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Բովանդակություն 

4.3 Լանդշաֆտ և վիզուալ ռեսուրսներ ............................................................................................. 4.3-3 
4.3.1 Ներածություն.........................................................................................................................4.3-3 
4.3.2 Ուսումնասիրվող տարածքը ...............................................................................................4.3-3 
4.3.3 Ռեգիոնալ տոպոգրաֆիան ..................................................................................................4.3-3 
4.3.4 Տեղանքի տոպոգրաֆիան ....................................................................................................4.3-7 
4.3.5 Ծրագրի տարածքի տոպոգրաֆիան և լանդշաֆտը ........................................................4.3-8 
4.3.6 Նպատակային լանդշաֆտներ ..........................................................................................4.3-15 
4.3.7 Լանդշաֆտի բնույթը ...........................................................................................................4.3-16 
4.3.8 Վիզուալ ասպեկտ ...............................................................................................................4.3-33 

 

Աղյուսակների ցանկ 

Աղյուսակ 4.3.1. Կայուն ցածրավայր և ժայռոտ կիրճեր (հիմնականում 2000 մ ծովի մակերեսից ավելի 

ցածր) 4.3-23 

Աղյուսակ 4.3.2. Ցածրադիր մշակված և կայուն ստորոտներ (հիմնականում 2000 -2300 մ ծ.մ.բ.)4.3-25 

Աղյուսակ 4.3.3. Անտառային վերին կիրճ և ստորոտներ (հիմնականում 2300 - 2500 մ ծ.մ.բ.) 4.3-27 

Աղյուսակ 4.3.4. Բարձր տափաստանային և սարահարթային արոտավայրեր (հիմնականում 2000-

2300 մ ծ.մ.բ.) 4.3-28 

Աղյուսակ 4.3.5. Բարձրադիր բլուրներ և արոտավայրեր (հիմնականում 2300–2700 մ ծ.մ.բ.) 4.3-30 

Աղյուսակ 4.3.6. Բարձր ժայռոտ գագաթներ (հիմնականում 2700 մ-ից բարձր) 4.3-32 

 

Լուսանկարների ցանկ 

Լուսանկար 4.3.1:Հյուսիսային Էրատոյին հյուսիսից նայող բացահանքերի տեղամաս. նկարում 

երևում են երկրաբանահետախուզման ժամանակավոր ռելսուղիներն ու 

հորատման հարթակները, որոնք այժմ վերականգնվում են: 

Լուսանկար 4.3.2:Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ) Հյուսիսային Էրատոյի հյուսիասային 

հատվածից: Նկարում նկատելի է ԴԱԼ-ից դեպի արևելք տեղակայված 

ժամանակավոր երկրաբանահետախուզական ճամբարը  

Լուսանկար 4.3.3:Ջարդիչ և տեսակավորիչ հանգույցի տեղամասը՝ Փոքր Էրատոյի արևմտյան 

կողերից դեպի արևմուտք և հարավ-արևմուտք  

Լուսանկար 4.3.4:Փոքր Էրատոյի արևմտյան կողերից դեպի հարավ-արևմուտք նայող վերգետնյա 

փոխակրիչի  միջանցքի կենտրոնական հատվածի տեղամաս  

Լուսանկար 4.3.5:Ամուլսար լեռան ցածրադիր ստորոտներից դեպի արևմուտք նայող վերգետնյա 

փոխակրիչի  միջանցքի ցածրադիր հատված. 
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Լուսանկար 4.3.6:Ամուլսար լեռան ցածրադիր ստորոտներից դեպի արևմուտք նայող ԿՏՀ և ԱԴՎ 

կայանի տեղամասներ    

 

ՆԿԱՐՆԵՐ 

Նկար 4.3.1 Ուսումնասիրվող տարածքը և Ծրագրի բաղադրիչները 

Նկար 4.3.2 Տեղագրություն 

Նկար 4.3.3 Արբանյակային պատկեր 

Նկար 4.3.4 Հողօգտագործում 

Նկար 4.3.5 Լանդշաֆտի տիպեր 
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4.3 Լանդշաֆտ և վիզուալ ռեսուրսներ   

4.3.1 Ներածություն 

Անկախ մարդկանց կողմից տեսանելի լինելու հանգամանքից լանդշաֆտային 

ռեսուրսներն ու դրանց բնույթը կարևոր են և գնահատվում են ըստ դրանց բնորոշ 

որակական հատկանիշների: Այդ պատճառով մարդկանց կողմից ընկալելի վիզուալ 

ազդեցությունները թեև սերտորեն կապված են լանդշաֆտային ռեսուրսների և 

տեսակի վրա ազդեցությունների հետ, սակայն միևնույն ժամանակ հստակորեն 

տարբերվում են դրանցից:  

 

4.3.2 Ուսումնասիրվող տարածքը 

Բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրության տարածքը ներկայացված է 

նկար 4.1.4-ում, որը լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցությունների գնահատման 

նպատակով հետագայում վերանայվել է` Մեծ Բրիտանիայի Լանդշաֆտային 

ռեսուրսների ինստիտուտի և Բնապահպանական կառավարման ու գնահատման 

ինստիտուտի կողմից մշակված ուղեցույցների համաձայն և արտացոլում է 

Տեսական Տեսանելիության Գոտին (ՏՏԳ)` ընդգրկելով Ծրագրի ամենահեռու 

բաղադրիչները ներառող մոտ 15 կմ և ըստ անհրաժեշտության նաև առավել 

ընդարձակ տեսանելիության տարածքները (նկար 4.3.1): 

 

4.3.3 Ռեգիոնալ տեղագրություն 

Հայաստանի Հանրապետությունը զբաղեցնում է 29800 կմ² տարածք: Երկիրը 

լեռանյին է և բնութագրվում է ծովի մակարդակից 1500 մ և բարձր 

բարձրություններով: Հանրապետության ամենաբարձր կետը Արագած 

լեռնագագաթն է` 4090 մ բարձրությամբ: 

 

Ամուլսար լեռան հանքավայրի լեռնաշարքը Զանգեզուրի լեռնաշղթայի մաս է 

հանդիսանում: Զանգեզուրի լեռնաշղթան բնութագրվում է ատամնաձև 

մերկացումներով, որոնք վեր են խոյանում ավելի հարթ, խոտով  ծածկված կամ 

անտառպատ լեռներից և լեռներին բնորոշ հետսառցադաշտային առաջացումներով 
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առանձնանում են խորը զառիթափ ձորերով կամ գետերով կտրված հովիտներով: 

Զանգեզուրի լեռնաշղթան ձգվում է հյուսիսից հարավ և հանդիսանում է ՀՀ 

հարավային, Սյունիքի մարզի և Սյունիքից արևմուտք ընկած Ադրբեջանի` 

Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության սահմանը: Լեռների հարավային կողմի 

բարձրությունը աստիճանաբար հասնում է առավելագույնի, Կապուտջուղ  

գագաթում` 3906 մ ծ.մ.բ.: 
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Նկար 4.3.1. Ուսումնասիրվող տարածքը և Ծրագրի բաղադրիչները 
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Նկար 4.3.2.  Տեղագրություն
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4.3.4 Տեղանքի ռելիեֆը 

ԼՎԱ ուսումնասիրության տարածքի ընդհանուր տոպոգրաֆիան ներկայացված է 

նկար 4.3.2-ում, որտեղից երևում է, որ տեղի ռելիեֆը կազմում է կենտրոնական 

լեռնաշարքը` լեռնային կլորավուն գագաթներով, ժայռային մերկացումներով, որը 

հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք ձգվում է 7 կմ, և ծովի մակերեսից 2988 մ 

բարձրության վրա միանում Ամուլսար լեռանը: Սույն փաստաթղթում նկարագրված 

լեռնաշղթան (հավաքականորեն անվանվում է Ամուլսար լեռ) հյուսիսից հարավ 

կազմում են Հյուսիսային Էրատոն, Էրատոն, Տիգրանեսը, Արտավազդեսը և Արշակը, 

որոնք առանձնանում են որպես ենթալպյան գոտի, ժայռոտ մերկացումներով, 

խոտածածկով, ժայռերով և թափվածքային զառիթափ լանջերով, որոնք ստորին 

հատվածներում փոխարինվում են ավելի քիչ թեքություն ունեցող և կլորավուն 

երկրորդական բլուրներով: Խոտածածկով ընդարձակ գոգավորությունները 

հատվում են լեռները կտրող վտակների հովիտների համակարգով, որոնք 

արևելքում հոսում են դեպի Որոտան գետի ընդարձակ, հարթ հատակով հովիտը, 

հարավ-արևելք դեպի Սպանդարյանի ջրամբարի ջրբաժանը, իսկ արևմուտքում և 

հարավ-արևմուտքում` անցնելով քիչ գոգավոր ստորոտներով և սարահարթերով, 

հոսում են դեպի Արփա գետի կտրուկ թեք լանջերով գեղատեսիլ ձորը: Գորայքն ու 

Ուղեձորն իրարից բաժանվում են Որոտանի կիրճի վերնահատվածում (Սյունիքի 

լեռնանցք) գտնվող  ջրաբաժանով:   

