ2) 
 

0 - 45 169 

45 - 90 304 

90 - 135 388 

135 - 180 528 

180 – 225 600 

225 – 270 438 

270 – 315 272 

315 - 360 150 

 

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ամենափոքր մակերես զբաղեցնում են 

մակերևույթի հյուսիսահայաց, իսկ ամենամեծ մակերես՝ հարավահայաց լեռնալանջերը։ 
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Արագածոտնի մարզի ռելիեֆի ռեկրեացիոն գնահատման համար կարևոր 

նշանակություն ունի հիպսոմետրիկ գոտիների խոշորամասշտաբ քարտեզի կազմումը, 

նկատի ունենալով տարածքի մեծությունը, ինչպես նաև հետազոտման բնույթը և 

մանրամասնությունը, մեր կողմից նպատակահարմար է համարվել 1:200 000 

մասշտաբի քարտեզի կազմումը: Վերջինս հանդիսանում է ձևաչափական մյուս 

ցուցանիշների` լանջերի թեքությունների ու դիրքադրությունների, մասնատման 

խորության ու խտության, հաշվարկման կարևորագույն հիմքը: Այն ենթադրում է 

տեղանքի ռելիեֆի թվային մոդելի կազմում ժամանակակից ԱՏՀ տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ: Աշխատանքների հիմնական մասը իրագործվել է ArcGIS 10.2 ծրագրային 

միջավայրում: Ռելիեֆի թվային մոդելի կազմման համար որպես փաստացի նյութ 

ծառայել են ժամանակակից արբանյակային հանույթի տվյալները` մասնավորապես 

SRTM90 համակարգը, որի տրամադրած տվյալների մանրամասնությունը 

համապատասխանում է 1:100 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի ռելիեֆի 

մանրամասնություններին: 

Քարտեզագրական աշխատանքների երկրորդ փուլում, հետազոտվող տարածքի 

տեղանքը բաժանվել է առանձին բարձունքային միջակայքերի: Ելնելով աշխատանքի 

մեթոդաբանական պահանջներից և հետազոտվող տարածքի ռելիեֆային 

առանձնահատկություններից` առանձնացվել են բարձունքային թվով 7 միջակայք` 500 

մ բարձրության քայլով` մինչև 500 մ, 500-1000 մ, 1000-1500 մ, 1500-2000 մ,  2000-2500 մ, 

2500-3000 մ, 3000 մ և ավելի: Ռելիեֆի բարձրաչափական գոտիների նման միջակայքեր 

նախկինում գրեթե չեն առանձնացվել: Վերջինս կատարված աշխատանքների գլխավոր 

նորույթներից մեկն է: Հաշվարկային մասը իրականացվել է ատրիբուտների 

աղյուսակում` Calculate Field  բաժնում: Արդյունքում ստացված տվյալները 

ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

Հետազոտման համար կարևոր հանգամանք է հանդիսացել նաև ռեկրեացիոն 

ռեսուրսների գնահատումն ըստ բարձրաչափական գոտիների: Գնահատման 

սանդղակի կազմման ժամանակ մեր կողմից հիմք է ընդունվել քառաստիճան 

համակարգ՝ 0-ից մինչև 3 բալ: 0 բալ տրվել է այն դեպքում, երբ տվյալ տեսակի 

ռեկրեացիայի համար պայմանները բացակայել են: Բացի բալային գնահատումից տրվել 

են նաև որակական գնահատականներ:  1 բալի դեպքում ռեկրեացիոն 
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հնարավորությունները գնահատվել են ցածր, 2 բալի դեպքում միջին, իսկ 3 բալի 

ժամանակ՝ բարձր: Բալերի հանրագումարի հիման վրա, գոտիների գնահատման 

համար առանձնացվել են թվով չորս կատեգորիաներ, ինչը արտահայտված է նաև 

հետազոտության արդյունքները ամփոփող 1:100 000 մասշտաբի քարտեզի վրա: 

    

 

Նկար 4։ Արագածոտնի մարզի բնության հուշարձանների տեղաբաշխումը 

Արագածոտնի մարզում զբոսաշրջության զարգացման համար կարևոր են բնության 

հուշարձանները: Դրանք բնական օբյեկտներ են, որոնք իրենցից ներկայացնում են 

բացառիկ գիտական կամ պատմամշակութային արժեքներ: Պետք է ասել, որ 

Արագածոտնի մարզի տարածքում գրանցված հուշարձանները լիարժեքորեն չեն 

ներկայացվում հանրապետության զբոսաշրջային փաթեթներում: Բացի այդ՝ 

հաստատված ցանկի ոչ բոլոր հուշարձաններն ունեն ՀՀ օրենքով նախատեսված 

անձնագրեր: Հստակ տրված չեն բնության հուշարձանների սահմանները և պահպանման 

գոտիները: Բնության պահպանության միջազգային միության «IUCN Protected Areas 

Category» ուղեցույցում բնության հուշարձանը դասվում է երրորդ կատեգորիային և 

սահմանվում է որպես տարածք, որն ունի մեկ կամ մի քանի բացառիկ 
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առանձնահատկություն: Այն կարող է լինել ինչպես բնական, այնպես էլ մշակութային [20, 

էջ 74]: 

 

Նկար 5։ Արագածոտնի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների տեղաբաշխումը 

