
ՀՅԱՅ

ԼԱՆԴՇԱՖՏԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ 
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ և ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ



Լանդշաֆտը /բնապատկեր/ 
որոշակի տարածք է՝ միատարր իր ծագմամբ և 

զարգացման պատմությամբ, անբաժանելի, 
գոտիական և ոչ գոտիական հատկանիշներով, 

ունենալով մեկ երկրաբանական հիմք, միատեսակ 
ռելիեֆ, ընդհանուր կլիմա, հիդրոթերմային 

պայմանների, հողերի, կենսացենոզների 
միատեսակ համակցություն և հետևաբար, պարզ

երկրահամալիրների բնորոշ
հավաքականությունն է։



Լանդշաֆտների պահպանությունն ունի բազմաթիվ 
ձևեր, որոնք կարելի է խմբավորել 

երեք խմբի.

1) լանդշաֆտների ամբողջական պահպանություն՝ որպես 
բիոգեոցենոզների համալիրներ.

2) բնական օբյեկտների մասնակի պահպանություն՝ լանդշաֆտի 
ամբողջականության կամ արտաքին տեսքի հնարավոր 

ամբողջական պահպանմամբ

3) մարդածին /անտրոպոգեն/  օպտիմալ լանդշաֆտի ստեղծում և 
պահպանում



ԼԱՆԴՇԱՖՏԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ԵՆ



ԲՆԱԿԱՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐ



ՄԱՐԴԱԾԻՆ (ԱՆՏՐՈՊՈԳԵՆ) ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐ



ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐ
(ԱՅԳԻՆԵՐ, ՊՈՒՐԱԿՆԵՐ, ՊԱԼԱՏԱ-ՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐ)



ՏԵԽՆԱԾԻՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐ



ԱԲԻՈԳԵՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐ



ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ



Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում,

պետությունների կողմից բնության տարբեր
տարածքներում որևէ տնտեսական

գործունեության սահմանափակումը կամ
առհասարակ արգելումն է օրենսդրությամբ, որն

ուղղված է կենսաբազմազանությունը
և էկոհամակարգերը պահպանելուն։



Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
շնորհիվ ապահովվում են եզակի

էկոհամակարգերի, հազվագյուտ, անհետացման
եզրին գտնվող, էնդեմիկ, ռելիկտային տեսակների

պահպանությունը և վերարտադրությունը
բնական միջավայրում։

Բնության հատուկ պահպանվող տարածք կարող
են լինել մակերեսային և ստորերկրյա
ջրավազները, ընդերքի, բուսական և 

կենդանական աշխարհի առանձնացված
տեղամասերը։



ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին



Սույն օրենքը կարգավորում է 
Հայաստանի Հանրապետության

բնության հատուկ պահպանվող տարածքների` որպես
բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, գիտական, 

կրթական, պատմամշակութային, գեղագիտական, 
առողջապահական, ռեկրեացիոն արժեք ներկայացնող

էկոհամակարգերի, բնության համալիրների ու առանձին
օբյեկտների բնականոն զարգացման, վերականգնման, 

պահպանության, վերարտադրության և օգտագործման պետական
քաղաքականության իրավական հիմունքները:



Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների համակարգի ձևավորումը

սկսվել է 1958 թվականից:

Ըստ «Բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի (1991)

՝
որպես բնության հատուկ պահպանվող

տարածքներ երաշխավորված են ազգային
պարկերը, արգելոցները, արգելավայրերը և 

բնության հուշարձանները։ 

http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D4%B2%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%AF_%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%B8%D5%B2_%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6%C2%BB_%D5%80%D5%80_%D6%85%D6%80%D5%A5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1


ՀՀ ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՄ ԵՆ  4 ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ

ՍԵՎԱՆ, ԴԻԼԻՋԱՆ, ԱՐՓԻ ԼԻՃ, ԱՐԵՎԻԿ
2 390 5041 հա ընդհանուր մակերեսով



3 ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑ

ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՆՏԱՌ, ՇԻԿԱՀՈՂԻ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ
39 615 հա



23 ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ 
89 442 հա ընդհանուր տարածքով: 



ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ



Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վրա
բացասական ներգործություն ունեցող տնտեսական
գործունեությունը սահմանափակելու կամ արգելելու

