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Բովանդակություն 

Ներածություն 

ԳԼՈՒԽ 1.  Համայնքային զբոսաշրջության գաղափարը  

ԳԼՈՒԽ 2   Համայնքում զբոսաշրջության ռեսուրսների և ենթակառուցվացքի  
գնահատում  

   2.1.   Գյուղի և համայնքի մասին 

   2.2. Լանդշաֆտային բազմազանություն և բնական պաշարներ 

  Աշխարհագրություն 

  Բուսական և կենդանական աշխարհ 

  Բնական աղբյուրներ 

    2.3.  Պատմական և մշակութային ռեսուրսներ 

  Պատմաաշխարհագրական համառոտ ակնարկ 

  Կողբի պատմության թանգարան 

  Պատմամշակութային վայրեր և կոթողներ 

  Մշակույթ և արհեստներ 

  Մշակութային լանդշաֆտ   

  Առանձնահատուկ կերակրատեսակներ   

   2.4. Կացարաններ, սննդի և վաճառքի կետեր 

   2.5.  Հասանելիություն, ճանապարհներ, փոխադրամիջոցներ  

   2.6. Տեղեկատվական/Այցելուների ծառայություններ 

   2.7.  Առողջապահական հիմնարկներ 

   2.8.  Ջրի և էներգիայի մատակարարում, կոյուղի  

   2.9. Մասնավոր ֆինանսավորում 

ԳԼՈՒԽ 3.  Զբոսաշրջային գրավչության վայրեր  հարևան տարածքներում 
(համայքներում) 

  Պատմա-մշակութային վայրեր  հարևան տարածքներում 

  Բնության արահետ` Կիրանց և Սամսոնի կիրճեր 

 Ապագա Տուր (www.apaga.info) 

ԳԼՈՒԽ 4. Զբոսաշրջության կառավարման ձևեր և առաջարկություններ  

   4.1.  Համանքում զբոսաշրջության զարգացման համաձայնեցված տեսլականի 
մշակում  

  Համայնքի հետ քննարկումների մեթոդաբանություն 

  Կողբ գյուղում ՀԶ տեսլականի և նպատակների շուրջ նախնական 
քննարկումների արդյունքներ 
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   4.2.   Մարդկային ռեսուրսների և մասնագիտական ունակությունների զարգազում 

   4.3.    Ֆիզիկական ենթակառուցվածք   

  Այցելուների կենտրոն 

  Կացարաններ 

  Տեղեկացնող և բացատրող ենթակառուցվածք 

  Այցելուների ֆիզիկական կարիքների համար ենթակառուցվածք 

   4.4.   Տեղեկատվություն և բացատրություն (ինտերպրետացիա)  

   4.5    Սարքավորումներ և հանդերձանք 

   4.6. Առաջարկվող տուրիզմի տեսակներ և երթուղիներ   

   4.7.  Շուկայավարում և գովազդ  

  Այցելուների նպատակային խմբերի բացահայտում 

  Գովազդային նյութերի ստեղծում,  այդ թվում` վեբկայքի ստեղծում և 
սպասարկում 

  Գովազդային նյութերի տարածում 

  Ճանաչողական և գովազդային այցերի անցկացում 

  Մասնակցություն զբոսաշրջային միջոցառումներին   

  Հարցումների և դիմումների սպասարկում 

 4.8. Համագործակցություն զբոսաշրջության մասնավոր հատվածի հետ   

 4.9  Աջակցություն տուրօպերատորների և այցելուների կողմից  

 4.10. Համագործակցություն զբոսաշրջության լիազոր մարմինների հետ  

 4.11. Համայնքային զբոսաշրջության ֆինասավորումը 

 4.12.  Գործողությունների պլան 

 

Օգտագործված գրականություն 

 

Հավելված 1.     Բնության և գյուղական վայրերի հետ կապված տուրեր կազմակերպող 
հայկական տուրօպերատորների ցուցակ և կոնտակտային տվյալներ 

Հավելված  2.     Բնության արահետ` Կիրանց և Սամսոնի կիրճեր 
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Ներածություն 

Տավուշի մարզի Կողբ համայնքի համար համայնքային զբոսաշրջության ծրագրի 
նախագիծը մշակվել է “Անտառային օրենսդրության կիրարկման և անտառային 
ոլորտի կառավարման բարելավում Եվրոպական հարևանության 
քաղաքականության արևելյան երկրներում և Ռուսաստանում” (ENPI-FLEG) 
տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում Բնության համաշխարհային 
հիմնադրամի (´ÐÐ/WWF) հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից որպես “Անտառի 
օգտագործման այլընտրանքային ձևերը, մասնավոր սեկտորի և տեղական 
բնակչության համար անտառային պաշարների հասանելիությունը, պիլոտային 
ծրագրեր ուղղված անտառների կայուն օգտագործմանը և համայնքների 
կենսամիջոցների բարելավմանը” գործողության մի մաս: 2010թ-ին նույն 
գործողության շրջանակներում Կողբ համայնքի համար մշակվել էր պիլոտային 
ծրագիր, որի մի բաղադրիչն ուղղված է համայնքում անտառի հետ կապված 
էկոտուրիզմի զարգացմանը:  

Պիլոտային ծրագրի մշակման ընթացքում կատարված ուսումնասիրությունները 
ցույց են տվել, որ էկոտուրիզմը համայնքի համար համարվում է հեռանկարային 
ոլորտ, որը կարող է այլընտրանքային կենսամիջոցների աղբյուր հանդիսանալ, 
ինչպես նաև ապահովել անտառի օգտագործումն առանց անտառին վնաս 
պատճառելու: Տարածքում առկա են էկոտուրիզմի զարգացման լավ նախադրյալներ` 
գեղեցիկ բնություն և անտառներ, հետաքրքիր բնական և մշակութային 
ժառանգություն, “Զիկատար” արգելավայրը և “Զիկատար” անտառի ուսուցողական 
տարածաշրջանային կենտրոնը և այլն: Այդ պատճառով պիլոտային ծրագրի 
համաձայն նախատեսվել էին էկոտուրիզմի զարգացմանն ուղղված մի շարք 
գործողություններ, այդ թվում համայնքային զբոսաշրջության ծրագրի մշակում:  

Այս ծրագրի նախագիծը ներառում է տարածքի նկարագրությունը, բնական և  
մշակութային ժառանգությունը, մարդկային ռեսուրսները և համայնքի 
ներգրավվածությունը, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքը և այլ ռեսուրսները, 
համագործակցությունը տուր-օպերատորների հետ, զբոսաշրջության զարգացման 
գործողությունների պլանը և այլն: Այն կարող է հիմք հանդիսանալ համայնքում 
զբոսաշրջության զարգացման համար: 
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ԳԼՈՒԽ 1.  Համայնքային զբոսաշրջության (ՀԶ) գաղափարը  
Զբոսաշրջությունը աշխարհում ամենաարագ զարգացող ամենամեծ 
արդյունաբերությունն է, որի տարեկան աճը կազմում է 7,4%: Զբոսաշրջությունը 
առանցքային բառ է դարձել գյուղական զարգացման և չքավորության նվազեցմանն 
ուղղված ծրագրերում և տեղական համայնքների մշակութային բազմազանության 
պահպանության ոլորտում: Շատ գյուղական վայրերում զբոսաշրջությունը 
համարվում է գյուղի տնտեսության բազմազանեցման հիմնական տարբերակը` 
ուղղված գյուղական բնակչության համար նոր հեռանկարների ստեղծմանն ու 
չքավորության կամ հողերից հրաժարվելու դեպքերի նվազեցմանը:  

Գյուղական զբոսաշրջության ամենահայտնի  տեսակներից է համայնքների վրա 
հիմնված զբոսաշրջությունը (ՀԶ): ՀԶ-ի հիմնական բաղադրիչը զբոսաշրջության 
միջոցով ֆոնդերի հավաքագրումն է`ի  նպաստ գյուղերի զարգացմանն ու բնության 
պահպանությանը:  

ՀԶ-ն զբոսաշրջության տեսակ է, որի զարգացման, կառավարման և  վերահսկման 
գործընթացներում ներգրավված են մեծ թվով տեղաբնակներ, իսկ ստացված եկամտի 
մեծ մասը մնում է համայնքի ներսում:  

Համայնքի բնակիչները, նույնիսկ նրանք, ովքեր անմիջականորեն ներգրավված չեն 
զբոսաշրջային ձեռնարկություններում, ստանում են որոշակի եկամուտ (օրինակ` 
համայնքային ֆոնդ, բազմապատկիչ ազդեցություն` աճ արդյունաբերության այլ 
ոլորտներում և այլն): ՀԶ-ն կարող է լրացուցիչ կողմնակի եկամուտ ապահովել, 
սակայն չպետք է փոխարինի ավանդական տնտեսական գործունեությանը` 
դառնալով համայնքի միակ և հիմնական եկամտի աղբյուրը: ՀԶ-ի հիմնական 
առանձնահատկություններն են. 

  Կրթություն և բացատրություն` որպես զբոսաշրջության ոլորտում 
տրամադրվող ծառայության մաս, 

  Բնության պահպանության հարցերի վերաբերյալ տեղի բնակիչների և 
այցելուների իրազեկության բարձրացում, 

  Հիմնականում (ոչ բացառապես) կազմակերպվում է փոքր խմբերի համար 
փոքրամասշտաբ, մասնագիտացված տեղական կառույցների կողմից, 

  Նվազեցնում է բացասական ազդեցությունները բնական և սոցիալ-
մշակութային միջավայրի վրա, 

  Նպաստում է բնական տարածքների պահպանությանը` դրանց կառավարման 
համար տնտեսական օգուտների ստեղծման միջոցով: 

 

Ավելին, տեղական համայնքները կարող են առաջարկել հետևյալ ծառայությունները. 

  ուղեկցում, 

  տրանսպորտի ապահովում, 

  սննդապահովում, 

  կացարանների ապահովում, 
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  արհեստներ, 

  մշակութային միջոցառումներ (պարեր, երգեր, պատմություններ և այլն), 

  մշակութային ցուցադրումներ և ուսուցում (մանվածքագործություն, 
գյուղատնտեսական աշխատանքներ, երաժշտություն, արհեստագործություն, 
խոհարարություն և այլն): 

 

ՀԶ մոդելները 

Կարող են գործել համայնքային զբոսաշրջության տարբեր մոդելներ: 

Մոդել 1. Ողջ համայնքը ներգրավված է ծրագրում: 

Մոդել 2. Ծրագրում ներգրավված է համայնքի կամ ընտանիքների մի մասը: 

Մոդել 3. Համայնքի կամ համայնքի որոշ անդամների և բիզնես գործընկերների 
համատեղ ձեռնարկություն: 

Աղյուսակ 1. Զբոսաշրջության մեջ համայնքի ներգրավվածության տարբեր ձևեր 

 

Ձեռնարկության/ կառույցի 
տեսակը 

Տեղական ներգրավվածության 
մակարդակը 

Օրինակներ 

Դրսի գործարարների 
կողմից կառավարվող 
մասնավոր բիզնես 

 Զբաղվածություն, աշխատանք 

 Ապրանքների և ծառայությունների 
մատակարարում 

 Խոհանոցի աշխատակազմ  
կացարաններում 

 Սննդի, շինանյութի և այլնի վաճառք 

Տեղի անհատների կողմից 
կառավարվող 
ձեռնարկություն կամ  ոչ 
պաշտոնական  
գործունեություն 

 Ձեռնարկության սեփականություն 

 Ինքնազբաղվածություն 

 Ապրանքների և ծառայությունների 
մատակարարում 

 Ձեռքի աշխատանքների վաճառք, սննդի 
կետ, վրանային ճամբարներ, հյուրատներ 

 Ուղեկցման ծառայություն 

 Սննդի և այլի վաճառք 

Համայնքային 
ձեռնարկություն 

 Կոլեկտիվ սեփականություն 

 Կոլեկտիվ կամ անհատական 
կառավարում 

 Ապրանքների և ծառայությունների 
մատակարարում 

 Զբաղվածություն կամ աշխատուժի 
տրամադրում 

 Համայնքային ճամբարներ 

 Արհեստի կենտրոն 

 Մշակութային կենտրոն 

 Կացարան հյուրերի համար 

Համայնքային և մասնավոր 
անձանց համատեղ 
ձեռնարկություն 

 Պայմանագրային 
պարտավորություններ կամ կիսովի 
սեփականություն 

 Եկամտի մասնաբաժին 

 Ռեսուրսների 
վարձակալում/ներդրում 

 Մասնակցություն որոշումների 
կայացմանը 

 Կացարաններից և/կամ տուրերից 
ստացված եկամտի մասնաբաժնի 
տրամադրում տեղի համայնքին 
համաձայնեցված պայմաններով 

 Համայնքը վարձակալության է տալիս 
հող (ռեսուրսներ) 
կացարաններին/զբոսաշրջային այլ 
գործունեությանը 
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Զբոսաշրջության 
պլանավորման մարմին 

 Խորհրդատվություն 

 Ներկայացուցչություն 

 Մասնակցություն 

 Տեղական խորհրդատվություններ 
տարածաշրջանային զբոսաշրջության 
պլանավորման նպատակով 

 Համայնքի ներկայացուցիչներ 
զբոսաշրջության խորհրդում և 
պլանավորման նիստերում 

Աղբյուր` Հարմարեցվել է Էշլի/Ռոյից 1998 

 

Եկամտի բաշխումը բարդ գործընթացներից է: Անիրատեսական ակնկալիքներից 
խուսափելու համար պետք է գիտակցել, որ զբոսաշրջությունից ստացված եկամուտը 
երբեք չի կարող հավասարաչափ բաշխվել համայնքի ներսում:  

Համայնքի առավել գործուն/ազդեցիկ և ակտիվ բնակիչները սովորաբար ավելի մեծ 
մասնաբաժին են ունենում, որը բնականոն երևույթ է ողջ աշխարհի տնտեսական 
ոլորտում` լինի դա համայնք Նիկարագուայում, թե Նորվեգիայում: Այնուամենայնիվ, 
ՀԶ-ի հիմնական նպատակներից մեկը կոլեկտիվ եկամուտն է և դրա արդարացի 
բաշխումը: Կոլեկտիվ եկամուտը կարող է ներդրվել համայնքի կողմից օգտագործվող 
արտադրություններում (օրինակ` ջրամբարներ, արեգակնային էներգիա, 
ջրամատակարարում, առողջապահական կամ կրթական ծրագրեր) կամ 
տրամադրվել համայնքի ամենաաղքատ ընտանիքներին: 

  

Աղյուսակ 2. ՀԶ-ի առավելություններն ու սահմանափակումները 

 
Առավելությունները`դրական սցենար Սահմանափակումները և թերությունները` 

բացասական սցենար  

Տեղական զարգացման ոլորտում 
 Բավական շատ աշխատատեղերի ապահովում 

տեղաբնակների` հատկապես երիտասարդների և 
կանանց համար` ուղղված տեղական չքավորության 
նվազեցմանը  

 Համայնքային եկամուտ 

 Բիզնեսի հնարավորություններ 

 Գործնական հմտությունների ձեռքբերում 

 Առնչվող ենթակառուցվածքների ապահովում 
(ճանապարհներ, հեռախոսակապ, ջուր, 
էլեկտրաէներգիա) 

 Ինստիտուցիոնալ զարգացում 

 Հպարտություն 

 Գյուղական տարածքներից դեպի քաղաք արտագաղթի 
դադարեցում 

 Տեղական վերահսկողություն և պատասխանատվություն 
համայնքում իրականացվող գործողությունների և 
համայնքների կողմից օգտագործվող ռեսուրսների 
հանդեպ  

 Երիտասարդների կրթություն ավանդական և  արևմտյան 

 Փոքր ներդրում ուսուցման ոլորտում 

 Ռիսկային ներդրում 

 Ենթակառուցվածքներ միայն 
զբոսաշրջիկների (ոչ թե բնակիչների) համար 

 Վերահսկողություն դրսի անձանց կողմից 
(Կառավարություն, գործարար սեկտոր, ՀԿ-
ներ) 

 Տեղական կոնֆլիկտների սրում հատկապես 
հարևան համայնքների հետ, որոնք, 
բնակվելով նույն տարածաշրջանում, որևէ 
եկամուտ չեն ստանում ՀԶ-ից 
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Առավելությունները`դրական սցենար Սահմանափակումները և թերությունները` 
բացասական սցենար  

գիտությունների ոլորտում, ինչպես նաև 
արտերկրացիների գիտելիքների ավելացում համայնքի 
նպատակների ու կենսակերպի վերաբերյալ 

Տնտեսական աճի ոլորտում 
 Ավելի մեծ տեղական եկամուտ 

 Տեղական տնտեսության խթանում, բազմապատկիչ 
ազդեցություն գյուղատնտեսության և տեղական այլ 
գործունեության ոլորտներում 

 Տնտեսական բազմազանություն հատկապես գյուղական 
տարածքներում, ուր միայն գյուղատնտեսական 
զբաղվածությունը բավարար չէ 

 Համայնքում փոքր և միջին ձեռնարկությունների խթանում 

 Պատասխանատու բիզնեսի կարևորության շեշտում 

 Անկայուն պահանջարկ 

 Գերկախվածություն 

 Կոնֆլիկտ համայնքի բնակիչների միջև 
եկամուտների բաշխման հարցում 

 Տեղական ապրանքների գների աճ 

 

Պահպանության և մշակույթի ոլորտում 
 Բնական ռեսուրսների կառավարման խթանում 

 Բնապահպանության կարևորության վերաբերյալ 
ճանապարհորդողների և տեղաբնակների կրթություն 

 Թափոնների կառավարման բարելավում 

 Կենսաբանական բազմազանության, ջրերի, անտառների, 
մշակութային լանդշաֆտների, հուշարձանների և այլնի 
պահպանության  բարելավում  

 Մշակութային արժեքների պահպանություն և ընդլայնում 

 Տեղական ավանդույթների և արհեստների վերածնունդ 

 Մշակութային գիտելիքների և փորձի փոխանակումը կարող 
է օգտակար լինել թե' հյուրերի, և թե' հյուրընկալողների 
համար 

 Եկամտի աճը հնարավորություն կտա վճարել հնագիտական 
տարածքների, պատմական կառույցների և տեղամասերի 
պահպանության համար 

 Բնական ռեսուրսների գերօգտագործում 

 Սուղ կերպով բաշխված անբավարար 
օգուտներ, որոնք հստակ կապ չունեն 
ռեսուրսների պահպանության հետ 

 Արագ զարգացումը, գերզարգացումը և  
գերբնակեցվածությունը կարող է ընդմիշտ 
փոխել տարածքի ֆիզիկական միջավայրը և 
էկոհամակարգերը և հանգեցնել զգայուն 
տարածքների ու բնակատեղիների կորուստի 

 Աղբի և ջրի հետ կապված խնդիրներ 

 Կարողությունների և այլ նախադրյալների 
բացակայություն 

 Սոցիալական արժեքների, մշակույթի և 
ավանդական նորմերի փլուզում  
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ԳԼՈՒԽ 2.   Համայնքում զբոսաշրջության ռեսուրսների և  
ենթակառուցվացքի  գնահատում  
 

     2.1.   Գյուղի և համայնքի մասին  

Կողբ համայնքը գտնվում է Հայաստանի հյուսիս-արևելքում` Տավուշի մարզի 
նախկին Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում, Երևան-Իջևան-Թբիլիսի մայրուղու վրա, 
Կողբ գետի աջ և ձախ ափերին: Բնակավայրի հեռավորությունը Երևանից 197 կմ է, 
մարզկենտրոն Իջևանից` 57 կմ: Գյուղը հյուսիս-արևելքից սահմանակից է 
Բերդավանի, արևելքից` Նոյեմբերյան քաղաքի համայնքային հողերին, իսկ 
հարավից, հյուսիս-արևմուտքից և հարավ-արմուտքից` Նոյեմբերյանի 
անտառտնտեսության անտառային հողերին: Համայնքի 2-րդ տեղամասը հյուսիսից 
սահմանակցում է Վրաստանի, իսկ արևելքից` Ադրբեջանի Հանրապետություններին 
և համարվում է սահմանային բնակավայր: 