Զբոսաշրջության կարևոր օբյեկտներից են պատմամշակութային հուշարձանները, 

որոնք հանդիսանում են միլիոնավոր մարդկանց հետաքրքրության առարկա: 

Բազմաթիվ երկրներում հուշարձանները ձևավորում են զբոսաշրջային 

դեստինացիաներ, որոնք ապահովում են զգալի եկամուտ ինչպես աշխատակիցների, 

այնպես էլ այն համայնքների համար, որոնք գտնվում են հուշարձանի մոտակայքում: 

Բացի այդ, հուշարձաններին այցելություններից ստացված գումարները ուղղվում են 

նույն հուշարձանների պահպանման և վերականգնման աշխատանքներ 

իրականացնելու համար:  

Հուշարձանների ռեկրեացիոն գնահատման հիմքում մեծ մասամբ դրվում են մի 

քանի ցուցանիշներ, որոնք առավել կարևոր են ինտեգրալ գնահատական ստանալու 

հահամր: Այդ ցուցանիշներից են հուշարձանի տարիքը, պահպանվածության վիճակը, 

տրանսպորտային հասանելիությունը, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների 

առկայությունը [21, էջ՝ 121]: 
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ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Մեր կողմից իրականացվող հետազոտական աշխատանքների արդյունքում, 

կազմվել է Արագածոտնի մարզի բարձրաչափական գոտիների խոշորամասշտաբ 

քարտեզ (Մ 1:100 000), որի վրա առանձնացված են ոչ միայն բարձրաչափական 

գոտիները, այլև տրված են գնահատման արդյունքում այդ գոտիների ռեկրեացիոն 

կատեգորիաները: Կարևոր նորույթ է նաև բարձրաչափական նոր սանդղակի 

կիրառումը, որը մինչ այդ չի կատարվել նման հետազոտությունների համար:  

Արագածոտնի ռելիեֆը, մասնավորապես բարձրաչափական գոտիները 

բարենպաստ են ռեկրեացիայի և զբոսաշրջության համար: Ռելիեֆի առանձին 

տարրերը, ինչպես նաև տարբեր հիպսոմետրիկ գոտիներում գտնվող լեռնային 

կառույցներ հանդիսանում են ռեկրեացիայի և զբոսաշրջության կարևոր ռեսուրս: 

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա կարելի է ասել, որ Արագածոտնի 

տարածքի 27,8 տոկոսը ընկած է մինչև 1400մ բարձրությունները, 1400-2000մ 

բարձրություն ունեցող տարածքները զբաղեցնում են 33,4 տոկոսը, ինչը նպաստավոր է 

լեռնային ռեկրեացիայի և  զբոսաշրջության  որոշակի տեսակների զարգացման համար: 

Արագածոտնի ռելիեֆի բարձրաչափական գոտիներից առավել մեծ ռեկրեացիոն 

հնարավորություններ ունեն միջին բարձրություններում ընկած գոտիները (մինչև 

1600մ), քանի որ դրանք առավել խիտ բնակեցված և առավել բարենպաստ բնական 

պայմաններ ունեցող տարածքներն են:  

Հետազոտությունների հիման վրա կարելի է ասել, որ ռեկրեացիան և 

զբոսաշրջությունը կարող է դառնալ Արագածոտնի մարզի տնտեսության այն ճյուղը, 

որը կարող է զբաղեցնել բարձրաչափական գոտիների «վերին հարկը», որտեղ 

գյուղատնտեսական գործունեությունը անհնար է, (օրինակ՝ Արագած լեռնազանգվածի 

2000մ-ից բարձր ընկած տարածքները): Քանի որ, լեռնային ռեկրեացիան հանդիսանում 

է տնտեսության ծախսատար ճյուղերից մեկը, նախքան ռեկրեացիոն օբյեկտների 

շինարարությունը, անհրաժեշտ է բարձրաչափական գոտիների մասնագիտական և 

համակողմանի ուսումնասիրություն: Նպատակահարմար է «զբոսաշրջային հարահոսի» 

կազմակերպում, որը թույլ կտա լիարժեքորեն օգտագործել բարձրաչափական բոլոր 

գոտիների ռեկրեացիոն հնարավորույթուններն ըստ սեզոնների: 
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Կատարված հետազոտական աշխատանքները ամփոփվել են գիտական 

հոդվածում, որը հանձնվելու է Շիրակի պետական համալասարանի գիտական 

տեղեկագրին հրապարակման համար:  
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 

 

հ/հ Անվանումը 

Ֆինանսավորման 

ծավալը 

    (ՀՀ դրամ) 

1 Աշխատանքի վարձատրություն՝ ներառյալ 

եկամտային հարկը 
900 000 

2 Այլ ծախսեր, այդ թվում` - 

սարքեր և նյութեր - 

գործուղումներ - 

Ընդամենը՝ 900 000 

 

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

ՇՊՀ  գլխավոր հաշվապահ՝               ____________________                   Ռաֆֆի Քալաջյան 
                             (ստորագրություն)                               (Ա.Ա.Հ.) 

 

«12» դեկտեմբերի 2022 թ. 
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ԹԵՄԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱԽՍԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

1.  Աշխատանքի վարձատրության հոդվածով 900 000 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          

 

 

«12» դեկտեմբերի 2022 թ. 

                                  