նպատակով ՀՀ Կառավարությունը սահմանել է պահպանական
գոտիներ։

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում պահպանվում
են ՀՀ բուսական և կենդանական աշխարհների տեսակային
կազմի մոտ 60%-ը, այդ թվում՝ հազվագյուտ, անհետացման
եզրին հայտնված և բնաշխարհիկ տեսակների գերակշռող

մասը, ինչպես նաև վայրի գենետիկական պաշարները։ 
Ցամաքային լանդշաֆտների պահպանվող տարածքները

կազմում են ՀՀ տարածքի մոտ 6%-ը։

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0




ԱՌԱՆՁՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՄԱՐԴԱԾԻՆ (ԱՆՏՐՈՊՈԳԵՆ) ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐԻ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ



ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ – ԲԱԶՄԱԳՈՐԾԱՌՆԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, 
ՈՐԸ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է  ՔԱՂԱՔԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ



ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
(ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ, ՈՐՏԵՂ ԳԵՐԱԿՇՌՈՒՆ ԵՆ ԴԱՇՏԵՐԸ, ՄԱՐԳԱԳԵՏԻՆՆԵՐԸ, ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԸ)



ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
(ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌԱՏՆԿՈՒՄ), ՈՐԸ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ



ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ



ԲՆԱԿԵԼԻ
(ՍԵԼԻՏԵԲԱՅԻՆ)



ՀԱՆԳՍՏԻ
(ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ)



ԲՆԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐ
(ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ
ՈՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 11.11.1998

ԳԼՈՒԽ IV
Հուշարձանների և պատմական միջավայրի պահպանության ապահովումը

Հոդված 16. Հուշարձանների տարածքը, պահպանման գոտիները, դրանց
կարգավիճակը եւ օգտագործման ռեժիմը

Հուշարձանի տարածքը իր զբաղեցրած եւ պատմականորեն ու գործնական
առումով դրա հետ կապված եւ սահմանված կարգով առանձնացված
հողատարածքն է:



Հուշարձանների և դրանց պատմական միջավայրի պահպանության
ապահովման, պատմագեղարվեստական արժեքների բացահայտման,
նպատակային օգտագործման և բարենպաստ տեսողական ընկալման
նպատակով սահմանվում է հուշարձանի պահպանական գոտիների
համակարգ և օգտագործման ռեժիմ:

Հուշարձանների պահպանական գոտիների համակարգը կարող է
ներառել՝

ա) հուշարձանի պահպանության գոտին.

բ) կառուցապատման կարգավորման գոտին.

գ) լանդշաֆտի պահպանման գոտին:

Հուշարձանների պահպանական գոտիները, բնակավայրերի
պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերը ելակետային հիմք են
տարածաշրջանների, քաղաքների եւ մյուս բնակավայրերի մանրամասն
հատակագծման եւ կառուցապատման նախագծերի համար:



Լանդշաֆտի (Համայնապատկերի) պահպանման գոտին

կոչված է ապահովելու բնական ռելիեֆի, ջրամբարների, բուսականության 
պահպանությունը, վերականգնելու քաղաքի համայնապատկերի պատմական 
տեսքր և նրա կապերը քաղաքը շրջապատող բնության հետ, ինչպես նաև այն 
տարածքների պահպանությունը, որոնք ազդում են քաղաքային լանդշաֆտի 

վիճակի վրա:
Համայնապատկերի պահպանման գոտին սահմանելիս նշվում են հետևյալ 

պայմանները'
ա. վերացվում են պատմական լանդշաֆտն աղավաղող շենքերը և 

շինությունները,
բ. պահպանվում և կարգավորվում է բուսականությունը, 

գ. գոտում թույլատրվում է լանդշաֆտը չաղավաղող, նոր շինությունների 
կառուցում չպահանջող տնտեսական գործունեություն 

(դաշտային աշխատանքներ, խոտհունձ և այլն),
դ. բնակչության հանգստի, զանգվածային տոնակատարությունների և նման այլ 

նպատակներով գոտու օգտագործման դեպքում թույլատրվում է տարածքի 
բարեկարգում, հետիոտն ուղիների և հարթակների ստեղծում, բայց առանց 

լանդշաֆտը աղավաղող կապիտալ կառույցների 
և նրա տարածքը աղտոտող շինությունների:



























ՉԱՐԵՆՑԻ ԿԱՄԱՐ



ԳՅՈՒՄՐԻ. ՄԱՅՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ



ՍԵՎԱՆԻ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ


