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Դավթյան Հակոբ            
ԵՊՀ ԻՄ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, բակալավրիատի ուսանող            

Գիտական ղեկավար՝ տ.գ.թ., ասիստենտ Ս. Դավթյան            
Էլ. փոստ` hakob19972017@gmail.com 

 
ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎՔԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 
ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՈՒՄ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ 

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ 
 

Հոդվածում ներկայացվում են հնամենի Սևքար գյուղի և հարակից տարածքների 
զբոսաշրջային ռեսուրսները: Ի հայտ են բերվել, հաշվառվել և քարտեզագրվել Սևքար 
գյուղի և հարակից տարածքների գողտրիկ բնաշխարհի գեղատեսիլ վայրերը, որոնք 
կարող են ծառայել զբոսաշրջային, արշավային և էքսկուրսիոն նպատակներով: 
Աշխատանքում ներկայացվել են այն հիմնական տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են 
տվյալ վայրերի համար տեղեկատվական բազա ստեղծելու և կառավարելու համար: 
Ձեռքբերված տվյալների և հստակ տեղեկությունների միջոցով կատարվել է մշտա-
դիտարկում: Կատարվել է զբոսաշրջային, արշավային, էքսկուրսիոն վայրերի 
տեղադիրքի որոշում՝ քարտեզների, սխեմաների, գծապատկերների, դիագրամների 
կազմում և խմբագրում: Տեղեկատվությունը հավաստի է, լիարժեք և ամբողջովին 
բնութագրում է տվյալ վայրը: Զբոսաշրջային, արշավային և էքսկուրսիոն վայրերի 
վերաբերյալ տվյալների ստացման համար կիրառվել են ժամանակակից սարքա-
վորումներ (Google Earth, GPS, ArcGIS): Համաշխարհային տեղորոշման համակարգի՝ 
(GPS)-ից ստացած տվյալները, ձերքբերած տեղեկատվության հետ միասին մուտ-
քագրվում են համապատասխան ծրագիր՝ (ArcGIS): GIS-ը թույլ է տալիս կատարելու 
տվյալների թարմացում և արդիականացում: ArcGIS ծրագրային միջավայրում վայրի 
համար հավաքված տվյալների հետ կատարվում են հետևյալ աշխատանքները՝ 

1. տվյալների մուտքագրում, 
2. տվյալների վերամշակում, 
3. տվյալների նկատմամբ վերահսկողություն, 
4. հարցում,  
5. տվյալների վերլուծություն, 
6. քարտեզների կամ սխեմաների ստացում,  
7. տվյալների տրամադրում: 
Զբոսաշրջային վայրերի վերաբերյալ տվյալները հավաքվում են այդ վայրերի 

վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն ունենալու նպատակով: Աշխատանքները 
կատարվում են փուլ առ փուլ․ նախ ֆիլտրվում է ինֆորմացիան, ապա ստեղծվում է 
տեղեկատվական բազա՝ տուրիստական վայրի համապատասխան բազայի հետ 
աշխատանքի համար:  
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 Հավաքագրվող տեղեկատվությունը զբոսաշրջային, արշավային և էքսկուրսիոն 
վայրերի վերաբերյալ ենթադրում է՝  

1. վայրի հայտնաբերում,  
2. կոորդինատների որոշում, 
3. նկարագրություն, 
4. տեղեկատվության հավաքում,  
5. տեղեկատվական բազայի ստեղծում, 
6. քարտեզագրում, 
7. բազայի թարմացում, մշտադիտարկում, 
8. վայրի տարածքի բարելավում և հետևողականություն:  
Տեղեկատվական բազայի ստեղծումը և կառավարումը: Զբոսաշրջային, արշա-

վային և էքսկուրսիոն վայրերի վերաբերաբերյալ հավաքագրված ինֆորմացիային 
հաջորդում է տեղեկատվական բազայի ստեղծման և վարման փուլը: Տեղեկատ-
վական բազան վայրերի վերաբերյալ համահավաք ինֆորմացիա է, որը մուտ-
քագրվում է «ArcGIS» ծրագրային ապահովմանը կից աղյուսակում, որտեղ ծրագրային 
միջավայր ներմուծված յուրաքանչյուր օբյեկտի վերաբերյալ կարող ենք ստանալ 
թեմատիկ քարտեզներ՝ կառավարելով տվյալների բազան:   