Կողբը համարվում է Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի, ինչպես նաև Տավուշի մարզի 
ամենահին և ամենամեծ գյուղը. այն ունի ավելի քան 1600 տարվա պատմություն:  

Հնում Կողբը հանդիսացել է  Գուգարաց նահանգի Կողբափոր գավառի վարչական 
կենտրոն, ինչպես հիշատակված է պատմության էջերում (Փավստոս Բյուզանդ, 
Մովսես Խորենացի՝ «Պատմություն Հայոց» 387թ.): Ուսումնասիրությունները ցույց են 
տալիս, որ գյուղը գոյություն է ունեցել շատ ավելի վաղ ժամանակներից: Կողբափորի 
պատմությունը այնքան հին է, որ դեռևս կան հեթանոսական ժամանակների 
ավերված կառույցների հետքեր: Կողբը ունեցել է վանքեր, մատուռներ և 
սրբատեղիներ, որոնցից ամենալավ պահպանվածը Մշկավանքն է (10-13-րդ դդ):  

Համայնքի վարչական տարածքը 01.01.2006թ. տվյալներով կազմում է 4663 հեկտար և 
տեղաբաշխված է 3 տեղամասերում` գյուղամերձ (I), Ղիասի քարի (II) և Կարմիր 
գյուղի (III):  

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսը 3380 հա է, 
պահուստային նշանակության հողերինը` 403 հա: Համայնքի բնակչության 
սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում 
են 1013 հա, որից ոռոգելի` 500հա (փաստացի ոռոգվողը` 60 հա): Համայնքի 
վարչական տարածքն ընդգրկում է 976 հա վարելահող (սեփականաշնորհված է 724-
ը), 7 հա պտղատու, 48 հա խաղողի այգիներ, 355 հա խոտհարք, 2038 հա արոտավայր 
և 282 հա անտառային հողեր:   

Համայնքի տնտեսությունների թիվը 1547 է, բնակչությունը` 5090 (2682 արական և 
2402 իգական), թոշակառուների թիվը` 958: Համայնքն ունի 2 միջնակարգ դպրոց (669 
աշակերտ, 102 ուսուցիչ), 2 մանկապարտեզ, 2 գրադարան, մշակույթի կենտրոն, 
բժշկական ամբուլատորիա, երաժշտական և գեղարվեստի դպրոցներ: Համայնքում 
գործում են 3 դեղատուն, 5 վարսավիրանոց, 8 խանութ և 60 առևտրի կրպակներ, 
տեխնիկական սպասարկման 2 կետ, հացաթխման արտադրամաս:  

Կողբում է գտնվում Նոյեմբերյանի անտառտնտեսության գրասենյակը, իսկ գյուղից 8 
կմ հեռավորության վրա` “Զիկատար” անտառային ուսուցման տարածաշրջանային 
կենտրոնը: 
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2.2. Լանդշաֆտային բազմազանություն և բնական պաշարներ 
  Աշխարհագրություն 

Գյուղը ունի հարմար աշխարհագրական դիրք և մեղմ կլիմա: Գյուղի հարավ-
արևմուտքում է ձգվում Գուգարաց լեռնաշղթան՝ բաժանված Կոզմանի 
լեռնաբազուկով: Ծովի մակերևույթից բարձրությունը 800 մետր է: Կլիման մեղմ է, 
ամռան և ձմռան ջերմաստիճանները՝  չափավոր: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 
կազմում է +13 աստիճան, իսկ տեղումները` 600-700 մմ: Գարունը կարճատև է և 
անձրևային, աշունը՝ մեղմ ու տևական: 

Զիկատար լեռնագագաթ (բարձրությունը 1646 մետր): Այս վեհանիստ, կոնաձև 
բարձունքն իշխող դիրք ունի շրջակայքում, լեռնագագաթից հիանալի 
համայնապատկերներ են բացվում դեպի Մեծ Կովկաս և Քուռ գետի հարթավայր:  

 

  Բուսական և կենդանական աշխարհ 

Համայնքամերձ “Զիկատար”  արգելավայրի անտառային տարածքներն աչքի են 
ընկնում խիստ արտահայտված ուղղաձիգ գոտիականությամբ, ռելիեֆի 
խայտաբղետությամբ և դրան համապատասխան բուսական հարուստ 
կենսաբազմազանությամբ, որը հիմնականում պայմանավորված է աշխարհագրական 
դիրքով և ծովի մակերևույթից բարձրությամբ: 

Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ցածր գոտում /մինչև 1000մ/ անտառային 
բուսականությունը ներկայացված է ղաժու շիվային ծագման ծառուտներով, իսկ 
անտառի կազմում զգալի մասնակցություն ունեն վրացական կաղնին, սրապտուղ և 
սովորական հացին, վրացական և դաշտային թխկին և տերևաշատ թեղին: Թփերից 
հանդիպում են հոնին, սզնին, մասրենին, զկռենին, մոշենին և այլն: Ղաժու 
համակեցություններն ըստ էության ածանցյալ են. ունեն երկրորդական ծագում և 
փոխարինել են անցյալում հատված կաղնու անտառներին: 

Միջին լեռնային գոտում  /1000-1700 մ/ հյուսիսային կողմնադրության լանջերը 
հիմնականում զբաղեցնում են հաճարկուտները, հարավային լանջերը` կաղնու 
համակեցությունները: Հաճարկուտներում անտառի կազմի մեջ մտնում են բոխին, 
կաղնին, լորին, հացին: 

Բացատներում և անտառի ենթանտառում թփերից հանդիպում են ցախակեռաս, 
մասրենի, հոնի, զկռենի, կտտկենի: 

Հարավային լեռնալանջերի մինչև 1200 մ բարձրությունները զբաղեցնում են 
վրացական կաղնու խառը անտառները: 1200-1400մ բարձրության սահմաններում 
վարցական և խոշորաառէջ կաղնիները հաճախ աճում են կողք կողքի: 1400 մ-ից 
բարձր, մինչև անտառի տարածման վերին սահմանը, զբաղեցնում են խոշորաառէջ 
կաղնու ծառուտները: Կաղնու անտառներին բնորոշ է խառը կազմ` բոխու, հացենու, 
թխկենու, լորենու, անտառային խնձորենու և տանձենու մասնակցությամբ: 

Կենդանական աշխարհը ներկայացված է Կովկասյան լայնատերև անտառներին 
բնորոշ տեսակներով: Այս գոտում գրանցված են երկկենցաղների 1, սողունների 4,, 
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թռչունների 84 և կաթնասունների 24 տեսակներ: Տարածքի կենդանական աշխարհի 
բազմազանությանն ու հարստությանը նպաստում է լեռնային խիստ կտրտված 
ռելիեֆը, բնական քարանձավների առկայությունը, խիտ անտառները, ջրերի 
առատությունը, ինչպես նաև Քուրի ավազանի մոտիկությունը: Կենդանական 
աշխարհից հանդիպում են այծյամը, գորշ արջը, վայրի խոզը, գայլը, աղվեսը, 
փորսուղը, նապաստակը, կզաքիսը, ոզնին, սկյուռը, անտառային կատուն, 
դաշտամուկը, ինչպես նաև սողունների, երկկենցաղների, թռչունների, միջատների 
տեսակներ, իսկ ձկներից բնորոշ են կարմրախայտը, մուրծին, բեղլուն և այլ 
տեսակներ: 

 

  Բնական աղբյուրներ 

Կողբ գետի հովիտն աչքի է ընկնում յուրահատուկ ֆլորայով, հանգստի և ժամանցի 
կազմակերպման հրաշալի պայմաններով: Կողբ գետի ափերին կան մոտ 30 աղբյուր 
հուշարձաններ` հարմարավետ տաղավարներով: 

Տարածքում կան նաև հանքային աղբյուրներ, առավել օգտագործվողը` Զիկատար 
անտառային ուսուցման կենտրոնի տարածքում գտնվող աղբյուրն է: 

 

   2.3.  Պատմական և մշակութային ռեսուրսներ 
  Պատմաաշխարհագրական համառոտ ակնարկ 

Կողբ գյուղը գտնվում է ՀՀ հյուսիս-արևելքում և համարվում է Տավուշի մարզի 
ամենամեծ գյուղական համայնքը:  Ըստ «Աշխարհացույցի» Կողբը նշված է նաև 
Կողբաքար, այն որոշ դարերում Գուգարաց նահանգի Կողբափոր գավառի վարչական 
կենտրոն լինելուց բացի (Փավստոս Բյուզանդ, Մովսես Խորենացի՝ «Պատմություն 
Հայոց» 387թ.), ցույց է տրված նաև Ուտիք նահանգի կազմում՝ որպես դեպի Փոքր 
Ասիա, Իրան, Ասորեստան, Վրաստան, Արարատյան Աշխարհ, Գանձակ և Աղվանք 
ճանապարհաբաժանում գտնվող պատմական գավառի տարածք: 

Ըստ Մովսես Խորենացու` Կողբափոր գավառը գտնվել է Գուգարաց բդեշխության 
կազմում և հիմնվել է Մեծ Հայքի հյուսիսային սահմանները պաշտպանելու համար: 

Կողբի՝ տարածաշրջանի և Հայաստանի հնագույն բնակատեղի լինելու մասին են 
վկայում հազարամյակների հնություն ունեցող պատմական հուշարձանները, հին 
բնակատեղիները, դամբարանները և պեղված նյութերը: 

19-րդ դարի վերջին, ազգագրագետ-եպիսկոպոս Մակար Բարխուդարյանը Կողբի 
մասին գրում է «Կողբն ունի կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի,  կառուցված 
վեց  սյուների վրա, երկարությունը 22 մետր, լայնությունը 12 մետր, երկու 
քահանայով: Եկեղեցում կար գրչագիր ավետարան, գրված Դիզագ գավառի Տագ 
գյուղում՝ սարկավագ Նասիպի կողմից, 1563թ-ին»: 

Մինչ 1920թ-ը Կողբը գտնվել է Ելիզավետպոլի նահանգի Ղազախ գավառի կազմում, 
իսկ Խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո՝ մինչև 1937թ-ը Դիլիջանի, 
Ալավերդու և Իջևանի շրջանների կազմում: Հետագա տասնամյակներում, մինչև 
Տավուշի մարզի ստեղծումը գտնվել է Նոյեմբերյանի շրջանի կազմում: 
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Գյուղի հարավ-արևմուտքում է ձգվում Գուգարաց լեռնաշղթան՝ բաժանված Կոզմանի 
լեռնաբազուկով:  

Գյուղը գտնվում է սեյսմիկ գոտում, որի մասին գրել են նաև միջնադարի 
պատմիչները: Կիրակոս Գանձակեցու վկայությամբ 1188թ. երկրաշարժից ավերվել է 
Մշկավանքը, մահացել են չորս հոգևորականներ: Մեր ժամանակներում ավերիչ 
երկրաշարժեր են գրանցվել 1988 և 1997 թթ-ին: 

Գյուղով հոսում է Կողբ գետը, հանքային ջրի պաշարներ կան Ղամշութալայում և 
Կոզմանում: Տարածքը հարուստ է անտառներով, կրաքարերով, ավազով, 
ցեոլիտներով, կավերով, գիպսերով: Կան նաև երկաթի հանքատեղեր, որոնք 
օգտագործվել են նաև հնագույն ժամանակներում (Բովեր): Հողերը գորշ 
շագանակագույն են, ռելիեֆը՝ կտրտված: 

 

  Կողբի պատմության թանգարան 

Կողբ գյուղի պատմության թանգարանը հիմնվել է 1970թ-ին Սուրեն Աբովյանի 
կողմից, ով 1946-1999թթ-ին եղել է Կողբի մշակույթի տան տնօրեն, այնուհետև մինչ 
2009թ.՝ ֆոնդապահ: Սուրեն Աբովյանի աշխատանքային գործունեությունը հարուստ 
է բազում ձեռքբերումներով և նվաճումներով: Մեծ է նրա ավանդը գյուղի 
մշակութային կյանքի զարգացման, պատմամշակութային արժեքների պահպանման 
և դրանց հավաքագրման գործում: 

Կողբի գյուղական թանգարանն իր տեսակով եզակի է Տավուշի մարզում: Այստեղ 
հնարավորինս ներկայացված է Կողբի անցյալը, կենցաղը, կյանքը: Թանգարանի մեծ 
ցուցասրահում ցուցադրվում են հարյուրավոր ցուցանմուշներ՝ սկսած բրոնզեդարյան 
ժամանակաշրջանից, որոնք ի հայտ են եկել պեղումների, պատահական 
շինարարական աշխատանքների, վար ու ցանքի ժամանակ: 

Ցուցանմուշները տեսակավորվել ու ցուցադրվում են առանձին խմբերով՝ բնորոշելով 
ժամանակաշրջանն ու օգտագործման նպատակը: Թանգարանում մեծ տեղ են 
գրավում ազգագրությանը վերաբերող ցուցանմուշները: 

Քանի որ տարածաշրջանը ունեցել է լավ աշխարհագրական դիրք, մեղմ կլիմա, 
հարուստ բուսականություն ու կենդանական աշխարհ, ուստի այն խիտ բնակեցված է 
եղել գրեթե բոլոր հազարամյակներում: Այդ են վկայում նաև գտնված և 
թանգարանում պահվող շատ ցուցանմուշներ, որոնք բնորոշվում են ուշ բրոնզե 
դարով: 

Քարարկղային դամբարանից գտնված թուրը լավ է պահպանված, որը թանգարանի 
եզակի նմուշներից է: Թանգարանում պահվող կավից ամանները և որոշ 
ցուցանմուշներ ունեն 3000-ից 3700 տարվա վաղեմություն: Հետաքրքիր են 
ցուցադրված մետաղադրամները, Կողբ գյուղի եկեղեցիների մակետները, 
ձեռագործերը, Մեծ հայրենականի զոհվածների, անհայտ կորածների, 
բռնադատվածների լուսանկարները, նամակներն ու սև թղթերը, կենցաղում 
օգտագործված իրերը, Կողբ գյուղի անվանի մարդկանց անկյունները: Կողբի 
թանգարանում օրեցօր ավելանում են ցուցանմուշները և այցելուների թիվը, ովքեր 
իրենց գրառումներն ու տպավորություններն են թողնում մատյանում: 
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Թանգարանում կատարվում են վերաձևավորման (ռեկոնստրուկցիա) և 
վերականգնման (ռեստավրացիա) աշխատանքներ: 

 

  Պատմամշակութային վայրեր և կոթողներ 

Հուշարձան 

 1941-45թթ. Հայրենական Մեծ պատերազմին մասնակցեցին 750 կողբեցիներ, 
նրանցից 276-ը չվերադարձան: Գյուղի կենտրոնում է գտնվում նրանց հիշատակը 
հավերժացնող հուշարձանը: 

Մշկավանք (Սուրբ Աստվածածին վանք) 

Գյուղի հարավային մասում, կենտրոնից 3 կմ հեռավորության վրա, Կողբագետի աջ 
մասում` անտառապատ բլրի բարձրադիր հարթակի վրա կառուցված է Մշկավանք 
(Մշակավանք) եկեղեցին: Պահպանվել են Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, արևմտյան 
ճակատին կից գավիթը՝ արևելյան անկյունային մասերի խուցերով: Մշկավանքի 
կառուցման մասին կոնկրետ թվային տվյալներ չկան, բայց առկա է Վարդան 
Արևելցու հիշատակությունը 1219 թ-ի երկրաշարժի մասին, որտեղ նշվում է 
Մշկավանքի անվանումը: 

Ագեղցի (Գյուղատեղի և եկեղեցի, 5-7 դար) 

Գյուղից 2 կմ հարավ-արևմուտք՝ Ագեղցի կոչվող հին գյուղատեղում պահպանվում են 
եռանավ եկեղեցու դահլիճի կիսավեր պատը, արևելյան թևը՝ կիասշրջանաձև 
խորանով և կից ավանդարներով, մյուս կողմերի պատերը՝ կես բարձրությամբ: 
Եկեղեցին մուտքեր է ունեցել հարավային և հյուսիսային կողմերից: Պատերի ոչ մեծ 
հաստությունը, կամարների և թաղերի բացակայությունը, հիմք են տալիս 
ենթադրելու, որ եկեղեցին եղել է փայտածածկ: 

Կողբի կենտրոնական եկեղեցի (Սուրբ Աստվածածին, 5-րդ դար) 

Պահպանվել են կիսավեր խորանները և երեք գերեզմանաքար: 1936 թ-ին եկեղեցին 
քանդել են: 

Տվարաեղցի (Տվարագեղցի) 

Կողբի տարածքը հարուստ է հատկապես միջնադարյան հուշարձաններով, այդ 
ժամանակներին հատուկ կառույց է «Տվարաեղցի» կոչվող բազիլիկ եկեղեցին, որը 
կիսավեր վիճակում գտնվում է հին գյուղատեղում՝ գետի ձախ ափին: Կանգուն է 
արևելյան պատը, խորանի գմբեթարդի զգալի մասով: Մյուս կողմերում պատերի մի 
մասը պահպանվել է տարբեր չափերով: Եկեղեցու շուրջը հին գերեզմանոց է: 
Ճանապարհաշինության ժամանակ բացվել և ի հայտ են եկել քարարկղային 
գերեզմաններ:  

Սուրբ Նշան ուխտատեղի (Բաձրել) 

Գտնվում է գյուղի հարավային կողմում՝ բարձրադիր սարագագաթին: Ծածկը եղել է 
փայտաշեն: Պահպանվել է մեկ խաչքար: 
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Հին Կողբ (Կողբափոր գյուղատեղ) 

Ավերակ գյուղատեղ, կիսավեր եկեղեցի և հին հանգստարան, որը գտնվում է նոր 
Կողբից 1 կմ վերև՝ գետի աջ կողմում: 

Մխիթար Վարդապետ (Մատուռ) 

Գտնվում է նոր Կողբից վերև՝ այգիների մոտ, գետի ձախ ափին: Ծածկը փայտաշեն է: 
Պահպանված են խաչքարեր և զարդաքարեր: 

Կողբի կենտրոնական գերեզմանատան եկեղեցի 

Պահպանվել է կիսավեր պատի մի հատված և երկու խաչքար, որոնք թվագրվում են 
13-րդ դարով: 

Սուրբ Առաքել (Խեչի քար) 

Այս քարակերտ մատուռը գտնվում է գյուղի հյուսիս-արևմտյան հանդիպակաց սարի 
վրա, որից մնում են կիսավեր պատերը: Շրջակայքում կա հանգստարան և 
գյուղատեղ: 

Վարդի Գյուղ - Սուրբ Գևորգ 

Գյուղի արևմտյան կողմում կիսավեր մատուռ է և գյուղատեղի, շրջակայքում 
պահպանվել են բազում խաչքարեր: 

Բարսոմի գեղատեղ 

Այստեղ կա հանգստարան և մի կիսավեր մատուռ, որը նաև անվանվում է Բարսոմի 
ճգնավոր: 

Ամուրիների Սար 

Կողբի արևմտյան բարձունքի վրա է գտնվում խաչարձաններով այս 
գերեզմանատեղին: Այն հանդիսանում է 30 ամուրի կողբեցիների գերեզմանատեղին, 
ովքեր կռվելով և փախուստի մատնելով լեզգիներին` հետագայում այդ նույն սարի 
վրա սպանվում են համալրված լեզգի հրոսակների կողմից: 

