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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Արցախի Հանրապետության (ԱՀ) տարածքն աչքի է ընկնում ինչպես 

պատմամշակութային, այնպես էլ  բնության հուշարձաններին վայել բնական 

օբյեկտների և համալիրների արտասովոր բազմազանությամբ, որոնք 

բնապահպանական, ռեկրեացիոն և սոցիալ-տնտեսական բացառիկ արժեք են 

ներկայացնում: 

ԱՀ  տարածքի, լեռնային երկրին բնորոշ եռաչափ տեղադրությունը, 

երկրաբանական կառուցվածքը, լեռնային ռելիեֆն ու կլիմայական 

առանձնահատկությունները, ուղղաձիգ գոտիականությունը, ինչպես նաև 

բուսաշխարհագրական և կենդանաշխարհագրական տարրերի ազդեցությունը 

պայմանավորել են տարածքի լեռնագրական և լանդշաֆտային բազմազանությունը, 

որոնք տարբեր ինտենսիվության բնական և մարդածին երևույթների ազդեցությամբ 

ձևավորել են բնական միջավայրի ինքնատիպ բնության կենդանի և անկենդան 

հուշարձաններ: Վերջիններս գտնվելով գեղատեսիլ, դժվարամատչելի վայրերում` 

մշակութային կոթողների հետ միասին հաճախ ձևավորում են ռեկրեացիոն 

բարձրարժեք համալիրներ: 

Բնության հուշարձանների կառավարման, ամփոփ տվյալների բազայի 

ստեղծման, բնապահպանական և տնտեսական կանխատեսումների, ինչպես նաև 

մոնիթորինգի իրականացման նպատակով ԱՀ բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարի 27 մարտի 2019թ. N37-Ա հրամանով ստեղծվել է 

աշխատանքային խումբ պետական բյուջեի միջնաժամկետ ծրագրերի շրջանակներում, 

2019 թ. Արցախի Հանրապետության բնության հուշարձանների գույքագրման, 

պահպանման գոտիների սահմանման, անձնագրավորման համար: 

Արդյունքում` ԱՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն 

որոշմամբ հաստատված թվով 91 բնության հուշարձանների ցանկից ուսումնասիրվել, 

բնութագրվել և անձնագրավորվել է 14-ը, ցանկից հանվել 3-ը և կատարել 

առաջարկություն ցանկում ավելացնել 2-ը: Անձնագրավորված 14 բնության 

հուշարձաններից 7-ը երկրաբանական է, 4-ը՝ ջրագրական, 2-ը՝ ջրաերկրաբանական, 1-

ը՝ կենսաբանական: 
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ԳԼՈւԽ 1 

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ 

1.1 Բնության հուշարձանները որպես բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների ինքնուրույն կատեգորիա 

Բնության պահպանության միջազգային միության «IUCN Protected Areas Category» 

ուղեցույցում բնության հուշարձանը դասվում է III-րդ կատեգորիային և սահմանվում է` 

տարածք, որն ունի մեկ կամ ավել, հատուկ բնական /մշակութային 

առանձնահատկություններ,  որոնք ունեն հազվագյուտ, յուրահատուկ կամ եզակի 

արժեք, ներկայացուցչական կամ գեղագիտական որակներ կամ մշակութային 

նշանակություն»: 

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ԱՀ օրենքի հոդված 1-ում 

«Բնության հուշարձան» հասկացությունը սահմանվում է որպես «…գիտական, 

պատմամշակութային և գեղագիտական առանձնահատուկ արժեք ներկայացնող 

բնական օբյեկտ»: Բնական համալիրները և օբյեկտները բնապահպանության ոլորտում 

պետական լիազորված մարմնի կողմից ներկայացվում են ԱՀ կառավարությանը, որի 

որոշմամբ դրանք հայտարարվում են բնության հուշարձաններ և ընդգրկվում են 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքների համակարգում: Օրենքով արգելվում է 

բնության հուշարձանի տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեություն: Բնության 

հուշարձանների պահպանությունն իրականացվում է պետական բյուջեի և ԱՀ 

օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին: 

1.1. Բնության հուշարձանների ընտրության չափանիշները և դասակարգումը 

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ԱՀ օրենքում բացակայում 

է բնության հուշարձանների ընտրության չափանիշներին նվիրված առանձին հոդված, 

ուստի   բնության հուշարձանների ընտրության ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

բազմածին, չափանմուշային, գիտաճանաչողական, գեղագիտական, բնապատկերային, 

մշակութային և ռեկրեացիոն  առանձնահատուկ նշանակության տարբեր բնական 

օբյեկտների և համալիրների առկայությունը: 

Բնության հուշարձանները ըստ ծագումնաբանության դասակարգվում են հետևյալ 

տիպերի` 

1. Երկրաբանական` երկրաբանական ծագման եզակի, գիտական և 

գեղագիտական արժեք ներկայացնող առանձին վերցրած բնական օբյեկտներ են կամ 

բնական համալիրներ, որոնք լինում են` հրաբխային (հրաբխային կոներ, 

խառնարաններ, լավային ծածկոցներ, քարանձավներ), տեկտոնական (կամարածալքեր, 

բեկվածքներ, շերտագրական և քարագրական մերկացումներ, հազվագյուտ 

հանքանյութերի, օգտակար հանածոների և ապարների ելքեր), արտածին 

(հողմահարման և տեղատարման հետևանքով առաջացած ռելիեֆի յուրահատուկ ձևեր` 

կիրճեր, մնացորդային բուրգեր, քարափներ, վիհեր, հողմային խորշեր, քարայրներ, 

թունելներ, կամուրջներ, քարե քանդակներ), հնէաբանական (բրածո բույսերի և 

կենդանիների մնացորդներ, քարացուկներ, դրոշմներ կամ մերկացումներ): 

2. Ջրաերկրաբանական` ջրաերկրաբանական ծագման եզակի, գիտական և 

բալնեոլոգիական արժեք ներկայացնող առանձին բնական օբյեկտներ կամ բնական 

համալիրներ, որոնք լինում են` հանքային և քաղցրահամ ջրերի բնական ելքեր 

(աղբյուրներ), կարստային քարանձավներ, կիրճեր, կանյոններ, սառցադաշտային 

կրկեսներ: 
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3. Ջրագրական` հրաբխային, տեկտոնական, ամբարտակային և սառցադաշտային 

ծագման եզակի, գիտական և գեղագիտական արժեք ներկայացնող առանձին վերցրած 

ջրային օբյեկտներ, որոնք լինում են` սառցադաշտ, լիճ (սառցադաշտային, 

խառնարանային, ջրաճահճային), ջրվեժ, խոնավ տարածքներ: 

4. Կենսաբանական` կենսաբանական ծագման եզակի, գիտական և 

գեղագիտական արժեք ներկայացնող առանձին վերցրած հազվագյուտ, անհետացող, 

ռելիկտային բույսերի տեսակներ և դրանց բնական պոպուլյացիաներ, բնական 

աճելավայրերում հանդիպող երկարակյաց ծառեր, ինչպես նաև հազվագյուտ և 

անհետացող թռչունների բնադրավայրեր: 

5. Բնապատմական` երկրաբանական, ջրաերկրաբանական, ջրագրական և 

կենսաբանական ծագման եզակի, գիտական և գեղագիտական արժեք ներկայացնող 

առանձին վերցրած բնական օբյեկտներ և բնական համալիրներ, որոնք ներդաշնակորեն 

կապված են պատմամշակույթային արժեքավոր հուշարձանների և դրանց 

համալիրների, բնակատեղիների, կամ պատմական իրադարձությունների ու 

լեգենդների հետ և, որպես կանոն, անձեռակերտ են: 

Բնության հուշարձանների ներկայացված տիպաբանական դասակարգումը 

պայմանական է, քանի որ դրանցից շատերը ըստ ծագման կարող են ունենալ 

հետերոգեն բնույթ, սակայն նման դասակարգումը նպաստում է պահպանության 

աշխատանքների իրականացմանը և տվյալների բազաների ստեղծմանն ու 

կարգաբանությանը: 

 1.2. Բնության հուշարձանների նշանակությունը 

Արցախի բնության հուշարձանների զգալի մասը ներկայումս գտնվում է 

անմխիթար վիճակում, որը պայմանավորված է հանքարդյունաբերության, 

ճանապարհաշինության, հաղորդակցուղիների կառուցման և հողօգտագործման 

աշխատանքների ընթացքում թույլ տրված խախտումներով: Դրան նպաստում են նաև 

սեփականության տարբեր սուբյեկտների հաճախ անվերահսկելի գործունեությունը: 

Բնության հուշարձանների պահպանությունը բացառիկ կարևորության 

բնապահպանական, սոցիալտնտեսական և ռեկրեացիոն հիմնախնդիր է, որի լուծման 

համար անհրաժեշտ է ձեռնամուխ լինել դրանց տարածքների հստակեցման, չափա-

գրման, սահմանների ճշգրտման, անձնագրավորման և արդյունվետ բնօգտագործման 

ծրագրերի իրականացման միջոցառումներին: Ընդ որում` բնության հուշարձանների 

գույքագրման և անձնագրավորման աշխատանքների արդյունքում պետք է կազմվի 

նախնական համահավաք (կադաստր), որը հետագայում հայտնաբերվելիք բնության 

հուշարձանների անձնագրավորման և մոնիթորինգի իրականացման հետ զուգընթաց 

կձևավորի դրանց քանակական և որակական տվյալների դասակարգված, 

պարբերաբար թարմացվող և վարվող համակարգ: 

Կադաստրի կազմումն ու վարումը հնարավորություն կընձեռնի գնահատել, 

վերահսկել և կանխատեսել Արցախի բնության հուշարձանների վրա մարդածին 

ազդեցությունները, մշակել հուշարձանների բնապահպանական, գեղագիտական, 

ռեկրեացիոն և պատմամշակութային արժեքների օգտագործման հիմունքները: Այն 

հնարավորություն կտա ամփոփել բնության հուշարձանների վերաբերյալ գոյություն 

ունեցող տեղեկատվությունը, մշակել և իրականացնել համապատասխան 

քաղաքականություն, բնապահպանական, բնօգտագործման տարբեր ծրագրեր և 

միջոցառումներ: Բնության հուշարձանների պահպանման գոտիների հստակեցման և 

չափագրման, պահպանության ռեժիմների սահմանման հետագա աշխատանքների 
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արդյունքում կամբողջականացվեն Արցախի բնության հատուկ պահպանող 

տարածքները: Մեծ նշանակություն ունի բնության հուշարձանների ցանցի զարգացումը, 

որը հնարավորություն կտա համալրել բնության հուշարձանների ցանկը և նպաստել 

էկոլոգիական զբոսաշրջության զարգացմանը: Վերջինիս դեպքում լայն հեռանկարներ 

կբացվեն համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար` 

էկոզբոսաշրջությանն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծման, հետևաբար` նաև 

նոր աշխատատեղերի բացման առումով: Բնության հուշարձանների պահպանության և 

ճանաչողության համար կարևոր նշանակություն ունի յուրաքանչյուրի վերաբերյալ 

համապատասխան տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրումը` նշելով բնության 

հուշարձանի անվանումը, զբաղեցրած տարածքը, պահպանության ռեժիմը, 

պահպանությունն իրականացնող սուբյեկտը և օգտագործման թույլատրելի ձևերը: 

 

ԳԼՈւԽ 2 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

2.1 Աշխատանքի նպատակը 

Աշխատանքի նպատակը համահունչ է «Արցախի Հանրապետության բնության 

հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2019թ. ծրագիրը 

հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության 2019թ. մարտի 15-ի N168-Ա որոշման, ըստ 

որի անհրաժեշտ էր ստեղծել պահպանման գոտիներ, կատարել տարածքների 

ճշգրտման, հողամասերի սահմանազատման և քարտեզագրման աշխատանքներ, ինչի 

համար անհրաժեշտ էր. 

1. հստակեցնել և չափագրել ԱՀ կառավարության կողմից բնության 

հուշարձանների հաստատված ցանկում տարբեր շրջաններում առկա հուշարձանների 

տարածքները. 

2. որոշել և քարտեզագրել բնության հուշարձանների պահպանման գոտիները. 

3. հավաքագրել, ուսումնասիրել և դասակարգել այն բնության հուշարձանները, 

որոնք առաջարկվելու են հաստատված ցանկի համալրման համար. 

4. հստակեցնել, չափագրել, որոշել և քարտեզագրել համալրման ենթակա բնության 

հուշարձանների տարածքներն ու պահպանման գոտիները. 

5. ճշգրտել բնության հուշարձանների տեղադիրքերը. 

6. ստեղծել բնության հուշարձանների տվյալների երկրատեղեկատվական բազա. 

7. կազմել բնության հուշարձանների անձնագրերը. 

2.2 Աշխատանքի մեթոդները 

Բնության հուշարձանների տարածքների և պահպանման գոտիների որոշման ու 

չափագրման աշխատանքներն իրականացվել են դաշտային ուսումնասիրությունների 

միջոցով: 

Քարտեզագրման աշխատանքները կատարվել են դաշտային չափագրման և 

հետազոտման տվյալների հիման վրա: Այսօր ընդունված է երկրատեղեկատվական 

համակարգի (GIS) օգտագործում, որի հիման վրա ստեղծվում է տվյալների բազա, ինչը 

կնպաստի թվայնացված տեղեկատվություն բնության հուշարձանի տեղադիրքի, 

սահմանների և պահպանման գոտու տարածքի վերաբերյալ: 

Օգտագործվել են նաև տոպոգրաֆիկ քարտեզներից թվայնացված տվյալներ, 

մասնավորապես` գետերը, ճանապարհները, բնակավայրերը, լեռնագագաթները: Նույն 

ծրագրի օգնությամբ կազմվել են համապատասխան քարտեզներ: 
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Հաստատված ցանկի համալրման ենթակա բնության հուշարձանների վերաբերյալ 

տվյալների հավաքագրումն իրականացվել է տեղական ինքնակառավարման և 

տարածքային կառավարման մարմիններից:   

Ուսումնասիրված բնության հուշարձանները լուսանկարվել են թվային 

լուսանկարչական սարքով և լուսանկարները կցվել են անձնագրերի նախագծերին: 

Հուշարձանների տեղադիրքը ծ.մ. բարձրությունները որոշվել է GPSmap 62stc (Garmin) 

բարձրաչափով: 

Բնության հուշարձանների անձնագրերի նախագծերը կազմվել են <<Բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ԱՀ օրենքի պահանջներին 

համապատասխան: 

Արդյունքում` անձնագրի կառուցվածքը ներկայացված է աղյուսակ 1-ում: 

                          Աղյուսակ 1. 
ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

<< ------ >> ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

1. Դասակարգումը` 

Տիպ`------------, ենթատիպ` ------------------ 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը 

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը 

5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողոգտագործողի մասին 

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները 

7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 
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«,,ՄԵԾ ՆԱՆ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ-ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` երկրաբանական, ենթատիպ` կարստային: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Բնության հուշարձանը գտնվում է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի 

Խնապատ համայնքի տարածքում՝ համանուն գյուղից մոտ 3 կմ հարավ-արևմուտք, Հացոտի 

լեռների հյուսիս-արևելահայաց անտառածածկ լանջի միջնամասում գտնվող հեղեղատի 

ձախակողմյան հովտալանջի ստորոտում՝ ջրբաժանից 750 մ հեռավորության վրա: Բնության 

հուշարձանը Խնապատ գյուղի հետ կապված է բարեկարգված գրունտային ճանապարհով: 

Քարանձավի մուտքի տեսանելի բարձրությունը վերոնշյալ ճանապարհի նկատմամբ կազմում է 

մոտ 2 մ:  

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 959.7 մ: 

Բնության հուշարձանի մուտքի կոորդինատները` X= 4426850 ;  Y= 8653270 : 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը` 

1) Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է հորիզոնական ուղղությամբ 

տարածվող ոչ մեծ քարանձավ, որն ունի ունի մոտ 1.80 մ միջին լայնությամբ, 1.40 մ միջին 

բարձրությամբ և 5 մ խորությամբ արկղաձև կառուցվածք: Քարանձավի ընդլայնական 

կտրվածքը  դեպի քարանձավախորշը աստիճանաձև նեղանում է՝ մուտքի կտրվածքի 

նկատմամբ վերջում  փոքրանալով մոտ 2 անգամ: Դեպի քարանձավախորշ ուղղությամբ 

ձախակողմայն պատը ուղղաձիգ է, աջակողմյանը անկանոն ուռուցիկ՝ միջնամասում 

պատվանդանակերպդուրս ցցված, իսկ խորշը՝ սեգմենտաձև: Քարանձավի հատակը մուտքի 

շրջանում փոքր ինչ բարձր է կենտրոնական հատվածի նկատմամբ, որի շնորհիվ այն ձեռք է 

բերել փոսորականման տեսք: Քարանձավից ներս կարելի է մտնել և ներսում գտնվել միայն 

կռացած կերպ, իսկ վերջնամասում գտնվել կքանստած վիճակում:   

2) Քարանձավը տեղաբաշխված է վերին կավճի կամպանի հարկի (K2km՝ 75-84 մլն տարի 

առաջ ընկած ժամանակահատված) նրբաշերտ կրաքարերում: Ընդհանուր առմամբ 

նրբաշերտավոր կրաքարերի հաստվածքը ներդաշնակում է լանջի տարածմանը և անկմանը, 

որը տեսանելի է քարանձավի մուտքին հարակից մերկացումներում: Նրբաշերտերն անկում են 

հարավ-արևելյան ուղղությամբ՝ 4-5Օ անկյան տակ: Ակնադիտորեն քարանձավը պարփակող 

կրաքարերը համարյա համասեռ կառուցվածքով ճեղքավորված ապարներ են, որոնց շնորհիվ 

նրանք ստացել են մեծաբեկորային անջատվածքներով կառուցվածք: Ապարի հիմնական հենքը 

կազմում է կալցիումի կարբոնատը (CaCO3):  

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4226897 8653312 Դ 4226808 8653180 

Բ 4226835 8653323 Ե 4226892 8653167 

Գ 4226807 8653286 Զ 4226966 8653257 
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3) Քարանձավի խորքից բխում է ոչ մեծ դեբիտով աղբյուր, որն առաջացել է կրաքարերի 

ճեղքերում թափառող ստորերկրյա ջրերի դեպի գետնի մակերևույթ ազատ ելքի շնորհիվ: Հենց 

այդ ջրերը՝ լուծելով կրաքարերի կարբոնատային նյութը և արտաբերելով, ժամանակի 

երկարատև հատվածում տեղում առաջացրել են դատարկություն: Հատկանշական է, որ 

աղբյուրից բխող ջուրը ներկայումս կենտրոնացված է քարանձավի հատակի օվալաձև 

եզրագծերով և 10-15 սմ խորությամբ փոսորակում՝ առաջացնելով յուրահատուկ լճակ, որտեղից 

ջրի արտահոսք քարանձավի մուտքի ուղղությամբ դեպի հարակից հեղեղատը չի առաջանում և 

տպավորություն է ստեղծվում, թե փոսորակի ջուրը իբրև կանգնած է: Դա բացատրվում է 

նրանով, որ կարստառաջացման պրոցեսին մասնակցող ջուրը՝ ճեղքերով մուտք գործելով 

կարստային խոռոչ և կուտակվելով հատակի կենտրոնական հատվածի փոսորակում, մուտք 

գործած ջրի քանակի համամասնությամբ կորչում է լեռնային զանգվածի այլ ճեղքերում՝ 

փոսորակի լճակում ջրի կորստի տեղիք չտալով: Ժայռաբուխ աղբյուրի առկայության շնորհիվ 

կարստային խոռոչը ժողովրդի կողմից ստացել է քարանձավ-աղբյուր անվանումը:  