«ArcGIS» ծրագրային ապահովման միջավայրում ռեսուրսների դասակարգման 
համար առանձնացվում են շերտեր (յուրաքանչյուր շերտում ամփոփված է համապա-
տասխան տեղեկատվությունը): Ստեղծված յուրաքանչյուր շերտին կից վարվում է 
տվյալների բազա, որում լրացվում են վայրին բնորոշող տվյալները։ Օրինակ է Սևքար 
համայնքում Դարպաս աղբյուրի և տաղավարների վերաբերյալ կհավաքագրվի նկա-
րագրողական հետևյալ տեղեկատվությունը՝ անվանումը, գտնվելու վայրը, կառուց-
ման տարեթիվը, հիմնադիրները (ովքեր են կառուցել այս աղբյուրը), տարածքը (մ2): 

Զբոսաշրջային ռեսուրսները ցանկացած տարածքի տուրիզմի զարգացման 
գլխավոր նախադրյալն են: Զբոսաշրջային, արշավային և էքսկուրսիոն վայրի մասին 
հավաքագրված տեղեկատվությունը և առկա տվյալները մեզ հնարավորություն 
կընձեռեն գնահատելու զբոսաշրջության զարգացման ուղղությունները, ինչպես նաև 
մշակելու ռազմավարություն՝ հետագա առաջընթացն ապահովելու համար: Զբո-
սաշրջային, արշավային և էքսկուրսիոն վայրերն անհրաժեշտ է համակարգել։ Սրա 
նպատակն այն է, որ գնահատենք տարածքի զբոսաշրջային ներուժն ու իրակա-
նացնենք զբոսաշրջային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետ պլանավորում՝ 
հետևողականորեն մեծացնելով վերոնշյալ վայրերի գրավչությունը։ 

Սևքարի աշխարհագրական դիրքը և բնական պայմանները․ Տավուշի մարզի 
Սևքար համայնքը գտնվում է ՀՀ հյուսիսարևելյան շրջանի արևմտյան մասում, «Դար-
պաս»-«Դհանակ»-ի անտառափեշին՝ Սևքար գետի հովտում: Սևքարը հիմնադրվել է 
մոտավորապես 900-1000 տարի առաջ: Ծովի մակերևույթից ունի 800-1600 մ 
բարձրություն (գյուղին հարող տարածքում), իսկ սարամասերում (ամառանոցների և 
ձմեռանոցների մոտ) հասնում է 1900-2400 մետրի: Գերակշռում են լեռնատափաս-



21 
 

տանային և լեռնաանտառային լանդշաֆտները: Համայնքն Իջևանից 20 կմ հյուսիս–
արևմուտք է, իսկ Երևանից՝ 150 կմ հյուսիս–արևելք: Ունի մասնատված ռելիեֆ և մեղմ 
կլիմա, օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը +16 աստիճան է, գարունը կարճատև է, 
բուռն անձրևային, ամառը երկարատև է, համեմատաբար զով, շրջակա անտառների 
շնորհիվ մշտապես առկա է թարմ օդը: Այստեղ մեղմ է նաև աշունը, տարեկան 
տեղումների միջին քանակը կազմում է 350-620 մմ: Սևքար համայնքի վարչական 
տարածքը 8180.5 հա է, մշտական բնակչությունը՝ 2037 մարդ։ Համայնքը Ադրբեջանի 
Հանրապետության Ղազախի շրջանի հետ ունի 4 կմ սահմանագիծ: Սահմանակից է 
Տավուշի մարզի Սարիգյուղ, Աչաջուր, Ն. Ծաղկավան, Այգեհովիտ, Ազատամուտ, 
Լուսաձոր, Ենոքավան և Հաղարծին, համայնքներին: Սևքար գյուղի գյուղամիջյան 
պուրակում տեղադրված են ֆիդայի Սևքարեցի Սաքոյի և ցարական գեներալ 
Վարշամովի կիսանդրիները, ինչպես նաև Հայրենական մեծ պատերազմին նվիրված 
հուշարձան և հուշաղբյուր: Համայնքում կան զբոսաշրջային արժեք ներկայացնող 
վայրեր՝ հանգստի, անտառային գոտիներ, սառնորակ աղբյուրներ: Սևքար համայնքի 
բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ, բուսաբուծությամբ, 
մեղվապահությամբ։ Հարուստ է Սևքարի բնաշխարհը. կան արժեքավոր ծառատե-
սակներ, ինչպիսիք են` կաղնին, լորենին, հաճարենին: Կան հանգստի վայրեր, 
սառնորակ աղբյուներ՝ Դարպասի, Դհանակի, Մամռուտի, Քարա Նովի և այլն:  