 

Ծրագրի լեռնային տարածքի մակերեսային և դրենաժային ջրերը հոսում են դեպի 

Արփա, Դարբ (Արփայի վտակ) և Որոտան գետերի ջրհավաք ավազաններ, 

միաժամանակ արևելքում սնելով Սպանդարյանի մեծ ջրամբարը և Գնդեվազի 

վերևում և դրանից դեպի արևելք գտնվող ոռոգման համար օգտագորվող փոքր 

ջրամբարը, իսկ Արփա գետի վրա՝  Կեչուտի հարավում գտնվող ջրամբարը: M-2 և 

H-42 ճանապարհների միացման հատվածից դեպի հարավ-արևելք այն հատվածում, 

որտեղից գետի հոսքը շեղվում է դեպի արևմուտք Դարբ և Արփա գետերը 

միախառնվում են:  
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4.3.5 Ծրագրի տարածքի ռելիեֆը և լանդշաֆտը 

Ծրագրի տարածքի ընդհանուր տոպոգրաֆիան ներկայացված է նկար 4.3.1-ում: 

Ծրագրի առաջարկվող հիմնական բաղադրիչների տեղակայվածությունը նույնպես 

ցույց է տրված Նկար 3.1-ում, ներառյալ` Էրատոյի, Տիգրանեսի և Արտավազդեսի 

բացահանքերը, Կույտային տարրալվացման հրապարակը (ԿՏՀ), Դատարկ 

ապարների լցակույտը (ԴԱԼ), ջարդիչ և տեսակավորող հանգույցները, վերգետնյա 

փոխակրիչը և հանքի ենթակառուցվածքների այլ բաղադրիչներ: Այդ բաղադրիչները 

նախատեսվել են Ծրագրի լիցենզիայի տարածքում տարբեր բարձրությունների 

վրա` Ամուլսար լեռան գագաթի ողջ երկյնքով ձգվող բացահանքերից մինչև 

Գնդեվազ բնակավայրի հարավ-արևելքում ընկած ցածր ստորոտներում 

տեղակայված ԿՏՀ-ը և ԱԴՎ կայանը: Յուրաքանչյուր ենթակառույցի տարածքի 

տոպոգրաֆիան և լանդշաֆտը նկարագրված է հետևյալ բաժիններում: 

Բացահանքեր 

Բացահանքերը գտնվելու են Ամուլսարի լեռնաշղթայի (Նկար 3.1) Էրատո, 

Տիգրանես և Արտավազդես գագաթներում` մոտ 2917 մ (Էրատո), 2941 և 2988 մ ծ.մ.բ. 

(Տիգրանես և Արտավազդես): Թեք թափվածքներով լանջերը կտրտվում են ժայռոտ 

գագաթներով և ապարների աստիճանաձև դուրս ցցվածքներով: Նախատեսված 

բացահանքի տարածքում լանջերի թեքությունները սովորականից 35%-ով բարձր են 

առաջարկված բացահանքի ամբողջ տարածքում: Բացահանքերը բացատար 

ճանապարհների հետ կապվելու են լեռնաշղթայի արևմտյան կողերի շրջագծով 

տարված ուրվագծային ճանապարհներով:  

Այդ բաձրության վրա բուսականությունը նոսր է, և հիմնականում գերիշխում են 

մերկ ժայռերը: Գագաթները ձյունածածկ են նոյեմբերից ապրիլ ընկած 

ժամանակահատվածի մեծ մասում: Լեռների ստորին հատվածներում առկա են 

սեզոնային օգտագործման արահետներ, սակայն լանջերն ու գագաթները 

հիմնականում ունեն բնական տեսք և որոշ չափով օգտագործվում են որպես 

ամառային արոտավայրեր: 
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Լուսանկար 4.3.1. Հյուսիսային Էրատոյին հյուսիսից նայող բացահանքերի տեղամաս. նկարում երևում 

են երկրաբանահետախուզման ժամանակավոր ռելսուղիներն ու հորատման հարթակները: Տարածքն 

այժմ վերականգնվում է: 

 

Դատարկ ապարների լցակույտ 

Դատարկ ապարների լցակույտը (ԴԱԼ) գտնվելու է Էրատոյի բացահանքից մոտ 1.5 

կմ հյուսիս և Որոտանի գետահովտից (ամենամոտ կետից, Նկար 3.1) 2.5 կմ 

արևմուտք: ԴԱԼ-ի տեղամասը Հյուսիսային Էրատոյի հյուսիսում (մոտ 2893 մ ծ.մ.բ.), 

ներփակված, բարձադիր լեռնային հովիտ է, որը կազմում է Էրատոյի (մոտ 2660 մ 

ծ.մ.բ.), արևելյան և հյուսիսային լանջերը: Դրանից ներքև հովտի ջրհավաք 

ավազանի ջրահոսքերը բազմաթիվ լեռնային հոսքերի միջով հոսում են դեպի 

հյուսիս և ապա դեպի հյուսիս-արևելք՝ Արփա գետի ջրհավաք ավազան:  

 

Լանջերի թեքությունը այս հովտում որոշ տեղերում հասնում է 40%-ի, իսկ բարձրու-

թյունները տատանվում են մոտ 2450-2660 մ ծ.մ.բ.: Հովտում կան մի քանի բնական 

աղբյուրներ և ջրահոսքեր, որոնցում մակերեսային հոսքը հասնում է 

առավելագույնի գարնանը` սեզոնային ձնհալի ժամանակ (ապրիլ-հունիս): ԴԱԼ-ի 
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տեղամասի հովտի լանջերի մեծ մասը բլրային հետսառցադաշտային տեղանք է` 

ծածկված խոտով և խոտաբույսերով: Այս տարածքը նույնպես տիպիկ ձյունածածկ 

տարածք է նոյեմբերից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում: Տարածքը ամառվա 

ամիսներին օգտագործվում է որպես արոտավայր: 

 
Լուսանկար  4.3.2. Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ) Հյուսիսային Էրատոյի հյուսիասային 

հատվածից: Նկարում նկատելի է ԴԱԼ-ից դեպի արևելք տեղակայված ժամանակավոր 

երկրաբանահետախուզական ճամբարը  

Ջարդիչ և տեսկավորիչ հանգույց  

Ջարդիչ և տեսակավորիչ հանգույցը (առաջնային և երկրորդային ջարդիչների և 

տեսակավորման կառույցներ) և առընչվող ենթակառուցվածքները գտնվելու են 

Փոքր Էրատոյի արևմտյան կողերին՝ Փոքր Էրատոյի արևելյան կողմի կախված 

հովտում գտնվող ԴԱԼ հանգույցից դեպի արևմուտք (Նկար 3.1):  

Ջարդիչ և տեսակավորիչ հանգույցի տարածման գոտին կազմելու է 13.9հա տարածք 

և մոտ 2580-2610 մ բարձրության վրա ու լանջերի թեքությունը 25%-ի 

սահմաններում բաժանվելու է լանջերի: Ջարդիչ և տեսակավորիչ հանգույցի 

տարածք մուտքն ապահովվելու է հանքատար ճանապարհի միջոցով, որը 

տարածվելու է բացահանքերից դեպի հարավ-արևելք և շարունակվելու է 
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լեռնաշղթայի արևմտյան կողերով: Ջարդիչ և տեսակավորիչ հանգույցի տարածքը 

տարվա մեծ մասը` նոյեմբեր և ապրիլ ամիսների միջև ընկած 

ժամանակահատվածում հիմնականում ձնածածկ է:  

 

 
Լուսանկար 4.3.3. Ջարդիչ և տեսակավորիչ հանգույցի տեղամասնը՝ Փոքր Էրատոյի արևմտյան 

կողերից դեպի արևմուտք և հարավ-արևմուտք 

Վերգետնյա փոխակրիչի միջանցք 

Ջարդիչ և տեսակավորիչ հանգույցը Ամուլսար լեռան արևմտյան ստորոտում 

տեղակայված ԿՏՀ-ի հետ կապվելու է վերգետնյա փոխակրիչի միջոցով, որով հան-

քաքարը տեղափոխվելու է հյուսիս-արևելքից դեպի հարավ-արևմուտք (Նկար 3.1):  