Զիկատար  հնավայր  

Այստեղ հայտնաբերված են մ.թ.ա. 2-1 հազարամյակների ամրոցի հետքեր և 
դամբարանադաշտ: 

 

   Մշակույթ և արհեստներ 

Կողբում գործում է Մշակույթի կենտրոն, Գեղարվեստի դպրոց,  թատրոն և 
տիկնիկայն թատրոն: 

Կողբի մշակույթի կենտրոն 

Կողբի մշակույթի տունը սկսել է գործել 1945թ–ից: Կողբում մշակութային կյանքը եղել 
է բավականին ակտիվ և աչքի ընկնող մեր հանրապետությունում: 1976թ–ին 
շահագործման է հանձնվել մշակույթի տան տիպային նորակառույց շենքը: 2002թ–ից 
մշակույթի տունը վերանվանվեց Կողբի մշակույթի կենտրոն (ԿՄԿ) և ստացավ 
իրավաբանական անձի կարգավիճակ: Կենտրոնում աշխատում են 12 
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աշխատակիցներ: ԿՄԿ-ի կազմակերպած միջոցառումները հնչեղ արձագանք են գտել 
տարածաշրջանում և օրեցօր այդ շրջանակը լայնանում է: 

ԿՄԿ-ում գործում է գյուղի պատմության թանգարանը, որը ստեղծվել է 1970թ–ին: 
Թանգարանը հագեցած է հետաքրքիր ցուցանմուշներով և ունի բազմաթիվ 
այցելուներ: 

ԿՄԿ-ի կազմի մեջ են երկու գրադարաններ: Պարբերաբար կազմակերպվում են 
պոեզիային և գրականությանը վերաբերող ցերեկույթներ: 

ԿՄԿ-ում գործում են պարի, ասեղնագործության և մաքրամեի խմբակներ: 

Կողբի մշակույթի կենտրոնում կազմակերպվում են հիշարժան օրերի, տոնական և 
համերգային այլ միջոցառումներ՝ հիմնականում տեղի շնորհալի մարդկանց 
մասնակցությամբ: 

Սակայն մշակույթի կենտրոնում առկա են մի շարք խնդիրներ, որոնք հրատապ 
լուծման կարիք ունեն. դրանք են վատ վիճակում գտնվող տանիքը, համերգային 
դահլիճը` ներառյալ թատերական աթոռները, մարզադահլիճը և այլն: 

 

Կողբի գեղարվեստի դպրոց 

Բարեգործական դպրոցը հիմնադրվել է 1999թ. համագյուղացի նկարիչ Կարո 
Ղուլիջանյանի նախաձեռնությամբ: 

Դպրոցում ուսուցանվում է գծանկարչություն, գեղանկարչություն, կոմպոզիցիա և 
արվեստի պատմություն: ԿԳԴ-ը գործում է Կողբի մշակույթի կենտրոնի 
հարևանությամբ վերջերս միջազգային աջակցությամբ կառուցված առանձին 
հարմարավետ տարածքում: 

Դպրոցում ստեղծված են արվեստանոցային հարմարավետ պայմաններ,իսկ 
աշխատակիցների կողմից արվում է հնարավոր ամեն ինչ` դպրոցի զարգացման և 
ինքնահաստատման համար: Դպրոցի աշխատանքային գրաֆիկը չի 
սահմանափակվում լոկ արվեստի դասընթացներով. այն հագեցած է տարբեր 
միջոցառումներով` ցուցահանդեսներ, տոնակատարություններ, պլեներային 
սիմպոզիումներ, հանդիպումներ արվեստագետների հետ և այլն: 

 

Երաժշտական դպրոց 

Երաժշտական դպրոցը հիմնադրվել է 1993 թ-նին: Այժմ այս դպրոցում սովորում են 76 
աշակերտ Կողբից: Գործում են դաշնամուրի, քանոնի, կլարնետի և շվիի բաժինները: 
Ուսուցիչները 12-ն են: 

 

Թատրոն 

ԿՄԿ-ի թատերախումբը ստեղծվել է 2005թ–ին: Բեմադրվել և հանդիսատեսի դատին 
են ներկայացվել  տարբեր ներկայացումներ:  Զբոսաշրջության զարգազման համար 
առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում ԿՄԿ-ի տիկնիկային 
թատրոնը, որը ստեղծվել է 2006թ –ին: Բեմադրվել են «Լավություն արա, ջուրը գցի» 
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ժողովրդական հեքիաթը, Ա.Խնկոյանի «Մուկ փեսացուն», «Մկների ժողովը», 
Հ.Թումանյանի «Շունն ու կատուն», «Չարի վերջը», «Բարեկենդանը», «Սուտլիկ 
որսկանը», «Անխելք մարդը», «Անբան հուռին»: Հետագա ելույթների ծրագրում են 
«Երեք խոզուկներ» և «Բրեմենյան երաժիշտներ» հեքիաթները: Խումբը ելույթներով 
հանդես է եկել մարզի շուրջ 35 համայնքներում, Լոռու մարզում, Երևանի Հ. 
Թումանյանի տուն-թանգարանում, տիկնիկային թատրոնում: Գեղարվեստական 
ղեկավար և տիկնիկների հեղինակը ԿՄԿ-ի տնօրեն Սասուն Մուրադյանն է: 

 

Տեղական տոնակատարություններ  

Տոնակատարություններից  բոլորից սիրվածը վարթևարն է, որն անցկացվում է 
ընտանիքներով, գյուղից դուրս, բնության գեղատեսիլ անկյունններում: Առաջիկայում 
նպատակ կա ավանդույթ դառձնել  ամենամյա ավանդական Կողբի օրվա 
կազմակերպումը` բոլոր նախկին կողբեցիների մասնակցությամբ:   

 

  Մշակութային լանդշաֆտ    

Կան կենտրոնացված խաղողի այգիներ, աճեցվում են գլխավորապես տեխնիկական 
տեսակներ` “ռկացիտելի (կարմիր հատիկ)”, ինչպես նաև Հայաստանի հյուսիսային 
մասում տարածում գտած  “լալվարի” տեսակները: Հարևան Բերդավան գյուղում 
գործում է գինու գործարան, արտադրվում է  “Ավագյան գինի” տեսակը: 

Խորհրդային տարիներին գյուղի սովխոզը մասնագիտացված է եղել 
պտղաբուծության ուղղությամբ. աճեցվում էր դեղձ, ծիրան, տանձ, խնձոր, նուշ և 
տարեկան միջինում արտադրվում էր մոտ 2000 տոննա պտուղ, 500 տոննա խաղող, 
իսկ բուսաբուծական մթերքներից` մոտ 200 տոննա հացահատիկ, 150 տոննա 
բանջարեղեն և 30 տոննա ծխախոտ: 

 

  Առանձնահատուկ կերակրատեսակներ   

Գյուղի տնտեսություններում պատրաստում են ավանդական գինիներ և օղիներ 
տարբեր մրգերից և պտուղներից` հոն, վայրի տանձ, խնձոր, պատրաստվում են նաև 
տարբեր մուրաբաներ և հյութեր` մոշից, մասուրից, ալոճից (սզնի), ընկույզից, զկեռից, 
տանձից, խնձորից: 

Միայն այս տեղանքին բնորոշ հատուկ ճաշատեսակներից առանձնանում են հոնի 
փշեջուրը` ջրիկ թթվաշ ճաշ, ավելուկի փշեջուրը` ընկույզով, ծանդիլը` 
եգիպտացորենով, լոբով և ձավարով կերակուր: 

 

  2.4. Կացարաններ, սննդի և վաճառքի կետեր 
Գյուղում  չկա այցելուներ ընդունելու փորձ, սակայն կան տներ, որոնք 
համապատասխան փոփոխություններից հետո կարող են հարմարեցվել և ծառայել 
որպես հյուրատներ զբոսաշրջիկներ ընդունելու համար: 
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Գյուղում գործում են բազմաթիվ  տարբեր տիպի խանութներ և այլ առևտրի կետեր, 
ինչպես նաև մի քանի վարսավիրանոց: 

Տարածքում է գտնվում նաև “Զիկատար” անտառային ուսումնական 
տարածաշրջանային կենտրոնի մասնաշենքը, որը Զիկատար էկոտուրիզմի երթուղու 
(երթուղի N2) առանցքային կետն է: Մասնաշենքի հարուստ նյութատեխնիկական 
բազան կարող է ապահովել համապատասխան ծառայությունների մատուցում:  

 

“Զիկատար” անտառային ուսումնական տարածաշրջանային կենտրոնի 
տեխնիկական հագեծվածությունը 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Անտառի գիտա-փորձարարական 
կենտրոն»-ի (ԱԳՓԿ) ենթակայության տակ գտնվող և նրա բաժիններից մեկը 
հանդիսացող ուսումնական կենտրոնի գլխավոր շենքը զբաղեցնում է 400 քմ 
տարածք: 

Ուսումնական կենտրոնի վարչական շենքը երկհարկանի է՝ տարածքի հետևյալ 
բաշխվածությամբ. 

1-ին հարկ. 
-  55 հոգու համար նախատեսված կոնֆերանսների և դասընթացների անցկացման 
սենյակ (կոնֆերանսների համար նախատեսված կլոր սեղանով՝ 25 հոգու համար, 
դասընթացի 30 մասնակցի համար նախատեսված առանձին սեղաններով) 
-   ճաշարան 
-   լաբորատորիա 
-   2 վարչական աշխատասենյակ 
-   2 սանհանգույց 
 2-րդ հարկ. 
- 12 ննջարան (3 մեկ տեղանոց և 9 երկտեղանոց՝ առանձին սանհանգույցներով և 
մշտական տաք ջրով) 

Ուսումնական կենտրոնին են պատկանում նաև 3 փայտյա տնակները՝ 
յուրաքանչյուրը  4 երկտեղանոց ննջարանով, ինչպես նաև անտառապահի տնակը, 
որը ծառայում է պահակին և օժանդակ անձնակազմին: 

Կոմունիկացիոն հարմարությունները ներառում են հեռախոսակապը, ֆաքսը, 
ինտերնետային կապը: Շուտով կգործի նաև կենտրոնի պաշտոնական կայքը: 

Հասցե` Կողբ համայնք, Տավուշի մարզ, Հայաստան  

Հեռ. (+374 10) 563081,  (+374 066) 52772  

Էլ-փոստ: zikatar_center@yahoo.com 

 

    2.5.  Հասանելիություն, ճանապարհներ, փոխադրամիջոցներ  
Ճանապարների վիճակը բավարար է ցանկացած տրանսպորտային միջոցով գյուղ 
հասնելու համար:  Տուրիստական երթուղիներում  ընդգրկված անտառային 
ճանապարների մեծամասնության վիճակը բավարար է միայն ամենագնաց 
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մեքենաների համար և միայն ոչ անձրևային սեզոնին`մայիս – հոկտեմբեր 
ամիսներին: 

Հեռավորությունը Նոյեմբերյան քաղաքից  4կմ, գործում են հաճախակի երթևեկող 
երթուհային տաքսիներ, ինչպես նաև այլ տաքսիներ: 

Օրը 3 անգամ գործում են երթուղային միկրոաոտոբուս-տաքսիներ Երևանից` գինը 
2500 դրամ: Կան նաև այլ տաքսիներ` գինը 3000 դրամ:  Կա նաև Վանաձոր քաղաքի 
հետ կապող երթուղային միկրոավտոբուս` օրը 2 անգամ: 

 

   2.6. Տեղեկատվական/այցելուների ծառայություններ 
Այցելուների կենտրոն 

Մշակույթի տանը տրամադրվել է հարմարավետ սենյակ և   “Անտառային 
օրենսդրության կիրարկման և անտառային ոլորտի կառավարման բարելավում 
Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրներում և 
Ռուսաստանում” ծրագրի աջակցությամբ ստեղծվել է Այցելուների կենտրոն: 
Տարածքը վերանորոգվել  և կահավորվել է, ինչպես նաև հագեցվել է 
սարքավորումներով: Պոտենցիալ այցելուների համար տեղեկատվության աղբյուր է 
հանդիսանում  նաև գյուղի գործող պատմության թանգարանը:  

 

Զբոսաշրջային սարքավորումներ և հադերձանք 
ENPI-FLEG ծրագրի շրջանակում WWF Հայաստանը համայնքին տրամադրել են 
վրաններ` ներքնակներով և քնապարկերով: Նախատեսվում է տրամադրել նաև 
լեռնային հեծանիվներ: 

 

Հանրային զուգարանների առկայություն 

Գյուղում կան մի քանի հանրային զուգարաններ, սակայն դրանց սանիտարական 
վիճակը հեռու է բավարար լինելուց:  

ENPI-FLEG ծրագրի շրջանակում WWF Հայաստանը համայնքին տրամադրել է 120 և 
240 լ տարողությամբ աղբամաններ` տարբեր վայրերում տեղադրելու նպատակով:  

 

Հանգստի վայրեր   

Կողբ գետի հովիտը աչքի է ընկնում յուրահատուկ ֆլորայով, հանգստի և ժամանցի 
կազմակերպման հրաշալի պայմաններով: Կողբ գետի ափերին կան մոտ 30 աղբյուր 
հուշարձաններ` հարմարավետ տաղավարներով: 

 

Հեռախոս, ֆաքս, ինտերնետ  

Հեռախոսակապը գործում է բոլոր հիմնարկներում և բնակիչների տներում, 
բնակիչների մեծամասնությունը օգտվում է նաև բջջային հեռախոսակապից:  
Ինտեռնետային կապը գործում ինչպես հիմնարկներում, այնպես էլ  որոշ բնակիչների 
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տներում: Գյուղում նախկինում գործել է վճարովի ինտերնետ ակումբ, սակայն այս 
պահին այն չի գործում:  

 

Բանկեր, տարադրամի փոխանակման կետեր  

Նոյեմբերյան քաղաքում  գործում են մի քանի բանկերի մասնաճյուղեր` Գյուղբանկի, 
Խնայբանկի և Արտշինինվեստ բանկի: Գյուղբանկը ապագայում տեղադրելու է նաև 
բանկոմատ:  

 

  2.7.  Առողջապահական հիմնարկներ 
Գյուղում գործում է պոլիկլինիկա և 2 դեղատուն: Նոյեմբերյան քաղաքում գործում է 
բժշկական կենտրոն` Նասիբյանի անվան հիվանդանոց: 

 

  2.8.  Ջրի և  էներգիայի մատակարարում, կոյուղի  
 Համայնքը խմելու ջրով ապահովված է 70%-ով, գործում են 8 մեծ ու փոքր 
տարողությամբ ջրամբարներ (ընդհանուր ջրատարողությունը 1200 տոննա): 

Թեև գյուղն ամբողջովին գազաֆիկացված է, սակայն ազգաբնակչության մեծ մասը 
դեռևս օգտագործում է վառելափայտ, որը համեմատաբար էժան է. այն հիմնականում 
ձեռք է բերվում թափուկից` ինքնապատրաստման եղանակով: 

 Կենտրոնացված կոյուղու  համակարգը բացակայում է: 

 

  2.9. Զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող մասնավոր ֆինանսավորում 
Հանրային կառույցների վերականգնման նպատակով մասնավոր անձանց կողմից 
կատարվող ներդրումներից կարելի է նշել միայն Կողբում ծնված և ներկայումս 
Մոսկվայում բնակվող քաղաքացու ֆինանսական աջակցությունը գյուղի ավերված 
եկեղեցու տեղում նոր եկեղեցի կառուցելու համար:  

 



20 
 

ԳԼՈՒԽ 3.  Զբոսաշրջային գրավչության վայրեր  հարևան 
տարածքներում (համայնքներում)       
 

  Պատմամշակութային վայրեր շրջակա տարածքներում  

o Միջնադարյան բնակատեղիներ խաչքարերով (Խաշթառակ գյուղ) 

o Մորո-Ձորո կամ Ցրվիս վանք 5-12դդ, սբ. Աստվածածին եկեղեցի 13դ 
(գյուղ Լուսահովիտ) 

o Մակարավանք 13 դ. գավիթով, ներսում կա 10-11 դդ եկեղեցի, սբ. 
Աստվածածին եկեղեցի`12-րդ դ., կողքին` փոքր ավերակ մատուռ (գյուղ 
Աչաջուր) 

o Ավիրված Նահատակ եկեղեցի` 17-րդ դար, սբ. Հովհաննես եկեղեցի 
(գյուղ Աչաջուր) 

o 14-րդ դարի եկեղեցի, կողքին Երկաթե դարաշրջանի դամբարան (գյուղ 
Սևքար) 

o Մ.թ.ա. 8-7-րդ դդ կիկլոպյան ամրոց, Ծակագեղցի եկեղեցու ավերակներ, 
կողքին մեկ այլ փոքր ամրոց (Սարիգյուղի մերձակայքում) 

o Սբ. Հակոբ եկեղեցի և խաչքարեր (գյուղ Ծաղկավան) 

o Գերեզմանատուն և պիկնիկի տարածք, 13-րդ դարի ավերակ, բայց 
տպավորիչ կառույցներ (գյուղ Հաճարկուտ) 

o Առաքելոց վանական համալիր, ավերակ մատուռ, փոքր եկեղեցի և 
Խնձորուտի խաչքար  (գյուղ Հաճարկուտ) 

o Դեղձնուտի վանք` 13-րդ դար, Սամսոնի վանք` 12-13դդ, Կիրանցի 
վանք` 13-14դդ (գյուղ Հաճարկուտ) 

o Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի` 7-րդ դ.,  գյուղ Ոսկեպար 

o Աշտարակ-ամրոց նետաձև հատույթով, միջնադարյան քարե կամուրջ, 
ավերակ եկեղեցի  (վերին Սկիպպարայի մերձակայքում)  

o Ավերակ եկեղեցի` 10-րդ դար (գյուղ Բաղանիս) 

o Եկեղեցի` 19-րդ դար (գյուղ Ոսկեվան) 

o Ջուջեվանք և մատուռ` 12-13դդ (գյուղ Ջուջեվան) 

o Երկաթե դարաշրջանի 3 կիկլոպյան ամրոցներ (քաղաք Նոյեմբերյան) 

o Սուրբ Սարգիս գերեզմանատուն, ուխտատեղի (գյուղ Դովեղ) 

o Կիկլոպյան ամրոցի հետքեր (գյուղ Արճիս) 

o Ավերակ պատմական ամրոց, մ.թ.ա. 10-8դդ բրոնզե պատկերներ (գյուղ 
Այրում) 

o 10-11դդ բերդ (գյուղ Բերդավան) 
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  Կենսաբանական բնության հուշարձաններ շրջակա տարածքներում 

o “Նոյեմբերյանի սոսի” բնության հուշարձան, գտնվում է Զորական գյուղի 
մոտ, Չինարաձորում: Հսկա սաղարթով վեհասքանչ ծառ է, ունի 5 բուն: 
Մոտակայքում կա աղբյուր: 

o “Վարդան Մամիկոնյանի կաղնի” բնության հուշարձան, գտնվում է 
Ակնաղբյուր գյուղում: Ունի ազգային նշանակություն, քանի որ ըստ 
պատմական տեղեկությունների այն տնկել է հայ զորավար Վարդան 
Մամիկոնյանը: Համարվում է սրբավայր տեղացիների համար: 
Հարևանությամբ կառուցվել է նոր մատուռ: 

o “Սարի գյուղի սոսի” բնության հուշարձան, գտնվում է Սարի գյուղ 
համայնքում Երևան-Նոյեմբերյան ճանապարհից աջ: Հսկա սաղարթով 
գեղեցիկ ծառ է, ունի բազմաթիվ բներ, մի մասը վնասված: Հարևանությամբ 
առկա է աղբյուր և խաչքար: Տարածքը բարեկարգված է: 

 

  Բնության արահետ` Կիրանց և Սամսոնի կիրճեր 

“Հայկական հուշարձանների ճանաչման ծրագիր” ՀԿ-ի կողմից նկարագրված  
արահետը  սկիզբ է առնում Աճարկուտ գյուղից` Կիրանց կիրճի մուտքի մոտ: 
Երթուղու երկարությունը 18 կիլոմետր է: Մանրամասները տես Հավելված 2-ում:  

 

  Ապագա տուր (www.apaga.info) 

Ենոքավան գյուղը գտնվում է Հայաստանի հյուսիս-արևելքում` Իջևան քաղաքից 10կմ 
հեռավորության վրա: Գյուղը տեղակայված է ծովի մակերևույթից 1000-1300մ 
բարձրության վրա, շրջապատված է բլուրներով, 100 մ խորությամբ մոտ 5 կմ 
երկարությամբ անտառածածկ կիրճի մոտ:  

Ծնունդով Ենոքավանից մոսկվաբնակ բժիշկ Արտակ Չիբուխչյանը, որը որոշել էր իր 
ծննդավայրը դարձնել առողջարանային վայր նրանց համար, ովքեր նախընտրում են 
առողջ և ակտիվ արձակուրդ, հիմնել է «Ապագա տուր» ընկերությունը, որի շնորհիվ 
այս տարածքը տարիներ շարունակ եղել է զբոսաշրջիկների ուշադրության 
կենտրոնում: Զբոսաշրջիկներին առաջարկվում են մի շարք երթուղիներ ձիով կամ 
ոտքով, որոնցում ներառված են բնության հրաշալիքներ, ինչպես նաև բազմաթիվ 
պատմական և մշակութային հուշարձաններ`ամրոցներ, եկեղեցիներ, խաչքարեր:     
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ԳԼՈՒԽ 4. Զբոսաշրջության կառավարման ձևեր և առաջարկություններ  

4.1.  Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համաձայնեցված 
տեսլականի մշակում  

  Համայնքի հետ քննարկումների մեթոդաբանություն 

Զբոսաշրջության ոլորտում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է մշակել 
համայնքի կողմից ղեկավարվող և համայնքին ուղղված ռազմավարություն, որը ունի 
բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական նպատակներ և հասանելի 
խնդիրներ:  Համայնքային զբոսաշրջության գաղափարը սկիզբ դնելու և ՀԶ հիմնական 
խնդիրները քննարկելու համար տեղի ղեկավարության կողմից զբոսաշրջության 
փորձագետների մասնագիտական աջակցությամբ պետք է կազմակերպել 
ընդլայնված համայնքային հանդիպում, որում ցանկալի է նաև ազգային և մարզային 
շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը:  

Այն պետք է սկսվի համայնքի առանձնահատկությունների կամ տարածքի 
զբոսաշրջային ռեսուրսների սահմանմամբ, ներառյալ բնական ֆիզիկական 
առանձնահատկությունները և/կամ սոցիալական և մշակութային արժեքները և 
կարողությունները: Զբոսաշրջությունը պետք է հիմնված լինի այս բնական և /կամ 
մշակութային արժեքների վրա: Նշված առանձնահատկությունների ցանկի կազմումը 
թոււյլ կտա համայնքին որոշելու, թե ինչ է ցանկանում առաջարկել զբոսաշրջիկներին: 

 

Ի՞նչ են տեսնելու զբոսաշրջիկները: Ի հավելումն նախնական ցանկի` համայնքի հետ 
պետք է քննարկվեն այն պոտենցիալ առանձնահատկություններն ու արժեքները, 
որոնք կարող են ձևավորել զբոսաշրջային արդյունքը:  

o Բնական առանձնահատկություններ, ռեսուրսներ և ատրիբուտներ, 
ինչպիսիք են լեռները, անտառները, լանդշաֆտը, տաք աղբյուրները և այլն: 

o Մշակութային տարածքներ, ավանդույթներ և պատմություն, այդ թվում 
պատմական հուշարձաններ, արհեստներ և մշակութային փառատոններ, 
տեղական սնունդ և տարազ, լեգենդներ և այլն: 

Այս արժեքները կամ զբոսաշրջային արդյունքները լավ են «վաճառվում», երբ առկա 
են հետևյալ գործոնները. 

o Այլ զբոսաշրջային տարածքների առկայություն մերձակայքում` 
տարածաշրջանային արժեքների վրա հիմնվելու համար, 

o Հասանելիություն. հեռավորությունը մեծ քաղաքներից, օդային տրանսպորտ, 
ճանապարհներ, հեռախոսակապի կամ ինտերնետային ծառայություն, 

o Մարդկային հմտություններ/գիտելիքներ, տեխնոլոգիա. բույսերի, 
կենդանիների և թանգարանների վերաբերյալ տեղական գիտելիք, 

o Զբոսաշրջային արժեքների հանրաճանաչություն կամ հեղինակություն. 
արդյունքի կամ տարածքի ազգային կամ միջազգային ճանաչում, 

o Զբոսաշրջային գեղատեսիլ վայրերի կամ գործունեությունների 
հասանելիություն թե' կոնկրետ տարածքում, և թե' դրա սահմաններից դուրս: 
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(Աղբյուր. The Mountain Institute, (2000) Community-Based Tourismfor Conservation and 
Development: A Resource Kit, The Mountain Institute) 

 

Կապի հաստատում արժեքների և համայնքի խնդիրների միջև 

Զբոսաշրջային արդյունքի ստեղծումը միայն բնական ու մշակութային արժեքների 
որոշումն ու վաճառքը չէ: Որպեսզի որոշվի, թե համայնքը ինչ տպավորություններ  
կարող է առաջարկել այցելուներին, անհրաժեշտ է արժեքների հետ մեկտեղ հաշվի 
առնել նաև համայնքի խնդիրները: Համայնքի խնդիրների սահմանումը, որոնք կարող 
են լինել եկամտի ստացում, պահպանություն, հմտությունների զարգացում և այլն, 
կօգնիհամայնքին որոշել, թե ինչ պետք է առաջարկել, ինչպես նաև մշակել ՀԶ 
զարգացման և կառավարման գործընթացը (ՀԶ տեսլական, խնդիրներ և 
պլանավորում): 

Սա անելու համար անհրաժեշտ է «ի՞նչ կարելի է վաճառել» մտածելակերպից անցում 
կատարել դեպի «ի՞նչ է ցանկանում վաճառել համայնքը» և «Ինչպե՞ս կարող է 
առաջարկվող արդյունքը օգնել համայնքին հասնել ՀԶ խնդիրներին»:  

 

Արժեքներից զբոսաշրջային արդյունքի ստեղծում 

Համայնքի արժեքների ու խնդիրների սահմանմանը հաջորդող քայլը որոշելն է, թե 
ինչպես կարող են ընտրված արժեքները ծառայել որպես զբոսաշրջային «արդյունքի» 
հիմք: Օրինակ, մշակութային տարածքներն ու ավանդույթները որպես այդպիսին 
առանձին արդյունք չեն հանդիսանում, սակայն լանդշաֆտների և մշակութային 
տարածքների համապատասխան մեկնաբանության դեպքում դրանք կարող են 
համայնքը դարձնել գրավիչ մի վայր:  

 

Արդյո՞ք համայնքը բավարար չափով կազմակերպված և հզորացված է ՀԶ-ի համար 

Պետք է քննարկվեն նաև համայնքի ներգրավման արդյունավետ եղանակները և 
եկամտի բաշխման մեթոդը. 

o զբոսաշրջության ոլորտի մասնավոր ձեռնարկությունները աշխատանքի են 
ընդունում տեղաբնակներին, 

o տեղաբնակները վաճառում են ձեռքի աշխատանքներ այցելուներին 
ուղղակիորեն կամ զբոսաշրջային ձեռնարկությունների միջոցով,  

o համայնքի հետ կապ ունեցող անհատներն ունեն իրենց փոքր 
զբոսաշրջային ձեռնարկությունները, 

o համայնքին պատկանող և համայնքի կողմից աշխատացվող 
ձեռնարկություններ:  

 

Անհրաժեշտ է նաև կատարել  արդյունավետ և սկզբունքային կառավարման խմբի 
ընտրություն, ինչպես նաև  դերերի և պատասխանատվությունների որոշում: 
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  Կողբ գյուղում ՀԶ տեսլականի և նպատակների շուրջ նախնական 
քննարկումների արդյունքներ 

Կողբ համայնքում զբոսաշրջությունը պետք է. 

o Հանդիսանա համայնքի կայուն զարգացման բաղադրիչ,  

o Համատեղելի  լինի բնական էկոհամակարգերի արդյունավետ կառավարման 
հետ, ներգրավելով “Զիկատար” արգելավայրը և “Զիկատար” անտառի 
ուսուցողական տարածաշրջանային կենտրոնը որպես զբոսաշրջության 
զարգացման մի մաս, 

o Ներգրավի տեղի բնակչությանը` ապահովելով  ստացված օգուտների 
արդարացի բաշխում: 

 

Կողբում ՀԶ-ի  հիմնական նպատակն է  ստեղծել այլընտրանքային կենսամիջոցների 
աղբյուր համայնքի համար, ապահովելով անտառի օգտագործումը առանց անտառին 
վնաս պատճառելու: 

Նախնականորեն սահմանվել են նաև հետևյալ հիմնական խնդիրները. 

o Համայնքում բնապահպանության  և կայուն զբոսաշրջության (էկոտուրիզմի) 
կապի հարցերի շուրջ իրազեկության բարձրացում, 

o ՀԶ համաձայնեցված ռազմավարության մշակում, 

o Զբոսաշրջային արդյունքի ստեղծում և զարգացում, ներառյան 
ենթակառուցվածք և ծառայություններ,    

o Մարդկային ռեսուրսների և մասնագիտական ունակությունների զարգազում    
ՀԶ-ի հաջող իրականացման համար, 

o Շուկայավարման, խթանման և գովազդի կազմակերպում: 

 

       4.2.   Մարդկային ռեսուրսների և մասնագիտական ունակությունների 
զարգազում  
Զբոսաշրջությունը խիստ մրցակցային և պահանջկոտ գործունեություն է, որում 
անհրաժեշտ են հմտություններ և փորձառություն`բարձրորակ զբոսաշրջային 
ծառայություններ մատուցելու և ՀԶ կենսունակությունը երաշխավորելու նպատակով: 
Համայնքի համար լավ ՀԶ ձեռնարկություն զարգացնելու համար առաջին հերթին 
անհրաժեշտ է հավաստիանալ, որ համայնքը պատրաստ է կառավարել 
զբոսաշրջության մատուցումը: Տեղի աշխատակազմը պետք է անցնի զբոսաշրջային  
հզորությունների զարգացման և մի շարք ոլորտների ուսուցման մի քանի փուլեր: Այն 
դեպքում, երբ զբոսաշրջային արդյունքի մատուցման գործընթացում ներառված են 
գործընկերներ, չի բացառվում, որ վերջիններս էլ ունենան հզորությունների 
զարգացման կարիք:  
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Համայնքի և աշխատակազմի հզորությունների զարգացման հիմնական ոլորտներն 
են զբոսաշրջության բիզնեսի ընկալումը (առաջարկ և պահանջարկ), գույքը և 
ֆինանսական կառավարումը (համապատասխան արձանագրություններ և 
գործընթացներ), գիտելիքները, զբոսաշրջության արտաքին շահագրգիռ կողմերի հետ 
համագործակցությունը (կառավարություն, գործընկերներ, աջակիցներ և 
ֆինանսավորողներ) և ՀԶ շուկայավարման ընկալումը:  

ՀԶ-ի հաջող իրականացման համար կարևոր և անհրաժեշտ են ուսուցումը և 
մասնագիտական հմտությունների զարգացումը: Ամբողջ համայնքը կամ գոնե 
համայնքի հետաքրքրված անդամները պետք է ներգրավվեն ուսուցման 
դասընթացներում:  

 

Տեխնիկական աջակցության ապահովում 

Շատ կարևոր է տեղի համայնքների կարողությունների զարգացման և ուսուցման 
ծրագիրը: Կարևոր է ձեռք բերել մատուցման և բովանդակության ճիշտ մակարդակ: 
Սա պետք է մանրամասնորեն քննարկվի համայնքի բնակիչների կողմից: Ընդհանուր 
առմամբ պարզվել է, որ տեխնիկական ուղղվածությամբ կարճատև դասընթացները 
շատ քիչ ազդեցություն ունեն: Անհրաժեշտ է իրականացնել երկարատև 
դասընթացներ, որոնցում կներառվեն ուսուցումը գործողությունների միջոցով և 
ուսուցումը աշխատավայրում: 

Համայնքի հետաքրքրված անդամների ուսուցման դասընթացների կարևոր 
թեմաներն են. 

o Արդյունքի զարգացման հիմնախնդիրներ, այդ թվում բնության և 
մշակութային ծրագիր, 

o Այցելուների հետ վարվելակերպի, հոգատարության և հյուրասիրության 
հմտություններ, 

o Շուկայավարում և հաղորդակցություն (համագործակցելով 
զբոսաշրջության խորհուրդների և /կամ զբոսաշրջային 
ընկերությունների հետ), 

o Բնապահպանական կառավարում, 

o Աշխատանք և բանակցություններ զբոսաշրջության  մասնավոր 
սեկտորի հետ, 

o Կառավարման հմտություններ, իրավական խնդիրներ և ֆինանսական 
վերահսկողություն, 

o Եկամտի բաշխման և շրջանառության համակարգ, 

o Արհեստներ, 

o Առաջին օգնություն, 

o Ուղեկցման ուսուցում, այդ թվում բովանդակություն և մատուցում, 

o Հիմնական լեզվական ուսուցում: 
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Այնուհանդերձ, անհրաժեշտ է նշել, որ շատ ՀԶ թեմաներ լավագույնս ընկալվում են ոչ 
թե ուսուցման, այլ աշխատանքի ժամանակ: 

 
 

4.3.    Ֆիզիկական ենթակառուցվածք     
Զբոսաշրջային արդյունք մշակելիս համայնքը պետք է հաշվի առնի առկա 
ենթակառուցվածքները: Արդյո՞ք առկա հարմարությունները կարող են նպաստել 
այցելուների հոսքին, և հակառակը`կարո՞ղ է արդյոք ենթակառուցվածքների 
պակասը խոչընդոտել զբոսաշրջության հաջողությանը: 

Համապատասխան ֆիզիկական ենթակառուցվածքը էապես  կաջակցի 
զբոսաշրջության զարգացմանը համայնքում:   

Ընդհանրապես ենթադրվում է զբոսաշրջության հետևյալ ենթակառուցվածք.  

o այցելուների կենտրոններ, 

o զբոսաշրջային կացարաններ, 

o սննդի և վաճառքի կետեր, 

o դիտելուն, ուսումնասիրելուն նպաստող ենթակառուցվածք, 

o ճանապարհներ, արահետներ, ջրային ուղիներ, 

o տեղեկացնող ենթակառուցվածք, 

o բացատրական ենթակառուցվածք, 

o ենթակառուցվածք այցելուների ֆիզիկական կարիքների համար,  

o կենցաղային պայմանների ապահովման և աղբահանման ենթակառուցվածք: 

 

  Այցելուների կենտրոն 

Գյուղում “Անտառային  օրենսդրության կիրարկման և անտառային ոլորտի 
կառավարման բարելավում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության 
արևելյան երկրներում և Ռուսաստանում” (ENPI - FLEG)  ծրագրի և համայնքի 
համատեղ ջանքերով ստեղծված այցելուների կենտրոնը կարող է համատեղել 
տեղեկատվական և բացատրական գործառնություններ:  Կենտրոնը համալրվել է 
որոշակի նյութա-տեխնիակական բազայով` կահույքով և համակարգչային 
տեխնիկայով: Անհրաժեշտ է հագեցնել կենրոնը  համապատասխան 
տեղեկատվական  և բացատրական նյութերով:  Բացի այդ պետք է ստեղծել և 
սպասարկել կացարանների և այլ ծառայությունների տվյալների բազա 
ռեզերվացիայի հնարավորության տարբեր եղանակներով` հեռախոսով, 
այցելությամբ, ինտերնետով:  Այցելուների կենտրոնում կարող է ստեղծվել նաև 
հուշանվերների ստենդ: 
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  Զբոսաշրջային կացարաններ 

Որպես սկզբնական քայլ կարելի է ընտրել 4-6 տնային տնտեսություններ և 
հարմարեցնել որպես հյուրատներ այցելուների համար:   

Կացարաններին պետք է ներկայացվի երկու տեսակի պահանջներ. 

ա) որակյալ մատուցվող ծառայություններ և սպասարկում,  

բ)  էկոլոգիական չափանիշներ: 

ա) Մատուցվող ծառայությունների և սպասարկման որակ 

Զբոսաշրջային ծառայությունների և սպասարկման որակի գնահատումը և 
կառավարումը նեղ մասնագիտական գործ է: Ցանկալի է, որ բոլոր կացարաններն 
անցնեն ՀՀ-ում կիրառվող  հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման 
ընթացակարգը  և ստանան որակավորման կարգեր:   

“Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի  պահանջների 
համաձայն  2004 թ-ից կառավարության կողմից  սահմանվել է  ՀՀ-ում հյուրանոցային 
տնտեսության օբյեկտների որակավորման ընթացակարգ: Այդ օրենքի  համաձայն 
“Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներն են հյուրանոցները, մոթելները, 
հյուրանոցատիպ հանգրվանները, առողջարանները, հանգստյան և 
մասնագիտացված ճամբարները կամ տները, պանսիոնատները, զբոսաշրջային, 
մանկապատանեկան և ճամբարային բնակատեղիները (համալիրները), 
զբոսաշրջային տները”:  

 Որակավորման կարգ ստանալու համար  պետք է դիմել ՀՀ  Էկոնոմիկայի 
նախարարության կողմից ստեղծված համապատասխան  հանձնաժողովին:   

Մանրամասների համար տես. ՀՀ Կառավարության որոշում, 10 հունիսի 2004թ.  N 
947Ն  “Հյուրանոցային ծառայություններ մատուցելու կարգն ու պայմանները 
սահմանելու, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման  կարգերը և 
որակավորման ընթացակարգը հաստատելու մասին” 10 հավելվածներով 
http://www.mineconomy.am/upload/file/pdfs/Kar-voroshum11.pdf  

   

բ)  էկոլոգիական չափանիշներ 

էկոլոգիական չափանիշները և բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործումը շատ 
կարևոր է գյուղական տուրիզմի ծառայություններ մատուցողների համար: 

Պետք է ձգտել, որպեսզի կացարանները  համապատասխանեն հետևյալ 
էկոլոգիական չափանիշներին. 

• նախագծվեն, կառուցվեն և գործեն բնական և մշակութային միջավայրին 
ներդաշնակ,  

• նվազեցնեն աղբի քանակը, կատարելագործեն աղբի կուտակման և 
տեղափոխման ձևերը, 

• կատարելագործեն կեղտաջրերի մաքրման և հեռացման եղանակները, 
մասնավորապես կապված զուգարանների հետ,  

• ապահովեն էկոլոգիապես մաքուր ջրի և սննդամթերքի օգտագործում, 



28 
 

•  որդեգրեն  ջրի խնայողության քաղաքականություն,  

• նվազեցնեն չվերարտադրվող աղբյուրներից ստացված էներգիայի 
օգտագործումը, որդեգրեն էներգախնայողության և այլընտրանքային էներգիայի 
կիրառման քաղաքականություն,  

• նախաձեռնեն շրջակա միջավայրի հետազոտման և պահպանության ծրագրեր 
կամ մասնակցեն գործող ծրագրերին, 

• ձեռք բերեն և տարածեն շրջակա միջավայրի առանձնահատկություններին և 
պահպանությանը վերաբերող տեղեկատվական և բացատրական  
(ինտերպրետիվ)  նյութեր (զբոսաշրջիկներին և աշխատակազմը կրթելու 
համար), 

• առաջարկեն այցելուներին կրթական և մասնակցային բնապահպանական 
տուրեր:    

 

  Տեղեկացնող և բացատրող ենթակառուցվածք 

Անհրաժեշտ է հիմնական ենթակառուցվածքների ստեղծում` երաշխավորելու, որ 
տեղեկատվության և բացատրության ապահովումը կիրականացվի անկախ 
եղանակից: Այստեղ ներառվում են այնպիսի աշխատանքներ, ինչպիսիք են 
բացատրական նշանների պատրաստումը և տեղադրումը, նշագրված արահետների 
անցկացումը այցելուների համար և այլն:  

Բացի այցելուների կենտրոնից,  տեղեկացնող և բացատրող ենթակառուցվածքը 
ցանկալի  է տեղակայված լինի  նաև այլ հաճախակի այցելվող վայրերում. 

o «Զիկատար» կենտրոնում, 

o արահետների երկայնքով,  

o պատմամշակութային և բնության հուշարձանների մոտակայքում և 
դեպի դրանց տանող ճանապարհներին, 

o  ճանապարհներին, համայնքի մուտքերի և ելքերի մոտ: 

Դրանց շարքում են ուղղություն ցույց տվող նշանները, կանոնակարգող 
ցուցանակները, ցուցասրահները, ցուցավահանակները և այլն: Ցուցանակները, 
նշանները, վահանակները  պետք է լինեն հիմնովին պատրաստված, լավ 
նախագծված, հասկանալի ձևակերպված և տեղակայված բոլոր անհրաժեշտ 
տեղերում: 

Տեղեկատվությունը և բացատրությունը պետք է հասանելի լինի առնվազն երկու 
լեզուներով` հայերեն և անգլերեն: 

Մասնավորապես, անհրաժեշտ է նաև պատրաստել և տեղադրել գյուղի պատմության 
թանգարանի ցուցանմուշների բացատրական գրառումները:  
 
ENPI-FLEG ծրագրի շրջանակում WWF Հայաստանը նախատեսում է որոշ 
տեղեկացնող և բացատրական նշանների պատրաստում և տեղադրում այցելուների 
կենտրոնի և «Զիկատար» կենտրոնի մոտ, ինչպես նաև տուրիստական երթուղիների 
երկայնքով և այլ առնչվող վայրերում  (տես բաժին 4.12. Գործողությունների պլան): 
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  Ենթակառուցվածք այցելուների ֆիզիկական կարիքների համար  

Սրանց թվին են պատկանում հանգստի և սնվելու վայրերը, զուգարանները, 
աղբյուրները, պատսպարանները և աղբի տեղադրման հարմարությունները: 

Այս տիպի ենթակառուցվածք անհրաժեշտ է ստեղծել առավել այցելվող 
տարածքներում.   

o այցելուների կենտրոններին կից, 

o պատմամշակութային  և բնության հուշարձանների շրջակայքում,  

o երթուղիների երկայնքով: 

ENPI-FLEG ծրագրի շրջանակում WWF Հայաստանը համայնքին տրամադրել է 120 և 
240 լ տարողությամբ աղբամաններ` տարբեր վայրերում տեղադրելու նպատակով: 
Նույն ծրագրի շրջանակում 2012թ-ին նախատեսվում է իրականացնել Կողբի շրջակա 
զբոսաշրջային տարածքների մաքրման կամպանիա` համայնքի դպրոցական 
երեխաների մասնակցությամբ: Դրա ընթացքում կկազմակերպվի նաև ուսուցողական 
սեմինար` ուղղված անտառի և բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ 
իրազեկության բարձրացմանը: 

 

4.4.   Տեղեկատվություն և բացատրություն (ինտերպրետացիա) 
ՀԶ-ի առանձնահատկություններից է այն, որ ՀԶ-ն ներառում է կրթությունն ու 
բացատրությունը` որպես զբոսաշրջային ծառայության բաղկացուցիչ մաս:  

Մշակութային տարածքներն ու ավանդույթները որպես այդպիսին առանձին 
արտադրանք չեն հանդիսանում, սակայն լանդշաֆտների և մշակութային 
տարածքների համապատասխան մեկնաբանության դեպքում դրանք կարող են 
համայնքը գրավիչ վայր դարձնել : Բացատրական ծրագրերը կարևոր են 
զբոսաշրջիկների գիտելիքները զարգացնելու, ինչպես նաև  այցելվող  վայրերը ճիշտ 
ընկալելու համար: Այցելուների տպավորությունները կարող են ավելի մեծ լինել, եթե 
բացատրության արդյունքում բարձրանա նրանց բնապահպանական 
իրազեկությունը: ՀԶ-ն պետք է կարևորի բացատրությունը, որպեսզի այցելուների 
գոհունակությունից զատ աճի նաև տեղի սովորույթների ու մշակույթի գիտակցումը և 
նվազի բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա:  

Բացատրական ծրագրի բազմազանեցման նպատակով անհրաժեշտ է համայնքի 
անդամների շրջանում հզորացնել նմանատիպ ծրագրերի մշակման հմտությունները:  

 

4.5    Սարքավորումներ և հանդերձանք 
Այցելուներին  վարձով տալու նպատակով համայնքը կարող  է ունենալ 
զբոսաշրջային սարքավորումներ և հադերձանք, այդ թվում.  
     • վրաններ, քնապարկեր, արշավային խոհանոցային պարագաներ, 

     • հեռադիտակներ, 

     • ձիեր և թամբեր, 
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     • լեռնային հեծանիվներ, 

     • դահուկային հանդերձանք:  

Բացի դրանից,  պետք է ունենալ նաև առաջին օգնության սարքավորումներ և 
դեղատուփեր: 

 

4.6. Առաջարկվող զբոսաշրջության տեսակներ և երթուղիներ   
Ակնհայտ է, որ Կողբ համայնքը և հարակից տարածքները, ուր կարելի է գտնել 
բացառիկ բնական համալիրների կուսական հատվածներ, գրավիչ տարածք է 
«կանաչ» զբոսաշրջիկների համար: Համայնքը իր լանդշաֆտով, տեղի 
ավանդույթներով և  մշակութային ու պատմական հուշարձաններով 
զբոսաշրջիկներին հրապուրելու մեծ պոտենցիալ ունի: Այս տարածքները 
բավականին մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում զբոսաշրջության զարգացման 
համար`էկո, ագրո և արկածային զբոսաշրջության տարրերի համադրմամբ, 
ինչպիսիք են զբոսանքը, դահկասահքը, ձիավարությունը, ավանակ քշելը, 
խոհարարական և գինեգործական շրջագայությունները, մշակութային-պատմական 
ուղևորությունները և այլն:    

Կողբ համայնքն ունի բացառիկ հնարավորություն ամենամյա արվեստի փառատոն 
(կամ բիեյնալե) կազմակերպելու համար` հիմնված գյուղի արվեստի հարուստ 
ավանդույթների վրա:  

ՀԶ-ն առավել մեծ հաջողություն կունենա, եթե շրջակա տարածքները ևս լրացուցիչ 
զբոսաշրջային տպավորություններ առաջարկեն: Մասնավորապես, քիչ հավանական 
է, որ միջազգային շուկայում զբոսաշրջիկները ցանկանան զգալի միջոցներ և 
ժամանակ ներդնել միայն մեկ տարածք ճամփորդելու և այցելելու համար: Սա 
կարևոր է թե' արդյունքի զարգացման, և թե'շուկայավարման առումով: Ամենաճիշտ 
մոտեցումն այն է, որ կոնկրետ ՀԶ տարածքը հարի զբոսաշրջային գրավչություն 
ներկայացնող մեկ այլ տարածքի: Ավելին, եթե ՀԶ-ն դիտվի, որպես շրջակա 
տարածքների զբոսաշրջային գործողությունները լրացնող բասադրիչ, ապա այն 
կարող է աջակցել շուկայավարմանը:  

Պետք է ուշադրություն դարձնել հետևյալ հարցերին: 

o Վերլուծել շրջակա զբոսաշրջային տարածքները  

Տարածքում կամ տարածաշրջանում հավանական ուղղակի կամ անուղղակի 
զբոսաշրջային մրցակցության գնահատումը կարող է  բացահայտել առկա 
խնդիրների ու հնարավորությունների պատկերը: Եթե տարածաշրջանի տարբեր 
տեղամասերը կամ ճանապարհորդական երթուղիներն առաջարկում են նմանատիպ 
արտադրանքներ և ծառայություններ, ապա ՀԶ-ն պետք է հաշվի առնի, թե ինչ 
յուրահատուկ բան կարելի է առաջարկել:  

o Ուսումնասիրել միտումները և ապագա հնարավոր սցենարները  

Պետական զբոսաշրջային գործակալությունները կարող են արժեքավոր 
վիճակագրական տվյալներ տրամադրել զբոսաշրջության միտումների վերաբերյալ: 
Այս տեղեկությունները պետք է օգտագործվեն հետագա սցենարները սահմանելու 
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համար և քննարկելու, թե ինչպես կարող է ՀԶ-ն հարմարեցվել զբոսաշրջային ավելի 
լայն տարածքում:  

o Սահմանել ՀԶ-ն` որպես «հավելյալ արժեք» 

Պետք է քննարկի, թե ՀԶ-ն ինչպես կարող է լրացնել կամ հավելյալ արժեք հաղորդել 
հարակից զբոսաշրջային գործողություններին:  Կա՞ արդյոք զբոսաշրջության 
կոնկրետ տեսակ, որը բացակայում է հարևան տարածքներում: Որքանո՞վ է 
հավաստի, որ ՀԶ-ն կարող է դառնալ առանձահատուկ վայր, որ կգրավի 
այցելուներին: Սահմանելով, թե ինչպես ՀԶ արդյունքները կարող են 
համապատասխանել և հավելյալ արժեք հաղորդել  շրջակա տարածքների 
զբոսաշրջային գրավչությանը`կարելի  է նպաստել, որպեսզի ՀԶ-ն հնարավորինս 
գրավիչ դառնա:  

o Ձգտել համագործակցության և ոչ մրցակցության 

Պետք է համագործակցել դեպի շրջակա զբոսաշրջային տարածքներ այցելություններ 
կազմակերպողների հետ: Զբոսաշրջային օպերատորներն իրենց այցելուներին կարող 
են ուղեկցել միմյանց տարածքներ: Մրցելու փոխարեն պետք է քննարկել միասին 
աշխատելու տարբերակներ և քաջալերել զբոսաշրջիկներին այցելելու տարածքի մի 
քանի վայրեր: 

 

Կողբ համայնքի հետ կապված էկոտուրիստական երթուղիներ 

Կողբ համայնքի հետ կապված առաջարկվող 4 երթուղիները սկսվում են Կողբի 
մշակույթի կենտրոնից (որտեղ գտնվում է գյուղի պատմության թանգարանը): Այստեղ 
”Անտառային օրենսդրության կիրարկման և անտառային ոլորտի կառավարման 
բարելավում  Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան 
երկրներում և Ռուսաստանում” տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում WWF 
հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից ստեղծել է տեղեկատվական կենտրոն, որտեղ 
այցելուները կարող են ծանոթանալ համայնքում և շրջակա տարածքներում առկա 
տուրիստական հնարավորությունների և զբոսաշրջության հետ կապված այլ 
հարցերի հետ:  

Քարտեզ 1. Կողբի տարածքում առաջարկվող էկոերթուղիների քարտեզ 
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Երթուղի N 1. Մշկավանքի տարածք 

Կողբ գյուղի մշակույթի կենտրոնից, որի սրահներից մեկում գործում է գյուղի 
պատմության թանգարանը, դեպի Նոյեմբերյանի անտառտնտեսություն տանող 
կենտրոնական փողոցով մինչև գյուղի վերջը: Այնտեղից ճանապարհը թեքվում է 
դեպի ձախ և զառիվեր բարձրանում  անտառապատ սարի գագաթ: Այնտեղ, 
ընդարձակ բացատում գտնվում է իր ճարտարապետական լուծումներով եզակի 
Մշկավանքը: Վանքի շրջակայքում կան սառնորակ աղբյուրներ, կառուցված են 
տաղավարներ: Տարածքը հարուստ է վայրի հատապտուղներով (վայրի տանձ, վայրի 
խնձոր, մոշ, հոն, մասուր, զկեռ, ընկույզ և այլն): 

Վանքից 300մ հեռավորության վրա գտնվում է խաչքարերով հարուստ հին 
գերեզմանատունը: 

Երթուղին նպատակահարմար է ինչպես պատմամշակութային, այնպես էլ 
ռեկրեացիոն էկոտուրիզմի սիրահարների համար: Երթուղու երկարությունը 4 կմ է: 
Երթուղին կարելի է անցնել ոտքով, ձիով կամ բարձր անցողականությամբ 
ավտոմեքենայով: 

 

Երթուղի N 2. “Զիկատար” արգելավայր 

Կողբ գյուղի մշակույթի կենտրոնից դեպի Նոյեմբերյանի անտառտնտեսություն 
տանող կենտրոնական փողոցով մինչև գյուղի վերջը: 

Այնտեղ հին գյուղատեղին է, պահպանվել են եկեղեցու ավերակները, միջնադարյան 
գերեզմանատունը: Կողբ գետի ձախ ափով խճապատ ճանապարհը շարունակվում է 
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դեպի արևմուտք: Երթուղու 5-րդ կիլոմետրում է գտնվում VI դարում կառուցված 
“Տվարագեղցի” կիսավեր եկեղեցին: Երթուղու 7-րդ կիլոմետրից ճանապարհը 
թեքվում է ձախ, կտրում անցնում Կողբ գետը և բարձրանում մինչև գագաթը` 
անտառապատ Զիկատար սարը (1665մ): Զիկատարի հյուսիսային լանջին է գտնվում 
150 հա տարածք զբաղեցնող արգելավայրը և “Զիկատար” անտառի  ուսուցման 
տարածաշրջանային կենտրոնը: Կենտրոնն ապահովված է համակարգիչներով, 
հեռախոսակապով, գործում են գրադարանը, ճաշարանը: Ստեղծված են հանգստի և 
աշխատանքի համար լավագույն պայմանները: Տեղանքն ունի անկրկնելի 
·եղեցկություն: Այստեղ աճում են հյուսիս-արևելյան Հայաստանին բնորոշ գրեթե 
բոլոր ծառաթփատեսակները: Տարածքում է գտնվում Զիկատարի հին դամբարանը:  

Երթուղու երկարությունը 10 կմ է: Այն կարելի է անցնել տրանսպորտային բոլոր 
միջոցներով: 

 

Երթուղի N 3. Կենու պուրակ  

Կողբի մշակույթի կենտրոնից դեպի Երևան տանող մայրուղով մինչև Ոսկևան գյուղի 
խաչմերուկը: Այնուհետև ճանապարհը թեքվում է դեպի ձախ և Ոսկևան ու Կոթի 
գյուղերի միջով մինչև Բարեկամավան գյուղը, որից 800մ դեպի հարավ-արևմուտք 1 
հեկտարի վրա աճում է հանրապետությունում եզակի բնական ջոնջոլենին: 
Տարածքից ոչ հեռու է գտնվում Սուրբ Բարձրյալ նշանավոր մատուռը: Նույն 
ճանապարհով վերադառնալով մինչև Ոսկևանի խաչմերուկը` երթուղին 
շարունակվում է երևանյան մայրուղով մինչև Ոսկեպար գյուղը: Ոսկեպարից 3 կմ 
արևմուտք` Ոսկեպար գետի ձախ ափին է գտնվում կենու (կարմրածառ) պուրակը: 
Շրջակայքը հարուստ է բարձր լրիվության անտառներով: 

Ոսկեպար գյուղում է գտնվում նշանավոր Ս.Աստվածածին եկեղեցին (VI-VIIդդ.), 
մոտակայքում կան միջնադարյան ամրոցի ավերակներ (IX-XIIդդ.): 

Երթուղու երկարությունը 50 կմ է: Երթուղին կարելի է անցնել տրանսպորտային 
միջոցներով: 

 

Երթուղի N 4. “Խեչքար” տեղամաս 

Կողբի մշակույթի կենտրոնից Այրում կայարան տանող ճանապարհով 6 կմ 
անցնելուց հետո «Հայոց օջախ” ռեստորանի մոտ ճանապարհը թեքվում է դեպի 
արևմուտք (500մ): Այստեղ գտնվում է բնության հուշարձանների ցանկում ընդգրկված 
շուրջ 800 տարվա վաղեմության նշանավոր սոսու ծառը: Այս տարածքում կան 
բազմաթիվ աղբյուր-հուշարձաններ, որոնք հանգստի ու ժամանցի անցկացման 
հարմարավետ վայրեր են: Շրջակայքը հարուստ է հատկապես հոնի տեսակով: 
Երթուղին, թեքվելով դեպի հարավ, անտառմիջյան ճանապարհով շարունակվում է 
մինչև Վարդի գյուղ տեղամասը: Այստեղ է գտնվում Ս.Գևորգ մատուռը: 
Շարունակելով անտառմիջյան ճանապարհով մինչև Խեչքար տեղամասը` երթուղին 
թեքվում է դեպի արևելք, այն է` Կողբ գյուղ: 

Երթուղու երկարությունը 22 կմ-է: Երթուղին կարելի է անցնել բարձր 
անցողունակության ավտոմեքենայով: 
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 4.7.  Շուկայավարում և գովազդ  
«Շուկայավարման նպատակը  ճիշտ տեղում ճիշտ ժամանակին ճիշտ գնով ճիշտ 
հաճախորդին ճիշտ արդյունքի կամ ծառայության վաճառումն է` խթանման ճիշտ 
տեխնիկայի կիրառմամբ: Շուկայավարումը միավորում է զբոսաշրջության ծրագրի 
բոլոր ասպեկտները: Այն կարևոր դեր ունի ծրագրի հենց մեկնարկի պահից և 
չափազանց կարևոր է ծրագրի հաջողության համար: Լավ նախապատրաստումը 
կկանխի այնպիսի սխալները, ինչպիսիք են պահանջարկ չունեցող արտադրանքի 
ստեղծումը: Ճիշտ շուկայավարման ռազմավարությունը կհանգեցնի զբոսաշրջային 
արդյունքի համապատասխան շուկայի ձևավորմանը և շուկայում արտադրանքի 
արդյունավետ վաճառքի գործիքների ապահովմանը» (Գոթրելլ, 2011):   

 

  Այցելուների նպատակային խմբերի բացահայտում 

Պետք է հստակ ձևակերպել, թե համայնքը ինչպիսի այցելուներ է ցանկանում գրավել 
(թիրախային շուկա), ինչը ամուր հիմքեր կստեղծի ՀԶ զարգացման և կառավարման 
մյուս շատ ասպեկտների համար: Թիրախ շուկայի բացահայտումը կարևոր է այն 
առումով, որ համայնքը կարողանա արդյունավետ կերպով վաճառել այն, ինչ կարող է 
առաջարկել, ինչպես նաև վստահ լինի, որ համայնքի այցելուներն ունեն նույն 
փիլիսոփայությունը տեղի մշակույթի հանդեպ հարգանքի և կայուն ու արդար 
տեղական զարգացմանն աջակցելու առումով:  Շուկայավարման ընթացքում  պետք է 
հստակ և ճշգրիտ բնութագրվեն այցելուներին սպասող տպավորությունները: Նման 
տեղեկությունը օգնում է այցելուին որոշել, այդյոք տարածքն իր համար  ճիշտ է 
ընտրված:  

Թիրախային շուկայի բնորոշումը կնպաստի  համապատասխան զբոսաշրջային 
արդյունքի ստեղծմանը և շուկայավարմանը, ինչպես նաև կերաշխավորի  համայնքի 
խնդիրներին համապատասխանող  ՀԶ կառավարումը:  

Ընդհանուր առմամբ, ՀԶ-ով հետաքրքրված այցելուները հիմնականում փնտրում են 
առավել „բնական” տպավորություններ, քան այն ճանապահորդները, որոնք կանգ են 
առնում  մեծ քաղաքներում կամ առողջարանային վայրերում: ՀԶ 
ճանապարհորդներին առավել հետաքրքրում են համայնքի անդամների հետ 
հանդիպումները, անցյալ ու ներկա սովորույթների ու մշակույթի ճանաչումը:  

Ստորև աղյուսակում ներկայացված են ճանապարհորդների տեսակները և նրանց 
բնորոշումները:  

Աղյուսակ 3. Ճանապարհորդների տեսակները 
Ճանապարհորդների տեսակը Ճամփորդության արժեքները 

“Բնական”  
տպավորությունների 
սիրահար 

 Սովորում է ամեն ինչ տեղանքի, ժամանակի և մշակույթի մասին նախքան 
ճամփորդելը, ճամփորդության ընթացքում և հետագայում 

 Վայելում է շրջակա բնությունը և բնական հրաշալիքները 

 Խորասուզվում է մշակույթում և ինտեգրվում տեղի մշակույթին 

 Ճանապարհորդությունը անհատական զարգացում է, այլ ոչ թե փախուստ 

 Հարմարվում նոր միջավայրին 
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Ճանապարհորդների տեսակը Ճամփորդության արժեքները 

 Ձգտում է ինքնակատարելագործվել մյուսներին ընկալելու միջոցով  

Մշակութային հետազոտող  Ճամփորդություն միևնույն մտածելակերպ ունեցաղ անձանց հետ 

 Վայելում է հինավուրց պատմությունը և ժամանակակից մշակույթը 

 Փորձում է սովորել ամեն ինչ տարածքի, ժամանակի և մշակույթի 
վերաբերյալ 

 Շարունակական ուսումնասիրություն. միշտ պլանավորում է հաջորդ 
ճամփորդությունը 

 Կարիք չունի տեսնել «խորհուրդ տրվող» բոլոր տարածքները 

 Հնարավորինս անկեղծորեն վերապրում է մշակույթը 

Մշակութային պատմության 
սիրահար  

 Սովորում է ամեն ինչ տեղանքի, ժամանակի և մշակույթի մասին 

 Ճամփորդելիս հետամուտ է սեփական հետաքրքրություններին, hոբբիներին 

 Չափից շատ հարմարավետությունը շեղում է իրական 
տպավորություններից, ճոխ հյուրանոցները նրա համար չեն 

 Մերժում է ընդունված տուրիստական առաջարկները, չի վախենում 
նախագծել իր սեփական ուղին  

 Սիրում է հասկանալ անցյալ մշակույթներն ու դրանց ներկա համատեքստը 

 Նախընտրում է այցելել վայրեր մենակ կամ փոքր խմբի հետ 

 Քիչ է հետաքրքրված սեփական արմատներով կամ ժառանգությամբ, ավելի 
շատ է կենտրոնանում մյուսների մշակույթների վրա 

Անձնական պատմության 
ուսումնասիրող 

 Հաճույք է ստանում մտերիմ ընկերների/ ընտանիքի հետ փորձը կիսելով 

 Նախընտրում է լավագույնը, որ կարող է գնել 

 Սիրում է տեսնել և փորձել ամեն ինչից մի քիչ 

 Հետաքրքրված չէ ուրիշների մշակույթով 

 Մշտապես ճամփորդելն առաջնահերթություն չէ 

 Փորձում է ավելի լավ ընկալել սեփական ժառանգությունը 

Ոչ այնքան խորը 
ուսումնասիրող  

 Ձգտում է հարմարավետության ծանոթ տարածքներում 

 Նախընտրում է նախապես պլանավորված ճամփորդություններ, որոնցում 
շատ քիչ բացթողումներ են հնարավոր 

 Ցանկանում է շքեղություն, բացառիկություն, թեթև կյանք 

 Սենտիմենտալ չէ, հակված չէ ճամփորդական հիշողությունների 

 Կենտրոնանում է լիցքաթափվելու, ոչ թե տեղի մշակույթի վրա 

 Սիրում է կազմակերպված ուղևորություններ, որում որոշումները 
կայացնվում են մյուսների կողմից 

Առանց խոչընդոտների 
ճամփորդող 

 

 Ձգտում է ցրվել ամենօրյա սթրեսներից և պարտականություններից 

 Սիրում է բաց տարածքների անխաթարությունն ու պարզությունը 

 Նախընտրում է անվտանգ ծանոթ վայրեր 

 Չի սիրում գտնվել ամբոխի մեջ և լինել նկատված 

 Կատարում է շատ ճամփորդություններ ընտանիքի անդամներին և 
ընկերներին այցելելու նպատակով 

 Բավականություն է ստանում խմբային ճամփորդություններից և մյուսների 
հետ շփումներից 

Ազատ ոգու տեր  Փորձարկող. սիրում է տեսնել և փորձել ամեն ինչից մի քիչ 
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Ճանապարհորդների տեսակը Ճամփորդության արժեքները 

 Նախընտրում է լավագույնը, որ կարող է գնել 

 Շարունակական ուսումնասիրություններ 

 Նախընտրում է ճամփորդել միևնույն մտածելակերպ ունեցաղ անձանց հետ 

 Գնահատում է մի քանի արժեքներ լավագույնի ընտրության նպատակով 

 Ազատ և հեշտ. ընդհունելի են որոշակի կառուցվածք ունեցող և 
պլանավորված գործողությունները 

Ուժեր վերականգնող  Ձգտում է ցրվել ամենօրյա սթրեսներից և պարտականություններից 

 Նախընտրում է ծանոթ վայրեր 

 Ցանկանում է հարմարավետություն, բայց շռայլող չէ 

 Սիրում է փորձը կիսել մտերիմ ընկերների/ ընտանիքի հետ  

 Մշակույթը և պատմությունը պետք է թողնել դպրոցին, ցանկացած բան, որը 
աշխատանք է պարունակում, չի կարող արձակուրդ համարվել 

 Բավականություն է ստանում, երբ իր մասին հոգ են տանում 

Վիրտուալ ճամփորդող  Բավականություն է ստանում պարզ, փոքր հաճույքներից 

 Ձգտում է հարմարավետության ծանոթ տարածքներում 

 Քիչ է հետաքրքրված մշակութային արմատների ուսումնասիրմամբ կամ 
պատմական տարածքներով 

 Խմբի մասը լինելը և հիմնական զբոսաշրջային գեղատեսիլ վայրեր տեսնելը 
նրա ոճը չէ 

 Սիրում է ունենալ սեփական ծրագիր 

Աղբյուր` Կանադայի տուրիզմի հանձնաժողով` http://uk.canada.travel/traveller-types 

 

Կողբի ՀԶ ծրագիրը կարող է գրավել  ճանապարհորդների առաջին երեք 
տեսակներին:  

Անհրաժեշտ է դիտարկել ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային շուկաները: 

Միջազգային ճանապարհորդներին գրավելուց զատ տեղական կամ ազգային 
շուկային ուշադրություն դարձնելը կօգնի ստեղծել և պահել այցելուների զգալի մի 
զանգված և կարող է նվազեցնել զբոսաշրջության սեզոնային բնույթը, որը 
հիմնականում կախված է միջազգային շուկայից:  

 

   Գովազդային նյութերի ստեղծում,  այդ թվում` վեբկայքի ստեղծում և 
սպասարկում 

Զբոսաշրջային ծառայություններ  մատուցող բոլոր կազմակերպություններին 
անհրաժեշտ են իրենց ապրանքները և ծառայությունները ներկայացնող 
տեղեկատվական, գովազդային նյութեր:  Դրանք կարող են լինել առանձին 
բրոշյուրներ յուրաքանչյուր զբոսաշրջություն առաջարկողի համար կամ մեկ 
ընդհանուր հրատարակություն ողջ համայնքի համար: Գովազդային նյութերը կարող 
են պարունակել տեղեկություններ տարածքի բնական և մշակութային արժեքների, 
ինչպես նաև կացարանային և սննդի ապահովման ծառայությունների վերաբերյալ: 
Համայնքը պետք է կառավարի այցելուների ակնկալիքները: Որոշ այցելուներ կարող 
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են ունենալ ոչ իրատեսական ակնկալիքներ համայնքում իրենց ժամանցի, կացարանի 
ստանդարտի, առաջարկվող սննդի և այլնի վերաբերյալ: 

ՀԶ արդյունք մշակելիս պետք է հավաստիանալ, որ այն   նկարագրված է  ճշգրիտ և 
պոտենցիալ այցելուների համար հասկանալի լեզվով/տերմիններով: Նախքան 
ժամանումը այցելուները պետք է տեղեկացվեն, թե ինչ սնունդ և ինչ որակի կացարան 
կարող են ակնկալել: Նկարները և վկայագրերը նույնպես կարող են տեղեկության 
աղբյուր հանդիսանալ: 

Առանց արդյունավետ գովազդի զբոսաշրջիկները չեն կարողանա տեղեկություն 
ստանալ ծրագրի վերաբերյալ, իսկ զբոսաշրջիկների բացակայությունը կարող է 
ձախողել ՀԶ ծրագիրը առաջին տարիների ընթացքում:  

 

Ինտերնետային կայք  

Ինտերնետը հանդիսանում է  զբոսաշրջության շուկայավարման համեմատաբար 
նոր և ոչ թանկ միջոց: Ի տարբերություն  տպագիր նյութեր, ինտերնետային կայքում 
կարելի է տեղադրել ավելի ծավալուն և մանրամասն տեղեկություններ բնական և 
մշակութային ժառանգության և այլ առանձնահատկությունների մասին: 

Կայքը պետք է ոչ միայն ունենա ճկուն փոխկապակցված կառուցվածք իր ներսում, 
այլև հղումների միջոցով  կապված լինի բնույթով մոտիկ ուրիշ կայքերի հետ: Իր 
հերթին կարելի է դիմել մյուս կայքերին և ստանալ փոխադարձ հղումներ: Սա շատ 
կարևոր է գյուղական տուրիզմի համար, քանի որ  թույլ է տալիս, որպեսզի համայնքը 
դառնա իր ոճի  “ինտերնետային համայնքի” մաս:  

Կայքը պետք է, այսպես ասած  “առաջ տարվի” ինտերնետում, ինչը ենթադրում է 
մասնագիտական գործողությունների շարք, որոնց արդյունքում կայքը կունենա 
հնարավորինս շատ այցելուներ: Բացի ստանդարտ  ձևերից, որոնց այս գործում քիչ 
թե շատ հմտացած մասնագետները տիրապետում են, հարկ է օգտվել հատուկ  
կայքերի ծառայություններից, որոնք հանդես են գալիս որպես “էլեկտրոնային 
զբոսաշրջային օպերատորներ” արկածային և բնության հետ կապված 
զբոսաշրջության համար: Այստեղ կարելի է գրանցել համայնքի առաջարկած 
զբոսաշրջային փաթեթը ամբողջությամբ կամ առանձին  ծառայություններ գների 
հետ միասին: “Էլեկտրոնային զբոսաշրջային օպերատորը“ ավելացնում է գինը իր 
մատուցած միջնորդական ծառայության չափով և կազմակերպում տուրի վաճառքը 
ինտերնետում: 

Կողբ համայնքի տուրիստական կայքը կարող է  լինել առանձին կամ կազմել 
համայնքի գործող www.koghb.am  կայքի մաս:  

 

  Գովազդային նյութերի տարածում 

ՀԶ ծրագրերը չպետք է իրենց հույսը դնեն միայն տուր օպերատորների վրա` 
այցելուներ ապահովելու առումով: Չնայած նախապես կազմակերպված խմբերի հետ 
ավելի հեշտ է աշխատել, սակայն հետիոտն զբոսաշրջինկերը կամ անհատ 
ճանապարհորդները, որոնք չեն ցանկանում իրենց երկրի գործակալների միջոցով 
զբոսաշրջության փաթեթ գնել, կարող են ավելի համապատասխան լինել 
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առաջարկվող արդյունքի համար: Հետևաբար շուկայավարման ծրագրում պետք է 
հասցեագրվեն այնպիսի խնդրներ, ինչպիսիք են տեղական տեղեկության 
փոխանցումը, ինտերնետային գովազդը, լրատվամիջոցները և ուղեցույցները, կապը 
այլ ծրագրերի հետ և ազգային զբոսաշրջության գովազդային միջոցառումները:  

Համայնքը կարող է տարածել գովազդային նյութերը երկու ձևով. 

       • տարածում լրատվական միջոցներով` գովազդներ և հոդվածներ, 
մասնագիտացված ճանապարհորդական ամսագրեր, ճանապարհորդական 
ուղեցույցներ, հեռուստատեսություն, 

       • տարածում միջնորդների միջոցով` մասնագիտացված զբոսաշրջային 
օպերատորներ, զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոններ, տեղական 
զբոսաշրջային կացարաններ և հյուրանոցներ, օդանավակայաններ:  

Զբոսաշրջային օպերատորն այն գլխավոր օղակն է, որի միջոցով համայքը կարող է 
այցելուներ ունենալ (մանրամասները տես 4.8 Համագործակցություն  
զբոսաշրջության մասնավոր սեկտորի հետ  բաժնում):    

2001 թ-ից  Երևանում գործում է  Այցելուների  տեղեկատվական կենտրոն  (URL: 
www.armeniainfo.am), որը  կարող է զբոսաշրջային շուկա հանել նաև համայնքային 
տուրիզմը: 

Բացի դրանից Երևանում կազմակերպվում է ամենամյա  “Խոսող քարերի երկիր”  
զբոսաշրջային ցուցահանդեսը,  որին կարող է մասնակցել նաև Կողբ համայնքը: 

 

  Ճանաչողական և գովազդային այցերի անցկացում 

 Գովազդի արդյունավետ ձևերից է տեղի և արտասահմանյան  տուր օպերատորների,  
լրատվության միջոցների, զբոսաշրջության թեմայով գրողների  համար 
ճանաչողական այցերի  կազմակերպումը:  Սա բավական ծախսատար միջոցառում է 
և դրա կազմակերպման համար համայնքը կարող է համագործակցել տեղական 
զբոսաշրջության մյուս ծառայություն մատուցողների, ինչպես նաև Ազգային 
Զբոսաշրջության Զարգացման կառույցի հետ, որը  պարբերաբար ճանաչողական 
այցեր է կազմակերպում արտերկրի առաջատար թերթերի ու ամսագրերի 
լրագրողների համար: Վերջինս միշտ պատրաստակամ է  հնարավորություն ընձեռել  
զբոսաշրջային ոլորտով հետաքրքրված կառույցներին (այդ թվում նաև 
համայնքներին) փոխշահավետ  ծրագրերին մասնակցելու համար:  

 

  Մասնակցություն զբոսաշրջային միջոցառումներին   

Զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցողների, այդ թվում և համայնքի համար 
չափազանց կարևոր է մասնակցել ավանդական միջազգային ամենամյա  
ճանապարհորդական ցուցադրումներին: Իհարկե արտերկրում անցկացվող նման 
միջոցառումներին մասնակցելը  բավական ծախսատար է, սակայն համայնքը 
հաջողությամբ կարող է մասնակցել Հայկական տւրիստական գործակալների 
միության կողմից Երևանում  կազմակերպվող “Կովկասյան ճամփորդական 
ցուցահանդես”  ամենամյա միջազգային ճանապարհորդական  ցուցահանդեսին: 

 .  
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  Հարցումների և դիմումների սպասարկում 

Համայնքի զբոսաշրջության սպասարկման անձնակազմից պահանջվելու է ամենօրյա 
հետևողական աշխատանք հարցումների և դիմումների սպասարկման գործում: Սա 
վերաբերում է ինչպես այցելուների կենտրոն հաճախողներին, այնպես էլ  
էլեկտրոնային փոստով դիմողներին: Զբոսաշրջայինծառայություններ մատուցողը  
պետք է արագ արձագանքի էլեկտրոնային փոստով ստացած բոլոր հարցումներին: 
Ուշացած պատասխան նամակը հավասարազոր է կորցրած հաճախորդի: 

 

 

4.8 Համագործակցություն  զբոսաշրջության մասնավոր հատվածի հետ   
Զբոսաշրջության  ոլորտի գլխավոր դերակատարներն են մի կողմից  
զբոսաշրջիկները (պահանջարկ), մյուս կողմից` զբոսաշրջային ծառայություններ 
մատուցողները (առաջարկ): 

Զբոսաշրջային ծառայություններ առաջարկողները գլխավորապես մասնավոր 
ձեռնարկություններ են:  Զբոսաշրջության  մասնավոր ձեռնարկություններն այն 
կարևվոր օղակն են, որոնք կարող են այցելուների հոսք ապահովել դեպի համայնք: 
Սերտ կապեր հաստատելով զբոսաշրջության մասնավոր սեկտորի հետ` համայնքը 
կարող է հասկանալ զբոսաշրջիկների իրական պահանջները և ավելի արդյունավետ 
կերպով ապահովել զբոսաշրջային գործակալությունների կողմից առաջարկված 
պայմանները:   

Համայնքների և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցությունն ավելի կարևոր  է 
համայնքի ղեկավարության համար, քան հումանիտար և զարգացման 
գործակալություններից ստացվող կարճատև ֆինանսավորումները և դրամական 
օգնությունները: Մասնավոր հատվածի գործակալությունները շուկայի 
ուսումնասիրություն իրականացնելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն: 
Առևտրային ընկերությունների հետ աշխատանքը հատկապես կարևոր է փոքր ՀԶ 
նախաձեռնությունների համար, քանի որ կարող է երկարաժամկետ օգուտներ 
ապահովել:  

Շուկայավարումը թանկ է և շատ համայնքներ չեն կարողանում վճարել մամլո 
տուրերի համար, հաճախել ցուցահանդես-վաճառքներ կամ հրատարակել նյութեր, ոչ 
էլ բավական հմտություններ ունեն սեփական մարքեթինգային կամպանիաներ 
կազմակերպելու համար: Հետևաբար խորհուրդ է տրվում հենց սկզբից աշխատել 
տեղի (էկո) զբոսաշրջային գործակալությունների հետ, որոնք կարող են ապահովել ոչ 
միայն ներդրումներ, այլև հմտություններ (օրինակ` օտար լեզուներ և 
մասնագիտական գիտելիքներ): Նրանք կարող են կապեր հաստատել համայնքների և 
ազգային ու համաշխարհային շուկաների միջև: Սկզբնական շրջանում մասնավոր 
հատվածը և համայնքը պետք է այնպիսի համաձայնության գան, որը 
հնարավորություն կտա համայնքին օգուտ քաղել և որոշումներ կայացնել իր 
տարածքում զբոսաշրջության մակարդակի և բնույթի վերաբերյալ: Երկու կողմերն էլ 
պետք է հնարավորություն ունենան ցանկացած պահին փոփոխություններ 
կատարելու գործարար համագործակցության մեջ: Գոյություն ունեն համայնքի և 
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մասնավոր սեկտորի միջև կապի մի շարք եղանակներ: Համայնքի ներգրավման 
աստիճանն ու եկամուտը կարող է աճել ժամանակի ընթացքում:   

Մասնավոր հատվածի ճիշտ մասնակցությունը կարող է շահավետ լինել ՀԶ-ի համար: 
Իրատես լինելու համար պետք է նշել, որ համայնքը կարող է չունենալ ՀԶ 
իրականացվելու համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցներն ու հմտությունները: Իմաստ 
ունի աշխատել մասնավոր սեկտորի և մասնավոր գործակալների հետ, եթե նրանք 
պատրաստ են լրացնել «հմտությունների բացը»  կամ առաջարկել ծառայություններ, 
որոնք կնվազեցնեն համայնքի ծախսերը: Մասնավոր հատվածի գործընկերները 
կարող են ապահովել ֆինանսներ, գործարար և շուկայավարման հմտություններ և 
պոտենցիալ հաճախորդներ, որոնք կլրացնեն համայնքում առկա    
միջոցները`տարածքը, աշխատուժը և տեղական գիտելիքները: Մասնավոր 
ընկերությունները հատկապես կարող են օգտակար լինել ՀԶ-ի վաղ փուլում:  

Հստակ պայմանագրային դրույթները և ակնկալվող ծառայության տեսակի ու 
մակարդակի վերաբերյալ փոխհամաձայնեցումը կնպաստի կողմերի միջև հաջող 
փոխհարաբերությանը: Այն կարող է ներառել մասնավոր սեկտորի հետ ՀԶ 
խնդիրների ու հիմնական գաղափարախոսության քննարկում և հավաստիացում, որ 
երկու կողմերն էլ ունեն արժեքների ու համապատասխան աշխատանքային մոդելի 
միևնույն ընկալումը: Օրինակ, եթե համայնքը ցանկանում է ՀԶ-ի միջոցով աջակցել 
բնապահպանությանը, ապա կարևոր է, որ մասնավոր սեկտորի գործընկերները ճիշտ 
ընկալեն այդ նպատակը և աշխատեն  դրա ուղղությամբ:  

ՀԶ ծրագրի համար կարևոր է մեկ կամ ավելի մասնագետ տուր օպերատորների հետ 
սերտ աշխատանքային հարաբերությունների ստեղծումը: Այս օպերատորները պետք 
է ընտրվեն զգուշորեն և պետք է հավաստիանալ, որ նրանք կայուն  և հուսալի 
գործունեություն են ծավալում: Նրանց հետ պետք է կապ հաստատել (անմիջական 
կամ միջնորդ գործակալների միջոցով) վաղ շրջանում` նախքան առաջարկի 
ձևավորումը, որպեսզի օպերատորը կարողանա խորհուրդ տալ, թե ինչ կարող է 
վաճառվել և անհրաժեշտության դեպքում առաջարկի փոփոխություններ: 
Ամբողջովին «վաճառվող» ծրագրի մշակումը կարող է երկար տևել: Նախնական 
ծրագիրը կարելի է փորձարկել մեկ կամ երկու խմբի համար, որի միջոցով համայնքը 
կարող է ձեռք բերել հյուրերի հետ վարվելու փորձ: 

 

Զբոսաշրջության  մասնավոր ձեռնարկությունները 

Զբոսաշրջության  մասնավոր ձեռնարկությունների հետ համայնքի 
համագործակցության մեխանիզմները հետագայում պարզաբանելու համար ստորև 
ներկայացված են զբոսաշրջային ինդուստրիայի կարևոր մասնակիցները: 

1.Արտագնա տուր օպերատորներ 

Կազմակերպում և վաճառում են լրիվ ծառայություններով ճանապարհորդական 
փաթեթներ: Արտագնա զբոսաշրջային օպերատորների գլխամասային 
գրասենյակները գտնվում են այն երկրներում, որտեղից գլխավորապես գալիս են 
նրանց հաճախորդները: Արտագնա զբոսաշրջային  օպերատորները զբոսաշրջային 
խմբեր են ուղարկում տարբեր երկրներ և վայրեր, զբոսաշրջիկներին ընդունող 
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երկրներում ունենում են իրենց ներկայացուցչությունները/գործակալներին, կամ 
գործում են տվյալ երկրի ներգնա զբոսաշրջային օպերատորների միջոցով: 

2.Ներգնա տուր  օպերատորներ 

Տեղակայված են տվյալ երկրում կամ վայրում: Իրականացնում են զբոսաշրջային 
արդյունքի ձևավորման, խթանման և իրացման գործունեություն, ինչի արդյունքում 
տրամադրվում է զբոսաշրջային փաթեթ: Ներգնա զբոսաշրջային օպերատորները 
տուրեր են անցկացնում տվյալ երկրի սահմաններում: Կարող են գործել անկախ կամ 
համագործակցելով արտագնա զբոսաշրջային օպերատորների հետ: Ներգնա 
զբոսաշրջային օպերատորները կազմակերպում են ուղևորություններ ոչ միայն 
արտասահմանցիների, այլև երկրի քաղաքացիների համար: Համայնքին առավել 
նպատակահարմար է համագործակցել ներգնա զբոսաշրջային օպերատորների հետ: 

3.Տրանսպորտային միջոցներ տրամադրողներ 

Այս շարքում են ինչպես միջազգային` ավիաուղիներ, երկաթգիծ, ճանապարհային 
տրանսպորտ, այնպես էլ տեղական տրանսպորտի միջոցներ տրամադրողները` 
զբոսաշրջային օպերատորների կողմից օգտագործվող տրանսպորտային միջոցներ, 
ջրային լողամիջոցներ, հանրային տրանսպորտ(տաքսիներ, ավտոբուսներ և այլն):  

 4.Կացարաններ տրամադրողներ 

Դրանք են հյուրանոցները, մոթելները, հյուրատները, առողջարանները, հանգստյան 
տները, ճամբարային բնակատեղիները և այլն:  

5.Սնունդ տրամադրողներ 

Սրանք են ռեստորանները, բարերը, սրճարանները, ինչպես նաև սննդամթերք 
արտադրողները և մատակարարողները:  

6.Այցելուին հետաքրքրող միջոցառումներ և վայրեր 

Սրանց թվին են պատկանում բազմաթիվ միջոցառումներ և վայրեր, որոնք գրավում 
են զբոսաշրջիկներին` թանգարաններ, ցուցահանդեսներ, առևտրի կենտրոններ, 
սպորտային, մշակութային և թեմատիկ միջոցառումներ և այլն: 

 

Համագործակցության հիմնական քայլերը 

Համայնքը պետք է գործնական քայլեր կատարի զբոսաշրջային ձեռնարկությունների 
հետ կապեր հաստատելու ուղղությամբ` այն է նախապատրաստի 
համագործակցությունը, հաստատի և ամրապնդի կապերը: 

Համագործակցության նախապատրաստումն անհրաժեշտ է արդյունավետ 
համագործակցության ապահովման համար: Այն ներառում է. 

        ա)  զբոսաշրջության զարգացման ցանկալի ծավալի և ձևերի հստակեցումը,  

         բ) զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորման առաջարկները, 

        գ) զբոսաշրջության և շրջակա բնական և մշակութային միջավայրի 
պահպանության նպատակների ներդաշնակեցումը: 
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Կապերի հաստատումը ընդգրկում է շահագրգիռ կազմակերպությունների ճիշտ 
ընտրությունը, ինչպես նաև նրանց հետ կապվելու պրակտիկ քայլերը: 

Հարաբերությունները ճիշտ կարգավորելու համար շատ մեծ դեր ունի այն 
տեղեկությունը, որը կփոխանցվի կապերի հաստատման սկզբնական փուլում` 
առաջին հանդիպումների ժամանակ:   

Ազգային ներգնա զբոսաշրջային օպերատորները, ինչպես նաև օտարերկրյա 
զբոսաշրջային օպերատորների հայաստանյան ներկայացուցչությունները կազմում 
են այն մասնագիտացված օղակը, որը գովազդում և իրականացնում  է երկրում 
տուրերի ամբողջական փաթեթը: Օտարերկրյա զբոսաշրջիկները և տեղական 
զբոսաշրջիկների մի մասը կայցելեն համայնք հենց այս օղակի միջոցով: Բացի 
դրանից, գործնական հարցերում սա բոլորից լավատեղյակ օղակն է, որն իր 
փորձառության և հարուստ գիտելիքների շնորհիվ կարող է առավելագույնս աջակցել 
զբոսաշրջության զարգացմանը համայնքում: Մեծ օգուտ կարող է բերել 
համագործակցությունը „Հայաստանի ներգնա զբոսաշրջային օպերատորների 
միություն“  մասնագիտացված հասարակական կազմակերպության հետ, որի 
գլխավոր նպատակը աջակցությունն է Հայաստանում զբոսաշրջության 
գործընկերներ գտնելու հարցում:  

Հայաստանով հետաքրքրվող միջազգային արտագնա զբոսաշրջային օպերատորների 
հետ կապեր հաստատելը ոչ դյուրին, մասնագիտական հմտություններ պահանջող, 
ինչպես նաև բավական աշխատատար և ֆինանսատար գործ է: Այդ իսկ պատճառով 
համայնքային տուրիզմը հիմնականում պետք է անմիջականորեն համագործակցի 
երկրում նրանց ներկայացուցիչների և ազգային ներգնա զբոսաշրջային 
օպերատորների հետ: 

 

Կապերի ամրապնդումը  ենթադրում է շարունակական աշխատանք հետագա 
հարաբերություններն ամրապնդելու ուղղությամբ: Եթե մասնավոր ձեռնարկությունը 
որոշել է ընդգրկել համայնքը իր տուրերի ցանկում, ապա անհրաժեշտ է նրան 
մշտապես տեղյակ պահել համայնքում զբոսաշրջության հետ կապված բոլոր 
զարգացոմների և փոփոխությունների մասին: 

 

4.9  Աջակցություն տուր օպերատորների և այցելուների կողմից   
Էկոտուրիզմը պետք է բարձրացնի այցելուների և տուր օպերատորների 
իրազեկությունը բնապահպանության և համայնքի հիմնախնդիրների վերաբերյալ և 
ներառի նրանց աջակցությունը ստանալու մեխանիզմներ: Լրացուցիչ զգալի օգուտ 
կարելի է ստանալ ինչպես այցելուների հետ, այնպես էլ այցելուների ու նրանց 
հրավիրող տուր օպերատորների հետ հաղորդակցության միջոցով: Այս օգուտներից 
են բնապահպանական և սոցիալական խնդիրների վերաբերյալ ավելի բարձր 
իրազեկությունը, այցի ընթացքում վերաբերմունքի փոփոխությունը և տեղի 
համայնքների ու բնապահպանան հիմնախնդիրների համար անմիջական 
աջակցության ստացումը:  

ՀԶ ծրագիրը հաճախ մեծ աղդեցություն է թողնում մարդկանց մտածելակերպի վրա 
այցելած տեղանքի և բնակավայրերի վերաբերյալ, որը կարող է ավել կամ պակաս 
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իմաստալի լինել` կախված այն բանից, թե նրանք ինչ տեղեկություն են ստացել մինչև 
այցը, այցի ընթացքում և այցից հետո, և թե ինչպես է տրամադրվել այդ 
տեղեկությունը:  Խիստ ուշադրություն պետք է դարձվի  տուր օպերատորների կողմից 
փոխանցվող տեղեկատվության, ինչպես նաև ուղեկցման և տարածքում 
բացատրության որակին: Պետք է ուսումնասիրվեն հետագայում կապ պահպանելու 
մեխանիզմները: Այցելուներին պետք է խրախուսել, որպեսզի նրանք տարածեն իրենց 
տպավորությունները գրավոր կամ բանավոր խոսքով: Ներկայումս շատ 
ինտերնետային կայքեր տալիս են նման հնարավորություն (տե’ս 
www.responsibletravel.com): 

Ընդհանրապես մշակվել են այցելուների վարքագծի մի շարք վարքականոններ. կան 
ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ կոնկրետ տարածքի հետ կապված վարքականոններ: 
Դրանք ներառում են այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են նախնական ընթերցանությունն 
ու ընկալումը, օպերատորների և տեղանքների ընտրությունը, հարգանքը տեղի 
մշակույթների հանդեպ, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցումը, 
որոշումների կայացումը, գործողությունները, որոնցից պետք է խուսափել և 
բնապահպանական խնդիրները, որոնց պետք է աջակցել:  

Նույն կերպով տուր օպերատորների վարքականոններում ներառված են այնպիսի 
խնդիրներ, ինչպիսիք են կոնկրետ տարածքի բնապահպանական և մշակութային 
հիմնախնդիրները, տարածքների ընտրությունը, տեղի համայնքների հետ 
փոխհարաբերությունները, աշխատակազմին և հաճախորդներին փոխանցվելիք 
տեղեկությունները, ինչպես նաև այլ ավելի կոնկրետ ուղեցույցեր ու կարգեր: Այս 
վարքականոնները կարող են հարմարեցվել էկոտուրիզմի բոլոր տարածքների 
համար: Վարքականոններում պետք է ներառվեն այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են 
ռեսուրսօգտագործման և այլ ազդեցությունների նվազեցումը, իրազեկության 
բարձրացումը, աջակցությունը բնապահպանության խնդիրներին, 
փոխհարաբերությունը համայնքների հետ և անվտանգության ուղեցույցներ:  

Ֆինանսական կամ այլ աջակցության ստացումը այցելուներից (օրինակ` 
մասնակցություն հետազոտություններին) բավականին տարածված է էկոտուրիզմի 
տարածքներում: Սա հաճախ գանձվում է տուր օպերատորների կողմից որպես հարկ 
կամ կատարվում է նվիրատվությունների միջոցով: Չնայած շատ օպերատորներ դեմ 
են այս միջոցին, այնուամենայնիվ սա կարող է շատ փոքր ազդեցություն ունենալ 
ուղևորության արժեքի վրա: Այցելուները ողջունում են նպաստ բերելու 
հնարավորությունը` օպերատորի համար ստեղծելով շուկայավարման 
առավելություն: Ստացված գումարը կարող է տրամադրվել տեղի զարգացման 
ֆոնդին: Այցելուներին  կարելի է առաջարկել, որպեսզի նրանք ծանոթանան 
նվիրաբերած գումարների օգտագործման սխեմաներին և  մասնակցեն դրանց 
քննարկումներին, որոնք կարող են լինել պահպանությանն ուղղված ծրագրեր կամ 
սոցիալական ծրագրեր համայնքի ներսում:   

 

4.10. Համագործակցություն զբոսաշրջության լիազոր մարմինների հետ  
Զբոսաշրջության պետական լիազոր մարմինները կարող են օգտակար 
տեղեկությունների աղբյուր լինել ՀԶ կառավարողների համար և կարող են աջակցել 
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համայնքին ՀԶ-ն զբոսաշրջության մեծ շուկայում բրենդավորելու և տեղ զբաղեցնելու 
հարցում:  

Նման աջակցություն համայնքը կարող է ակնկալել ինչպես ազգային, այպես էլ 
մարզային ղեկավար մարմիններից` տեղեկացնելով նրանց ՀԶ զարգացնելու 
մտադրության մասին և ստանալով նրանց աջակցությունը և խորհուրդը ՀԶ-ն առավել 
լայն տարածաշրջանային շուկայում և ռազմավարությունում հարմարեցնելու 
վերաբերյալ: Զբոսաշրջության լիազոր մարմինը պետք է կարողանա տրամադրել 
տեղեկություններ մոտակա զբոսաշրջային ընկերությունների, պոտենցիալ 
գործընկերների, այդ թվում առևտրային գործակալների, զբոսաշրջության արդյունքի 
ձևավորման նրբությունների և շուկայավարման վերաբերյալ:  

Շատ դեպքերում զբոսաշրջության լիազոր մարմինները կարող են անմիջականորեն 
աջակցել շուկայավարմանը` ՀԶ ծրագիրը զբոսաշրջության տեղեկատվական 
բրոշյուրներում և այլ գովազդային նյութերում զետեղելով: Շուկայավարմանը կարող է 
նպաստել նաև զբոսաշրջության լիազոր մարմինների և/ կամ առևտրային 
գործակալների հետ աշխատանքը: 

Գործընկերների և  աջակիցների հետ շարունակական կապի պահպանումը կարևոր է 
զբոսաշրջային փաթեթների և դրանց գների արդիականությունն ապահովելու 
առումով:  

Հայաստանում  Զբոսաշրջության պետական լիազոր մարմինը  ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարությունն է:  Զբոսաշրջության վարչությունը  նախարարության 
կառուցցվածքային ստորաբաժանումներից է: 
Վարչության պետ` Մեխակ ԱՊՐԵՍՅԱՆ  
Հեռ.` +374 10 59-71-55: Էլ. հասցե` mapresyan@mineconomy.am 

Հայաստանի Ազգային մրցունակության հիմնադրամը ոչ կառավարական 
կազմակերպություն է, որը հիմնվել է ՀՀ Կառավարության և տարբեր երկրների 
առաջատար հայ գործարարների համագործակցության սկզբունքով: Հիմնադրամի 
նպատակն է տնտեսության առանցքային ոլորտների բեկումնային զարգացման 
միջոցով ազգային մրցունակության ստեղծումը: Զբոսաշրջությունը հիմնադրամի 
թիրախային ոլորտներից է:   

Հասցե` ք. Երևան 0010, Մհեր Մկրտչյան 5, Հեռ.` +374 10 543167: Էլ.փոստ`info@cf.am 

 

      4.11. Համայնքային զբոսաշրջության ֆինասավորումը 
Զբոսաշրջային ծառայություն ապահովողների մեծ մասը տարբեր չափի լրացուցիչ 
ներդրումների կարիք ունեն իրենց զբոսաշրջային ծառայության հետագա 
զարգացման համար:  ՀԶ իրականացմամբ հետաքրքրված համայնքները շատ հաճախ 
ակնկալում են, որ ներդրումները (օրինակ` ուսուցում, ենթակառուցվածք, 
շուկայավարում և այլն) ամբողջությամբ ֆինանսավորվեն դոնոր 
կազմակերպությունների կամ կառավարության կողմից: Այնուհանդերձ, բոլոր տիպի 
զարգացման աշխատանքների փորձը ցույց է տալիս, որ ամբողջությամբ դոնորների 
կողմից ֆինանսավորվող կամ իրականացվող ծրագրերը որպես կանոն ձախողվում 
են դոնորական աջակցության ավարտից հետո:  
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Տեղի համայնքը հարմարվում է այն մտքին, որ միշտ փող կա` կարևոր չէ որտեղից և 
անկախ նրանից, թե ինչքան հաջող է իրականացվում ծրագիրը: Սրանից խուսափելու 
համար հաջող իրականացվող ծրագրերում տեղական գործընկերները պետք է որոշ 
ներդրում կատարեն: 

Իսկապես հետաքրքրված լինելու դեպքում շատ համայնքներ կարող են նպաստել 
զարգացման ծրագրերին: Աջակցության չափը կախված է տեղի իրավիճակից: Դա 
կարող է լինել նաև ոչ գումարային ներդրում, օրինակ` կացարանի շինարարություն: 
Սա կարող է նաև նշանակել, որ համայնքը ցանկություն ունի էներգիա և ժամանակ 
ներդնել ծրագրում:  

Ֆինանսական աջակցությունը պետք է լինի խրախուսող բնույթի և խուսափի  
համայնքի ներսում և համայնքների միջև խնդիրների ստեղծմանը: Հարմար են 
տեղական կարիքներին ուղղված ցածր տոկոսադրույքով գրավները և 
երկարաժամկետ վարկերը: Որոշ տարածքներում հաջողություն է բերել այն, որ 
ֆինանսական առաջարկները հաստատվել են տեղական մարմնի կողմից: Ավելի մեծ 
ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար կարևոր է պետական և դոնոր 
գործակալություններին ցույց տալ փոքր ՀԶ ծրագրերի հաջողությունը: 
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      4.12.  Գործողությունների պլան  
 

 Գործողություն ժամկետ Պատասխան
ատու 

Արժեք 
(ԱՄՆ 
դոլար) 

Ֆինանսավոր
ման 

աղբյուրներ 

1. Համայնքային հանդիպումներ     

 Ընդլայնված համայնքային հանդիպման կազմակերպում զբոսաշրջության 
փորձագետների մասնագիտական աջակցությամբ ՀԶ հիմնական խնդիրները և 
շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերը քննարկելու համար 