4) Քարանձավ-աղբյուրն իր առանձնակի յուրահատկություններով գրավել է մարդու 

ուշադրությունը, որի շնորհիվ այն վեր է ածվել սրբատեղի: Քարանձավի նախաշեմը 

կահավորված է ծիսական ոճով, որտեղ տեղադրված են տարբեր տեսքի զարդանախշերով 5 

խաչքարեր և պաշտամունքի այլ առարկաներ, իսկ խոռոչի աջակողմյան պատվանդանակերպ 

պատի թեք հատվածը վերածված է մոմավառության խորանի: Քարանձավ մուտք գործելու 

նպատակով հատակի միջնամասով կառուցված է սալապատ նեղ արահետ, որը վերջնամասում 

հատվում է նրան ուղղահայաց նույնպես սալապատ նմանակերպ արահետով, որոնց 

համակցությունը հատակագծում արտահայտում է խաչի պատկեր: 

5) «,,Մեծ Նան,, քարանձավ-աղբյուր» բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և 

հստակ արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ 

երկրաբանական հուշարձան: 

6) Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը,  

         քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ    հավելվածում    ներկայացված   սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու հյուսիս-արևելյան Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանի 

հարևանությամբ անցնող հեղեղատի ձախակողմյան եզերքով կառուցված գրունտային 

ճանապարհի ոլորանի աջակողմյան հատվածում՝ հուշարձանից մոտ 63 մ հեռավորության վրա: 

Ա կետից սահմանագիծը հարավային ուղղությամբ հատելով հեղեղատը, նրա աջակողմյան 

եզերքով անցնող ոլորանի շրջանում 65 մ-ից միանում է Բ կետին: Այնուհետև սահմանագիծը Բ 

կետից ճանապարհի ոլորանի  եզերքով տարածվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, 45 մ-ից 

միանում է Գ կետին, որից հետո նույն ճանապարհի եզերքով տարածվելով արևմտյան 

ուղղությամբ՝ 108 մ-ից միանում է Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը կտրուկ փոխում է իր 

ուղղությունը դեպի հյուսիս և հատելով վերոնշյալ հեղեղատը՝ 86 մ-ից նրա ձախակողմյան 

եզերքում միանում է Ե կետին: Այնուհետև, Ե կետից սահմանագիծը տարածվելով հյուսիս-

արևելյան ուղղությամբ 116 մ-ից միանում է Ա հանգուցակետին:  

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,8 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 483 մ: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս 

ձգվածությամբ: 
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Միջին ձգվածությունը հարավից հյուսիս ուղղությամբ` 160 մ: 

Միջին ձգվածությունը արևմուտքից արևելք ուղղությամբ` 150 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Ակերանի շրջանի Խնապատ համայնք:  

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

1) «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա 

պահպանման գոտու տարածքում արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  

    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 

բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնք: 
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«,,Մեծ նան,, քարանձավ-աղբյուր» 

բնության հուշարձանի մուտքը 

«,,Մեծ նան,, քարանձավ-աղբյուր» 

բնության հուշարձանի սրահը 

 

 

«,,Մեծ նան,, քարանձավ-աղբյուր» բնության հուշարձանի  

նախաշեմի արտաքին տեսքը 
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                                                                                                                           Հավելված` «,,Մեծ նան,, քարանձավ-աղբյուր» բնության 

հուշարձանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4226897 8653312 

Բ 4226835 8653323 

Գ 4226807 8653286 

Դ 4226808 8653180 

Ե 4226892 8653167 

«,,ՄԵԾ ՆԱՆ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ-ԱՂԲՅՈՒՐ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«,,ՄԵԾ ՆԱՆ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ-ԱՂԲՅՈՒՐ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 
 

Մասշտաբ 1: 10 000 

Խնապատ 

Ներքին Ղլիջբար 

ԱՍԿԵՐԱՆ 

Նոր Նորագյուղ 

Հացոտ լեռ 
Հ

ի
ն

 Ն
ո

ր
ա

գ
յո

ւ
ղ

 

Խ
ն

ա
պ

ա
տ

 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Ասֆալտապատ և 

խճապատ 

- Բարեկարգված գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Այլ գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետակներ 

- Բնակավայրեր 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

- Հեղեղատներ 

«,,Մեծ նան,, 

քարանձավ-աղբյուր»  

բնության հուշարձան 

«,,Մեծ նան,, 

քարանձավ-աղբյուր»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 

«,,Մեծ Նան,, 

քարանձավ-աղբյուր»  

բնության հուշարձան 

Բ 

Գ 

Ե 

Զ 

Ա 

Դ 

«,,ՄԵԾ ՆԱՆ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ-ԱՂԲՅՈՒՐ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 10 000 

«,,Մեծ նան,, 

քարանձավ-աղբյուր»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 

«,,Մեծ Նան,, 

քարանձավ-աղբյուր»  

բնության հուշարձան 
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«,,ՔԱՐԵ ՏՈՒՆ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` երկրաբանական, ենթատիպ` տեկտոնական: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Բնության հուշարձանը գտնվում է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի 

Սարդարաշեն համայնքի տարածքում՝ համանուն գյուղից մոտ 3 կմ հյուսիս՝ Քարիտանգլուխ 

լեռան հյուսիս-արևմտահայաց անտառածածկ լանջի Չնգլ կոչվող տեղամասում: Բնության 

հուշարձանի մատույցներին կարելի է մոտենալ Սարդարաշեն գյուղից դեպի անտառածածկ 

լանջ տանող լեռնային գրունտային ճանապարհով, որտեղից էլ անտառային նեղ արահետով 

լանջն ի վեր անցնելով մոտ 100 մ տարածություն:  

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1240.0 մ: 

Բնության հուշարձանի մուտքի կոորդինատները` X= 4431633 ;  Y= 8650643 : 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը` 

1) Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է անտառապատ լանջում վեր խոյացող 

մոտ 15 մ բարձրությամբ առանձնացված բուգաձև ժայռի հարավ-արևմտյան եզերքի գետնի 

մակերևույթից ցած մակարդակում առաջացած ոչ մեծ քարանձավ, որն ունի մոտ 3 մ 

խորությամբ, 2.50 մ լայնությամբ և 2.30 մ բարձրությամբ ուղղաձիգ պատերով արկղաձև 

կառուցվածք: Մուտքը հարավ-արևելյան կողմից է, որը ներկայացված է ուղղանկյունաձևին մոտ 

խոռոչով: Քարանձավի առաստաղի մակարդակը մոտավորապես համընկնում է գետնի 

մակերևույթին, որի կապակցությամբ քարանձավ ներս կարելի է մտնել աստիճանակերպ 

թեքությամբ և ներսում գտնվել ազատ վիճակում:  

2) Քարանձավը տեղաբաշխված է վերին կավճի կամպանի հարկի (K2km՝ 75-84 մլն տարի 

առաջ ընկած ժամանակահատված) նրբաշերտ ավազային կրաքարերում: Ակնադիտորեն 

քարանձավը պարփակող ավազային կրաքարերը համասեռ կառուցվածքով և հորիզոնականին 

մոտ տարածմամբ ճեղքավորված ապարներ են, որոնց շնորհիվ նրանք ստացել են 

մեծաբեկորային անջատվածքներով կառուցվածք:  

3) Քարանձավի առաջացման տեղում բուրգաձև վեր խոյացող ժայռը բաժանված է երկու 

մասի՝ մեծ և փոքր, որոնք միմյանցից հեռացված են մոտ 3.0 մ հեռավորությամբ: Բացի այդ, 

քարանձավի առաջացման տեղից 20 մ հարավ-արևելք վեր է խոյանում նույնպես բուրգաձև 

կառուցվածքով նմանակերպ առանձնացված ժայռ: Տեղանքում առաջացած բուրգաձև 

կառուցվածքներով երկու ցցված ժայռերի հանդիպակաց պատերն ուղղաձիգ են և միմյանց 

զուգահեռ, որոնք տարածվում են հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ: Տեղանքի 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4431650 8650730 Դ 4431635 8650575 

Բ 4431580 8650670 Ե 4431695 8650695 

Գ 4431580 8650575 - - - 
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երկրաձևաբանական կառուցվածքի համադրությունը երկրաբանական կառուցվածքի հետ 

վկայում է, որ քարանձավն ունի տեկտոնական ծագում:  

4) Քարանձավն իր տեղադիրքի, բնակելի սենյականման կառուցվածքի և առհասարակ 

առանձնակի յուրահատկությունների շնորհիվ գրավել է մարդու ուշադրությունը և ժամանակի 

որոշ հատվածներում տարբեր պատճառներով հանդիսացել է որպես հավաքատեղի, որի 

կապակցությամբ ժողովուրդը սրբությամբ է պահպանում այդ վայրը, իսկ լեռնագագաթը, որի 

լանջին գտնվում է քարանձավը, ստացել է «Քարիտանգլուխ լեռ»  անվանումը:   

5) «,,Քարե տուն,, քարանձավ» բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ 

արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաբանական 

հուշարձան: 

6) Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը,  

         քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ    հավելվածում    ներկայացված   սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 96 մ արևելք՝ Քարիտանգլուխ 

լեռան հյուսիսային ուղղությամբ տարածվող լեռնապարի միջնամասում: Ա կետից 

սահմանագիծը լանջի տարածման ուղղությամբ ձգվելով դեպի հարավ-արևելք՝ 95 մ-ից միանում 

է Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը լանջի անկման շեղադիր ուղղությամբ տարածվելով դեպի 

արևմուտք՝ 94 մ-ից միանում է Գ կետին: Այնուհետև, Գ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով 

դեպի հյուսիս և միջորեականի ուղղությամբ նույնպես տարածվելով լանջի անկման շեղադիր 

ուղղությամբ՝ 60 մ-ից լանջի ստորին հատվածում միանում է Դ կետին:  Դ կետից սահմանագիծը 

լանջի տարածման ուղղությամբ ձգվելով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ՝ 76 մ-ից միանում է Ե 

կետին: Ե կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք և տարածվելով լանջն ի 

վեր՝ 125 մ-ից միանում է Ա հանգուցակետին:   

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,3 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 450 մ: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի արևելք 

ձգվածությամբ: 

Միջին ձգվածությունը արևելքից արևմուտք ուղղությամբ` 137 մ: 

Միջին ձգվածությունը հյոսիսից հարավ ուղղությամբ` 97 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Ակերանի շրջանի Սարդարաշեն համայնք:  

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

1) «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  
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    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 

բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Ասկերանի շրջանի Սարդարաշեն համայնք: 
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«,,Քարե տուն,, քարանձավ» 

բնության հուշարձանի մուտքը 

«,,Քարե տուն,, քարանձավ» 

բնության հուշարձանի սրահը 

 

«,,Քարե տուն,, քարանձավ» բնության հուշարձանի  

նախաշեմի արտաքին տեսքը 
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Հավելված` «,,Քարե տուն,, քարանձավ» բնության հուշարձանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4431650 8650730 

Բ 4431580 8650670 

Գ 4431580 8650575 

Դ 4431635 8650575 

Ե 4431695 8650695 

 

«,,ՔԱՐԵ  ՏՈՒՆ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«,,ՔԱՐԵ ՏՈՒՆ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 10 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Բարեկարգված գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Այլ գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետակներ 

- Բնակավայրեր 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

- Հեղեղատներ 

  

«,,Քարե տուն,, քարանձավ»  

բնության հուշարձան 

Նորագյուղ 

Սարդարաշեն 

Փառուխ 

Քարիտանգլուխ լեռ 

Քարիտանգլուխ լեռ 

Բ 

Դ 

Ե 

Ա 

Գ 

«,,Քարե տուն,, քարանձավ»  

բնության հուշարձան 

Սարդարաշեն 

«,,Քարե տուն,, քարանձավ»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 
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«,,ԱԼ ԼՃԵՐ,, ՀՐԱԲՈՒԽ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` երկրաբանական, ենթատիպ` հրաբխային: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հակ գյուղից 22 կմ հյուսիս-

արևմուտք՝ Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանամերձ մասում: Այն Արցախի 

բարձրավանդակի հրաբխային սարավանդի երիտասարդ հասակի հրաբուխներից է, որն աչքի է 

ընկնում կանոնավոր արտահայտված հրաբխային կոնով: Հրաբխային կոնը շրջապատված է 

ավելի երիտասարդ հասակի լավային հոսքերով, որոնք արևելյան, հյուսիս-արևելյան և հարավ-

արևելյան ուղղություններով տարածվում են Արցախի Հանրապետության տարածքում, իսկ 

արևմտյան, հյուսիս-արևմտյան և հարավ-արևմտյան ուղղություններով՝  Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում: 

 Հրաբխային կոնը և նրան շրջապատող երիտասարդ հասակի  լավային հոսքերն իրենց 

ներդաշնակ համադրւթյամբ առանձնահատուկ հմայք են հաղորդում տեղանքին: 

Դեպի բնության հուշարձան տանող բարեկարգ ճանապարհ չկա: Հրաբխին  կարելի է 

մոտենալ Շահումյանի շրջանի «Ջերմաջուր» նախկին առողջարանից Թարթառ գետի վերին 

հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնող ափամերձ լեռնային գրունտային ճանապարհով՝ 

անցնելով մոտ 17 կմ ճանապարհ: 

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 3106.0 մ: 

Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատները` X=4404706; Y=8585899: 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը 

1) Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մոնոգեն տեսակի պարզ 

կառուցվածքով հանգած հրաբուխ: Այն ներկայացված է ռելյեֆում հստակ արտահայտված 

հատած կոնաձև կառուցվածով զանգվածի տեսքով, որի հարաբերական բարձրությունը շրջակա 

տարածքի նկատմամբ կազմում է 120 մ: 

2) «Ալ լճեր» հրաբխի ակտիվության փուլն ընդգրկում է պլեյստոցենի ժամանակաշրջանի 

միջին-վերին չորրորդականի  հասակի (Q2-3՝ մոտ 0.5-1.0 մլն տարի առաջ ընկած 

ժամանակահատված) միջակայքը: Հրաբխի խառնարանից արտավիժած արգասիքները 

բաղկացած են իրար վրա հաջորդաբար տեղադրված անդեզիտա-բազալտային և դացիտային 

կազմի լավային հոսքերից, որոնք հերթափոխվում են խարամային արտանետումների 

պիրոկլաստիկ նյութերով: Դրանք կուտակված են խառնարանի շուրջը, ինչպես նաև ծածկված 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4406090 8585640 Ե 4404410 8586960 

Բ 4406040 8586000 Զ 4403180 8586535 

Գ 4405245 8586860 Է 4403045 8585660 

Դ 4404840 8587055 - - - 
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են հրաբխային կոնը բոլոր կողմերից շրջապատող հոլոցենի հասակի (Q4՝ մոտ 0.010-0.012 մլն 

տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) բազալտային կազմի լավային հոսքերով:  

Հրաբուխն իր արտավիժման տիպով մոտ է ստրոմբոլյանին: 

3) Հրաբխային զանգվածը հատակագծում ունի անկանոն օվալաձև տեսք՝ արևելք-

հարավ-արևելքից արևմուտք-հյուսիս-արևմուտք ձգվածությամբ, որի երկար առանցքի 

երկարությունը կազմում է 590 մ, իսկ կարճինը՝ 390 մ: Հրաբխի ժայթքումը կատարվել է երկար 

առանցքի ուղղությամբ տարածվող տեկտոնական խզվածքով, որի հակառակ ուղղություններով 

շարունակություններում և նրանց ճյուղավորություններում հետագա ժամանակաշրջանների 

ընթացքում տեղի են ունեցել միմյանց հաջորդող նոր արտավիժումներ՝ հյուսիսային և հյուսիս-

արևելյան ուղղությամբ տարածվելով մինչև հարակից Քարի լիճը, իսկ հարավային և հարավ-

արևելյան ուղղություններով մինչև սահմանային Ալ (Այլախ) լիճը: Լավային հոսքերի 

ուղղությունները հատակագծում արտահայտված են ավելի հին հասակի հրաբխային կոնը 

շրջանցող ռադիալ-ճառագայթաձև տարածմամբ, որոնք ավելի ցայտուն են արտահայտված 

Արցախի Հանրապետության տարածքում: 

4. Հրաբխային զանգվածը և նրան շրջապատող լավային հոսքերը մասսամբ 

սառցահողմնահարված են, որոնց մասին վկայում են նրանց լեռնալանջերի առանձին 

հատվածներում հանդիպող քարակույտերը (չինգիլները): Հատկանշական է, որ բնության 

հուշարձան հանդիսացող հրաբխային կոնը և նրան շրջապատող լավային հոսքերը՝ բացի 

ցառցահողմնահարման ենթարկվելուց, գտնվում են լավ պահպանված վիճակում, այսինքն 

լինելով բավականին երիտասարդ առաջացումներ, նման բարձր լեռնային պայմաններում 

դրանք զերծ են մնացել  սառցադաշտային էկզարացիայից:  

5) «,,Ալ լճեր,, հրաբուխ» բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ 

արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաբանական 

հուշարձան: 

6) Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ 

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը,  

         քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ հավելվածում ներկայացված սխեմատիկ  քարտեզի` բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է Ալ լճեր  հրաբխային կոնը շրջափակող 

ավելի երիտասարդ հասակի լավային հոսքերի տարածման հյուսիսային հատվածի լեզվակի 

վերջավորությունում՝ հրաբխային կոնի գագաթից 1 400 մ հեռա-վորության վրա, լանջի 

ստորոտով անցնող գրունտային ճանապարհի եզերքում: Ա կետից սահմանագիծը հյուսիս-

արևելահայաց, արևելահայաց և հարավ-արևելահայաց ուղղություններով ռադիալ-

ճառագայթաձև տարծվող նույն երիտասարդ հասակի լավային հոսքերի լեզվակների 

վերջավորությունների Բ, Գ, Դ, Ե և Զ սահմանային կետերի միացմամբ կոպիտ արտահայտված 

աղեղնաձև ծրագծով միանում է լավային հոսքերի տարածման հարավ-արևելահայաց հատվածի 

լեզվակի վերջավորության Զ կետին: Նշյալ սահմանային կետերի միջև եղած 

հեռավորությունները կազմում են. Բ-ից Գ՝  1 165 մ, Գ-ից Դ՝ 410 մ, Դ-ից Ե՝ 410 մ, Ե-ից Զ՝ 740 մ: Զ 

կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք-հյուսիս-արևելք՝ 880 մ-ից միանում է 

Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների պետական սահմանի վրա գտնվող Է կետին:  

Այնուհետև սահմանագիծը նույնպես կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս և տարածվելով 

միջորեականի ուղղությամբ՝ 2 125 մ-ից միանում է Ա հանգուցակետին:  
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Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 200 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 6 125 մ: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս 

ձգվածությամբ: 

Միջին ձգվածությունը հարավ հյուսիս ուղղությամբ` 2000 մ: 

Միջին ձգվածությունը արևմուտքից արևելք ուղղությամբ` 1000 մ: 

         

5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ: 

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում. 