Վերգետնյա փոխակրիչը սկիզբ է առնելու Փոքր Էրատոյի արևմտյան կողերին 

տեղակայված ջարդիչ և տեսակավորիչ հանգույցի տարածքից և ուղիղ գծով հարավ-

արևմտյան ուղղությամբ ձգվելու է մինչև ԿՏՀ հյուսիսում գտնվող հանքաքարի 

բեռնաթափման հանգույց, որտեղից հանքաքարը հանքատար ճանապարհով 

տեղափոխվելու է դեպի ԿՏՀ:  
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Առաջարկվող վերգետնյա փոխակրիչի ընդհանուր երկարությունը մոտ 5.6 կմ է: 

Վերգետնյա փոխակրիչին կից կառուցվելու է սպասարկման միջանցք, որը 

ներառելու է վերգետնյա փոխակրիչի ենթակառուցվածքի ճանապարհի 

տեխսպասարկման ծառայությունը:  

Դեպի արևմուտք խոյացած, խոտածածկով և թափվածքներով լեռան ճակատը 

ձյունազրկվում է ամեն տարվա ապրիլի վերջին, մայիսի սկզբին և նոյեմբերին կրկին 

ծածկվում ձյունով: Այս տարածքում ի հավելումն վայրի անասնակերի հայթայթման, 

հողօգտագործման տեսակները ներառում են անասնապահությունը, խոտհունձը և 

բուսաբուծություն: 

 

 

 
Լուսանկար 4.3.4. Էրատո լեռան արևմտյան կողերից դեպի հարավ-արևմուտք նայող վերգետնյա 

փոխակրիչի  միջանցքի կենտրոնական հատվածի տեղամաս 
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Լուսանկար 4.3.5. Ամուլսար լեռան ցածրադիր ստորոտներից դեպի արևմուտք նայող վերգետնյա 

փոխակրիչի  միջանցքի ցածրադիր հատված  

Կույտային տարրալվացման հրապարակ և ԱԴՎ կայան 

Կույտային տարրալվացման հրապարակը (ԿՏՀ) գտնվելու է Էրատոյի բացահանքից 

մոտ 5 կմ արևմուտք և Գնդեվազի բնակավայրից 1.2 կմ արևելք (Նկար 3.1): Ծրագրի 

տարածման գոտին տեղակայված է լայնացող-նեղացող մի հովտում, որը 

տեղակայված է Գնդեվազի բնակավայրից մոտ 100 մ ցածր և Արփայի կիրճից դեպի 

արևելք: ԿՏՀ տեղակայնվելու է H-42 մայրուղուց (Ջերմուկ տանող հիմնական 

ճանապարհ) դեպի արևելք, իսկ ճանապարհի ամենամոտ կետից հեռավորությունը 

100 մ է լինելու:  

 

ԿՏՀ տեղամասի տեղագրությունը բնութագրվում է հյուսիս-արևելքից դեպի հարավ-

արևմուտք լայնացող հիմնական հովտով, որը ձգվում է դեպի Արփայի կիրճը և H-42 

մայրուղին, իսկ արևելքում՝ Ամուլսար լեռան ստորոտից հարավ-արևմտյան 

ուղղությամբ դեպի ավելի փոքր վտակների հովիտները: Երբ հովիտը հատվում է H-

42 մայրուղուն և Արփա գետի կիրճի եզրագծին այն նեղանում է և դրա լանջերը 

դառնում են խիստ զառիթափ: Ստորոտների առավել զառիթափ արևելահայաց 
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լանջերն անկում են այգիների, խոտհարքների ու գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի դարավանդավորված տարածքները, որոնք օգտագործվում 

են Գնդեվազի բնակիչների կողմից: Հողի մի մասը հերկվում է յուրաքանչյուր 

գարուն: Հովտի երկայնքով՝ հիմնականում ժամանակավոր, ձնհալից սնվող 

հոսքաջրերի ժայռոտ հատվածներում տարածված են որոշ ծառատեսակներ, 

մասնավորապես, սզնին և գիհին: 

 

Ուղեկցող ԱԴՎ կայանը, ինչպես նաև շփման ու անձրևաջրերի ավազանները 

տեղակայվելու են Գնդեվազից մոտ 2.5 կմ դեպի հարավ, հարավ-արևելք՝ ԿՏՀ 

տեղամասի ամենահարավ-արևմտյան կետում և հասանելի է H-42 ճանապարհից` 

Գնդեվազից մոտ 2.5-3կմ դեպի հարավ ընկած կտրուկ շրջադարձից: Առկա 

էլեկտրափոխանցման գիծը անցնում է հյուսիսից հարավ` ԿՏՀ-ից դեպի արևմուտք 

գտնվող H-42 ճանապարհին զուգահեռ: ԿՏՀ-ից դեպի արևմուտք` H-42 մայրուղու 

երկայնքով առաջարկվում է տեղադրել ենթակառուցվածքային մի շարք լրացուցիչ 

փոքր տարրեր, ներառյալ` պասիվ ջրամաքրման կայանը և շփման ջրերի 

ավազանները:   

Տարածքի ձյունը հալչում է ապրիլի երկրորդ կեսին, որի ժամանակ այն կանաչում է 

և ծածկվում ծաղիկներով: Ավելի ուշ լանդշաֆտը դառնում է դարչնագույն, խոտը 

չորանում է՝ ամառային ամիսներին այս բաձրությանը բնորոշ չոր կլիմայի 

հետևանքով: ԿՏՀ-ից դեպի արևմուտք ընկած սարահարթը զուրկ է ծառերից կամ այլ 

խիտ բուսականության տիպերից և օգտագործվում է գյուղատնտեսական 

նպատակներով: Տեղանքը տեսանելի է H-42 մայրուղուց:   
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Լուսանկար 4.3.6. Ամուլսար լեռան ցածրադիր ստորոտներից դեպի արևմուտք նայող ԿՏՀ և ԱԴՎ 

կայանի տեղամասներ    

 

Նպատակային լանդշաֆտներ 

ԼԱՎ ուսումնասիրության տարածքի լանդշաֆտն ունի տեղական նշանակություն, 

իսկ ծրագրի լիցենզիայի տարածքը որևէ միջազգային կամ ազգային նշանակության 

լանդշաֆտներ չի ներառում: Ուսումնասիրվող տարածքում չկա այնպիսի 

լանդշաֆտ, որն առանձնացվել է գեղեցիկ կամ յուրահատուկ 

առանձնահատկությունների համար, ինչպես օրինակ պետական արգելոցները կամ 

ազգային պարկերը: Ուսումնասիրվող տարածքին մոտ կան մի շարք հատուկ 

պահպանվող տարածքներ, որոնք ստեղծվել են կենսաբազմազանության 

պահպանության առանձնահատկություններից և զգայունությունից ելնելով: Չնայած 

այս տարածքի բնությունը հիմնականում պահպանվում է, որոշակի լանդշաֆտներ և 

լանդշաֆտի առանձնահատկություններ կարելի է ուղղակիորեն կապել այդ 

տարածքների պահպանված լինելու հետ: 
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Ստորև ամփոփված են Պետական արգելավայրերն ու լանդշաֆտի հիմնական 

տեսակները, որոնց հիման վրա դրանք առանձնանում են. 

  Հերհերի նոսրանտառային արգելավայրը առանձնացվել է գիհու ռելիկտային 

կամ գոյատևող նոսրանտառի և տանձենու ռելիկտային անտառների 

պահպանման համար (ստեղծվել է 1958թ., 6139 հա, Ծրագրի տարածքից 5 կմ 

դեպի արևմուտք), 

  Ջերմուկի հիդրոլոգիական արգելավայրը առանձնացվել է Ջերմուկի 

հանքային ջրի աղբյուրների պահպանման համար (ստեղծվել է 2009թ., 17371 

հա, Ծրագրի տարածքից 5 կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք), 

  Ջերմուկի անտառային արգելավայրը առանձնացվել է տեղի կաղնիների 

նոսրանտառի պահպանման համար, որը ապահովում է մի շարք 

հազվագյուտ պահպանվող կենդանիների համար կարևոր միջավայր 

(ստեղծվել է 1958թ., 3865 հա, Ծրագրի տարածքից 5 կմ դեպի հյուսիս-

արևմուտք): 

Նշված պետական արգելավայրերը ներկայացված են նկար 4.3.5-ում, իսկ ավելի 

մանրամասն նկարագրվում և դիտարկվում են «4.10 Կենսաբազմազանություն» 

բաժնում: 

Սևան ազգային պարկը շատ ավելի հեռու է և ենթակա չէ ծրագրի ազդոցությանը 

(Ծրագրի տարածքից տեղակայված է մոտ 44 կմ դեպի հյուսիս-հյուսիս-արևմուտք): 

 

 

4.3.6 Լանդշաֆտի բնույթը 

Լանդշաֆտը հիմնականում մարդկանց և տեղանքի միջև կապի ու 

փոխհարաբերության արդյունք է: Ըստ Լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցության 

գնահատման ուղեցույցների1` լանդշաֆտ սահմանվում է մարդկանց կողմից 

ընկալվող այն տարածքը, որի բնույթը բնական և/կամ մարդկային գործոնների 

ազդեցության արդյունք է: Շրջակա միջավայրի տարբեր տարրեր, թե’ բնական 

(երկրաբանություն, հողեր, կլիմա, ֆլորա, ֆաունա) և թե’ մշակույթային 

(պատմական, հողօգտագործման, բնակեցման և մարդկային այլ միջամտություն), 
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համակցվում են լանդշաֆտի բնույթը ձևավորելու համար՝ որպես նրա հետ առնչվող 

մարդկանց ընկալումների և փոխազդեցության արդյունք: 

 

Տարածքի լանդշաֆտի գնահատման վերաբերյալ հրատարակված նյութի 

բացակայության պատճառով Լանդշաֆտի տիպերի (ԼՏ-ներ) առանձնացումն ու 

սահմանումը իրականացվել է ՀՕԽ կազմակերպության (Հողօգտագործման 

Խորհրդատու) լանդշաֆտի ճարտարապետների մասնագիտացված խմբի կողմից. 