2011-2012 Համայնք 

ENPI-FLEG 
ծրագիր 

1000 Համայնք 

WWF 
Հայաստան 

      

2. Զբոսաշրջային ենթակառուցվածք և տեղեկատվական նյութեր     

 Այցելուների կենտրոնի ներքին հարդարանքի և վերջնական կազմակերպման 
աշխատանքների իրականացում 

2011-2012 Համայնք 

ENPI-FLEG 
ծրագիր 

20000 Համայնք 

WWF 
Հայաստան 

 Այցելուների կենտրոնում հուշանվերների ստենդի ստեղծում 2012-2013 Համայնք 500 Համայնք 

 

 Այցելուների կենտրոնին կից սանիտարական հանգույցի ստեղծում/վերանորոգում 2011-2012 Համայնք 5000 Համայնք 

 

 Այցելուների կենտրոնի, «Զիկատար» կենտրոնի և այլ առնչվող 
ենթակառուցվածքների  հագեցում տեղեկատվական  և բացատրական նյութերով  

2011-2013 Համայնք 

ENPI-FLEG 
ծրագիր 

Միջազգային 
ծրագրեր 

10000 Համայնք 

WWF 
Հայաստան 

Միջազգային 
կազմակերպո
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թյուններ 

 Տեղեկացնող և բացատրական նշանների պատրաստում և տեղադրում այցելուների 
կենտրոնի և «Զիկատար» կենտրոնի մոտ, ինչպես նաև զբոսաշրջային երթուղիների 
երկայնքով և այլ առնչվող վայրերում  

2011-2012 Համայնք 

ENPI-FLEG 
ծրագիր 

Միջազգային 
ծրագրեր 

15000 Համայնք 

WWF 
Հայաստան 

Միջազգային 
կազմակերպո
թյուններ 

 4-6 գյուղական տնտեսությունների  ընտրություն  և հարմարեցում (վերանորոգում, 
վերակառուցում) որպես հյուրատներ այցելուների համար  

2012-2015 Համայնք 

Միջազգային 
ծրագրեր 

40000 Համայնք 

Միջազգային 
կազմակերպո
թյուններ 

      

3. Շուկայավարում, գովազդ և համագործակցություն     

 Զբոսաշրջության մարքետինգային ծրագրի մշակում և իրականացում (պետք է 
ներառի «Զիկատար» կենտրոնը) 

2011-2015 Համայնք 

Միջազգային 
ծրագրեր 

50000 Համայնք 

Միջազգային 
կազմակերպո
թյուններ 

 Զբոսաշրջային կացարանների և այլ ծառայությունների տվյալների բազայի 
ստեղծում  և սպասարկում, ռեզերվացիայի հնարավորության տարբեր 
եղանակներով  

2011-2012 Համայնք 

Միջազգային 
ծրագրեր 

3000 Համայնք 

Միջազգային 
կազմակերպո
թյուններ 

 Գովազդային նյութերի ստեղծում,  հրատարակում և տարածում 2011-2015 Համայնք 

Միջազգային 

15000 Համայնք 

Միջազգային 
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ծրագրեր կազմակերպո
թյուններ 

 Վեբկայքի ստեղծում և սպասարկում 2011-2015 Համայնք 

Միջազգային 
ծրագրեր 

5000 Համայնք 

Միջազգային 
կազմակերպո
թյուններ 

 Մասնակցություն (ամենամյա) զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին Երևանում և 
այլուր 

2011-2015 Համայնք 

Միջազգային 
ծրագրեր 

15000 Համայնք 

Միջազգային 
կազմակերպո
թյուններ 

 Կապերի հաստատում տուր-օպերատորների հետ 2011-2012 Համայնք 

ENPI-FLEG 
ծրագիր 

500 Համայնք 

WWF 
Հայաստան 

 Ճանաչողական այցի կազմակերպում տուր-օպերատորների համար 2012 Համայնք 

ENPI-FLEG 
ծրագիր 

3000 Համայնք 

WWF 
Հայաստան 

 Շարունակական կապի պահպանում մի շարք ընտրված տուր-օպերատորների հետ 2011- 2015 Համայնք 

 

2000 Համայնք 

 

 Համագործակցություն Հայաստանում զբոսաշրջության լիազոր մարմինների հետ 2011 - 2015 Համայնք 

 

1000 Համայնք 

 

 Շրջակա զբոսաշրջային հնարավորությունների վերլուծություն և 
համագործակցություն այլ զբոսաշրջային տարածքների հետ 

2013 - 2015 Համայնք 

Միջազգային 
ծրագրեր 

5000 Համայնք 

Միջազգային 
կազմակերպո
թյուններ 
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4. Մարդկային հզորությունների ստեղծում     

 Համայնքի ՀԶ կառավարման խմբի, այցելուների  կենտրոնի  և “Զիկատար” 
կենտրոնի աշխատակազմի մասնագիտական հմտությունների զարգացմանն 
ուղղված դասընթացների կազմակերպում 

2011 - 2015 Համայնք 

ENPI-FLEG 
ծրագիր  

Միջազգային 
ծրագրեր 

15000 Համայնք 

WWF 
Հայաստան 

Միջազգային 
կազմակերպո
թյուններ 

 ՀԶ ուղեկցորդների մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում (այցելուների հետ 
վարվելակերպի  և ուղեկցման հիմնական  հմտություններ; ուղեկցման 
հմտությունների ուսուցում դաշտային պայմաններում`  զուգակցված երթուղիների 
մանրամասն հետազոտման և քարտեզագրման հետ) 

2011 - 2015 Համայնք 

ENPI-FLEG 
ծրագիր  

Միջազգային 
ծրագրեր 

15000 Համայնք 

WWF 
Հայաստան 

Միջազգային 
կազմակերպո
թյուններ 

      

5. Իրազեկության բարձրացում և այլ միջոցառումներ     

 Տարածքի մաքրման կամպանիայի կազմակերպում` համայնքի դպրոցական 
երեխաների մասնակցությամբ 

2012 Համայնք 

ENPI-FLEG 
ծրագիր 

2000 Համայնք 

WWF 
Հայաստան 

 

 Անտառների և բնապահպանության վերաբերյալ իրազեկության բարձրացման 
ուսուցողական սեմինարի կազմակերպում դպրոցականների համար 

2012 Համայնք 

ENPI-FLEG 
ծրագիր 

1000 Համայնք 

WWF 
Հայաստան 
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Օգտագործված գրականություն 

1. www.koghb.am 
2. Nicole Häusler & Wolfgang Strasdas.  Training Manual for Community-based 

Tourism ,  InWEnt - Capacity Building International, Germany, 2002  
3. Richard Denman, Guidelines for community-based ecotourism development, WWF 

International,2001 
4. Sally Asker, Louise Boronyak, Naomi Carrard and 

5. Michael Paddon  Effective Community Based Tourism: A Best Practice Manual 
6. APEC TOURISM WORKING GROUP, University of Technology Sydney, 2010 

7. AMAP - Armenian Monuments Awareness Project NGO. Description of  Nature Trail: 
Kirants & Samson Gorges  

8. “Անտառի օգտագործման այլընտրանքային ձևերը, մասնաոր սեկտորի և 
տեղական բնակչության համար անտառային պաշարների հասանելիությունը, 
պիլոտային ծրագրեր ուղղված անտառների կայուն օգտագործմանը և 
համայնքների կենսամիջոցների բարելավմանը” հաշվետվություն, հոկտեմբեր 
2010, ”Անտառային օրենսդրության կիրարկման և անտառային ոլորտի 
կառավարման բարելավում  Եվրոպական հարևանության քաղաքականության 
արևելյան երկրներում և Ռուսաստանում՚” տարածաշրջանային ծրագիր, WWF 
հայաստանյան մասնաճյուղ:  

9. «Զիկատար» անտառային ուսուցման տարածաշրջանային կենտրոնի կառավարման 
պլան, Երևան, 2007 

10. Նոյեմբերյանի անտառտնտեսության անտառկառավարման պլան, Ինդուֆոր, Երևան, 
2008 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

Հավելված 1.   Բնության և գյուղական վայրերի հետ կապված տուրեր կազմակերպող 
հայկական տուր-օպերատորների ցուցակ և կոնտակտային տվյալներ 

 
Տուր օպերատոր Վեբ կայք, Էլ. հասցե Հեռախոս 

Avarayr www.avarayr.am 
avarayr@arminco.com 

Tel: 56-36-81  

Wishup Adventures www.adventures.am 
tamanyan13@gmail.com 

Tel: 58-04-46;  
(93) 224533 

Seven Springs Tour Company www.7springstour.am 
shahbekyan@yahoo.com 

Tel: (99)91-2008 

ARTIMPEXPO Tour Company   www.tourismarmenia.am 
info@tourismarmenia.am 

Tel:  (91)555-938 

BAL Adventure www.bal.am; info@bal.am Tel:56-89-89 
AdvenTour Travel www.armeniaexplorer.com 

adventour@netsys.am 
Tel: 53-96-09; 48-22-71 
(374 91) 426745 

Armenia Travel +M www.armeniatravel.am 
information@armeniatravel.am 

Tel: 56-21-04 

Apaga Tour www.apaga.info 
info@apaga.info 

Tel:  (91)29-07-99, Irina 

Yerkir Nairi www.erkirnairi.am 
info@erkirnairi.am 

Tel: 58-23-39 

Армянское Бюро 
путешествий 

www.abp.am   
abp@abp.am 

Теl/Fax: 56-13-27,  
(93) 88-56-42 

Orient Explorer: www.orientexplorer.net 
orientexplorer@xter.net 

Tel: 22-41-12;  
39-70-04 

Nueva Vista Travel Agency www.travelarmenia.net +374 10 518836 
Natoura Tour www.natoura.am   

natoura@mail.ru 
Tel: (374-10) 56-04-36   
(374-93) 518454 

Aquarius travel   
Tigran Ghahramanyan 

www.aquarius.am 
aqtrav@arminco.com 

Tel: 374-10 536767;  
374-91 407654 

Geographic Travel 
Anna Kirakosyan 

 Tel: 51-88-33;  
091-722036  Mkhitar 

Rumea   
Ruben Grigoryan 

www.rumea.am 
info@rumea.am 

Tel: 32 31 41;  
32 82 48;  
32 99 29;  
32 93 98 
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Հավելված 2. Բնության արահետ` Կիրանց և Սամսոնի կիրճեր 

“Հայկական հուշարձանների ճանաչման ծրագիր” ՀԿ-ի կողմից նկարագրված  
արահետը  սկիզբ է առնում Աճարկուտ գյուղից` Կիրանց կիրճի մուտքի մոտ: 
Երթուղու երկարությունը 18 կիլոմետր է: Երթուղու առանձնահատկություններն են 
զարմանահրաշ Սևքար անտառը և հինգ պատմական հուշարձանները` Առաքելոց, 
Կիրանց, Դեղձնուտ, Սամսոնի վանքերը և Բերդքար (Մահկանաբերդ) ամրոցը: Այս 
հիասքանչ հուշարձանները շրջապատված են հրաշալի մի անտառով, որտեղ 
հանդիպում են բազմաթիվ ծաղկատեսակներ և բնակվում են վայրի կենդանիներ` այդ 
թվում գորշ արջը, վայրի կատուն և եվրոպական այծյամը:  

 

“Կիրանց-Սամսոնի ձոր, Սևքարի անտառ”  

Խիտ անտառածածկույթը իր հարուստ անտառաթփուտներով, առատ 
բուսականությամբ և թփուտային բացատներով, ինչպես նաև կիրճի վերին 
հատվածների փոքր ժայռային զանգվածները Սամսոնի կիրճը դարձնում է մի 
անկրկնելի և գրավիչ վայր, որտեղ տարվա տարբեր ժամանակահատվածներում 
կարելի է հանդիպել շուրջ 80 թռչնատեսակի:  

Սամսոնի կիրճի կենդանական աշխարհը  

Անտառածածկ, տարբեր թեքությամբ լանջերը փոքր բացատներով հանգրվան են 
հանդիսանում այծյամի (Capreolus capreolus) համար, որին կարելի է հանդիպել այս 
բացատներում առավոտյան և երեկոյան արածելուց: Մթնշաղին անտառի խորքից 
երբեմն լսելի է արջի (Ursus arctos) թաթերի տակ կոտրտվող ճյուղերի ճրթճրթյունը: 
Անտառի թավուտում հազվադեպ կարելի է տեսնել անորսալի անտառային կատվի 
(Felis silvestris) շողքը, իսկ քարակզաքիսին (Martes foina) ` խիտ 
անտառաթփուտներում: Ձմռանը ձյան վրա թողած հետքերով կարելի է տեսնել, թե 
ինչպես է խորամանկ աղվեսը (Vulpes vulpes) հետապնդում ոչ պակաս խորամանկ 
նապաստակին (Lepus europaeus):  

Թռչունները  

Ծառերի պսակներն ու գագաթները հիանալի բնադրավայր են կրետակերի, մեծ 
լորաճուռակի և ոոքր արծվի համար, որոնք հիմնականում կեր են փնտրում անտառի 
և անտառին հարակից բացատներում: Հաստաբուն ծառերի փչակներում իրենց 
սերնդի խնամքն են տանում եվրոպական բվիկն ու անտառաբուն, սև և կանաչ 
փայտփորները:  

Փոքր և կիսասպիտակավիզ ճանճորսները, մեծ երաշտահավն ու սովորական սիտեղը 
իրենց բներն են կառուցում ծառերի անցքերում և ճեղքերում կամ ինչպես ծառերի 
ստորին ճյուղերի վրա, այնպես էլ մինչև գետնից 5-10 մ բարձրության վրա: 
Անտառաթփուտները, խիտ մացառներն ու հարուստ բուսականությունը հիանալի 
բնադրավայր են հանդիսանում երգող և սև կեռնեխների, սովորական խածկտիկի, 
երկարագի երաշտահավի, մորու շահրիկի և ծնկլտան գեղգեղիկի համար:   
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Առաքելոց վանք, 13-14-րդ դդ.  

Համալիրը շրջապատված է բարձր բրգավոր հաստ պարիսպներով, բաղկացած է 2 
եկեղեցիներից, գավթից, բնակելի և օժանդակ շինություններից` հիմնականում 
կիսաքանդ վիճակում:  

Գլխավոր եկեղեցին 13-րդ դ. կառույց է: Այն պատկանում է հայկական 
եկեղեցաշինության “գմբեթավոր դահլիճ”տիպին. գմբեթն իրենց վրա են կրում 
երկայնական պատերին կից որմնամույթերն իրար կապող 4 կամարները: Կառույցը 
պսակված է շրջանաձև թմբուկից բարձրացող գմբեթով: Ներսում պահպանվել են 
ժամանակին պատերը զարդարող նրբագեղ որմնանկարների մնացորդներ: Գավիթը 
կից է գլխավոր եկեղեցուն արևմուտքից. գավթի հյուսիսային և արևմտյան պատերի 
դերը կատարում է պարիսպը: Այն քառանկյուն կառույց է, որի ծածկը կազմված է 2 
զույգ փոխխաչվող կամարներով: Վերջիններիս հատումից գավթի ծածկին 
առաջացած քառակուսու վրա երդիկն է` հայկական ժողովրդական տների 
(հազարաշեն) օրինակով:  

Կիրանց վանք, 13-րդ դ.  

Համալիրը բաղկացած է 3 եկեղեցիներից, գավիթ-սրահներից, սեղանատնից, բնակելի 
և տնտեսական շենքերից, կամարակապ մեծ դարպասով պարսպից: Աղյուսաշեն է, 
որոշ կառույցներ ու մանրամասներ իրականացված են սրբատաշ կարծր քարով և 
ավազաքարով:  

Գլխավոր եկեղեցին խաչաձև գմբեթավոր շինություն է` իրականացված հայկական 
միջնադարյան ճարտարապետության մեջ հազվադեպ հանդիպող շինանյութից` 
թրծած աղյուսից: Գմբեթի ութանիստ թմբուկը զարդարված է բազմագույն և բազմաձև 
ջնարակած սալիներով` խճանկար երեսապատմամբ:  

Դեղձնուտի վանք, 12-13-րդ դդ.  

Գտնվում է Խնձորկուտ գետակի ձորում, անտառում: Հիմնադրել է Առաքել 
վարդապետը` Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքից, որի բեկորոտված տապանաքարը 
պահպանվել է համալիրի գավթում (1292 թ):  

Համալիրը բաղկացած է եկեղեցուց, գավթից, մատուռից: Շուրջը գերեզմանոց է և 
համանուն գյուղատեղիի ավերակները: Եկեղեցին հորինվածքով գմբեթավոր դահլիճ 
է, որի արևելյան որմնամույթերը համընկնում են արևելքում կազմակերպված 
խորանի կողերին: Վերջինիս 2 կողմերում երկհարկ ավանդատներն են. մուտքը 2-րդ 
հարկ կազմակերպված է բեմից: Եկեղեցին ուշագրավ է հարուստ արտաքին 
հարդարանքով և որմնակամարաշարով մշակված պատերով: Շինանյութը սրբատաշ 
մուգ վարդագույն տուֆն է: Որոշ ուսումնասիրողներ Դեղձնուտի գլխ. եկեղեցու 
կառուցումը վերագրում են 8-րդ դարին և այն նույնացնում են հին Տաղձանք վանքի 
հետ:  

Սամսոնի վանք, 12-13-րդ դդ.  

Համալիրը բաղկացած է 2 եկեղեցիներից, կիսավեր մատուռից, բնակելի և օժանդակ 
շենքերի մնացորդներից: Գլխավոր եկեղեցին գմբեթավոր դահլիճ է և ունի 5,6 x 5,3 մ 
չափեր (շինանյութը` սրբատաշ ավազաքար), որն արևելյան կողմում ավարտվում է 
կիսաշրջան խորանով ու ցածր բեմով: Միակ մուտքը արևմտյան կողմից է: Ուշագրավ 
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է եկեղեցու ներքուստ կլոր, արտաքուստ ութանիստ թմբուկը` հարդարված 
որմնասյունիկներով:  

Երկրորդ եկեղեցին կից է գլխավոր եկեղեցու հարավային պատին: Այն միանավ 
թաղակապ դահլիճ է, որն արևելքում ավարտվել է պայտաձև աբսիդով և 
երկայանական ձգված ու մեծ ավանդատներով (պահպանվել են արևելյան թևը և 
երկայնական պատերի ստորին շարքերը):  

Մատուռը կառուցվել է վանքի հյուսիսային կողմում, այժմ կիսավեր է: Ունեցել է 
որմնանկարներով զարդարված թաղակապ ծածկ: Մատուռի արևմտյան պատին 
պահպանվել են անթվակիր նվիրատվական բնույթի արձանագրություններ:  

Բերդքար ամրոց, 12-13-րդ դդ.  

Որոշ ուսումնասիրողներ միջնադարյան ամրաշինական այս կառույցը նույնացնում 
են Մահկանաբերդի` Արծրունիների նստավայրի հետ: Բերդքարը գտնվում է 
Դեղձնուտ և Սամսոն վանքերի միջև, Աղստև գետի Խնձորկուտ վտակի աջ ափին, 
ժայռի վրա: Ունի անառիկ դիրք, դեպի բերդ հնարավոր է շարժվել խիստ 
դժվարանցանելի կածանով, ինչը և հուսալի պաշտպանություն էր ապահովում 
ներխուժումներից:  

Հիմնադրվել է 12–րդ դարում, պատկանել է Մահկանաբերդի Արծրունիներին: Բրգաձև 
պարիսպներով բերդի ավերակները վկայում են, որ այն կառուցվել է մանր քարերով, 
կրաշաղախով: Ներսում ունի ջրավազան, որի ջուրը խողովակներով բերվել է դրսից:  

Միջնադարյան այս հուշարձանը ճարտարապետական առումով լավ 
ուսումնասիրված պեղումների կարիք ունի: 