 1) Արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  

    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 

բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ:  
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«,,Ալ ճեր,, հրաբուխ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը  

(տեսարան արևելքից) 

«,,Ալ լճեր,, հրաբուխ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը  

(տեսարան արևմուտքից) 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

«,,Ալ ճեր,, հրաբուխ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը  

(տեսարան արևելքից) 
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Հավելված` «,,Ալ լճեր,, հրաբուխ» բնության հուշարձանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4406090 8585640 

Բ 4406040 8586000 

Գ 4405245 8586860 

Դ 4404840 8587055 

Ե 4404410 8586960 

Զ 4403180 8586535 

Է 4403045 8585660 

 

«,,ԱԼ ԼՃԵՐ,, ՀՐԱԲՈՒԽ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«,,ԱԼ ԼՃԵՐ,, ՀՐԱԲՈՒԽ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 20 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետեր և գետակներ 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

- Լճեր և լճակներ 

Բ 

Զ 

Ե 

Գ 

Ա 

Դ 

Է 

 

 Ա լ   լ ի ճ լ ե ռ 

 Ալ լճեր լեռ 

 Ալ (Այլախ) լճեր 

Քարի լիճ 

Քարի լիճ 

 Ալ լճեր լեռ 
լեռ

3106.0   • 

• 3096.0 

3000 

3050 

 Ջերմաջուր  Ջերմաջուր 

- Պետական սահման 

3106.0 

«,,Ալ լճեր,, հրաբուխ»  

բնության հուշարձան 

«,,Ալ լճեր,, հրաբուխ»  

բնության հուշարձան 

«,,Ալ լճեր,, հրաբուխ»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
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«,,ԲԼԵՆ ԾԱԿ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` դենուդացիոն: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Բնության հուշարձանը գտնվում է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Նոր 

Նորագյուղ համայնքի տարածքում՝ Հին Նորագյուղից  մոտ 0.5 կմ հյուսիս-արևմուտք գտնվող 

հարավ-արևմտահայաց զառիթափ ողորկ լանջի ստորոտից սկսվող անտառապատ լանջի հետ 

հպման հատվածում: Բնության հուշարձանի մատույցներին կարելի է մոտենալ Նորագյուղից 

Սարդարաշեն գյուղ տանող գրունտային ավտոճանապարհի 500-րդ մետրից թեքվելով դեպի 

հյուսիս-արևելք և անտառային նեղ արահետով լանջն ի վեր անցնելով մոտ 200 մ 

տարածություն:  

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1050.0 մ: 

Բնության հուշարձանի մուտքի կոորդինատները` X= 4428984 ;  Y= 8651504 : 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը` 

1) Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է զառիթափ լանջի ստորոտում 

առաջացած ոչ մեծ քարանձավակերպ խորշ, որն ունի հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ ձգված 

մոտ 4.0 մ երկարությամբ, 1.80 մ միջին բարձրությամբ և 1.0 մ միջին խորությամբ կառուցվածք:  

Քարանձավի մուտքը հարավ-արևմտահայաց զառիթափ լանջի կողմից է և ամբողջ 

երկարությամն բաց: Հատակը հարթ է՝ հորիզոնական, որը համընկնում է ապարների 

շերտավորության հետ: Չափերով փոքր լինելու կապակցությամբ անհնար է մտնել քարանձավ:  

2) Քարանձավը տեղաբաշխված է վերին կավճի կամպանի հարկի (K2km՝ 75-84 մլն տարի 

առաջ ընկած ժամանակահատված) նրբաշերտ ավազային կրաքարերում: Ակնադիտորեն 

քարանձավը պարփակող ավազային կրաքարերը համասեռ կառուցվածքով և հորիզոնականին 

մոտ տարածմամբ տարբեր ուղղություններով ճեղքավորված ապարներ են, որտեղ գերակշռում 

են շերտավորման ուղղությամբ տարածվող հորիզոնականին մոտ հարթություններով ընդգծված 

և հյուսիս-արևելյան ու հարավ-արևմտյան ուղղություններով տարածվող ուղղաձիգ 

անկումներով ճեղքերը: Այդ ճեղքերի շնորհիվ քարանձավը պարփակող լեռնային զանգվածը 

բաժանված է տարբեր մեծություններով չտեղաշարժված անջատվածքների:  

Քարանձավն իր գրավչությամբ առանձնապես աչքի չի ընկնում, սակայն հրապուրիչ է 

նրա և շրջապատի բնական տեսքը, որը կարծես թե մարդու ձեռքով սարքած նրբակերտ 

աղյուսապատ կառույց է:  

3) Քարանձավի առաջացման պատճառները վկայող տվյալները տեղանքում բացակայում 

են: Կարելի է ենթադրել, որ զառիթափ լանջի տվյալ հատվածի խիստ ճեղքավորված լինելու 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4429092 8651538 Գ 4428884 8651458 

Բ 4428938 8651600 Դ 4429040 8651404 
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կապակցությամբ հողմնահարման ու արտածին այլ պրոցեսների և  սեյսմիկ ցնցումների 

հետևանքով ապարների բեկորազատված կտորները թափվել ու ժամանակի ընթացքում 

տեղատարվել են, որոնք շարունակվում են նաև այժմ:  

4) Քարանձավն իր տեղադիրքի, և շրջապատի արտահայտիչ կառուցվածքի շնորհիվ 

պատմական ժամանակներից ի վեր գրավել է մարդու ուշադրությունը՝ որպես հավաքատեղի և 

հանգիստ անցկացնելու վայր:  

5) «,,Բլեն ծակ,, քարանձավ» բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ 

արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական 

հուշարձան:  

6) Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ:  

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը,  

         քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ    հավելվածում    ներկայացված   սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 108 մ հյուսիս-արևելք՝ 

զառիթափ լանջի եզերքի մոտ: Ա կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք 

և տարածվելով զառիթափի եզերքով՝ 160 մ-ից միանում է Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը 

զառիթափն ի վար տարածվելով՝ 138 մ-ից միանում է զառիթափ լանջի ստորոտով անցնող 

անտառային արահետին: Այնուհետև, սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս-

արևմուտք և տարածվելով անտառային արահետի ուղղությամբ՝ 166 մ-ից մ-ից միանում է Գ 

կետին: Գ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք և տարածվելով 

զառիթափն ի վեր՝ 132 մ-ից միանում է Ա հանգուցակետին:  

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 2,2 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 596 մ: Հատակագծում ունի ուղղանկյունաձև տեսք` դեպի հյուսիս-արևմուտք 

ձգվածությամբ: 

Միջին ձգվածությունը հարավից հյուսիս ուղղությամբ` 163 մ: 

Միջին ձգվածությունը արևմուտքից արևելք ուղղությամբ` 135 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Ակերանի շրջանի Նոր Նորագյուղի համայնք:  

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

1) «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա 

պահպանման գոտու տարածքում արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  

    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 
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բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Ասկերանի շրջանի Նոր Նորագյուղի համայնք: 
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«,,Բլեն ծակ,, քարանձավ» 

բնության հուշարձանի  

արտաքին տեսքը 

հարավ-արևելքից 

«,,Բլեն ծակ,, քարանձավ» 

բնության հուշարձանի  

արտաքին տեսքը 

հյուսիս-արևմուտքից 

 

«,,Բլեն ծակ,, քարանձավ» բնության հուշարձանի տեղադիրքի 

ակնադիտական տեսքը հարավ-արևմուտքից 
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Հավելված` «,,Բլեն ծակ,, քարանձավ» բնության հուշարձանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4429092 8651538 

Բ 4428938 8651600 

Գ 4428884 8651458 

Դ 4429040 8651404 

 

«,,ԲԼԵՆ ԾԱԿ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«,,ԲԼԵՆ ԾԱԿ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 20 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Բարեկարգված գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Այլ գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետակներ 

- Բնակավայրեր 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

- Հեղեղատներ 

  

Քարիտանգլուխ լեռ 

Սարդարաշեն 

Նորագյուղ 

Նոր Նորագյուղ Ղշլաղ 

Սարդարաշեն 

Նորագյուղ 

Նոր Նորագյուղ 

Բ 

Դ 
Ա 

Գ 

«,,Բլեն ծակ,, քարանձավ»  

բնության հուշարձան 

«,,Բլեն ծակ,, քարանձավ»  

բնության հուշարձան 

«,,Բլեն ծակ,, քարանձավ»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 
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«ԾԱԼՔ ԼԻՃ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` ջրագրական, ենթատիպ` լճային: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի «Ջերմաջուր» նախկին 

առողջարանից 13 կմ հարավ-արևմուտք, իսկ Թարթառ գետի ակունքից 2 կմ հյուսիս-արևմուտք՝ 

Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների պետական սահմանից 3,5 կմ հեռավորության 

վրա: Այն Արցախի բարձրավանդակի բարձր լեռնային լճերից է: Լճից  սկիզբ է առնում Որոտան 

գետը, որը հոսում է Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների տարածքներով: Դեպի 

բնության հուշարձան տանող բարեկարգ ճանապարհ չկա: Լճին կարելի է մոտենալ 

«Ջերմաջուր» նախկին առողջարանից Թարթառ գետի վերին հոսանքին հակառակ ուղղությամբ 

անցնող ափամերձ լեռնային գրունտային ճանապարհով: 

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 3062.0 մ: 

Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատները` X=4415000; Y=8573340: 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը 

1) «Ծալք լիճ» բնության հուշարձանը բարձր լեռնային լիճ է, որն առաջացել է 

պլեյստոցենի ժամանակաշրջանի ստորին չորրորդականի  հասակի (Q1՝ մոտ 1.5-1.6 մլն տարի 

առաջ ընկած ժամանակահատված) անդեզիտա-բազալտային լավաներով այդ տեղանքի 

հեղեղատի արգելափակման հետևանքով: Հյուսիսից, հյուսիս-արևմուտքից և հարավ-արևելքից 

լճի մեջ են թափվում 3 գետակներ, իսկ արևմուտքից սկիզբ է առնում Որոտան գետը, որը լճից 

միակ արտահոսող գետն է:  

2) Ծալք լճի երկարությունը 750 մետր  է, լայնությունը` 360 մ, ջրի հայելու մակերեսը` 0.18 

կմ2, ջրհավաք ավազանի մակերեսը՝ 5.5 կմ2, առավելագույն խորությունը` 3.0 մ:  

3) Լիճը հատակագծում անկանոն օվալաձև է՝ դեպի հյուսիս-արևելք ձգվածությամբ: Այն 

շրջապատված է հրաբխային ծագման լեռներով: Լճափերն ունեն մեղմ գծագրություն: Ափամերձ 

հատվածներում և հարակից լեռնալանջերում տեղ-տեղ հանդիպում են սառցահողմնահարման 

հետևանքով առաջացած քարակույտեր (չինգիլներ):  

4) Լճի սնուցումը ստորգետնյա և անձրևաձնահալոցքային է: Ջուրը պարզ է,  

քաղցրահամ: 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4414675 8572845 Ե 4414950 8573480 

Բ 4415130 8573060 Զ 4414715 8573360 

Գ 4415480 8573515 Է 4414605 8573130 

Դ 4415115 8573695 - - - 
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5) «Ծալք լիճ» բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ ջրագրական հուշարձան: 

6) Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը,  

         քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ հավելվածում ներկայացված սխեմատիկ  քարտեզի` բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է Ծալք լճից սկիզբ առնող Որոտան գետի 

ակունքից 200 մ հեռավորության վրա՝ գետի թալվեգում: Ա կետից սահմանագիծը տարածվելով 

հյուսիս-հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ, 515 մ-ից միանում է հյուսիս-արևմուտքից լճի մեջ 

թափվող գետակի թալվեգում գտնվող Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը տարածվելով հյուսիս-

արևելյան ուղղությամբ, 565 մ-ից միանում է հյուսիսից լճի մեջ թափվող գետակի թալվեգում 

գտնվող Գ կետին: Այնուհետև, սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ, 

415 մ-ից միանում է հարավ-արևելքից լճի մեջ թափվող գետակի թալվեգում գտնվող Դ կետին: Դ 

կետից տարածվելով հարավ-արևմտյան ափամերձ ուղղությամբ, սահմանագիծը 280 մ-ից 

միանում է լճափից ոչ մեծ հեռավորության վրա գտնվող Ե կետին: Ե կետից սահմանագիծը 

ափամերձ հատվածով տարածվելով հարավ-հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, 260 մ-ից միանում 

է նույնպես լճափից ոչ մեծ հեռավորության վրա գտնվող Զ կետին: Այնուհետև Զ կետից թեքվելով 

դեպի հարավ-արևմուտք, սահմանագիծը 250 մ-ից միանում է լճափից 125 մ հեռավորության 

վրա գտնվող Է կետին: Է կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք-հյուսիս-

արևմուտք, 250 մ-ից Որոտան գետի թալվեգում միանում է Ա հանգուցակետին:  

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 36 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 2535 մ: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-

արևելք ձգվածությամբ: 

Միջին ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 900 մ: 

Միջին ձգվածությունը հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք ուղղությամբ` 400 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Շահումյանի շրջանի վարչակազմ:  

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում. 

 1) Արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  

    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 
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բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Շահումյանի շրջանի վարչակազմ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

«Ծալք լիճ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը  
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Հավելված` «Ծալք լիճ» բնության հուշարձանի 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4414675 8572845 

Բ 4415130 8573060 

Գ 4415480 8573515 

Դ 4415115 8573695 

Ե 4414950 8573480 

Զ 4414715 8573360 

է 4414605 8573130 

 

«ԾԱԼՔ ԼԻՃ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«ԾԱԼՔ ԼԻՃ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 5 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Գգրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետեր և գետակներ 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

- Լճեր և լճակներ 
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«Ծալք լիճ»  

բնության հուշարձանի 
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ր 
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«Ծալք լիճ»  

բնության հուշարձան 

Ա 
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Գ 

Դ 

Ե 

Է 

«Ծալք լիճ»  

բնության հուշարձան 

Զ 
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«,,ԾԱՊԻՆ ՁՈՐ,, ՋՐՎԵԺ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` ջրագրական, ենթատիպ` ջրվեժ: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնքի 

տարածքում՝ համանուն գյուղի հյուսիս-արևելյան եզերքից մոտ 500 մ արևելք, Խաչեն գետի 

ձախակողմյան ոչ մեծ վտակ հանդիսացող անանուն գետակի միջին հոսանքի անտառածածկ 

գեղատեսիլ հովտի կիրճում: Գյուղից դեպի բնության հուշարձան տանող բարեկարգ 

ավտոճանապարհ չկա: Ջրվեժի ստորոտին կարելի է մոտենալ գետակահովտի արահետով, իսկ 

գլխամասին՝ գետակահովտի երկկողմ լեռնաճյուղերի ջրբաժաններով անցնող արահետներով:   

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1109 մ: 

Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատները` X=4437211; Y=8638242: 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը` 

1) Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մոտ 30 մ բարձրությունից գահավիժող 

ջրվեժ: Այն տեղաբաշխված է վերին յուրայի հասակի օքսֆորդի հարկի (J3o՝ մոտ 156-163 մլն 

տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) կրային տուֆաավազաքարերի և նրանց վրա 

ներդաշնակորեն տեղադրված կիմերիջի հարկի (J3km՝ մոտ 152-156 մլն տարի առաջ ընկած 

ժամանակահատված) ավազային կրաքարերի տարածման շրջանում: Ապարաշերտերն անկում 

են հարավ-արևմտյան ուղղությամբ՝ 15Օ անկյան տակ: Ջրվեժի առաջացման տեղում ապարները 

տարբեր ուղղություններով ճեղքավորված են, որտեղ գերակշռում են հյուսիս-արևմտյան 

տարածմամբ ճեղքերը: Ճեղքերի շնորհիվ ապարները բաժանված են մեծաբեկորային 

անջատվածքների, իսկ  ջրերի թափման տեղանքը ծածկված է խոշոր ժայռաբեկորներով: 

2) Ջրվեժի առաջացումը հիմնականում կապված է վերոնշյալ ապարաշերտերում 

տարբերակազմ ապարների առկայության, հողմնահարման նկատմամբ դրանց ունեցած 

զգայունության և ճեղքավորվածության գերակշռող ուղղության հետ, որոնց շնորհիվ այդ 

ապարաշերտերը՝ ենթարկվելով տվյալ տեղով հոսող գետակի երկրաբանական գործունեության 

ազդեցությանը, ողողամաշմամբ մշակվել ու ռելիեֆում առաջացրել են զառիթափ կտրվածքով 

արտահայտված սանդղավանդ՝ միջնամասի աստիճանաձև ելուստով, որը համընկնում է 

տարբերակազմ ապարաշերտերի հպատեղի հետ:  

3) Զառիթափ լանջի սանդղավանդի աստիճանաձև ելուստի շնորհիվ ջրվեժից ջուրը 

սահուն չի գահավիժում, այլ սկզբում թափվում է սանդղավանդի աստիճանի վրա, որտեղ 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4437266 8638297 Դ 4437176 8638176 

Բ 4437181 8638318 Ե 4437265 8638183 

Գ 4437130 8638233 Զ 4437291 8638243 
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գահավիժող ջրի շիթի ազդեցությունից գոյացել է թասանման ելուն, այնուհետև ուղղորդվում է 

դեպի զառիթափի ստորոտում նույնպես ջրի շիթի ազդեցությունից առաջացած բեռնաթափման 

ավազան, և շարունակում հոսել գետակահունով: Թափվող ջրի շիթի միջին լայնությունը 

կազմում է 0.40 մ, իսկ միջին հոսքը՝ 0.3 մ3/վրկ: 

4) Ջրվեժի բեռնաթափման ավազանից գետակի հոսանքի ուղղությամբ մոտ 10 մ 

հեռավորության վրա՝ կիրճի աջակողմյան պատի ստորոտում, առկա է մուտքի ուղղանկյուն 

եռանկյունաձև կտրվածքվ 1,5 մ բարձրությամբ, 1.0 միջին լայնությամբ և  1.6 մ խորությամբ 

ժայռախորշ, որի մուտքի անձրևանոց հիշեցնող մամռածածկ պատերի որոշ հատվածներից ջրի 

նրբաշիթեր են թափվում՝ արտաքուստ ժայռախորշին տալով գեղագիտական տեսք: 

Ժայռախորշը գտնվում է «,,Ծապին ձոր,, ջրվեժ» բնության հուշարձանի պահպանման գոտու 

շրջանակում, որը հաշվի առնելով, այն դիտվում է որպես նրա բաղկացուցիչ մաս և նույն 

կարգավիճակով ենթակա է պահպանման: 

5) «,,Ծապին ձոր,, ջրվեժ» բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ 

արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ ջրագրական 

հուշարձան: 

6) Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

 

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը,  

         քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ    հավելվածում    ներկայացված   սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու հյուսիս-արևելյան Ա հանգուցակետը գտնվում է ջրվեժի գլխամասից 

գետակի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ 50 մ հեռավորության վրա՝ գետահունում: Ա կետից 

սահմանագիծը գետակի ձախ հովտալանջով հարավ-արևելյան ուղղությամբ տարածվելով՝ 88 մ-

ից հովտալանջի միջնամասում միանում է Բ կետին: Այնուհետև Բ կետից սահմանագիծը 

հարավ-արևմտյան ուղղությամբ հովտալանջով տարածվելով 92 մ-ից միանում է կիրճի 

զառիթափ եզերքի Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը տարածվելով հյուսիս-արևմտյան 

ուղղությամբ՝ 76 մ տարածությունից միանում է ջրվեժի բեռնաթափման ավազանից գետակի 

հոսանքի ուղղությամբ 50 մ հեռավորության վրա գտնվող Ե կետին՝ նույնպես գետահունում: 

Այնուհետև սահմանահիծը Ե կետից անցնելով աջ հովտալանջ և տարածվելով հյուսիսային 

ուղղությամբ, 90 մ-ից հովտալանջի վերնամասի զառիթափ լանջի եզերքում միանում է Զ կետին: 

Զ կետից սահմանագիծը հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ հատելով ջրվեժի հյուսիս-արևմտյան 

հարևանությամբ գտնվող հեղեղատը՝ 68 մ-ից նրա ձախակողմյան լանջի վերնամասում միանում 

է Է կետին, իսկ Է կետից տարածվելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ, 56 մ-ից  գետահունում 

միանում է Ա հանգուցակետին:  

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,6 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 470 մ: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-

արևմուտք ձգվածությամբ: 

Միջին ձգվածությունը հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք ուղղությամբ` 136 մ: 

Միջին ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 115 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնք:  

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  



32 
 

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում. 

 1) Արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  

    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 

բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնք:  
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«,,Ծապին ձոր,, ջրվեժ» բնության հուշարձանի շրջակա տարածքի արտաքին տեսքը 

«,,Ծապին ձոր,, ջրվեժ» բնության հուշարձանի պահպանման գոտում գտնվող ժայռախորշ 

 

 

Շրջանակի պատկերը տես ստորև 
ներկայացված նկարում 
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Հավելված` «,,Ծապին ձոր,, ջրվեժ» բնության հուշարձանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4437266 8638297 

Բ 4437181 8638318 

Գ 4437130 8638233 

Դ 4437176 8638176 

Ե 4437265 8638183 

Զ 4437291 8638243 

 

«,,ԾԱՊԻՆ ՁՈՐ,, ՋՐՎԵԺ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«,,ԾԱՊԻՆ ՁՈՐ,, ՋՐՎԵԺ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 10 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Ասֆալտապատ և խճապատ 

   ավտոճանապարհներ 

- Այլ գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետեր և գետակներ 

- Բնակավայրեր 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

  

- Հեղեղատներ 

ԱՌԱՋԱՁՈՐ 

«,,Ծապին ձոր,, ջրվեժ»  

բնության հուշարձան 

Առաջաձոր 

Առաջաձոր 

Ծմակահող 

Առաջաձոր 

Թբղլու 

«,,Ծապին ձոր,, ջրվեժ»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 

«,,Ծապին ձոր,, ջրվեժ»  

բնության հուշարձան 

Զ  

Ա 

Բ  

Գ 

Դ 

Ե  
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«,,ԴՈՒԹԽՈՒ,, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը` 

    Տիպ` ջրաերկրաբանական, ենթատիպ` հանքային: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները` 

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զուար համայնքի տա-

րածքում, համանուն գյուղից 6 կմ հարավ գտնվող Թութխուն գետի ձախ վտակ Սևջուր գետակի 

ստորին հոսանքի ձախափնյա մնացորդային 8 մ բարձրությամբ երկրորդ վերողողադաշտային 

դարավանդի հարթակում: Այն արտահայտված է միմիանց հարակից զույգ հանքային 

աղբյուրների ելքերով, որոնք ռելյեֆում դասավորված են հյուսիս-արևելյան և հարավ-արևմտյան 

տեղադիրքերով:  

Սույն անձնագրում վերոնշյալ զույգ հանքային աղբյուրների ելքերը միասին դիտարկվում 

են որպես բնության մեկ հուշարձան:  

Վերոնշյալ դարավանդի թիկունքային կարին հարող լանջի եզերքով անցնում է 

գրունտային ճանապարհ, որը բնության հուշարձանը կապում է Զուար համայնքային կենտրոնի 

և արտաքին աշխարհի հետ:  

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1590 մ: 

Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատները.  

ա) արևելյան տեղադիրքով աղբյուրի ելքինը՝ X= 4432807 ; Y=8603897: 

ա) արևմտյան տեղադիրքով աղբյուրի ելքինը՝ X= 4432753 ; Y=8603897: 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

1. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը` 

1) Հուշարձանն իրենից ներկայացնում է ընդերքից դեպի գետնի մակերևույթ անաղմուկ 

արտաբերվող հանքային աղբյուր:  

2) Հանքային ջրի ձևավորումը օրինաչափորեն կապված է տարածքի երկրաբանական 

զարգացման պատմության և պալեոջրաերկրաբանական պայմանների հետ, որոնց 

հաշվառմամբ այն ընդգրկվում է Ջերմաջուր-Քարվաճառի ջրա-երկրաքիմիական գոտու 

Դութխուի (Թութխունի)  ջրա-երկրաքիմիական ենթագոտում:  

3) Հանքային ջրի ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»Í ¹»ñ »Ý Ë³Õ³ó»É 

ï³ñ³Íաշրջանի »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»óáÕ 300-400 մ հզորությամբ 

վերին կավճի սենոնի (K2sn) հարկի ու պալեոգենի ստորին հարկերի (Ք1-2) նստվածքային և 

հրաբխա-նստվածքային առաջացումները՝ կարբոնատային ապարների գերակշռող 

մեծամասնությամբ: Ժամանակի ընթացքում երիտասարդ չորրորդականի (Q) հասակի 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4432910  8603880 Դ 4432770 8603890 

Բ 4432950 8603940 Ե 4432775 8603715 

Գ 4432890 8603970 Զ 4432820 8603855 
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հրաբխային գործունեությունը` փոփոխելով տարածքի երկրաջերմային պայմանները, առաջ է 

բերել կարբոնատային և կարբոնատացված ապարների ջերմամետամորֆացում, որի 

արդյունքում անջատվել է ածխաթթու գազ և հագեցրել ստորերկրյա ջրերին: Ածխաթթու գազով 

հագեցված ստորերկրյա ջրերի շիթերը շրջապտույտ գործելով Թութխուն գետի ավազանում 

առկա տեկտոնական խզվածքներում, տեղ-տեղ արտամղվել են դեպի Երկրի մակերևույթ, որոնց 

թվին է պատկանում նաև «,,Դութխու,, հանքային աղբյուրը»: 

3) Ջրա-երկրաքիմիական տեսանկյունից հանքային ջուրը ածխաթթվային է, 

հիդրոկարբոնատային, կալցիում-նատրիում-մագնեզիումային: Ածխաթթու գազը հանդես է 

գալիս հիմնականում ջրում լուծված վիճակում, իսկ ազատ վիճակում չնչին քանակություն է 

կազմում: Ընդհանուր առմամբ ածխաթթու գազի պարունակությունը ջրում ցածր է, և կազմում է 

0.8-1.0%: 

4) Զույգ աղբյուրներից արտաբերվող ջրի գումարային դեբիտը կազմում է 1,16 լ/վրկ: 

Հանքայնացումը ջրում հասնում է 2,5 գ/լ, որը համարվում է թույլ հանքայնացված,  իսկ ջրի 

ջերմաստիճանը հասնում է 17-180C, ըստ որի այն վերաբերում է սառը հանքային ջրերի դասին:  

Հանքային ջրում գերակշռում են կարբոնատային կազմի միներալները, որոնց նստեցման 

շնորհիվ՝ մինչև հարակից Սևջուր գետակի հետ միանալը, դարավանդի հարթակում 0.20-050 մ 

հզորությամբ, և դարավանդի եզերքից լանջն ի վար դեպի գետակաափ ընկած հատվածում 2.00-

2.50 մ հզորությամբ, առաջացել են բազմերանգ, տրավերտինանման փխրուն ապարների 

կուտակներ, որոնք հանքային ջրահոսքերի տարածման շրջանում զբաղեցնում են մոտ 70 մ 

երկարությամբ և 35 մ լայնությամբ օվալաձևին մոտ ընդհանուր մակերեսով տարածք: 

5) Հանքային ջուրը համարվում է բուժիչ-սեղանի: Այն իր քիմիական կազմով և բուժիչ 

հատկություններով համանման է մեծ ճանաչում ունեցող Կիսլովոդսկի «Նարզան»  տիպին: 

Բուժիչ նպատակներով ջուրը օգտագործելու համար նախկին խորհրդային տարիներին 

տեղանքում կատարվել են ուսումնասիրություններ, որոնք տեղում առողջարան հիմնելու 

նպատակաուղղվածություն են ունեցել: Դրանց հետքերն այսօր էլ դեռ մնում են, որոնց 

ապացույցներն են հադիսանում հանքային աղբյուրին կից փորված, սակայն ներկայումս 

չգործող հորատանցքը, նրանից մոտ 130 մ դեպի հյուսիս-արևելք գտնվող 22.0 մ միջին 

տրամագծով և 2.0 մ միջին խորությամբ քարուքանդված օվալաձև ջրավազանի ու հիմնահատակ 

ավերված այլ փոքր շինությունների հետքերը:  

6) «,,Դութխու,, հանքային աղբյուրն» իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ ջրաերկրաբանական հուշարձան: 

3) Բնականին մոտ վիճակում է, գեղատեսիլ:  

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,  

    մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ    հավելվածում    ներկայացված   սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է հյուսիս-արևելյան տեղադիրքով հանքային 

աղբյուրից 80 մ հեռավորության վրա՝ դարավանդի թիկունքային կարին հարող լանջի եզերքով 

անցնող գրունտային ճանապարհից դեպի դարավանդի հարթակը տանող արահետի վրա: Ա 

կետից սահմանագիծը տարածվելով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ՝ 61 մ-ից միանում է 

վերոնշյալ գրունտային ճանապարհի և Սևջուր գետակի միջև գտնվող գետակահովտի լանջի Բ 

կետին: Այնուհետև, Բ կետից սահմանագիծը գետակահովտի լանջով տարածվելով դեպի 

հարավ-արևմուտք՝ 58 մ-ից միանում է Սևջուր գետակի ձախ ափին գտնվող Գ կետին: Գ կետից 
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սահմանագիծը գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ աղեղնաձև տարածվելով 

գետակաափով՝ Դ միջանկյալ կետի միջոցով 280 մ-ից միանում է պահպանման գոտու հարավ-

արևմտյան եզերքի Ե կետին՝ նույնպես գետակի ձախ ափին: Այնուհետև, սահմանահիծը Ե 

կետից կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք՝ հատելով դարավանդի լանջը և հարթակը, 127 

մ-ից դարավանդի թիկունքային կարին հարող հատվածով անցնող վերոնշյալ արահետի վրա 

միանում է Զ կետին: Զ կետից տարածվելով դեպի հյուսիս-արևելք, 82 մ-ից  միանում է Ա 

հանգուցակետին:  

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,3 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 608 մ: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-

արևմուտք ձգվածությամբ: 

Միջին ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 230 մ: 

Միջին ձգվածությունը հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք ուղղությամբ` 110 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Շահումյանի շրջանի Զուար համայնք:  

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում. 

 1) Արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  

    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 

բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Շահումյանի շրջանի Զուար համայնք:  
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«,,Դութխու,, հանքային աղբյուր» բնության 

հուշարձանի տեղադիրքը՝ 

Դարավանդի հարթակում  

 

Հանքային ջրից առաջացած բազմերանգ, 

տրավերտինանման փուխր ապարների 

կուտակ՝ դարավանդի լանջում 

 

 

  

«,,Դութխու,, հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի  

արտաքին տեսքը 

 

Հյուսիս-արևելյան 

հանքային աղբյուրի 

ելքը 

 

Հարավ-արևմտյան 

հանքային աղբյուրի 

ելքը 
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Հավելված` «,,Դութխու,, հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4432910  8603880 

Բ 4432950 8603940 

Գ 4432890 8603970 

Դ 4432770 8603890 

Ե 4432775 8603715 

Զ 4432820 8603855 

 

«,,ԴՈՒԹԽՈՒ,, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«,,ԴՈՒԹԽՈՒ,, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 5 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Ասֆալտապատ և խճապատ 

   ավտոճանապարհներ 

- Գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետեր և գետակներ 

- Բնակավայրեր 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

«,,Դութխու,, հանքային աղբյուր»  

բնության հուշարձան 

Զուար 

«,,Դութխու,, հանքային աղբյուր»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 

«,,Դութխու,, հանքային աղբյուր»  

բնության հուշարձան 

Սևջուր գ. 

Սևջուր գ. 

Թ
ո

ւթ
խ

ո
ւն

 գ
. 

Ասրիկ 

Ավերակներ 

Ավերակներ 

Ավերակներ 

Զարկունի 

Ավերակներ 

Ավերակ 

Ա 

Բ  

Գ 

Դ Ե  

Զ  

Զուար Ասրիկ 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1600 

1650 

1600 
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«ԳԱՆՁԱԿԻ ՋՐՎԵԺ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` ջրագրական, ենթատիպ` ջրվեժ: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնքի 

տարածքում՝ համանուն գյուղի հյուսիս-արևելյան եզերքից մոտ 5500 մ արևելք, Խաչեն գետի աջ 

վտակ Գանձակի անտառածածկ գեղատեսիլ հովտի կիրճում: Գյուղից դեպի բնության 

հուշարձան տանող ավտոճանապարհը բարեկարգ է: Ջրվեժին կարելի է մոտենալ Վանք-

Նարեշտար ավտոճանապարհի 4-րդ կմ-ից թեքվելով ձախ, այնուհետև կամրջով անցնելով 

Խաչեն գետի աջ ափը և գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ շարունակելով ճանապարհը 

մինչև նպատակային վայր:  

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1106 մ: 

Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատները` X=4433371; Y=8628241: 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը 

1) Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մոտ 8 մ բարձրությունից գահավիժող 

ջրվեժ՝ սկզբում խիստ թեք լանջով, այնուհետև զառիթափ: Այն տեղաբաշխված է միջին յուրայի 

հասակի բայոս հարկի վերին հորիզոնի (J2b3՝ մոտ 183-184 մլն տարի առաջ ընկած 

ժամանակահատված) պլագիոկլազային ու պիրոքսենային պորֆիրիտների և նրանցից 

տեկտոնական խախտմամբ առանձնացված նույնպես միջին յուրայի հասակի, սակայն բատ 

հարկի ստորին հորիզոնի (J2bt1՝ մոտ 176-178 մլն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) 

ավազային կրաքարերի տարածման հատվածում: Ջրվեժի առաջացման վայրում բայոս հարկի 

ապարները տարածված են գետի ձախ ափում և անկում են արևելք-հյուսիս-արևելք 

ուղղությամբ՝ 80Օ անկյան տակ, իսկ բատ հարկի ապարները՝ աջ ափում, որոնք անկում են 

նույնպես արևելք-հյուսիս-արևելք ուղղությամբ, սակայն 25Օ անկյան տակ: Ջրվեժի առաջացման 

տեղում ապարները տարբեր ուղղություններով ճեղքավորված են, որտեղ գերակշռում են 

մերձմիջորեականի ուղղությամբ տարածվող ճեղքերը: Ճեղքերի շնորհիվ ապարները բաժանված 

են մեծաբեկորային անջատվածքների, իսկ  ջրի թափման վայրը ծածկված է խոշոր 

ժայռաբեկորներով: 

2) Ջրվեժի առաջացումը հիմնականում կապված է վերոնշյալ ապարաշերտերի հպման 

վայրում առաջացած վերնետք-վրաշարժ բնույթի տեկտոնական խզվածքի հետ, որի պառկած 

թևում տեղադրված են բայոս հարկի ապարները, իսկ կախված թևում՝ բատ հարկինը: Խզման 

հարթությունը 80Օ անկյան տակ դեպի արևելք անկումով տարածվում է մերձմիջորեականի 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4433315 8628415 Դ 4433335 8628240 

Բ 4433350 8628415 Ե 4433285 8628250 

Գ 4433380 8628245 Զ 4433255 8628375 
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ուղղությամբ: Կապված խզման ուղղությամբ տեկտոնական պրոցեսների ազդեցությունից 

փոփոխության ենթարկված տարբերակազմ ապարների առկայության և հողմնահարման 

նկատմամբ դրանց ունեցած զգայունության հետ, տեղանքը՝ ենթարկվելով տվյալ տեղով հոսող 

Գանձակ գետի երկրաբանական գործունեության ազդեցությանը, ողողամաշմամբ մշակվել ու 

ռելիեֆում առաջացրել է խիստ թեք և զառիթափ կտրվածքներով արտահայտված լանջեր, որտեղ 

նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել ջրվեժի առաջացման համար:  

Ջրվեժի գլխամասի հատվածում գետահունն անցնում է բատ հարկի ապարների վրա 

առաջացած ծնկաձև ոլորանով, որի շնորհիվ գետի ջուրը զառիթափ լանջի եզերքից գահավիժում 

է տեկտոնական խզվածքի հարթությունում ջրի շիթի ազդեցությունից առաջացած 

բեռնաթափման ավազան, որն ունի գետի հոսանքի ուղղությամբ ձգված 5 մ միջին լայնությամբ, 2 

մ միջին խորությամբ 16 մ երկարությամբ լճակի տեսք, այնուհետև շարունակում հոսել 

գետահունով:  

Թափվող ջրի շիթի միջին լայնությունը կազմում է 0.80 մ, իսկ միջին հոսքը՝ 160 մ3/վրկ: 

Ջուրը քաղցրահամ է: 

 

5) «Գանձակի ջրվեժ» բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ 

արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ ջրագրական 

հուշարձան: 

6) Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը,  

         քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ հավելվածում ներկայացված սխեմատիկ  քարտեզի` բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է ջրվեժի բեռնաթափման վայրից գետի 

հոսանքի ուղղությամբ 79 մ հյուսիս՝ գետի հունում: Ա կետից սահմանագիծը արևելյան 

ուղղությամբ տարածվելով դեպի աջափնյա խիստ թեք լանջ՝ 34 մ-ից միանում է լանջի եզերքով 

անցնող գրունտային ճանապարհի Բ կետին: Այնուհետև, Բ կետից սահմանագիծը գրունտային 

ճանապարհի եզերքով գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ տարածվելով դեպի հարավ, 170 

մ-ից միանում է Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք և 

աջափնյա թեք լանջով տարածվելով դեպի գետահուն՝ 34 մ-ից միանում է գետահունում գտնվող 

Դ կետին, որը ջրվեժի գլխամասից գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ գտնվում է 86 մ 

հեռավորության վրա: Այնուհետև, սահմանահիծը Դ կետից նույնպես արևմտյան ուղղությամբ 

տարածվելով՝ 57 մ-ից գետի ձախափնյա զառիթափ լանջի միջնամասում միանում է Ե կետին: Ե 

կետից սահմանագիծը գետի հոսանքի ուղղությամբ լանջով տարածվելով դեպի հյուսիս՝ 124 մ-ից 

նույնպես զառիթափ լանջի միջնամասում միանում է Զ կետին: Զ կետից սահմանագիծը 

թեքվելով դեպի արևելք, 70 մ-ից  գետահունում միանում է Ա հանգուցակետին:  

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,4 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 489 մ: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս 

ձգվածությամբ: 

Միջին ձգվածությունը հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք ուղղությամբ` 160 մ: 

Միջին ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 95 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնք:  
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6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում. 

 1) Արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  

    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 

բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնք:  
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«Գանձակի ջրվեժ» բնության հուշարձանի գահավիժման տեսքը 

«Գանձակի ջրվեժ» բնության հուշարձանի գլխամասի տեսքը՝  
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Հավելված` «,,Ծապին ձոր,, ջրվեժ» բնության հուշարձանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4433315 8628415 

Բ 4433350 8628415 

Գ 4433380 8628245 

Դ 4433335 8628240 

Ե 4433285 8628250 

Զ 4433255 8628375 

 

«ԳԱՆՁԱԿԻ ՋՐՎԵԺ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«ԳԱՆՁԱԿԻ ՋՐՎԵԺ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 10 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Ասֆալտապատ և խճապատ 

   ավտոճանապարհներ 

- Գգրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետեր և գետակներ 

- Բնակավայրեր 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

- Հեղեղատներ 
«Գանձակի ջրվեժ»  

բնության հուշարձան 

Գանձասարի վանք 

ՎԱՆՔ 

ա 
չ  

ն  
ե  

գ . 

Խ 

Բ 

ա 
չ 

ն 
ե 

գ. 

Խ 

Գ Ե 

Զ 

Ա 

Դ 

«Գանձակի ջրվեժ»  

բնության հուշարձան 

Գ
ա

ն
ձ

ա
կ

 գ
. «Գանձակի ջրվեժ»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 

Վանք 

Գ
ա

ն
ձ

ա
կ

 գ
 

Ն
ա

ր
ե

շտ
ա

ր
 

Ն
ա

ր
ե

շտ
ա

ր
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«,,ԻԾԱՏԱՆԸ ՏՈՆ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` դենուդացիոն: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Բնության հուշարձանը գտնվում է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի 

Խնապատ համայնքի տարածքում՝ համանուն գյուղից մոտ 1 կմ հյուսիս գտնվող  լեռան 

հարավահայաց զառիթափ լանջում: Բնության հուշարձանի մատույցներին կարելի է մոտենալ 

Խնապատ գյուղից դեպի զառիթափ լանջի ստորոտը տանող  լեռնային գրունտային 

ճանապարհով, որտեղից էլ նեղ արահետով լանջն ի վեր անցնելով մոտ 200 մ տարածություն:  

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 841.0 մ: 

Բնության հուշարձանի մուտքի կոորդինատները` X= 4428983 ;  Y= 8655035 : 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը` 

1) Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է զառիթափ լանջի ստորոտում 

առաջացած ոչ մեծ քարանձավ, որն ունի հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ ձգված մոտ 18.0 մ 

երկարությամբ, 3.0 մ միջին լայնությամբ և 1.60 մ միջին բարձրությամբ կիսալուսնաձև 

կառուցվածք՝ կամարաձև կողմով դեպի լանջի խորքը:  

Քարանձավի մուտքը հարավ-արևելահայաց զառիթափ լանջի կողմից է և ամբողջ 

երկարությամն բաց: Հատակը հարթ է՝ հորիզոնական, որը համընկնում է ապարների 

շերտավորության հետ: Քարանձավ կարելի է մտնել նրա հյուսիս-արևելյան վերջավորության 

հատվածից, որտեղ հատակը զառիթափի ստորոտի ռելիեֆի մակերևույթից բարձր է 0.20-0.30 մ: 

Քարանձավի հարավ-արևմտյան աղեղնաձև վերջավորությունն ավարտվում է Խնապատ գյուղի 

ուղղությամբ բացվող պատուհանով, որի ստորին մասը համընկնում է հատակի հարթության 

հետ: Այս հատվածում քարանձավի հատակի բարձրությունը զառիթափի ստորոտի ռելիեֆի 

նկատմամբ կազմում է 2.70 մ: 

Քարանձավն աչքի է ընկնում ընդարձակ սրահով, որտեղ չափահաս մարդը կարող է 

գտնվել կիսակռացած վիճակում:  

2) Քարանձավը տեղաբաշխված է վերին կավճի կամպանի հարկի (K2km՝ 75-84 մլն տարի 

առաջ ընկած ժամանակահատված) նրբաշերտ ավազային կրաքարերում: Ակնադիտորեն 

քարանձավը պարփակող ավազային կրաքարերը համասեռ կառուցվածքով և հորիզոնականին 

մոտ տարածմամբ տարբեր ուղղություններով ճեղքավորված ապարներ են, որտեղ գերակշռում 

են շերտավորման ուղղությամբ տարածվող հորիզոնականին մոտ հարթություններով ընդգծված 

և հյուսիս-արևելյան ու հարավ-արևմտյան ուղղություններով տարածվող ուղղաձիգ 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4228925 8655030 Դ 4229000 8655025 

Բ 4228970 8655075 Ե 4228985 8655000 

Գ 4229000 8655075 Զ 4228925 8655000 
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անկումներով ճեղքերը: Այդ ճեղքերի շնորհիվ քարանձավը պարփակող լեռնային զանգվածը 

բաժանված է չտեղաշարժված մեծաբեկորային անջատվածքների, իսկ ուղղաձիգ անկումներով 

ճեղքերի շնորհիվ տեղի ունեցած փլուզումներով պայմանավորված են տեղանքում առկա 

զառիթափ լանջերի առաջացումը: Քարանձավի մուտքի խոշոր բացվածքը հենց կապված է 

վաղեմի ժամանակներում քարանձավի առաջացման վայրի փլուզման և զառիթափի 

առաջացման հետ: Այդ են վկայում զառիթափից ցած գտնվող լանջում տարածված խոշոր 

ժայռաբեկորները: 

Քարանձավն ընդգրկող զառիթափ լանջի վրա դեռևս պահպանվել են միմյանցից տարբեր 

հեռավորությունների վրա գտնվող նկատելի բացվածքներով ուղղաձիգ ճեղքեր, որոնք 

հողմնահարում առաջացնող տարբեր պրոցեսների հետևանքով կամ սեյսմիկ ցնցումների 

դեպքում կարող են նոր փլուզումների տեղիք տալ:  

3) Քարանձավի առաջացման պատճառները վկայող տվյալները տեղանքում բացակայում 

են: Սակայն, տեղանքի կառուցվածքային առանձնահատկությունները վկայում են,  որ մինչև 

լեռնալանջերի փլուզումները, վաղեմի ժամանակներում այն կարող էր առաջանալ ճեղքային 

ջրերի հետ ավազային կրաքարերի կարբոնատային նյութի փոխազդեցության հետևանքով, որը 

դադարել է լեռնակազմական պրոցեսների արդյունքում այդ ճեղքային ջրերի ուղղության 

փոփոխության, հետևաբար և անհետացման հետևանքով: Այնուհետև, քարանձավի հետագա 

ձևավորումը շարունակվել է դենուդացիոն պրոցեսների շնորհիվ:      

4) Քարանձավն իր տեղադիրքի, և կառուցվածքի շնորհիվ պատմական ժամանակներից ի 

վեր գրավել է մարդու ուշադրությունը՝ որպես քարայծերի և այլ կենդանիների պատսպարման, 

ինչպես նաև արծիվների բնադրման վայր, և իր դժվարամատչելի դիրքի ու դրանից օգտվելու 

պայմանների աննպատակայնության հաշվառմամբ այն թողել է  կենդանիներին և թռչուններին, 

որպես  նրանց բնակատեղի ու պատսպարման վայր:   

5) «,,Իծատանը տոն,, քարանձավ» բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և 

հստակ արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ 

երկրաձևաբանական հուշարձան: 

6) Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը,  

         քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ    հավելվածում    ներկայացված   սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 52 մ հարավ՝ զառիթափ լանջի 

ստորոտում: Ա հանգուցակետից սահմանագիծը ձգվելով լանջի տարածմանը համընթաց 

հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ՝ 55 մ-ց միանում է Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը 

միջորեականի ուղղությամբ լանջն ի վեր տարածվելով դեպի հյուսիս՝ 58 մ-ից միանում է Գ 

կետին: Այնուհետև, Գ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք՝ 48 մ-ից 

զառիթափի եզերքում միանում է Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը զառիթափի եզերքի 

ուղղությամբ տարածվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ 38 մ-ից միանում է Ե կետին: Ե կետից 

սահմանագիծը թեքվելով դեպի հարավ և միջորեականի ուղղությամբ տարածվելով լանջն ի 

վար՝ 64 մ-ից զառիթափ լանջի ստորոտում միանում է Զ կետին: Այնուհետև, Զ կետից 

սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք և տարածվելով լանջի ստորոտով՝ 37 մ-ից 

միանում է Ա հանգուցակետին:  
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Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 0,6 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 300 մ: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-

արևելք ձգվածությամբ: 

Միջին ձգվածությունը հարավից հյուսիս ուղղությամբ` 94 մ: 

Միջին ձգվածությունը արևմուտքից արևելք ուղղությամբ` 64 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Ակերանի շրջանի Խնապատ համայնք:  

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

1) «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա 

պահպանման գոտու տարածքում արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  

    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 

բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնք: 
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«,,Իծատանը տոն,, քարանձավ» 

բնության հուշարձանի  

արտաքին տեսքը հյուսիս-արևելքից 

«,,Իծատանը տոն,, քարանձավ» 

բնության հուշարձանի սրահի տեսքը 

արևելքից 

 

«,,Իծատանը տոն,, քարանձավ» բնության հուշարձանի տեղադիրքի 

ակնադիտական տեսքը հարավից 

Պ
ա

տ
ո

ւհ
ա

ն
 

Մուտք 
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Հավելված` «,,Իծատանը տոն,, քարանձավ» բնության հուշարձանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4228925 8655030 

Բ 4228970 8655075 

Գ 4229000 8655075 

Դ 4229000 8655025 

Ե 4228985 8655000 

Զ 4228925 8655000 

«,,ԻԾԱՏԱՆԸ ՏՈՆ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«,,ԻԾԱՏԱՆԸ ՏՈՆ,, ՔԱՐԱՆՁԱՎ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 10 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Ասֆալտապատ և  

   գրունտային ճանապարհներ 

- Այլ գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետակներ 

- Բնակավայրեր 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

- Հեղեղատներ 

 

Խրամորթ 

Խնապատ 

Ներքին Ղլիջբար 

«,,Իծատանը տոն,, քարանձավ»  

բնության հուշարձան 

 

Խնապատ 

Բ 

Դ 

Ա 

Գ 

«,,Իծատանը տոն,, քարանձավ»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 

Ե 

Զ 

«,,Իծատանը տոն,, քարանձավ»  

բնության հուշարձան 
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«,,ԿՐՄԿԵՌ,, ՋՐՎԵԺ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` ջրագրական, ենթատիպ` ջրվեժ: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Դադիվանք համայնքի 

տարածքում՝ համանուն գյուղի միջնամասից մոտ 1 500 մ հյուսիս-արևմուտք, Թարթառ գետի 

ձախափնյա զառիթափ հովտալանջով հոսող անանուն ոչ մեծ վտակի ստորին հոսանքի 

վերջավորությունում: Տեղանքը անտառածածկ է, գեղատեսիլ: Լանջի ստորոտով անցնում է 

Վարդենիս-Մարտակերտ ավտոմայրուղին, որի եզերքը զարդարում է բնության հուշարձան 

հանդիսացող ջրվեժը:   

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1120 մ: 

Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատները` X= 4448520; Y= 8608110: 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը` 

1) Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մոտ 20 մ բարձրությունից գահավիժող 

ջրվեժ` սկզբում խիստ թեք լանջով, այնուհետև զառիթափ: Այն տեղաբաշխված է վերին կավճի 

հասակի սենոմանի հարկի ստորին հորիզոնի (K2s1՝ մոտ 91-94 մլն տարի առաջ ընկած 

ժամանակահատված) միմիանց հաջորդող ավազաքարերի և ավազային կրաքարերի 

տարածման շրջանում: Ջրվեժի առաջացման տեղում ապարները տարբեր ուղղություններով 

ճեղքավորված են, որտեղ գերակշռում են հյուսիս-արևմտյան տարածմամբ ճեղքերը: Ճեղքերի 

շնորհիվ ապարները բաժանված են չտեղաշարժված մեծաբեկորային անջատվածքների, իսկ  

ջրերի թափման տեղանքը նախկին խորհրդային տարիների ոճով բարեկարգված է, որը 

ներկայումս գտնվում է անմխիթար վիճակում և ենթակա է դիզայնի ժամանակակից ոճով 

բարեկարգման: 

2) Ջրվեժի առաջացումը հիմնականում կապված է վերոնշյալ ապարաշերտերում 

տարբերակազմ ապարների առկայության, հողմնահարման նկատմամբ դրանց ունեցած 

զգայունության և ճեղքավորվածության հյուսիս-արևմտյան գերակշռող ուղղության հետ, որոնց 

շնորհիվ այդ ապարաշերտերը՝ ենթարկվելով Թարթառ գետի երկրաբանական գործունեության 

ազդեցությանը, ժամանակի ընթացքում ողողամաշմամբ մշակվել ու ձախափնյա ռելիեֆում 

առաջացրել են խիստ թեք և զառիթափ կտրվածքներով արտահայտված լանջեր, որտեղ 

նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել դեպի մայր գետի ստորին դարավանդը, որը համընկնում 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4448455 8608140 Դ 4448670 8608225 

Բ 4448565 8608075 Ե 4448600 8608245 

Գ 4448645 8608145 Զ 4448530 8608215 
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է տվյալ հատվածով անցնող Վարդենիս-Մարտակերտ ավտոմայրուղու հետ, անանուն վտակի 

ջրի գահավիժման համար:  

Թափվող ջրի շիթի միջին լայնությունը կազմում է 1.20 մ, իսկ միջին հոսքը՝ 0.3 մ3/վրկ: 

Ջուրը քաղցրահամ է: 

Ջրվեժից թափված ջուրը թափման վայրից ստորգետնյա խողովակաշարով անցնելով 

ճանապարհահատվածի հակառակ կողմը, լցվում է հարակից Թարթառ գետը: 

3) «,,Կրմկեռ,, ջրվեժ» բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ 

արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ ջրագրական 

հուշարձան: 

4) Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը,  

         քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ    հավելվածում    ներկայացված   սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է ջրվեժի թափման վայրից 63 մ հարավ-

արևելք՝ Վարդենիս-Մարտակերտ ավտոմայրուղու եզերքում: Ա կետից սահմանագիծը 

ավտոմայրուղու եզերքով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ տարածվելով՝ 126 մ-ից միանում է Բ 

կետին: Այնուհետև Բ կետից սահմանագիծը հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ զառիթափ 

հովտալանջով դեպի վեր ուղղությամբ տարածվելով 122 մ-ից միանում է զառիթափ եզերքի Գ 

կետին: Գ կետից սահմանագիծը թույլ թեքությամբ նույնպես հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ 

տարածվելով՝ 65 մ տարածությունից միանում է դեպի ջրվեժը հոսող անանուն գետակի հունում 

գտնվող Դ կետին, որը գտնվում է ջրվեժի թափման վայրից 195 մ հեռավորության վրա: 

Այնուհետև սահմանագիծը Դ կետից անցնելով անանուն գետակի ձախափնյա հովտալանջ, և 

տարածվելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ, 67 մ-ից միանում է թեք լանջում գտնվող Ե կետին: 

Ե կետից սահմանագիծը թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ 82 մ-ից  զառիթափ լանջի եզերքում 

միանում է Զ կետին, որից հետո զառիթափ լանջով նույնպես հարավ-արևմտյան ուղղությամբ 

տարածվելով դեպի վար տարածվելով, 119 մ-ից  միանում է Ա հանգուցակետին:  

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,9 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 776 մ: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-

արևելք ձգվածությամբ: 

Միջին ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 180 մ: 

Միջին ձգվածությունը հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք ուղղությամբ` 120 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Շահումյանի շրջանի Դադիվանք համայնք:  

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում. 

 1) Արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 
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դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  

    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 

բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Շահումյանի շրջանի Դադիվանք համայնք:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«,,Կրմկեռ,, ջրվեժ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը 
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Հավելված` «,,Կրմկեռ,, ջրվեժ» բնության հուշարձանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«,,ԿՐՄԿԵՌ,, ՋՐՎԵԺ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«,,ԿՐՄԿԵՌ,, ՋՐՎԵԺ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 5 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Ասֆալտապատ և  

   խճապատ 

   ավտոճանապարհներ 

- Այլ գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետեր և գետակներ 

- Բնակավայրեր 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային  

   հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու  

կոորդինատները 

«,,Կրմկեռ,, ջրվեժ»  

բնության հուշարձան 

Վանք 
Վանք 

Թարթառ գ. 

Թարթառ գ. 

Լաչինսար լ. 

Ավերակ 

Ավերակներ 

Բ  

Գ 

Ե  

Զ  

Ա 

Դ 

Ք
ա

ր
վ

ա
ճ

ա
ռ

 

1200 

1
25

0 1
30

0 

1150 

Թարթառ գ. 

Դ
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դ
ի

ա
ն

ք
 

Թ
ո

ւթ
խ

ո
ւն

 գ
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«,,Կրմկեռ,, ջրվեժ»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 

«,,Կրմկեռ,, ջրվեժ»  

բնության հուշարձան 

№ X Y 

Ա 4448455 8608140 

Բ 4448565 8608075 

Գ 4448645 8608145 

Դ 4448670 8608225 

Ե 4448600 8608245 

Զ 4448530 8608215 

1
15

0 
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«,,ՄԵԾ ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ,, ՀՐԱԲՈՒԽ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` երկրաբանական, ենթատիպ` հրաբխային: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հակ համայնքի տարածքում՝ 

համանուն գյուղից 15.6 կմ հարավ-արևմուտք: Այն Սյունիքի բարձրավանդակի ամենաբարձր 

գագաթն է: Լեռան գագաթով և դեպի հյուսիս ու հյուսիս-արևելք ձգվող լեռնապարերով անցնում 

է Արցախի և Հայաստանի Հաբրապետությունների պետական սահմանը: Դեպի բնության 

հուշարձան «Մեծ Իշխանասարի գագաթ »տանող ճանապարհ չկա: Կան միայն տուրիստական 

արահետներ: Լեռան գագաթին կարելի է մոտենալ Հակ գյուղի, Գորիս և Սիսիան քաղաքների, 

ինչպես նաև այլ բնակավայրերի մոտակա տարածքներից: 

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 3550.4 մ: 

Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատները` X=4384068; Y=8601120: 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը 

1) Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է բարդ կառուցվածքի բազմափուլ 

հանգած հրաբուխ, որի հարաբերական բարձրությունը շրջակա տարածքի նկատմամբ կազմում 

է 1500 մ, իսկ զբաղեցրած մակերեսի տրամագիծը՝ 20000-22000 մ: Այն բաղկացած է իրար վրա 

հաջորդաբար տեղադրված լավային հոսքերից, որոնք հերթափոխվում են պիրոկլաստիկ 

նյութերով:  

2) Հրաբխային զանգվածը սառցադաշտային էկզարացիայի հետևանքով բաժանված է 

եռանկյունաձև դասավորմամբ տարբեր բարձրություններով 3 լեռնագագաթի (դրանցից  

ամենաբարձրը Մեծ Իշխանասար լեռնագագաթն է), որոնցից  տարբեր ուղղություններով 

(հյուսիսային, հյուսիս-արևելյան և հարավային) ձգվում են 3 լեռնապարեր: Այդ լեռնապարերի 

ջրբաժանները ներկայացված են բազմաթիվ արտավիժումների արմատներն արտահայտող 

տրախիանդեզիտային և տրախիդացիտային կազմի ոչ մեծ էքստրուզիվ մարմիններով, և ոչ մեծ 

գմբեթներով:  

3) Մեծ Իշխանասարի հրաբխային ակտիվության սկզբնական փուլը համընկնում է 

ստորին-վերին պլիոցենի կիմերեյան և ակչագիլյան հարկերի (N2k-N2ak՝ մոտ 5.3-3.8 մլն տարի 

առաջ ընկած ժամանակահատված) ժամանակաշրջանի հետ, և արտահայտված է արտավիժման 

պելեյան տիպի ուղղորդված պայթյունով: Այդ պայթյունի հետևանքով ոչնչացվել է 

Պալեոիշխանասարի հրաբխային կառույցի զգալի մասը, իսկ հարավային և հարավ-արևելյան 

ուղղություններով կուտակվել են զգալի քանակություններով պիրոկլաստիկ նյութեր և 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4383636 8601270 Դ 4385922 8602548 

Բ 4383636 8601654 Ե 4385518 8602000 

Գ 4384478 8601886 Զ 4386192 8601082 
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ագլոմերատային հոսքեր՝ լավաների սիլլանման մարմինների տեղադրմամբ (հայտնի են Գորիսի 

շերտախումբ անվամբ): Այդ կուտակումների բեկորային նյութը համապատասխանում է 

հրաբխային զանգվածի ապարային կազմին (բազալտային տրախիանդեզիտներ, 

տրախիանդեզիտներ, տրախիդացիտներ), հազվադեպ նաև պայթյունի հետևանքով ընդգրկված 

հին հասակի ապարներին:  

4) Մեծ Իշխանասարի հրաբխային ակտիվության երկրորդ փուլը տեղի է ունեցել 

որոշակի ընդմիջումից հետո՝ էոպլեյստոցենում (վերին պլիոցենի ապշերոնի հարկ՝ N2ap, մոտ 

3.8-3.4 մլն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված), որի արդյունքում ձևավորվել է բուն 

Իշխնասարի հրաբխային զանգվածը: Այս փուլի էրուպտիվ գործունեությունը մոտ է 

արտավիժման ստրոմբոլյան տիպին, և ուղեկցվել է բազալտային տրախիանդեզիտների, 

տրախիանդեզիտների, հազվադեպ նաև տրախիդացիտների բազմաթիվ արտավիժումների 

հոսքերով, որոնք հերթափոխվում են խարամային արտանետումների պիրոկլաստիկ նյութերով: 

5) Հրաբխային գործունեության ավարտական փուլում Իշխանասարի հրաբխային 

զանգվածի լանջերին և մերձգագաթային հատվածներում ձևավորվել են արտավիժման նախորդ 

փուլերին համահունչ գմբեթանման հրաբուխներ, դայկաներ և էքստրուզիվ մառմիններ, որոնց 

մնացորդները դեռևս պահպանվում են ռելիեֆի ջրբաժանային մասերում: 

6) Բնության հուշարձան «Մեծ Իշխանասարի» Արցախի Հանրապետությանը վերաբերող 

պահպանման ենթակա հատվածը այժմյան ռելիեֆում ներկայացված է լեռան գագաթով, 

հյուսիս-հյուսիս-արևմտահայաց կողմնորոշմամբ սառցադաշտային կառով՝ յուրահատուկ 

մնացորդային լճակներով, և նրա հյուսիս-արևմտյան շարունակությունը հանդիսացող սառցա-

դաշտային տրոգով՝ յուրահատուկ մնացորդային մորենաների նստվածքակուտակումներով: 

7) «,,Մեծ Իշխանասար,, հրաբուխ» բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և 

հստակ արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ 

երկրաբանական հուշարձան: 

8) Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը,  

         քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ հավելվածում ներկայացված սխեմատիկ  քարտեզի` բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է Մեծ Իշխանասար լեռան բարձր 

գագաթնակետից պետական սահմանի ուղղությամբ 485 մ հարավ գտնվող բարձրաչափորեն 

ցածրադիր մյուս լեռնագագաթի վրա: Ա կետից սահմանագիծը պետական սահմանի 

ուղղությամբ տարածվելով արևելյան ուղղությամբ, 380 մ-ից միանում է բարձրաչափորեն ավելի 

ցածր գտնվող  հաջորդ լեռնագագաթի վրա գտնվող Բ կետին:  Այնուհետև Բ կետից 

սահմանագիծը պետական սահմանի ուղղությամբ տարածվելով հյուսիս-հյուսիս-արևելյան 

ուղղությամբ՝ 880 մ-ից միանում է նույն ուղղությամբ տարածվող լեռնապարի ջրբաժանի վրա 

տեղաբաշխված Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը հուսիս-արևելյան ուղղությամբ նույնպես 

տարածվելով պետական սահմանի ուղղությամբ՝ 800 մ-ից միանում է նույն լեռնապարի 

ջրբաժանի վրա տեղաբաշխված Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի 

հյուսիս-արևմուտք և 810 մ-ից միանում սառցադաշտային կառի միջնամասում գտնվող 

աղբյուրից 200 մ հյուսիս գտնվող Ե կետին: Ե կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի 

հարավ-արևմուտք՝ 960 մ-ից միանում է Մեծ իշխանասար լեռնագագաթից հյուսիսային 

ուղղությամբ տարածվող լեռանապարի ջրբաժանային մասում գտնվող Զ կետին: Զ կետից 
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սահմանագիծն անցնելով նույն լեռնապարի տարածմանը հակառակ ուղղությամբ, Մեծ 

Իշխանասար լեռնագագաթի միջանկյալ կետի միջոցով 1560 մ-ից միանում է Ա հանգուցակետին: 

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 140 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 5390 մ: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս 

ձգվածությամբ: 

Միջին ձգվածությունը հյուսիսից հարավ ուղղությամբ` 1700 մ: 

Միջին ձգվածությունը արևելքից արևմուտք ուղղությամբ` 900 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի Հակ համայնք:  

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում. 

 1) Արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  

    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 

բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի Հակ համայնք:  
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«,,Մեծ իշխանասար,, հրաբուխ» բնության հուշարձանի  

գագաթը և մերձգագաթային հատվածը 

 (տեսարան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից) 

 

«,,Մեծ իշխանասար,, հրաբուխ» բնության հուշարձանի  

գագաթը և մերձգագաթային հատվածը 

 (տեսարան Արցախի Հանրապետության տարածքից) 

 

«,,Մեծ Իշխանասար,, հրաբուխ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը  
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Հավելված` «Մեծ Իշխանասար» բնության հուշարձանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4383636 8601270 

Բ 4383636 8601654 

Գ 4384478 8601886 

Դ 4385922 8602548 

Ե 4385518 8602000 

Զ 4386192 8601082 

«,,ՄԵԾ ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ,, ՀՐԱԲՈՒԽ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 100 000 

«,,ՄԵԾ ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ,, ՀՐԱԲՈՒԽ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 20 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Ասֆալտապատ  

   ավտոճանապարհ 

- Գգրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետեր և գետակներ 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

- Հեղեղատներ 

Բ 

Զ 

Դ 

 

«,,Մեծ Իշխանասար,, հրաբուխ»  

բնության հուշարձան 

Մեծ Իշխանասար լ. 

Փոքր Իշխանասար լ. 

Ձագեձորի գլուխ լ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Ս
ի

ս
ի

ա
ն

 

Գորիս 

3550.4 

3
40

0 

3
45

0 

3
35

0 

3
35

0 

3
35

0 

3
45

0 

3
40

0 

3
35

0 

3
30

0 
3

30
0 

- Լճեր և լճակներ 

- Աղբյուր Մեծ  

Իշխանասար 
լեռ - Պետական սահման 

«,,Մեծ Իշխանասար,, հրաբուխ»  

բնության հուշարձան 

«,,Մեծ Իշխանասար,, հրաբուխ»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 

Ե 

Գ 

Ա 
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«,,ՔԱՌՄԱՆ,, ՀՐԱԲՈՒԽ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` երկրաբանական, ենթատիպ` հրաբխային: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի «Ջերմաջուր» նախկին 

առողջարանից 14 կմ հարավ-արևմուտք: Այն Արցախի բարձրավանդակի հրաբխային 

սարավանդի երիտասարդ հասակի հրաբուխներից է, որն իր կանոնավոր ձևով ընդգծված 

երկգագաթ կառուցվածքով առանձնակի գրավչությամբ է առանձնանում շրջապատի մյուս 

հրաբուխներից:   

Դեպի բնության հուշարձան տանող բարեկարգ ճանապարհ չկա: Հրաբխին  կարելի է 

մոտենալ «Ջերմաջուր» նախկին առողջարանից Թարթառ գետի վերին հոսանքին հակառակ 

ուղղությամբ անցնող ափամերձ լեռնային գրունտային ճանապարհով: 

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 3153.4 մ: 

Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատները` X=4413121; Y=8587919: 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

 

 

 

 

 

 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը 

1) Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մոնոգեն տեսակի պարզ 

կառուցվածքով հանգած հրաբուխ: Այն բաղկացած է երկու խառնարանից, որոնք ռելիեֆում 

արտահայտված են միմյանցից 700 մ հեռավորությամբ կանոնավոր հատած կոնաձև մեծ և փոքր 

կառուցվածներով: Հրաբխային մեծ կոնը ռելյեֆում տեղաբաշխված է հարավ-արևելյան 

տեղադիրքով, որի հարաբերական բարձրությունը շրջակա տարածքի նկատմամբ կազմում է 150 

մ, իսկ փոքրը հյուսիս-արևմտյան՝ 100 մ հարաբերական բարձրությամբ: 

Հրաբխային զանգվածից սկիզբ են առնում սակավահոսք գետակներ, որոնք հոսում են 

հյուսիս-արևելյան, արևելյան և արևմտյան ուղղություններով: 

2) «Քառման» հրաբխի ակտիվության փուլն ընդգրկում է պլեյստոցենի 

ժամանակաշրջանի միջին-վերին չորրորդականի  հասակի (Q2-3՝ մոտ 0.5-1.0 մլն տարի առաջ 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4412505 8587980 Ե 4414085 8587960 

Բ 4412815 8588970 Զ 4414050 8587235 

Գ 4413360 8588280 Է 4413380 8587975 

Դ 4413550 8588055 - - - 
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ընկած ժամանակահատված) միջակայքը: Երկու խառնարաններից արտավիժած հրաբխային 

արգասիքները բաղկացած են իրար վրա հաջորդաբար տեղադրված անդեզիտա-բազալտային և 

դացիտային կազմի լավային հոսքերից, որոնք հերթափոխվում են խարամային 

արտանետումների պիրոկլաստիկ նյութերով: Դրանք կուտակված են խառնարանի շուրջը, 

ինչպես նաև տարածված են ոչ մեծ հեռավորության վրա, որը կապված է հրաբխի մեղմ 

պայթյուններով ուղեկցվող գործունեության հետ: Այն իր արտավիժման տիպով մոտ է 

ստրոմբոլյանին: 

3) Հրաբխային զանգվածը հատակագծում ունի կանոնավոր օվալաձև տեսք՝ հյուսիս-

արևմտյան (Համակովկասյան) ձգվածությամբ, որի երկար առանցքի երկարությունը կազմում է 

1600-1700 մ, իսկ կարճինը՝ 1300-1400 մ: Հրաբխի ժայթքումը կատարվել է երկար առանցքի 

ուղղությամբ տարածվող տեկտոնական խզվածքով, որի հյուսիս-արևմտյան և հարավ-արևելյան 

շարունակություններում տեղ են զբաղեցնում փոքր չափերով մի շարք խարամային գմբեթներ: 

4. Հրաբխային զանգվածը մասսամբ սառցահողմնահարված է, որի մասին վկայում են 

լեռնալանջերի և հարակից տարածքների առանձին հատվածներում հանդիպող քարակույտերը 

(չինգիլները): Հատկանշական է, որ հրաբխային կոները՝ բացի ցառցահողմնահարման 

ենթարկվելուց, գտնվում են լավ պահպանված վիճակում, այսինքն լինելով բավականին 

երիտասարդ առաջացումներ, նման բարձր լեռնային պայմաններում դրանք զերծ են մնացել  

սառցադաշտային էկզարացիայից:  

5) «,,Քառման,, հրաբուխ»  բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ 

արտահայտված հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաբանական 

հուշարձան: 

6) Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

 

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը,  

         քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ հավելվածում ներկայացված սխեմատիկ  քարտեզի` բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է Քառման լեռան բարձր գագաթնակետից 645 

մ հարավ՝  լեռնալանջի ստորոտով անցնող գրունտային ճանապարհի եզերքում: Ա կետից 

սահմանագիծը տարածվելով հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ՝ 585 մ-ից միանում է լեռնալանջի 

ստորոտում գտնվող Բ կետին:  Այնուհետև Բ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի 

հյուսիս-հյուսիս-արևմուտք՝ 575 մ-ից լեռնալանջի արևելյան ստորոտին մոտ հատվածում 

միանում է Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը տարածվելով հուսիս-արևմտյան ուղղությամբ ՝ 

290 մ-ից միանում է երկու հատած կոնաձև հրաբխային զանգվածների բաժանման սահման 

հանդիսացող հեղեղատի  թալվեգում գտնվող Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը կտրուկ 

թեքվում է դեպի հյուսիս և 540 մ-ից չափերով փոքր հրաբխային զանգվածի լանջի ստորոտում 

միանում Ե կետին: Այնուհետև Ե կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք՝ 720 

մ-ից միանում է նույն փոքր հրաբխային զանգվածի լանջի հյուսիս-արևմտյան ստորոտով 

անցնող գրունտային ճանապարհի եզերքում գտնվող Զ կետին: Զ կետից սահմանագիծը 

գրունտային ճանապարհի եզերքով անցնելով հարավ-հարավ-արևելյան ուղղությամբ՝ 710 մ-ից 

միանում է նույնպես երկու հատած կոնաձև հրաբխային զանգվածների բաժանման սահման 

հանդիսացող, սակայն հակառակ ուղղությամբ տարածվող հեղեղատի  թալվեգում գտնվող Է 

կետին: Է կետից  սահմանագիծը նույն գրունտային ճանապարհի եզերքով անցնելով սկզբում 
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հարավային, այնուհետև հարավ-արևելյան թույլ աղեղնաձև ուղղություններով՝ 1010 մ-ից 

միանում է Ա հանգուցակետին: 

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 101 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 4430 մ: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-

արևմուտք ձգվածությամբ: 

Միջին ձգվածությունը հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք ուղղությամբ`1580 մ: 

Միջին ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 640 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Շահումյանի շրջանի վարչակազմ: 

 

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում. 

 1) Արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  

    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 

բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Շահումյանի շրջանի վարչակազմ:  
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«,,Քառման,, հրաբուխ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը  

(տեսարան հարավ-արևմուտքից) 
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Հավելված` «,,Քառման,, հրաբուխ» բնության հուշարձանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4412505 8587980 

Բ 4412815 8588970 

Գ 4413360 8588280 

Դ 4413550 8588055 

Ե 4414085 8587960 

Զ 4414050 8587235 

Է 4413380 8587975 

 

«,,ՔԱՌՄԱՆ,, ՀՐԱԲՈՒԽ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«,,ՔԱՌՄԱՆ,, ՀՐԱԲՈՒԽ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 20 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետեր և գետակներ 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

- Հեղեղատներ 

- Ճահիճներ և լճակներ 
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«,,Քառման,, հրաբուխ»  

բնության հուշարձան 

3153.4  Քառման լեռ 

«,,Քառման,, հրաբուխ»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 

«,,Քառման,, հրաբուխ»  

բնության հուշարձան 

Բ 

Զ Ե 

Գ 

Ա 

Դ 

Է 

 Ջերմաջուր 

3
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3100 

3050 

3031.0 • 
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«,,|ՇՌԼԱՆ,, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը` 

    Տիպ` ջրաերկրաբանական, ենթատիպ` հանքային: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները` 

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանում, Շուշի քաղաքից 32 կմ 

արևմուտք, Կարկառ գետի ձախ վտակ Վարարակնի վերին հոսանքի նույնպես ձախ վտակ 

Սարիբաբա գետակի միջին հոսանքի գեղատեսիլ հովտում: Տեղանքը կոչվում է «Շռլան», որի 

կապակցությամբ էլ հանքային ջուրը կոչվել է նույն անվանմամբ:   

Վերոնշյալ Սարիբաբա գետակի միջին հոսանքում առկա են հանքային աղբյուրների 

երկու տեղամասեր, որոնք հայտնի են «Վերին Շռլան» և «Ստորին Շռլան» անվանումներով, 

որոնցից «Վերին Շռլան»  հանքային աղբյուրի ջուրն ընդերքից արտամղվում է է մշտական 

հոսքով, իսկ «Ստորին Շռլան» հանքային աղբյուրի ջուրը՝ ընդհատումներով:  

Սույն անձնագրում հանքային աղբյուրների վերոնշյալ տեղամասերից որպես բնության 

հուշարձան դիտարկվում է «Վերին Շռլան» տեղամասի առավել ցայտուն արտահայտված 

հանքային աղբյուրի բնական ելքը, հաշվի առնելով, որ այն մշտական հոսքով է:  

Բնության հուշարձանի հարևանությամբ գտնվող բոլոր գյուղերը ավերակ վիճակում են: 

Մոտակա ավերակ գյուղից մինչև բնության հուշարձան հեռավորությունը մոտ 3 կմ է: Դեպի 

բնության հուշարձան տանող բարեկարգ ավտոճանապարհ չկա: Հուշարձանին կարելի է 

մոտենալ Վարարակն և Սարիբաբա գետակահովիտների արահետներով: 

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1737 մ: 

Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատները. X = 4400690 ; Y= 8636850: 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

1. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը` 

1) Հուշարձանն իրենից ներկայացնում է ընդերքից դեպի գետնի մակերևույթ լեռնային 

զանգվածի ճեղքով անաղմուկ արտաբերվող հանքային աղբյուր:  

2) Հանքային ջրի ձևավորումը օրինաչափորեն կապված է տարածքի երկրաբանական 

զարգացման պատմության և պալեոջրաերկրաբանական պայմանների հետ, որոնց 

հաշվառմամբ այն ընդգրկվում է Սևան-Հագարուի կառուցվածքային-ֆորմացիոն գոտու 

Սարիբաբայի գոգածալքավորման Թթուջուր-Շռլանի ջրա-երկրաքիմիական ենթագոտում:  

Շռլանի տարածքում հանքային ջրի պաշարների վերաբերյալ ջրաերկրաբանական 

ուսումնասիրությունները կատարվել են սկսած 1953 թվականից՝ նախկին խորհրդային 

ադրբեջանի մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, և ընդհատումներով 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4400735  8636870 Դ 4400540 8636720 

Բ 4400630 8636885 Ե 4400720 8636720 

Գ 4400540 8636830 Զ 4400735 8636795 
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շարունակվել մինչև 1980-ական թվականների վերջը: Կատարված ուսումնասիրությունների 

տվյալներով «Վերին Շռլան» տեղամասում հանքային ջրի հաստատված պաշարներն՝ ըստ 

դեբիտի, կազմել են 406 մ3/օր: 

3) Հանքային ջրի ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»Í ¹»ñ »Ý Ë³Õ³ó»É 

Սարիբաբայի գոգածալքավորման »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»óáÕ 

տարբերակազմ ապարները: Ջրաերկրաքիմիական ենթագոտու ապարակազմը շերտախմբի 

ստորին հորիզոններում ներկայացված է միջին յուրայի հասակի բաթ հարկի (J2bt՝ մոտ 176 մլն 

տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) հրաբխանստվածքային ծագման տուֆաբրեկչաներով, 

տուֆակոնգլոմերատներով, տուֆաավազաքարերով, պորֆիրիտներով և նրանց 

ածանցյալներով, իսկ վերին հորիզոնները զբաղեցնում են կավճի հասակի ալբի (K1al՝ մոտ 113 

մլն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) և սենոմանի (K2s՝ մոտ 98 մլն տարի առաջ ընկած 

ժամանակահատված) հարկերի նստվածքային ծագման իրար հերթափոխող արգիլլիտները, 

ավազաքարերը, կավային թերթաքարերը և մերգելային կրաքարերը: Վերոնշյալ 

հրաբխանստվածքային և նստվածքային ծագման շերտախմբերում ներդրված են հետսենոմանի 

հասակի ուլտրահիմքային կազմի ներժայթքային ապարները, որոնցից գերակշռում են 

սերպենտինացված պերիդոտները: 

Հրաբխանստվածքային, նստվածքային և հրային ապարների ամբողջ համալիրը 

ենթարկված է ալպիական լեռնակազմական պրոցեսների ազդեցությանը, որոնց շնորհիվ նրանք 

տեկտոնական խզվածքներով կտրտված և տարբեր աստիճանի բեկորազատված են: 

4) Հանքային ջրերի ձևավորման համար որպես սնուցման աղբյուր են հանդիսանում 

դեպի ընդերքի խոր հորիզոնները անձրևա-ձնահալոցքային ջրերի ներթափանցումը, որոնք 

շրջապտույտ գործելով վերոնշյալ հրաբխանստվածքային, նստվածքային և ուլտրահիմքային 

կազմի հրային ապարների ճեղքավորված հատվածներում, երկրաջերմային պայմանների 

փոփոխության հետևանքով առաջ են բերել կարբոնատային և կարբոնատացված ապարների 

ջերմամետամորֆացում, որի արդյունքում անջատվել է ածխաթթու գազ և հագեցրել 

ստորերկրյա ջրերին: Ածխաթթու գազով հագեցված ստորերկրյա ջրերի շիթերը շրջապտույտ 

գործելով Սարիբաբայի գոգածալքավորման շրջանում առկա մերձմիջորեական տարածմամբ 

տեկտոնական խզվածքներում և հանքայնացվելով, տեղ-տեղ արտամղվել են Երկրի մակերևույթ, 

որոնց թվին է պատկանում նաև «Վերին Շռլանի» հանքային աղբյուրը: Առավել ջրահագեցված են 

ուլտրահիմքային ապարները և սենոմանի հարկի արգիլլիտ-ավազաքար համակցություններով 

ապարաշերտերը: 

Հանքային ջրերը ճնշումային են: 

5) Ջրա-երկրաքիմիական տեսանկյունից «Վերին Շռլան» հանքային աղբյուրի շրջանում 

առանձնացվում են հանքայնացման երկու տիպեր. 

- Ι տիպ՝ ածխաթթվային, հիդրոկարբոնատային-կալցիում-մագնեզիումային: 

Հանքայնացումը ջրում հասնում է 1.6-2.6 գ/լ, որը համարվում է թույլ հանքայնացված,  իսկ ջրի 

ջերմաստիճանը հասնում է 9.7-11.8ՕC, ըստ որի այն վերաբերում է սառը հանքային ջրերի 

դասին: Ածխաթթու գազի պարունակությունը ջրում ցածր է, և կազմում է 0.2-0.3%: 

- ΙΙ տիպ՝ ածխաթթվային, հիդրոկարբոնատային-նատրիում-մագնեզիումային: 

Հանքայնացումը ջրում հասնում է 1.0-2.1 գ/լ, որը նույնպես համարվում է թույլ հանքայնացված,  

իսկ ջրի ջերմաստիճանը հասնում է 11.5-12.9ՕC, ըստ որի այն նույնպես վերաբերում է սառը 
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հանքային ջրերի դասին: Ածխաթթու գազի պարունակությունը ջրում նույնպես ցածր է, և 

կազմում է 1.1-1.3%: 

6) Հանքային ջուրը համարվում է բուժիչ-սեղանի: Հատկանշական է հանքային ջրում Mg-

ի բարձր պարունակությունը Ca-ի և Na-ի նկատմամբ, որը պայմանավորված է ջրի 

շրջապտույտով երկաթ-մագնեզիումային կազմի ուլտրահիմքային ապարներում: Շնորհիվ այս 

երևույթի այն իր քիմիական կազմով և բուժիչ հատկություններով համանման է ճանաչում 

ունեցող Վրաստանի «Ուրավելի» և Հեռավոր Արևելքի «Դարասուն» և «Կուկսուն» աղբյուրներին: 

Հաշվի առնելով հանքային ջրի բուժիչ հատկությունները, նախկին խորհրդային 

տարիներին Շռլանի տեղամասում կատարված ուսումնասիրությունները նաև առողջարան 

հիմնելու նպատակաուղղվածություն են ունեցել, որը կառուցվել է ոչ թե տեղում, այլ 32 կմ 

հեռավորությամբ գտնվող Շուշի քաղաքում, իսկ հանքային ջուրը այնտեղ տեղափոխվել է 

խողովակաշարերով (առողջարանը գործել է մինչև 1980-ական թվականների վերջը):  

7) «,,Շռլան,, հանքային աղբյուրն» իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ ջրաերկրաբանական հուշարձան: 

3) Բնականին մոտ վիճակում է, գեղատեսիլ:  

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը,  

    մակերեսը, քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ    հավելվածում    ներկայացված   սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է հանքային աղբյուրից գետակի հոսանքի 

ուղղությամբ 97 մ հյուսիս-արևելք՝ գետակի հունում: Ա կետից սահմանագիծը հարավ-արևելյան 

ուղղությամբ տարածվելով դեպի աջափնյա զառիթափ լանջի եզեքը՝ 86 մ-ից միանում է Բ կետին: 

Այնուհետև, Բ կետից սահմանագիծը գետակահովտի լանջով տարածվելով դեպի հարավ-

արևմուտք՝ 110 մ-ից միանում է նույն զառիթափի շարունակության վրա գտնվող Գ կետին: Գ 

կետից սահմանագիծը թեքվելով դեպի արևմուտք՝ 90 մ-ից միանում է հանքային աղբյուրից 

գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ գետակահունում գտնվող Դ կետին: Այնուհետև, 

սահմանահիծը Դ կետից կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս՝ 120 մ-ից գետակի ձախափնյա լանջում 

միանում է Ե կետին: Ե կետից սահմանագիծը տարածվելով դեպի հյուսիս-արևելք՝ 90 մ-ից 

ձախափնյա զառիթափ լանջի եզերքում միանում է Զ կետին: Զ կետից սահմանագիծը 

տարածվելով դեպի արևելք, 82 մ-ից  գետակահունում միանում է Ա հանգուցակետին:  

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 2,2 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 560 մ: Հատակագծում ունի անկանոն բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-

արևելք ձգվածությամբ: 

Միջին ձգվածությունը հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 210 մ: 

Միջին ձգվածությունը հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք ուղղությամբ` 110 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Շուշիի շրջանի վարչակազմ:  

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում. 
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 1) Արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  

    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 

բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Շուշիի շրջանի վարչակազմ:  
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«,,Շռլան,, հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի  
արտաքին տեսքը 
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1980-ական թվականների ընթացքում 

«Շռլան» հանքային ջրի պաշարների 

ավելցմանն ուղղված հորատման 

աշխատանքները վկայակոչող պատկեր  

«,,Շռլան,, հանքային աղբյուր» բնության 

հուշարձանին կից հանքային ջրի առանձին 

ելք   
 

 

Հանքային ջրերի տարածման հովիտը  «Վերին Շռլան» տեղամասում  
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Հավելված` «,,Շռլան,, հանքային աղբյուր» բնության հուշարձանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4400735  8636870 

Բ 4400630 8636885 

Գ 4400555 8636830 

Դ 4400550 8636725 

Ե 4400720 8636720 

Զ 4400735 8636795 

 

«,,ՇՌԼԱՆ,, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«,,ՇՌԼԱՆ,, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐ»   

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 5 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Խճապատ 

   ավտոճանապարհներ 

- Գրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետեր և գետակներ 

- Բնակավայրեր 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

Ա 

Բ  

Գ Դ 

Ե  

Զ  

Ավերակներ 

Ավերակներ 

Ավերակներ 

Ավերակներ 

«,,Շռլան,, հանքային աղբյուր»  

բնության հուշարձան 

Ավերակներ 

Սարիբաբա լ. 

Քարագլուխ լ. 

Վ 
ա  

ա 
 ա 

կ ն 
գ. 

Վ 
ա 

ր 
ա 
ր 
ա 

կ 
ն 

գ. 

Ս 
ա 

ր 
ի 

բ 
ա 

բ 
ա

գ. 

Ավերակներ 

Շ
ո

ւշ
ի

 

ի 
բ 

ա 
բ ա

գ. 

«,,Շռլան,, հանքային աղբյուր»  

բնության հուշարձան 

«,,Շռլան,, հանքային աղբյուր»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 

Ս 

ա 

ր 

1
75

0 

1
70

0 

1
70

0 
 

1
80

0 

 

1800 

1
85

0 

1
85

0 
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«,,ԹԱՂԱՐՆԻ,, (ՁԵԼԿՎԱ) ԾԱՌ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` կենսաբանական, ենթատիպ` բուսական: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Տումի համայնքի տարածքում՝ 

համանուն գյուղից հարավային եզերքում տեղաբաշխված գերեզմանատան հարևանությամբ 

գտնվող «Կարմիր խաչ» կիսաավեր եկեղեցուն հարակից տեղամասում:  

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1102.0 մ: 

Բնության հուշարձանի տեղադիրքի կոորդինատները` X=4384915; Y=8663260: 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատները` 

 

 

 

 

 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը 

1) Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է միայնակ կանգնած ծառ: Այն Ասիայի 

բարեխառն  գոտիներում տարածված ձելկվայի 6 տեսակներից է, որոնցից Արցախի ֆլորայում 

աճում է բոխատերևը-Zelkowa carpinifolia (Pall.) C.koch: Ծառը պատկանում է 

Եղնջաղակավորների (Urticales) կարգին, թեղազգիների (Ulmaceae) ընտանիքին, ձելկվաների ( 

Zelkowa Spach) ցեղին։ 

2) Ձելկվա բոխատերևը հազվագյուտ և անհետացման շեմին գտնվող պալեոգեն-նեոգենի 

հասակի (Ք-N՝ մոտ 63.6-23.7 մլն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) ռելիկտ ծառատեսակ 

է: Այն հզոր ճյուղատարած ծառ է, ունի 25 մ բարձրություն և բնի 1,9 մ տրամագիծ: Տարիքը մոտ 

500 տարի է: Այս ծառատեսակը գրանցված է Արցախի Հանրապետության Կարմիր գրքում և 

ենթակա է պահպանման:  

3) Ծառի սաղարթը նոսր է, կեղևը՝ թեփուկավոր, տերևները՝ էլիպսաձև, փետրաձև 

ջղերով, մերկ կամ մազմզուկապատ, կարճկոթունավոր՝ 4-8 սմ երկարությամբ և 2-4 սմ 

լայնությամբ։  

  Տերևադասավորությունը հերթադիր է։ Բողբոջները երկարավուն կոնաձև են, 2-3 մմ 

երկարությամբ, կղմինդրաձև դասավորված կարմրագորշավուն թեփուկներով։ Ծաղիկներն 

ունեն 4-5 խոր կտրատված զանգականման ծաղկապատ։  

Վարսանդային ծաղիկները՝ 2-5-ական, հավաքված են կծիկներում 4-5 առէջներով 

տեղավորված մեկ տարեկան ընձյուղների հիմքում։ Երկսեռ ծաղիկները  գտնվում են դրանցից 

ավելի վերև, տերևածոցերում, միայնակ են, 4-5 առէջներով և մեկ բնանի սերմնարանով, 2 կարճ 

սպիներով։   

Սահմանային կետերը 
Կոորդինատները 

X Y 

Ա 4384945 8663235 

Բ 4384945 8663290 

Գ 4384895 8663290 

Դ 4384895 8663235 
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Պտուղը չոր, միասերմ ընկույզիկ է, 3-6 մմ կտրվածքով, մանր կանաչավուն, 

անկյունավոր, հասունանում են օգոստոս-սեպտեմբերին։ Տերևները  ծաղկում են բացվելու հետ 

միաժամանակ: Բնափայտը ամուր է, ծանր և խիտ։ Ազատության մեջ առաջացնում են ուժեղ 

ճյուղավորված, հզոր, լայն գլանաձև սաղարթ՝ կլորավուն գագաթով։  

Բնի և  բազմամյա ճյուղերի կեղևը մոխրագորշավուն են։ Տերևաթափը դիտվում է 

նոյեմբերին։ Բազմանում են սերմերով, կոթուններով և արմատային մացառներով։  

Չորադիմացկուն են և բավարար ցրտադիմացկուն։  Բարձր գեղազարդ է, պիտանի է 

կանաչապատման մեջ լայնորեն օգտագործելու համար։  

4) Հադրութի շրջանի Տումի համայնքի տարածքում գտնվող «,,Թաղարնի,, (Ձելկվա) ծառ» 

բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված հատկանիշներով 

ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ կենսաբանական հուշարձան: 

8) Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

4. Սահմանների և պահպանման գոտու նկարագրությունը, մակերեսը,  

         քարտեզ-հատակագիծը  

Ըստ հավելվածում ներկայացված սխեմատիկ  քարտեզի` բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտին ներկայացված է ծառի կենտրոնից կողմերի 25 × 25 մ հավասար 

հեռավորություններով քառակուսաձև տարածք, որի Ա հանգուցակետը գտնվում է քառակուսու 

հյուսիս-արևմտյան գագաթում: Ա կետից սահմանագիծը արևելյան ուղղությամբ տարածվելով, 

50 մ-ից միանում է քառակուսու հյուսիս-արևելյան գագաթն արտահայտող Բ կետին:  Այնուհետև 

Բ կետից սահմանագիծը կտրուկ տարածվելով դեպի հարավ, 50 մ-ից միանում է քառակուսու 

հարավ-արևելյան գագաթն արտահայտող Գ կետին: Գ կետից սահմանագիծը կտրուկ 

տարածվելով արևմտյան ուղղությամբ ևս 50 մ-ից միանում է նույն քառակուսու հարավ-

արևմտյան գագաթն արտահայտող Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի 

հյուսիս, նույնպես 50 մ-ից միանում է Ա հանգուցակետին: 

Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 0.25 հա, սահմանների ընդհանուր 

երկարությունը` 200 մ: Հատակագծում ունի քառակուսաձև: 

Միջին ձգվածությունը հյուսիսից հարավ ուղղությամբ` 50 մ: 

Միջին ձգվածությունը արևելքից արևմուտք ուղղությամբ` 50 մ: 

        5. Տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործողի մասին  

            ԱՀ Հադրութի շրջանի Տումի համայնք:  

6. Պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները  

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում. 

 1) Արգելվում են` 

ա. հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,  

     պայթեցման աշխատանքները. 

բ. հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները.  

գ. ծառերի և թփերի հատումները. 

դ. աղտոտումը. 

ե. ջրային ռեժիմի խախտումը. 

զ. բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած  
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    գործունեություն: 

2) Թույլատրվում է` 

ա. քաղաքացիների հանգիստը. 

բ. գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ 

քաղաքացիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների 

մոնիթորինգը). 

գ. ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը. 

դ. էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

    գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի 

    վերականգնման միջոցառումները. 

ե. վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում.  

զ. զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների 

    կազմակերպումը: 

        7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

            ԱՀ Հադրութի շրջանի Տումի համայնք:  
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«,,Թաղարնի,, (Ձելկվա) ծառ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը  
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Հավելված` «,,Թաղարնի,, (Ձելկվա) ծառ» բնության հուշարձանի 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ X Y 

Ա 4384945 8663235 

Բ 4384945 8663290 

Գ 4384895 8663290 

Դ 4384895 8663235 

 

«,,ԹԱՂԱՐՆԻ,, (ՁԵԼԿՎԱ) ԾԱՌ»  

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԻ  

ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Մասշտաբ 1: 50 000 

«,,ԹԱՂԱՐՆԻ,, (ՁԵԼԿՎԱ) ԾԱՌ»  

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ  

ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

Մասշտաբ 1: 10 000 

Բ 

- Բնության հուշարձանի 

  տեղադիրքը 

- Բնության հուշարձանի 

   պահպանման գոտու  

   սահմանները 

- Գգրունտային 

   ճանապարհներ 

- Գետեր և գետակներ 

- Պահպանման գոտու 

   եզրային հանգուցակետեր 

Պահպանման գոտու կոորդինատները 

Բ 

Դ 

Տ
ո

ղ
 

Տումի 

• 1102.6 

«,,Թաղարնի,, (Ձելկվա)ծառ»  

բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու 

սահմանագիծը 

Գ 

Ա 

 

Տումի 

«,,Թաղարնի,, (Ձելկվա) ծառ»  

բնության հուշարձան 

«,,Թաղարնի,, (Ձելկվա)ծառ»  

բնության հուշարձան 
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

30.12.2011թ. № 1053-Ն ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ  

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ  

«,,ԴԻԶԱԿ,, ԲՆԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔ» (ՏՈՂԱՁՈՐ) ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` բնապատմական, ենթատիպ` կենսաբանական: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Բնության հուշարձանների ցանկում գրանցված «,,Դիզակ,, բնապատմական տարածք» 

անվանմամբ բնության հուշարձանը գտնվում է Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանում և 

ընդգրկում է Արցախի լեռնաշղթայի Դիզափայտ լեռան  հյուսիս-արևելահայաց լանջերից սկիզբ 

առնող Իշխանագետի և նրա ձախակողմյան վտակների վերին հոսանքների շրջանը և տարածվում է 

ընդհուպ մինչև Թաղոտ-Տող-Մեծ Թաղեր գյուղերի ուղղությունը:  

Առավելագույն բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ Դիզափայտ լեռնագագաթից հյուսիս-

արևելյան ուղղությամբ տարածվող անտառապատ լանջի և ալպիական մարգագետինների 

սահմանային մասում, 1930.0 մ: 

Կոորդինատները` X= 4380000 ;  Y= 8661000 : 

Նվազագույն բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ Տող գյուղից Թաղոտ գյուղ տանող 

ճանապարհի կամրջանցման հատվածում, 760.0 մ: 

Կոորդինատները` X= 4384350 ;  Y= 8668680 : 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը` 

1) «,,Դիզակ,, բնապատմական տարածքը» կամ «Տողաձորը» Հադրութի շրջանի տեսարժան 

վայրերից է: Տեղանքը լեռնային է, խիստ կտրտված և անտառապատ, սաղարթախիտ և մրգատու 

ծառերով ու նրանց արանքներում ցցված լերկ ժայռերով, անտառային միջավայրին բնորոշ 

բազմատեսակ կենդանիներով, իսկ ընդհանուր առմամբ աչքի է ընկնում յուրահատուկ վայրի 

բնությամբ, որի շնորհիվ այն ձեռք է բերել առանձնակի գրավչություն: 

2) Դիտարկվող տարածքը պատմական ժամանակներում (սկսած 16-րդ դարից) գտնվել է 

Դիզակի մելիքության կազմում, որտեղ դարերի ընթացքում կառուցվել են բնակավայրեր ու 

ճարտարապետական արժեք ներկայացնող ուշագրավ կոթող-համալիրներ: Բնապատմական 

տարածքի մեջ են ընդգրկվում Մեծ Թաղեր, Տող, Թաղոտ, Հակակու, Մոխրենես, Տումի գյուղերը, 

«Գտիչ» վանքը, «Օխտը դռնի», «Կատարո» եկեղեցիները, «Չվավանք» և «Յոթխաչվանք» վանական 

համալիրները, «Գոռոզ» ամրոցը, մի շարք կամուրջներ և այլն:  

3) Կատարված ուսումնասիրություններից հետևում է, որ «,,Դիզակ,, բնապատմական 

տարածքը» (Տողաձորը) ընդգրկում է չափերով շատ մեծ տարածք, որտեղ տեղաբաշխված են մի շարք 

ձեռակերտ կառույցներ, այդ թվում պատմա-մշակութային և պատմա-ճարտարապետական արժեք 

ներկայացնող հուշարձաններ, և այն իր չափանիշներով ավելի մոտ է բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների մյուս կարգավիճակներին («Ազգային պարկի», «Արգելոցի» կամ «Արգելավայրի», քան 

հատուկ է բնության հուշարձանին: 
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4. Առաջարկություններ 

Հաշվի առնելով «,,Դիզակ,, բնապատմական տարածքի» (Տողաձորի) մեծ չափերը, դրանում 

ընդգրված ձեռակերտ կառույցների առկայությունը և անհամապատասխա-նությունը բնության 

հուշարձանի չափանիշներին, առաջարկվում է. 

1. ԱՀ բնության հուշարձանների ցանկից հանել սույն բնության հուշարձանը: 

2. Կատարել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ և համապատասխանության դեպքում 

«,,Դիզակ,, բնապատմական տարածքին» (Տողաձորին) տալ «Ազգային պարկի», «Արգելոցի» կամ 

«Արգելավայրի կարգավիճակ»: 
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

30.12.2011թ. № 1053-Ն ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ  

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ  

«,,ԴԻԶԱԿ,, ԲՆԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔ» (ՏՈՂԱՁՈՐ) ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` բնապատմական, ենթատիպ` կենսաբանական: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Բնության հուշարձանների ցանկում գրանցված «,,Դիզակ,, բնապատմական տարածք» 

անվանմամբ բնության հուշարձանը գտնվում է Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանում և 

ընդգրկում է Արցախի լեռնաշղթայի Դիզափայտ լեռան  հյուսիս-արևելահայաց լանջերից սկիզբ 

առնող Իշխանագետի և նրա ձախակողմյան վտակների վերին հոսանքների շրջանը և տարածվում է 

ընդհուպ մինչև Թաղոտ-Տող-Մեծ Թաղեր գյուղերի ուղղությունը:  

Առավելագույն բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ Դիզափայտ լեռնագագաթից հյուսիս-

արևելյան ուղղությամբ տարածվող անտառապատ լանջի և ալպիական մարգագետինների 

սահմանային մասում, 1930.0 մ: 

Կոորդինատները` X= 4380000 ;  Y= 8661000 : 

Նվազագույն բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ Տող գյուղից Թաղոտ գյուղ տանող 

ճանապարհի կամրջանցման հատվածում, 760.0 մ: 

Կոորդինատները` X= 4384350 ;  Y= 8668680 : 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը` 

1) «,,Դիզակ,, բնապատմական տարածքը» կամ «Տողաձորը» Հադրութի շրջանի տեսարժան 

վայրերից է: Տեղանքը լեռնային է, խիստ կտրտված և անտառապատ, սաղարթախիտ և մրգատու 

ծառերով ու նրանց արանքներում ցցված լերկ ժայռերով, անտառային միջավայրին բնորոշ 

բազմատեսակ կենդանիներով, իսկ ընդհանուր առմամբ աչքի է ընկնում յուրահատուկ վայրի 

բնությամբ, որի շնորհիվ այն ձեռք է բերել առանձնակի գրավչություն: 

2) Դիտարկվող տարածքը պատմական ժամանակներում (սկսած 16-րդ դարից) գտնվել է 

Դիզակի մելիքության կազմում, որտեղ դարերի ընթացքում կառուցվել են բնակավայրեր ու 

ճարտարապետական արժեք ներկայացնող ուշագրավ կոթող-համալիրներ: Բնապատմական 

տարածքի մեջ են ընդգրկվում Մեծ Թաղեր, Տող, Թաղոտ, Հակակու, Մոխրենես, Տումի գյուղերը, 

«Գտիչ» վանքը, «Օխտը դռնի», «Կատարո» եկեղեցիները, «Չվավանք» և «Յոթխաչվանք» վանական 

համալիրները, «Գոռոզ» ամրոցը, մի շարք կամուրջներ և այլն:  

3) Կատարված ուսումնասիրություններից հետևում է, որ «,,Դիզակ,, բնապատմական 

տարածքը» (Տողաձորը) ընդգրկում է չափերով շատ մեծ տարածք, որտեղ տեղաբաշխված են մի շարք 

ձեռակերտ կառույցներ, այդ թվում պատմա-մշակութային և պատմա-ճարտարապետական արժեք 

ներկայացնող հուշարձաններ, և այն իր չափանիշներով ավելի մոտ է բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների մյուս կարգավիճակներին («Ազգային պարկի», «Արգելոցի» կամ «Արգելավայրի», քան 

հատուկ է բնության հուշարձանին: 
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4. Առաջարկություններ 

Հաշվի առնելով «,,Դիզակ,, բնապատմական տարածքի» (Տողաձորի) մեծ չափերը, դրանում 

ընդգրված ձեռակերտ կառույցների առկայությունը և անհամապատասխա-նությունը բնության 

հուշարձանի չափանիշներին, առաջարկվում է. 

1. ԱՀ բնության հուշարձանների ցանկից հանել սույն բնության հուշարձանը: 

2. Կատարել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ և համապատասխանության դեպքում 

«,,Դիզակ,, բնապատմական տարածքին» (Տողաձորին) տալ «Ազգային պարկի», «Արգելոցի» կամ 

«Արգելավայրի կարգավիճակ»: 
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

30.12.2011թ. № 1053-Ն ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ  

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ  

«ՊԱՏԱՐԱՅԻ ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ» (ԿՈՒՍԱՆԱՑ ԲՆԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔ) ԲՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` բնապատմական, ենթատիպ` կենսաբանական: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Բնության հուշարձանների ցանկում գրանցված «Պատարայի գետահովիտ» (Կուսանաց 

բնապատմական տարածք) անվանմամբ բնության հուշարձանը գտնվում է Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանում և ընդգրկում է Արցախի լեռնաշղթայի Կուսանաց 

լեռնահատվածի հյուսիս-արևելահայաց լանջերից սկիզբ առնող Պատարա գետի և նրա վտակների 

վերին հոսանքների շրջանը և տարածվում է ընդհուպ մինչև Պատարա գյուղի ուղղությունը՝ Պատարա 

գետի ձախակողմյան Պիծի վտակի գետաբերանի հատվածը:  

Առավելագույն բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ լեռնահատվածի Մարիամ և Գայանե 

լեռնագագաթներից հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ տարածվող անտառապատ լանջի և ալպիական 

մարգագետինների սահմանային մասում, 2050.0 մ: 

Կոորդինատները` X= 4416000 ;  Y= 8634000 : 

Նվազագույն բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ Պատարա գետի ձախակողմյան Պիծի վտակի 

գետաբերանի հատվածում, 784.0 մ: 

Կոորդինատները` X= 4421465 ;  Y= 8643305 : 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը` 

1) «Պատարայի գետահովիտը» կամ Կուսանաց բնապատմական տարածքը Ասկերանի շրջանի 

տեսարժան վայրերից է: Տեղանքի մակերևույթը լեռնային է, խիստ կտրտված և անտառապատ, 

սաղարթախիտ և մրգատու ծառերով ու նրանց արանքներում ցցված լերկ ժայռերով, անտառային 

միջավայրին բնորոշ բազմատեսակ կենդանիներով, իսկ ընդհանուր առմամբ աչքի է ընկնում 

յուրահատուկ վայրի բնությամբ, որի շնորհիվ այն ձեռք է բերել առանձնակի գրավչություն: 

2) Դիտարկվող տարածքը պատմական ժամանակներում (սկսած 16-րդ դարից) գտնվել է 

Խաչենի մելիքության կազմում, որտեղ դարերի ընթացքում կառուցվել են բնակավայրեր և պատմա-

մշակութային ու ճարտարապետական արժեք ներկայացնող ուշագրավ կոթող-համալիրներ: 

Բնապատմական տարածքի մեջ են ընդգրկվում Պատարա գյուղը, Լեսնոյ (Դարպասուտ) կոչվող 

նախկին բնակավայրը, «Օխտը եղցի» և «Ծերա նահատակ» հնավայրերը, միջնադարյան այլ 

հնավայրեր, եկեղեցիներ, սրբավայրեր և խաչքարեր, որոնց ավերակները և մնացորդները ծածկված են 

խիտ անտառներով ու թփերով:  

3) Կատարված ուսումնասիրություններից հետևում է, որ «Պատարայի գետահովիտը» կամ 

Կուսանաց բնապատմական տարածքն ընդգրկում է չափերով շատ մեծ տարածք, որտեղ 

տեղաբաշխված են մի շարք ձեռակերտ կառույցներ, այդ թվում պատմա-մշակութային և պատմա-

ճարտարապետական արժեք ներկայացնող հուշարձաններ, և այն իր չափանիշներով ավելի մոտ է 
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բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մյուս կարգավիճակներին («Ազգային պարկի», 

«Արգելոցի» կամ «Արգելավայրի», քան հատուկ է բնության հուշարձանին: 

 

4. Առաջարկություններ 

Հաշվի առնելով «Պատարայի գետահովտի» (Կուսանաց բնապատմական տարածքի)  մեծ 

չափերը, դրանում ընդգրված ձեռակերտ կառույցների առկայությունը և 

անհամապատասխանությունը բնության հուշարձանի չափանիշներին, առաջարկվում է. 

1. ԱՀ բնության հուշարձանների ցանկից հանել սույն բնության հուշարձանը: 

2. Կատարել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ և համապատասխանության դեպքում «Պատարայի 

գետահովտին» (Կուսանաց բնապատմական տարածքին)  տալ «Ազգային պարկի», «Արգելոցի» կամ 

«Արգելավայրի» կարգավիճակ: 
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

30.12.2011թ. № 1053-Ն ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ  

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ  

«,,ՊԵԽԻ,, ԱՂԲՅՈՒՐ» (ԵՍԱՅԻ ԱՂԲՅՈՒՐ) ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Դասակարգումը 

Տիպ` ջրաերկրաբանական, ենթատիպ` քաղցրահամ աղբյուր: 

2. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Բնության հուշարձանների ցանկում գրանցված «,,Պեխի,, աղբյուր» անվանմամբ քաղցրահամ 

աղբյուրը գտնվում է Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանում՝ Շուշի քաղաքից 3 կմ հարավ-

արևմուտք: Աղբյուրին կից կառուցված է հանգստյան գոտի, որն  արտաքին աշխարհի հետ կապված է 

ասֆալտապատ ավտոճանապարհներով:  

Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1335.0 մ: 

Կոորդինատները` X= 4402645 ;  Y= 8646580 : 

3. Նկարագրությունը, չափագրությունը և վիճակը` 

1) Պատմական տվյալների համաձայն, «,,Պեխի,, աղբյուրը» հնուց ի վեր հանդիսացել է շուշեցու 

առաջին պարծանքը: Մեծ պատմաբան Լեոն աղբյուրի ջուրը ներկայացնում է հետևյալ կերպ. 

«Յուրաքանչյուր շուշեցի պարծենում է երկու բանով: Մեկ նրանով, որ եթե ուզե, ամեն մի 

գեղեցիկ օր կարող է հայոց վերին հանգստարանի մոտից բռնել լավ ծանոթ ճանապարհը, անցնել մեծ 

կլոր թումբի քամակը և, մտնելով մի անտառապատ ձոր, գնալ առաջ: Տեղն այնպիսի մի թովչական 

հատկություն ունի, որ նա անպայման բանաստեղծ կդառնա, կերգի մի բան՝ ձայն ունենա, չունենա, 

երգ իմանա, չիմանա, միևնույն է, մի ձայն կհանե և մի երգ կասե, մինչև որ երեք կամ չորս վերստ 

երկարությամբ ճանապարհը կվերջանա Պեխի-աղբյուրի մոտ: Նրա պարծանքն է այն հիանալի ջուրը, 

որ ամառ ու ձմեռ առատ թափվում է, բաժակը ջրով կլցնե, կբարձրացնե, կնայե պարզ, բյուրեղանման 

ջրին, որի մեջ արեգակի ճառագայթը ծիածանի գույներ է գոյացնում, ձեռքը հպարտորեն կդնե կողքին 

և կբացականչե. «Ուխայ, ուխայ, ումին է տրված այսպիսի ջուր»: Եվ կնստե այդ աղբյուրի անհարթ 

շրջակայքի մի որևե ծառի տակ ու մի լավ քեֆ կանե»: 

2) Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ 2010-ական թվականների 

կեսերին ԱՀ բնության հուշարձանների ցանկում գրանցված «,,Պեխի,, աղբյուրին» կից հանգստյան 

գոտի կառուցելու նպատակով տարածքում կատարվել են շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում, 

իբրև բարեկարգում՝ աղբյուրի բնական ելքը աղբյուրակապվել է ու որոշ հեռավորությամբ 

տեղափոխվել, իսկ նոր տեղում սրբատաշ քարերով կառուցվել է դիտարժան ճարտարապետական ոճ 

ունեցող ձեռակերտ երկակ հուշաղբյուր, որի կապակցությամբ խաթարվել է նրա բնական ելքն ու 

վաղեմի արտաքին տեսքը, և այժմ ծածկված է հողով: 

4. Առաջարկություն 

Հաշվի առնելով, որ «,,Պեխի,, աղբյուրի» բնական ելքը տեղանքի բարեկարգման նպատակով 

խաթարված է և արհեստականորեն տեղափոխված այլ տեղ, որտեղ նրա փոխարեն կառուցված է 

բնության հուշարձանի չափանիշներին անհամապատասխան ձեռակերտ երկակ հուշաղբյուր, իսկ 

այդպիսի հուշաղբյուրներ հանրապետության տարածքում բազմաթիվ են, առաջարկվում է ԱՀ 

բնության հուշարձանների ցանկից հանել սույն բնության հուշարձանը: 
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1. Անվանումը 

«Շրշռանի ջրվեժ» 

2. Դասակարգումը 

Տիպ` ջրաբանական, ենթատիպ` ջրվեժ: 

3. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարա գյուղից 1 կմ արևմուտք՝ 

Պատարա գյուղի արևմտյան եզերքով հոսող Պատարա գետի ձախ վտակի ստորին հոսանքի 

անտառապատ կիրճում: Ջրվեժին կարելի է մոտենալ Պատարա գյուղից ջրվեժի գլխամասով դեպի 

անտառային հատված տանող գրունտային ճանապարհով: 

Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 884.0 մ: 

Կոորդինատները` X= 4422744 ;  Y= 8641318: 

4. Համառոտ նկարագրությունը 

Ջրվեժը գահավիժում է զառիթափ լանջով: Ջրի շիթի բարձրությունը կազմում է 12.0 մ, 

լայնությունը՝ 0.60 մ: Ջրի շիթի ազդեցությունից թափման վայրում գոյացել է մոտ 4.0 մ տրամագծով և 

2.0 մ խորությամբ լճակ:  

Ջրվեժի առաջացման տարածքը բաղկացած է վերին յուրայի (J3) հասակի 

հրաբխանստվածքային ապարներից: 

Գետակի սնուցումը կատարվում է անձրևաձնահալոցքային և ստորգետնյա ջրերի հաշվին: 

Ջուրը քաղցրահամ է: 

Ջրվեժն իր արտաքին տեսքով դիտարժան է: Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ, և իր 

հատկանիշներով համապատասխանում է բնության հուշարձանի չափանիշներին: 

 

 

4. Առաջարկություն 

Հաշվի առնելով, որ «Շրշռանի ջրվեժն» իր դիտարժան տեսքով և հատկանիշներով 

համապատասխանում է բնության հուշարձան լինելու չափանիշներին, առաջարկվում է այն ընդգրկել 

Արցախի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկում, կատարել համապատասխան 

ուսումնասիրություններ, և հաստատման ներկայացնել բնության հուշարձանի անձնագիրը: 
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1. Անվանումը 

«Խրավանդի ջրվեժ» 

2. Դասակարգումը 

Տիպ` ջրաբանական, ենթատիպ` ջրվեժ: 

3. Տեղադիրքը և աշխարհագրական կոորդինատները 

Գտնվում է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարա գյուղից 4 կմ հարավ-

արևմուտք՝ Պատարա գետի ձախ Անանուն վտակի ստորին հոսանքի անտառապատ կիրճում: 

Ջրվեժին կարելի է մոտենալ Պատարա գետի ձախ ափով դեպի «Լեսնոյ» կոչվող տեղամասը տանող 

գրունտային ճանապարհով: 

Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 910.0 մ: 

Կոորդինատները` X= 4420066 ;  Y= 8639422: 

4. Համառոտ նկարագրությունը 

Ջրվեժը գահավիժում է սկզբում խիստ թեք լանջով, այնուհետև՝ զառիթափ: Ջրի շիթի 

բարձրությունը կազմում է 6.0 մ, լայնությունը՝ 0.60 մ: Ջրի թափման վայրը ծածկված է խոշոր 

ժայռաբեկորներով:  

Ջրվեժի առաջացման տարածքը բաղկացած է վերին յուրայի (J3) հասակի 

հրաբխանստվածքային ապարներից: 

Գետակի սնուցումը կատարվում է անձրևաձնահալոցքային և ստորգետնյա ջրերի հաշվին: 

Ջուրը քաղցրահամ է: 

Ջրվեժն իր արտաքին տեսքով դիտարժան է: Վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ, և իր 

հատկանիշներով համապատասխանում է բնության հուշարձանի չափանիշներին: 

 

4. Առաջարկություն 

Հաշվի առնելով, որ «Խրավանդի ջրվեժն» իր դիտարժան տեսքով և հատկանիշներով 

համապատասխանում է բնության հուշարձան լինելու չափանիշներին, առաջարկվում է այն ընդգրկել 

Արցախի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկում, կատարել համապատասխան 

ուսումնասիրություններ, և հաստատման ներկայացնել բնության հուշարձանի անձնագիրը: 
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