Այստեղի անապական մաքուր օդը և հանքային բուժիչ ջրերը, դեղաբույսերով 
հարուստ բնաշխարհը նպաստավոր են բնակչության հանգստի կազմակերպման, 
առողջության վերականգնման և զբոսաշրջության զարգացման համար: «Սևքար» 
տեղանվան ծագումը կապված է սերնդեսերունդ փոխանցված ավանդազրույցի հետ, 
ըստ որի՝ գյուղն անվանակոչվել է «Քարա նովի» աղբյուրի պատվին, որտեղ գտնվել 
են գյուղացիների կորած անասունները։ 

Իսկ հին գյուղատեղի տարածքը ձգվել է Դարպաս և Եղեցա յալ կոչվող 
վայրերում: Ժամանակին խիստ անտառածածկ ու բարձր են եղել (1000 մ), այդ իսկ 
պատճառով գյուղացիներն արոտավայրերի համար մշտապես կանգնել են խնդրի 
առջև։ Սևքարեցիներն անասուններին արոտի համար մոտ երեք կմ ներքև են իջել 
գյուղից՝ աղբյուրներն ու առատ արոտավայրերը հավանելուց հետո տեղափոխվելով 
Դավթյանների բլուր (տեղի բարբառով՝ Տավթանց յալ), Քոչարյանների բլուր (տեղի 
բառբառով՝ Քոչարանց յալ) և այլն: 900-1000 տարի առաջ գյուղն աստիճանաբար 
իջնում է հին գյուղատեղից ներքև և ձևավորվում է ներկայիս Սևքար գյուղը:  

 Սևքար համայնքն ունի ամառանոցներ և ձմեռանոցներ, որտեղ բնակչությունը 
զբաղվում է անասնապահությամբ, բուսաբուծությամբ, մեղվապահությամբ և գյուղա-
տնտեսական այլ աշխատանքներով: Ամառանոցները և ձմեռանոցները ստեղծվել են 
դեռևս 1830-ական թվականներին և գտնվում են գյուղից 45-50 կմ հեռավորության 
վրա: Սևքար գյուղի ամառանոցներն ու ձմեռանոցները ներկայացվում են ըստ 
սևքարեցիների խոսվածքի՝  
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№ Ձմեռանոցներ Ամառանոցներ

1.  Աղբղա Գարգյատուկ (Օխտնախպյուր) 
2.  Էվլիկյոմեր Ղասմաուրթ 
3.  Հարամոլա Սանգյար (Սանգյար կոչվող 

բերդատեղի մոտ) 
4.  Կառնուտ  
5.  Կյոճաքար  
6.  Փոշտիկյոմեր  
7.  Բերձեններ (Տանձուտ)  
8.  Օկոն («Օկոն» բերդ)  
9.  Խաչբուլաղ (համանուն գետին 

հարող բնակավայրը) 
 

10.  Ջլղուրթ  
 
Կարմիր քարի քարայր․ Սևքար գյուղից դեպի հյուսիս-արևելք 3 կմ հեռա-

վորության վրա է գտնվում Կարմիր քար կոչվող լեռը, քարայրը լեռան գագաթից 4 մ 
ներքև է: Այն ծովի մակարդակից ունի 788-900 մ բարձրություն: Լեռան հարավա-
հայաց լանջը խիստ մասնատված է, և լեռը կարող է օգտագործվել էքստրեմալ 
զբոսաշրջության նպատակով: Լեռան գագաթին տեղակայված է գեոդեզիական կետ: 
Քարայրի պարամետրերը՝ մուտքի բարձրությունը՝ 2 մ, լանությունը՝ 3 մ, խորությունը՝ 
3 մ: Քարայրն առանձնանում է բարձրությամբ: Այստեղից բացվում է գեղատեսիլ 
տեսարան: Քարայրը գարնանը այցելուների, բայց առավել հաճախ տեղացի 
ձկնորսների և ձնեբեկ (ծնեփակ) հավաքողների համար վերածվում է հավաքույթի 
հրաշալի վայրի։ 

Դարպաս կոչող տեղանքը Սևքար գյուղի արևմտյան մասում է։ Գտնվում է 3.78 
կմ հեռավորության վրա: Դարպասում առու (առաջացնում է փոքրիկ լճակներ՝ 
հաղորդելով յուրահատուկ տեսք), սառնորակ աղբյուր և տաղավարներ (հուշաղբյուր-
ներ) կան։ Տեղանքում առկա են նաև բնակավայրի ավերակների մեծ քարեր, խորը 
փորված փոսեր, որոնք ժամանակ անվանել են «պակեր», այսինքն՝ տնատեղեր: 