հաշվի է առնվել տոպոգրաֆիան, երկրաբանությունը, հողերը, հողային ծածկույթը, 

բուսականությունը, հողօգտագործումը, մշակույթային և պատմական 

առանձնահատկությունները (Նկար 4.3.4): Յուրաքանչյուր ասպեկտի 

ուսումնասիրությունը իրականացվել է քարտեզագրման միջոցով, որի վրա ցույց են 

տրվել մի շարք տարբեր, թեև կապակցված բնույթի տեսակներ, ըստ որոնց կարելի է 

տեսակավորել լանդշաֆտը: Բնութագրման այս գործընթացի նպատակն է 

գնահատել ուսումնասիրվող տարածքի լանդշաֆտի յուրաքանչյուր տեսակի վրա 

պոտենցիալ ազդեցությունները: Լանդշաֆտի որոշ տեսակներ մյուսներից ավելի 

զգայուն են և խոցելի փոփոխությունների նկատմամբ, հետևաբար յուրաքանչյուր 

լանդշաֆտ տարբեր ձևով է արձագանքում` հանգեցնելով ազդեցությունների 

մեղմացման և լանդշաֆտի վերականգնման տարբեր ռազմավարությունների 

կիրառման: 

 

ԼՏ-ների նկարագրությունները պետք է կարդալ` օգտագործելով «4.7 Հողեր և 

հողային ծածկույթ» և «4.10 Կենսաբազմազանություն» բաժիններում տրամադրված 

լրացուցիչ մանրամասն ելակետային տվյալները: 

 

Ծրագրի տարածքում հայտնաբերվել են մշակույթային և հնագիտական արժեքներ, 

որոնք ավելի մանրամասն ներկայացված են «4.19 Հնագիտական և մշակույթային 

ժառանգություն» բաժնում. մարդու պատմական և մշակույթային ազդեցությունը 
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լանդշաֆտի փոփոխության վրա հաշվի է առնվել ուսումնասիրվող տարածքի 

ներկա լանդշաֆտի բնույթը հասկանալու և գնահատելու նպատակով:
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 Նկար 4.3.3. Արբանյակային պատկեր 
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 Նկար 4.3.4. Հողօգտագործում 
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Նկար 4.3.5. Լանդշաֆտի տիպեր  



ԼԻԴԻԱՆ  ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական  ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 4  

  

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ  4.3-23 

 

Լանդշաֆտի տիպեր  

Առկա լանդշաֆտը հասկանալու համար, հաշվի առնելով թե' բնական և թե' 

մշակույթային գործոնները, որոնք նպաստում են լանդշաֆտի ձևավորմանը, 

նկարագրվում են լանդշաֆտի բնույթի վեց հիմնական տեսակներ: Դրանք 

առանձնացվել են վերը նշված ելակետային տվյալների գրասենյակային 

ուսումնասիրության հիման վրա, որը ուղեկցվել է տոպոգրաֆիական, 

հողօգտագործման քարտեզների և աէրո- կամ տարածքային պատկերների 

ուսումնասիրմամբ: Լանդշաֆտի բնույթի տեսակները ստուգվել և վերանայվել են 

հետագայում` 2013թ. ապրիլի և հունիսի սկզբին կատարված դաշտային այցերի 

ընթացքում (Նկար 4.3.5): Վեց տեսակները թվարկված են ստորև. 

  Կայուն ցածրավայր և ժայռոտ կիրճեր (հիմնականում ավելի ցածր, քան 2000 

մ ծ.մ.բ.), 

  Մշակված և կայուն ստորոտներ (հիմնականում 2000-2300 մ ծ.մ.բ.), 

  Անտառային վերին կիրճ և ստորոտներ (հիմնականում 2300-2500 մ ծ.մ.բ.), 

  Բարձր տափաստանային և սարահարթային արոտավայրեր (հիմնականում 

2000-2300 մ ծ.մ.բ.), 

  Բարձրադիր բլուրներ և արոտավայրեր (հիմնականում 2300–2700 մ ծ.մ.բ.), 

  Բարձր ժայռոտ գագաթներ (հիմնականում 2700 մ-ից ավել ծովի մակերեսից): 

Յուրաքանչյուր լանդշաֆտի տեսակի աշխարհագրությունը և դրանց հիմնական 

հատկանիշները մանրամասն նկարագրված են աղյուսակներ 4.3.1-4.3.6-ում: 

 

Կայուն ցածրավայր և ժայռոտ կիրճեր  

Աղյուսակ 4.3.1. Կայուն ցածրավայր և ժայռոտ կիրճեր (հիմնականում 2000 մ ծովի մակերեսից 

ավելի ցածր) 

Նկարագրություն 

Սույն ԼՏ-ն`բազալտի ժայռերով և զառիթափ լանջերով ներփակված գետահովիտներով, 

սկսվում է ցածրավայրից և հովտի հատակի ցածր կետերից և կտրուկ թեք լանջերով  ու 

ձորերով վեր է բարձրանում, ներառելով վերին մշակված սարահարթերը: Ձորերը հաճախ 

օգտագործվում են ճանապարհային միջանցքների համար և բնակեցվածության և 
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մարդկային գործունեության տեսանկյունից բնորոշվում են ցածր խտությամբ: Դրանք 

հաճախ չափազանց գեղեցիկ բնապատկերներով, հանգստի գոտիներով և զբոսաշրջային 

այլ հարմարություններով, ինչպես օրինակ ռեստորաններով տարածքներ են, որոնք 

հիմնականում կենտրոնացած են այդտեղով անցնող արագահոս լեռնային գետերի  վրա:  

Հիմնական հատկանիշները 

  Միմյանց հաջորդող բնական և մշակված հովիտների ու ձորերի հատակի 

տեղամասեր, հաճախ տրանսպորտային երթևեկության համար կենտրոնական 

վայր, 

  Գծային և ուղղահայաց առանձնահատկություններ, այդ թվում` ճանապարհային 

միջանցքներ և սյուներ, 

  Մասամբ անտառոտ, հարուստ այնպիսի տեսակներով, ինչպես օրինակ ուռենին, 

պտղատու ծառերով տարածքներ, կամ անտառոտ կողմ` հարուստ գիհիով, և չա-

փազանց ստվերոտ տարածքներ, 

  Հովիտներից և ձորերից բարձր գագաթների և լեռների հեռավոր և ընդգծված  

տեսարաններ, 

  Մարդկային ազդեցության զգացողություն, բայց նաև հաճախ չափազանց 

գեղատեսիլ, անանցանելի բազալտային ժայռեռով` մարդու գործունեության 

ազդեցությանը չենթարկված, 

  Հարմարություններ զբոսաշրջիկների համար, ինչպես օրինակ հանգստի գոտիներ` 

պայմանավորված արագահոս լեռնային գետերի գրավչությամբ: 

Ուսումնասիրվող տարածքի աշխարհագրությունը 

Սույն լանդշաֆտի տեսակը Ծրագրի տարածքում առկա չէ, սակայն լայնորեն տարածված 

է Ծրագրի տարածքից արևմուտք և հարավ-արևմուտք ընկած հովիտների և ձորերի 

ստորին հատվածում, որոնք կապված են Արփա և Դարբ գետերի ջրբաժանի հետ: 

Լանդշաֆտի տեսակը նաև հայտնաբերվել է Ծրագրի տարածքից 15 կմ հեռավորության 

վրա, Սպանդարյանի ջրամբարից ներքև` դեպի հարավ-արևելք:  

Լանդշաֆտի փոփոխության նկատմամբ զգայունություն 

Զգայուն՝ այցելուներին ու տուրիստներին գրավող ձորերի լանդշաֆտի և գեղագիտական 

որակների փոփոխության կամ կորուստի նկատմամբ: Մարդու միջամտությունների առ-

կայությունը լանդշաֆտի սույն տեսակին բնորոշ է` գծային զարգացման, հիմնականում 
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ճանապարհային երթուղիների երկայնքով, թեև այս լանդշաֆտը նաև զգայուն է մարդու 

գործունեության հետագա զարգացումների նկատմամբ: Տեղ-տեղ երևացող և հաճախ սահ-

մանափակ տեսարանները դեպի շրջակա բարձրավանդակի գագաթներն ու բարձունք-

ները շատ են, և այդ տեսարանները նույնպես զգայուն են փոփոխությունների նկատմամբ: 

Հերհերի նոսրանտառային արգելավայրը - հատուկ պահպանվող բնական տարածք, որ այս 

լանդշաֆտի տեսակում հիմնականում դիտարկվել է Արփայի ձորից արևմուտք: Այն 

պահպանվում է ռելիկտային/գոյատևող նոսր կարմրածառի և մնացած տանձի այգիների 

տարածքների համար: 

 

Ցածրադիր մշակված և կայուն ստորոտներ 

Աղյուսակ 4.3.2. Ցածրադիր մշակված և կայուն ստորոտներ (հիմնականում 2000 -2300 մ ծ.մ.բ.) 

Նկարագրություն 

Սույն լանդշաֆտի տեսակը տարածված է տարբեր տոպոգրաֆիական պայմաններում, 

այդ թվում դեպի արևմուտք և հարավ-արևմուտք ձգվող ընդարձակ հովիտներ և 

բարձրավանդակներ և քիչ թեքության լանջեր, որոնք հանդիսանում են շրջակա բլուրների 

և լեռների ստորոտները: Լանդշաֆտի այս տեսակում հողօգտագործման առումով 

գերիշխում են արոտները, Ծրագրի տարածքի արևմուտքում ընկած քիչ թեք լանջերին 

ոռոգելի հողերի և խոտհարքերի տարածքներով, Կեչուտի ջրամբարը, հյուսիս-արևմուտ-

քում շրջապատող թեք լանջերի վրա տարածված անտառը, ինչպես նաև Արփա գետի 

ձորից արևմուտք ընկած Հերհերի նոսրանտառը: Լանդշաֆտի վրա երևում է մարդու 

ազդեցությունը՝ Գնդեվազի, Սարալանջի և Ուղեձորի բնակավայրերի վերին հատվածնե-

րում: Այս լանդշաֆտի որոշ մասերում բնորոշ է կառուցված տարրերի առկայությունը, այդ 

թվում` սյուներ և կայմեր, որոնք ծառայում են որպես շեղիչ տարրեր: Հայկական մետաքսի 

ճանապարհը (M2 մայրուղի) դեպի Իրան նույնպես անցնում է այս լանդշաֆտով: Այս 

լանդշաֆտի տեսակում նախալեռների լանջերին դիտարկվել են քարհանքեր, հանքափո-

սեր, փոսորակներ ու փոքր հանքեր. նմանատիպ դիտարկումներ կատարվել են նաև 

Սարավանի մոտ: 

Հիմնական հատկանիշները 

  Կայուն լանդշաֆտ գյուղական վայրերով, գյուղերով, ճանապարհներով և 

արդյունաբերական մնացորդներով, 



ԼԻԴԻԱՆ  ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական  ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 4  

  

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ  4.3-26 

 

  Արոտավայրեր անասնապահական նպատակներով, ցածր ինտենսիվության 

ոռոգելի հողեր և խոտհարքեր ենթաալպյան մարգագետիններում, 

  Գծային և ուղղահայաց առանձնահատկություններ, այդ թվում` ճանապարհներ, 

կայմեր և սյուներ, որոնք ծառայում են որպես շեղիչ տարրեր, 

  Անտառային կտրուկ լանջեր և ձորեր արևելքում (Հերհերի նոսրանտառ), որին շատ 

բնորոշ են գիհիի անտառները, 

  Նոսր նախալեռներից տեսարաններ դեպի գագաթները և բարձունքները և ներքև` 

դեպի ցածրադիր հովիտները, 

  Լանդշաֆտում մարդու գործունեության ազդեցության զգացողություն, 

  Ընդարձակ, բաց և ծավալուն լանդշաֆտ, որտեղից մարդիկ կարող են վայելել 

շրջակա բարձրադիր լանդշաֆտի տեսարանները: 

Ուսումնասիրվող տարածքի աշխարհագրությունը 

Լանդշաֆտի սույն տեսակը Ծրագրի տարածքում առկա է` ընդգրկելով Ծրագրի արևմտ-

յան ծայրամասում նախատեսված ենթակառույցները, որտեղ այս լանդշաֆտը տարած-

վում է H-42 մայրուղուց արևելք: Այն շարունակվում է Ամուլսար լեռան արևմտյան ստո-

րոտ, Որոտանի լեռնանցքի ամենաբարձր կետից հարավ և դեպի Դարբ գետի ջրհավաքը: 

Լանդշաֆտի այս տեսակը նաև բնորոշ է Արփա գետի կիրճից արևմուտք ընկած 

նախալեռների ստորին լանջերին և Սարավանի վերևի տարածքներին, որոնք գտնվում են 

Դարբ գետի հյուսիսային հատվածում:  

Լանդշաֆտի փոփոխության նկատմամբ զգայունություն 

Լանդշաֆտի այս տեսակը ենթարկվել է ծավալուն փոփոխության և մարդկային 

ազդեցության, որը տվյալ լանդշաֆտի համար տարբեր է, քանի որ զգայունությունը 

տարբեր է հետագա զարգացման նկատմամբ: Արփա գետի հովիտը և Գնդեվազի շրջակա 

տարածքը զարգացման թիրախ է: Ընդարձակ ձգվող և համայնապատկերային տեսարան-

ներն այս բաց լանդշաֆտից դեպի ավելի բարձր գագաթները և լեռները հաճախակի են 

երևում բաց բարձրավանդակի և ընդարձակ գետահովիտների երկայնքով, որոնք վայելում 

են այս լանդշաֆտում կենտրոնացած կամ ճանապարհորդող անձինք:  

Հերհերի նոսրանտառ պետական արգելավայրը - հատուկ պահպանվող բնական տարածք, 

հիմնականում այս լանդշաֆտի տեսակում դիտարկվել է Արփայի ձորից արևմուտք, որը 

տարածվում է դեպի հարակից լանդշաֆտ: Այն պահպանվում է ռելիկտային նոսր 

գիհուտների և մնացած տանձի այգիների տարածքների համար:  
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Անտառային վերին կիրճ և ստորոտներ  

Աղյուսակ 4.3.3. Անտառային վերին կիրճ և ստորոտներ (հիմնականում 2300 - 2500 մ ծ.մ.բ.) 

Նկարագրություն 

Լանդշաֆտի այս տեսակը տարածվում է տարբեր տոպոգրաֆիական պայմաններում, այդ 

թվում Ջերմուկի մոտ` ընդարձակ վերին հովիտները և ենթաալպյան մարգագետինները, 

Արփա գետի անտառոտ կիճը և նրանից վերև ընկած նախալեռները: Այս լանդշաֆտում 

հողօգտագործումը ներառում է թե' անտառային բլրալանջերի օգտագործումը, որոնք 

բնութագրվում են կաղնու և արոտավայրի մարգագետինների խիտ զանգվածով, և թե'  

Կեչուտ և Ջերմուկ բնակավայրերին շրջապատող ոռոգելի հողերի և խոտհարքերի օգտա-

գործումը: Նախատեսվում է ստեղծել Ազգային պարկ, որը կներառի առկա պետական 

արգելավայրերը, որոնք էլ ընդգրկում են ուսումնասիրվող տարածքի հյուսիսում Կեչուտի 

ջրամբարին և Ջերմուկի հովտը շրջապատող կտրուկ լանջերի անտառները: Այս լանդշաֆ-

տի վրա մարդու ազդեցությունը բազմազան է, ներառյալ Ջերմուկի և Կեչուտի բնակավայ-

րերը: Կառուցված տարրերի առկայությունը տարածված է լանդշաֆտի տվյալ տեսակում, 

այդ թվում սյուների և կայմերի առկայությունը, որոնք ծառայում են որպես շեղիչ տարրեր, 

ինչպես նաև բաց աղբավայրի առկայությունը, որը հայտնի է որպես Կեչուտի աղբավայր: 

Կեչուտի ջրամբարը, Ջերմուկի չօգտագործվող թռիչքային ուղին և Ջերմուկի դահուկա-

սպորտի լանջը գտնվում են այս լանդշաֆտում:  

Հիմնական հատկանիշները 

  Կայուն լանդշաֆտ` գյուղերով և քաղաքներով, ճանապարհներով, ջրամբարներով 

և արդյունաբերական մնացորդներով, 

  Ջերմուկի տարածքում զբոսաշրջային և հանգստյան գոտիներ, 

  Արոտավայր` անասնապահության նպատակներով օգտագործվող, ցածր 

ինտենսիվության ոռոգելի հողեր և խոտհարքեր ենթաալպյան 

մարգագետիններում,  

  Գծային և ուղղահայաց առանձնահատկությունների առկայություն, այդ թվում 

ճանապարհներ, կայմեր ու սյուներ, որոնք ծառայում են որպես շեղիչ տարրեր. 

լանդշաֆտի այս տեսակում մարդու գործունեության ազդեցության խիստ 

զգացողություն, 

  Կտրուկ անտառոտ լանջեր և ձորեր դեպի հյուսիս (Ջերմուկի ազգային պարկ), 
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որտեղ կաղնու խիտ անտառները չափազանց բնորոշ են, 

  Անտառոտ ձորերի որոշ տարածքներ ծածկի և պարսպի զգացողություն են առա-

ջացնում, 

  Մարդիկ կարող են վայելել այս լանդշաֆտից դեպի շրջակա բարձրադիր 

լանդշաֆտը բացվող բաց տեսարանները, բաց նախալեռներից մինչև գագաթներ և 

բարձունքներ և դեպի ներքև՝ ցածրադիր հովիտներ: 

Ուսումնասիրվող տարածքի աշխարհագրությունը 

Այս լանդշաֆտի տեսակը առկա չէ Ծրագրի տարածքի կենտրոնական հատվածում, 

սակայն H-42 մայրուղուց դուրս եկող ճամփան Կեչուտի մոտ անցնում է այս լանդշաֆտով: 

Սույն լանդշաֆտը լայնորեն տարածված է Արփա գետի հյուսիսային լանջերին և Ծրագրի 

տարածքից հյուսիս ընկած ենթաալպյան հովիտների սարահարթում:  

 

Լանդշաֆտի փոփոխության նկատմամբ զգայունություն 

Լանդշաֆտի այս տեսակը ենթարկվել է մեծ փոփոխության՝ և բուն լանդշաֆտի, և 

մարդկային ազդեցության շնորհիվ. վերջինիս ազդեցությունը տարբեր է այս հատվածի 

ամբողջ երկայնքով: Զարգացել է հիմնականում Արփա գետի հյուսիսային հովիտը, որը  

հնարավոր է հետագայում կրկին զարգացում ապրի Ջերմուկի բնակավայրի ընդլայնման 

հետ կապված: Տվյալ լանդշաֆտից բացվում են տեսարաններ դեպի ավելի բարձր 

գագաթներ ու բարձունքներ, դեպի բաց սարահարթ և լանդշաֆտի սահմանին ընկած 

բարձր լանջեր, որոնք վայելում են այս լանդշաֆտում կենտրոնացած կամ 

ճանապարհորդող մարդիկ: Այդ տեսարանները զգայուն են փոփոխությունների 

նկատմամբ: Այս լանդշաֆտը նաև վտանգված է կաղնու անտառի կորստի տեսակետից, 

որը նրա կարևոր տարրերից մեկն է:  

Ջերմուկի պետական արգելավայրը - հատուկ պահպանվող բնական տարածք, որի մի 

մասը ընկած է սույն լանդշաֆտի տարածքում և զգայուն է լանդշաֆտի անմիջական 

փոփոխության նկատմամբ` կապված տարածքին չափազանց բնորոշ վայրի կաղնու 

անտառների առկայության հետ: 

 

Բարձր տափաստանային և սարահարթային արոտավայրեր 

Աղյուսակ 4.3.4. Բարձր տափաստանային և սարահարթային արոտավայրեր (հիմնականում 2000-

2300 մ ծ.մ.բ.) 
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Նկարագրություն 

Լանդշաֆտի այս տեսակը բնութագրվում է շատ բաց, արոտ-տափաստանի և արոտների 

առկայությամբ, որոնք զբաղեցնում են սարահարթի հատկապես հարթ կամ ավելի քիչ 

թեքություն ունեցող տեղամասերը` ժայռոտ գագաթների և բարձրադիր բլուրներից ներքև 

և ուսումնասիրվող տարածքի ժայռային ձորերից վերև: Այս լանդշաֆտում գերակշռում է 

լայնորեն տարածված տափաստանային բուսականությունը, որը որոշ տեղամասերում 

հատվում է դեպի վեր` ավելի թեք լեռնալանջերը հոսող գետերով և ջրահոսքերով: Ճանա-

պարհների երկայնքով դիտարկվել է բնակավայր, սակայն այս լանդշաֆտի ավելի բարձր 

տեղամասերը, որտեղ այն միանում է դեպի վեր տարածվող բարձրադիր լանջերին և 

բլուրներին, հիմնականում բնակեցված չեն, բացի սեզոնային հովիվներից: Լանդշաֆտը 

գտնվում է ենթաալպյան գոտու սահմանին: Այն լայնորեն օգտագործվում է սեզոնային 

հովիվների նախիրների, ոչխարի և այծի հոտերի կողմից, ինչպես նաև խոտաբույսեր և 

սնկեր հավաքողների կողմից, միայն բնակավայրերին մոտ գտնվող հատվածում առկա է 

որոշակի ոռոգելի տարածք: Գորայք և Ծղուկ բնակավայրերը գտնվում են Հայկական 

մետաքսի ճանապարհի (M-2 մայրուղու) վրա, Սպանդարյանի ջրամբարի մոտ, որը տա-

րածվում է տվյալ ընդարձակ տափաստանային և սարահարթային լանդշաֆտի երկայնքով 

դեպի ուսումնսարիվող տարածքից հարավ-արևելք: Այս լանդշաֆտը շարունակվում և 

ներառում է համեմատաբար հարթ տարածք, որը ձգվում է մինչև Ամուլսար լեռան 

արևելքում գտնվող Որոտանի հովիտ: 

Հիմնական հատկանիշները 

  Հարթ կամ գոգավոր մարգագետիններ և տափաստաններ, որոնք հատվում են 

վերևի բարձրադիր գոտուց հոսող հոսքերով ու գետերով, 

  Բաց արոտավայրերի ընդարձակ տարածքներ, որոնց վերին սահմանը ձգվում է 

դեպի ենթաալպյան մարգագետիններ, 

  Բնակավայր` կենտրոնացած M-2 մայրուղու վրա դեպի հարավ և արևմուտք,  

  Մարդու գործունեության նվազագույն ազդեցություն, հեռու է հիմնական 

ճանապարհների միջանցքներից և Սպանդարյանի արհեստական մեծ ջրամբարից. 

որոշ կառուցված տարրերի առկայություն, այդ թվում` գազի խողովակաշար, 

սյուներ ու կայմեր, 

  Լայնածավալ բաց տարածության, բնականի ընկալման և մենության 

զգացողություն,  
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  Ծառածածկի բացակայություն, 

  Տեղի կամ ֆոկալ տարածք ձևավորող ժայռոտ գագաթների հեռավոր տեսարաններ: 

Ուսումնասիրվող տարածքի աշխարհագրությունը 

Լանդշաֆտի այս տեսակը առկա չէ Ծրագրի արդունքու խախտված ու սահմանափակված 

տարածքում (Նկար 4.1.6), սակայն Ծրագրի մի քանի ենթակառույցներ նախատեսված են 

այս լանդշաֆի մոտ, որը ձգվում է Որոտանի հովտի հատակով և հարավում` 

Սպանդարյանի ջրամբարը և Գորայքի մոտ Որոտանի լեռնանցքի ստորոտը շրջապատող 

սարահարթով:  

Լանդշաֆտի փոփոխության նկատմամբ զգայունություն  

Այս լանդշաֆտի համեմատաբար թույլ զարգացած հյուսիսային հատվածի պատճառով 

(բացառությամբ մինչև Որոտանի հովիտը ձգվող գրունտաիյն ճանապարհի և ՓՀԷԿ 

պատնեշի): Այստեղ կարող են լայնածավալ զարգացումներ տեղի ունենալ, որը կարող է 

հանգեցնել հողի ծածկույթի և կազմի էական փոփոխությունների: Թեև տարածքի հարա-

վային հատվածում որոշակի զարգացումներ դիտարկվել են, դրանք հատկապես կենտրո-

նացած են M-2 մայրուղում՝ Սպանդարյանի ջրամբարի մոտ և էապես չեն խախտում շրջա-

կա բնական լանդշաֆտի և բաց տարածության ընկալումը: Ֆոկալ տարածքներ հանդի-

սացող հեռու գագաթների տեսարանների փոփոխությունները կարող են ընկալվել այս 

բաց լանդշաֆտներից:  

Բարձրադիր բլուրներ և արոտավայրեր 

Աղյուսակ 4.3.5. Բարձրադիր բլուրներ և արոտավայրեր (հիմնականում 2300–2700 մ ծ.մ.բ.) 

Նկարագրություն 

Լանդշաֆտի այս տեսակը տարածված է զառիթափ լանջերով ենթաալպյան գոտում և 

կազմում է անցման գոտի լայնատարած ցածր նախալեռներում կամ տափաստանային 

սարահարթում և ժայռոտ գագաթներով ցածր ալպյան գոտում և բարձրավանդակում, 

որոնք դիտարկվել են այս բլուրներից ավելի բարձր տեղամասերում: Այդ բարձրադիր 

բլուրներին բնորոշ է ոչ խորը հողաշերտը, իսկ ավելի բարձրադիր մասերում տարածված 

են ժայռային մերկացումներ, զառիթափ լանջերին դիտարկված թափվածքներով, որոնք 

լցվում են լեռնային գետակները, որոնք սնվում են վերևի բարձր ժայռոտ գագաթների 

ջրերից: Լանդշաֆտը օգտագործվում է սեզոնային անասնապահության նպատակներով` 

որպես ոչխարների, այծերի և կովերի արոտավայր, և խոտաբույսեր ու սնկեր հավաքող-
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ների կողմից: Ընդարձակ անտառապատ տարածքներ են բնորոշ լանդշաֆտի այս տեսա-

կին, որոնք տարածվում են դեպի ուսումնասիրվող տարածքի հյուսիսային ծայրամաս, 

սակայն Ծրագրի տարածքը շրջապատող բարձրադիր բլուրները հիմնականում ծառա-

զուրկ են` խոտով և ցածր թփերով, կամ փռված ալպյան թփերով ծածկված, որոնք բուսա-

կանության գերակշռող տեսակներն են այս տարածքում: 

 

Հիմնական հատկանիշները 

  Բարձր գագաթների թեք բարձրադիր լանջեր, 

  Ենթալպյան մարգագետիններ, սեզոնային անասնապահության, հովիվների կացա-

րանների և հյուղակների վկայություն, 

  Լայնատարած, ընդարձակ և բաց լանդշաֆտ, 

  Անկայուն, մարդու գործունեության և կառուցված տարրերի բացակայություն, 

  Բարձրության, հեռավորության և համեմատաբար վայրի բնության զգացողություն, 

  Ընդարձակ տեսարաններ դեպի ներքև և դեպի շրջակա լանդշաֆտ, 

  Ծրագրի տարածքում  ծառածածկի բացակայություն և քիչ բուսածածկ կամ  բուսա-

ծածկի բացակայություն, 

  Ձյունածածկ տարվա 6 ամսվա ընթացքում, որի արդյունքում ենթալպյան 

բուսածածկի առկայություն: 

Ուսումնասիրվող տարածքի աշխարհագրությունը 

Լանդշաֆտի այս տեսակը տարածված է Ծրագրի արդյունքում խախտված տարածքում, 

որտեղ նախատեսված են Ծրագրի որոշ ենթակառույցներ: Լանդշաֆտը զբաղեցնում է 

Ամուլսար լեռան բարձրադիր լանջերը և հյուսիս ընկած Էրատոյի կլորավուն գագաթը: 

Ուսումնասիրվող տարածքում լանդշաֆտի տեսակը նաև տարածվում է Զանգեզուրի 

լեռնաշղթայի ենթալպյան գոտում դեպի Ծրագրի տարածքից հյուսիս, հյուսիս-արևելք և 

հարավ: 

Լանդշաֆտի փոփոխության նկատմամբ զգայունություն 

Բնորոշ է այս լանդշաֆտից վեր ընկած ժայռոտ գագաթների և բարձունքների տեսանե-

լիությունը և հետևաբար այս լանդշաֆտը կարող է զգայուն լինել զարգացման նկատմամբ, 

որի արդյունքում այդ տեսարանները, հեռավորության և համեմատաբար վայրի բնության 

զգացողությունները կփոխվեն: Ենթալպյան լեռնային բուսականությունը զգայուն է փոփո-
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խության նկատմամբ, քանի որ երկար տևող ձյունածածկը նշանակում է դանդաղ աճի 

տեմպեր:  

Ջերմուկի պետական արգելավայրը՝ հատուկ պահպանվող բնական տարածք, որը հիմնա-

կանում գտնվում է լանդշաֆտի այս տեսակում և զգայուն է լանդշաֆտի ուղղակի փոփո-

խության նկատմամբ, քանի որ տարածքին չափազանց բնորոշ է վայրի կաղնու անտառա-

ծածկը:  

Բարձր ժայռոտ գագաթներ   

Աղյուսակ 4.3.6. Բարձր ժայռոտ գագաթներ (հիմնականում 2700 մ-ից բարձր) 

Նկարագրություն 

Լանդշաֆտի այս տեսակը ներառում է ժայռոտ գագաթներ, իսկ ավելի ընդարձակ 

տարածք զբաղեցնում են բարձր ենթալպյան սարահարթերը կամ Զանգեզուրի լեռնա-

շղթայի լեռնագագաթներում ցածր ենթալպյան լանդշաֆտը: Հիմնականում զբաղեցնում է 

ծովի մակարդակից 2700 մ-ից ավել բարձրություններ, գագաթներն ու հորիզոնում նշմար-

վող լանջերը կազմված են հրաբխային ապարների դուրս ցցվածքներով և թափվածքներով 

լանջերից` ոչ խորը հողային շերտով և ենթալպյան նոսր բուսածածկով: Ժայռոտ գագաթ-

ներն ու բարձունքները կազմում են շրջակա լանդշաֆտներից տեսանելի հորիզոնը և 

հանդիսանում են ավելի ներքև ընկած հովտի լանդշաֆտներից երևացող տարբերակման 

նշաններ: Լանդշաֆտում դիտարկվել են մարդու գործունեության ազդեցության մի քանի 

նշաններ. ոչխարների և այծերի հոտ է նկատվել լանջերի ստորոտում գարնանն ու 

ամռանը: 

Հիմնական հատկանիշները 

  Ժայռոտ գագաթներ և մերկացումներ, զառիթափ լանջեր, դատարկ գրունտ և 

թափվածքներով տեղամասեր, 

  Լայնարձակ, վիթխարի բաց լանդշաֆտ, 

  Անկայուն, մարդու գործունեության ազդեցության և կառուցված տարրերի 

բացակայությամբ, 

  Բարձրության, մոտիկության, հեռավորության և համեմատաբար վայրի բնության 

զգացողություն, 

  Շրջակա լանդշաֆտի ընդարձակ և համայնապատկերային տեսարաններ, 

  Նշանավոր գագաթներ, որոնք հայտնի են տեղական և ռեգիոնալ մասշտաբով, 
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  Ձյունածածկ տարվա 6 ամսվա ընթացքում: 

Ուսումնասիրվող տարածքի աշխարհագրությունը 

Լանդշաֆտի այս տեսակը զբաղեցնում է Ծրագրի արդյունքում խախտված տարածքի մի 

փոքր տեղամաս և ուսումնասիրվող տարածքի համեմատաբար փոքր հատված, թեև այն 

ավելի տարածված է դեպի հյուսիս և հարավ: Հյուսիսային Էրատո, Էրատո, Տիգրանես և 

Արտավազդես գագաթներից կազմված գծային լեռնաշարքը, որը շարունակվում է դեպի 

հարավ և զբաղեցնում Արշակ երկրորդական գագաթը: Լանդշաֆտի այս տեսակը 

տարածվում է նաև Զանգեզուրի լեռնաշղթայի բարձր լեռնագագաթների երկայնքով, 

Ծրագրի տարածքի հյուսիս-արևելյան, հարավային և հյուսիս-արևմտյան հատվածում, 

Ամուլսար լեռից մոտ 10 կմ հեռավորության վրա:  

Լանդշաֆտի փոփոխության նկատմամբ զգայունություն 

Լանդշաֆտի այս տեսակի ժայռոտ գագաթներն ու բարձրունքները զգայուն են վիզուալ 

տեսանկյունից միջամտական/ինտրուզիվ զարգացման նկատմամբ, որը կարող է նվազեց-

նել գագաթների որոշակի ֆիզիկական հատկանիշներ, կամ ենթալպյան լանդշաֆտի 

վերացման պատճառ դառնալ: Մոտիկության, հեռավորության և վայրի բնության ընկալ-

ման որակները զգայուն են լանդշաֆտի ուղղակի փոփոխության կամ շրջակա լանդշաֆտ-

ների միջև զարգացման փոխադարձ տեսանելիության նկատմամբ: 

Ջերմուկի պետական արգելավայր՝ հատուկ պահպանվող բնական տարածք, որը մասամբ 

գտնվում է լանդշաֆտի այս տեսակում և զգայուն է լանդշաֆտի ուղղակի փոփոխության 

նկատմամբ, քանի որ տարածքին չափազանց բնորոշ է վայրի կաղնու անտառածածկը:   

 

4.3.7 Վիզուալ ասպեկտ 

Վիզուալ ազդեցությունների գնահատման համար վիզուալ ելակետային տվյալների 

ստեղծումը ներառում է երեք փուլ. 

  Ծրագրի և նրա բաղադրիչ մասերի վրա վիզուալ ազդեցության չափի որոշում, 

  Պոտենցիալ վիզուալ ընկալիչների որոշում (մարդկանց խումբ) ովքեր կարող 

են տեսնել Ծրագրի կառույցները կամ հատվածները, 

  Ներկայացուցչական դիտակետերի ստեղծում, որտեղից 

ընկալիչները/մարդիկ հնարավորություն կունենան դիտելու Ծրագրի 

կառույցները կամ հատվածները: 
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Վիզուալ ելակետային տվյալները գնահատելու գործընթացը իրականացվել է 

նախագծի վաղ շրջանում տվյալների կրկնության հիման վրա, երբ Ծրագրի 

տեսանելիությունը ավելի ինտենսիվ էր՝ մաքսիմում ներկայացնելով տվյալ 

իրողությունը: Ծրագրի զարգացմանը զուգընթաց, վիզուալ ելակետային տվյալները 

թարմացվել են, ներառելու նախագծում կատարված փոփոխությունները՝ որպես 

արդյունք կրկնվող գործընթացների և մեղմացման միջոցառումների, որոնք 

նախագծի մասն են:   

 

Տեսանելիության աստիճանի որոշում 

Ծրագրի իրականացման տարածքում ծրագրի տեսանելիության տեսական 

մակարդակը գնահատվել է մի շարք տեսանելիության տեսական գոտիների 

քարտեզների պատրաստման միջոցով, որն իրականացվել է ռելիեֆի կետերի միջև 

տեսանելիության և մոդելում ստեղծված ծրագրային բաղադրիչների հաշվարկման 

միջոցով: 

ՏՏԳ-ների քարտազները սատցվել են համակարգչային ծրագրային ապահովման 

(Arc GIS) օգտագործման միջոցով: Ծրագիրը հաշվարկում է այն տարածքները, 

որոնցից հնարավոր է տեսանելի ծրագրային բաղադրիչները: 

Սա իրականացվում է «մերկ ռելիեֆի» վրա համակարգչային ծրագրի կողմից 

մշակված մոդելի վրա, որում ռելիեֆի անհարթությունների պատճառով աննշան 

ծածկումները հաշվի չեն առնվում (այսինքն, բերված լուծաչափից ցածր տվյալները) 

և դասակարգումը կատարվում է ըստ բուսականության տիպերի:  Օգտագործվել է 

50 x 50 մ ցանց, որը նշանակում է, որ ցանցի յուրաքանչյուր 50 մ կետում 

համակարգիչը ստանում է «տեսանելի» կամ «անտեսանելի» արդյունք 

(համապատասխանաբար +1 և -1 արժեքները): 

Ցանցում  ընկալիչների որոշման համար օգտագործված կետերի հեռավորությունն 

ընտրվել է գետնի մակարդակից 2 մ բարձրության պայմաններում, որը 

համապատասխանում է մարդու աչքի համար տեսանելի  բարձրությանը: ՏՏԳ-ների 

տարածման գոտին ցուցադրելու համար +1 և -1 արժեքների իզոգծային քարտեզի 
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վրա դրվում է  հիմնական քարտեզը: Հարկ է նշել, որ ծրագիրը շարունակական 

տվյալների փոխարեն օգտագործում է կետի բարձրության տվյալները, իսկ 

տեղագրությունը սահմանվում է կետերի միջև տարված ուղիղ գծերի միջոցով: Այդ 

պատճառով այս ծրագրի միջոցով փոքր մասշտաբային տեղագրական առանձ-

նահատկությունները հնարավոր չէ հաշվի առնել: Քանի որ ծրագրում օգտագործ-

վում է «մերկ ռելիեֆի» մոդելը, ապա ենթադրվում է, որ ծրագրի միջոցով ստացված 

արդյունքները գերցայտուն կերպով են ցուցադրում հնարավոր տեսանելիությունը, 

այդ պատճառով ներկայացնում են առավելագույն հնարավոր տեսանելիության 

շեմը: 

Ապա, տեսական տեսանելիության փոփոխվող տարածման գոտու սահմանման, 

ՏՏԳ-ների սահմաններում նշված հնարավոր տեսողական ընկալիչների որոշման և 

ՏՏԳ-ներում ներկայացուցչական տեսողական կետերի որոշման նպատակով ՏՏԳ-

ները որոշվել են նաև Ծրագրի իտերատիվ նախագծման ընթացքում:  

 

Հնարավոր տեսողական ընկալիչների բացահայտում  

Նախնական համակարգչային ուսումնասիրության և դաշտային այցելությունների 

շրջանակներում սահմանվել են հետևյալ տեսողական ընկալիչները, որոնք 

տեսողական ազդեցության տարածման գոտու փոփոխության հետ մեկտեղ ևս 

ծրագրի նախագծման ողջ ընթացքում թարմացվել են. 

  Բնակիչներ՝ ներառյալ ազդակիր համայնքներում և առավել ցրված 

բնակավայրերում կենտրոնացած բնակչությունը, 

  Զբոսաշրջիկներ և տարածքի այցելուներ, 

  Հանգստի կազմակերպման համար տարածքն օգտագործող ընկալիչներ, 

որպիսին են Ջերմուկում դահուկասահքի համար օգտոգործվող լանջերը, 

  Ճանապարհներով, շավիղներով և արահետներով ուսումնասիրության 

տարածքում ճանապարհորդող մարդիկ, ներառյալ մեծ և փոքր 

ճանապարհները, և 

  Իրենց աշխատավայրերում գտնովող մարդիկ. ներառյալ սեզոնային 

հովիվներն ու ֆերմերները: 
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Հնարավոր ներկայացուցչական դիտակետերի բացահայտում 

Նախագծի իտերացիայի գործընթացի ընթացքում որոշվել են մեծ քանակությամբ 

հնարավոր դիտակետեր, որոնք ծրագրի նախագծի փոփոխությունների 

ներգրավմանը զուգընթաց կատարելագործվել են: Տեսողական ազդեցությունների 

գնահատման համար օգտագործված ավարտական դիտակետերն ընտրվել են 

համաձայն ստորև բերված չափանիշների. 

  Ըստ հանրային հասանելիության/մատչելիության, 

  Ըստ ընկալիչների քանակության կամ ըստ ազդակիր դիտորդների համար 

հատուկ նշանակության, 

  Ըստ դիտակետերի, ուղղությունների և բարձրությունների միջև 

հեռավորության ներկայացուցչական շարքի (կարճ, միջին և երկար 

հեռավորության վրա տեսանելի պատկեր), 

  Ըստ տեսողական պատկերի (անշարժ պատկեր, բնակավայրերից ու 

երթուղիների երկարությամբ հաջորդական կետերից դիտարկվող տեսարան), 

  Ըստ տեսարանների տիպերի (համայնապատկեր, հեռապատկեր, 

առկայծում), և 

  Ըստ Ծրագրի տարբեր հատվածներից տեսանելի հնարավոր տեսանելի 

պատկերների: 

Ներկայացուցչական դիտակետերն ու առավել պարզ տեսարաններով տեղանքներն 

ընտրվել են ավարտական ՏՏԳ-ներում նշված տեսական տեսանելիության 

սահմաններում: Վերջիններս թվարկված են, իսկ դրանց տեղանքները ցուցադրված 

են 6.5 բաժնի քարտեզներում: Ուսումնասիրվող տարածքում գոյություն ունեցող, 

առաջարկվող և յուրաքանչյուր ներկայացուցչական գնահատված դիտակետից 

տեսանելի տեսարանները նկարագրվում և ցուցադրվում են ԲՍԱ գնահատման 6.5 

բաժնում: 


	4.3 Լանդշաֆտ և վիզուալ ռեսուրսներ  
	4.3.1 Ներածություն
	4.3.2 Ուսումնասիրվող տարածքը
	4.3.3 Ռեգիոնալ տեղագրություն
	4.3.4 Տեղանքի ռելիեֆը
	4.3.5 Ծրագրի տարածքի ռելիեֆը և լանդշաֆտը
	Բացահանքեր
	Դատարկ ապարների լցակույտ
	Լուսանկար  4.3.2. Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ) Հյուսիսային Էրատոյի հյուսիասային հատվածից: Նկարում նկատելի է ԴԱԼ-ից դեպի արևելք տեղակայված ժամանակավոր երկրաբանահետախուզական ճամբարը 
	Ջարդիչ և տեսկավորիչ հանգույց 
	Լուսանկար 4.3.3. Ջարդիչ և տեսակավորիչ հանգույցի տեղամասնը՝ Փոքր Էրատոյի արևմտյան կողերից դեպի արևմուտք և հարավ-արևմուտք
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