Արխաջաքարի ժայռեր քարայր․ Արխաջաքար կոչվող տեղանքը Սևքար գյուղի 
հարավարևմտյան մասում է՝ 4 կմ հեռավորության վրա: Տեղանքում առկա են մեծ 
քարեր, ժայռեր և մի քանի քարայր (մուտքի բարձրությունը 2 մ է, լանությունը՝ 10 մ, 
խորությունը՝ 2 մ): Քարայրը որպես բնակատեղի է ծառայել Սևքարի հին գյուղատեղի 
բնակիչների համար: Ստուգաբանենք «Արխաջաքար» տեղանունը: Սևքարի հին 
գյուղատեղի բնակիչների համար այս տեղանքը ծառայել է իբրև անասունների 
հավաքատեղի: Գյուղացիների ոչխարների հոտը մշտապես կանգ է մեծ քարի մոտ: 
Բարբառային տարբերակով ոչխարների կանգառի վայրն անվանում էին «Արխա-
ջատեղ»։ Այստեղից էլ ծագել է «Արխաջաքար» անվանումը:  
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Կարմրալանջ (Ճանջաքար) լեռ․ Կարմրալանջ (Ճանջաքար) լեռը Սևքար գյուղի 
հարավարևմտյան մասում է՝ 4.60 կմ հեռավորության վրա: Լեռն ունի 1376 մ 
բարձրություն: Պայմանավորված տեղադիրքով՝ կանաչապատ է և ծառապատ: Լեռան 
արևմտյան մասը ժայտապատ է: 

Պայտաթափ լեռ (Կապ)․ Պայտաթափ լեռը Սևքար գյուղի հարավարևմտյան 
մասում է՝ 10.22 կմ հեռավորության վրա (հեռավորությունն Աչաջուր գյուղից՝ 6.20 կմ): 
Պայտաթափ լեռը Մթնասար լեռնաշղթայի ամենաբարձր լեռն է (1979 մ): 

 

 
Քարտեզ 1. Տավուշի մարզի Սևքար գյուղը և հարակից տարածքները 

 
Աղյուսակ 1. Տավուշի մարզի Սևքար գյուղի և հարակից տարածքների զբոսաշրջային 

ռեսուրսների հաշվառման թերթիկ  
 

 
 
№ 

 
 

Բնակավայր 
(համայնք) 

 
Վայրի անվանումը 

«Google Earth» 
ծրագրի 

քարտեզում` 
պայմանական 

նշանների 

Աշխարհագրական 
կոորդինատները 
(«Google Map»-ի 

համաձայն) 

1.  
 
 
 
 
 
 

Սևքար 

Կարմիր քարի 
քարայր 

 

X-41.030628, Y-
45.170391 

2. Խաչի բլուր(յալ) 
 

X-41.014552, Y-
45.124224 

3. Սևքարի հին 
գյուղատեղի 

 

X-41.010742, Y-
45.112403 

4. Արխաջաքարի 
ժայռեր և քարայր 

 

X-41.012145, Y-
45.101960 
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5.  Կարմրալանջ լեռ 
(Ճանջաքար) 

 

X-41.016998, Y-
45.101964 

6. Երկնահայաց լեռ 
 

X-41.004937, Y-
45.100701 

7. Օղզաքարի ժայռեր 
 

X-40.997786, Y-
45.119158 

8.  
 
 
 
 
 
 

Սևքար և 
Աչաջուր 

Վանի կապի առվակ 
և հուշարձան 

 

X-40.985297, Y-
45.099261 

9. Կապի առվակ և 
ջրվազներ 

 

X-40.982906, Y-
45.093597 

10. Պայտաթափ լեռան 
ստորոտի եղևնուտ 

 

X-40.976147, Y-
45.081386 

11. Կապի տակի աղբյուր 
և հուշարձան 

 

X-40.971340, Y-
45.076971 

12. Կապի տակի 
Սևքարեցիների 

հուշարձան 

 

X-40.966852, Y-
45.079491 

13. Պայտաթափ լեռ 
(Կապ) 

 

X-40.963564, Y-
45.081214 

14. Կապի ժայռ 
 

X-40.965912, Y-
45.079022 

15. Կապի ժայռուտ 
 

 

X-40.965564, Y-
45.075397 

 
Քարտեզ 2. 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
[1] Աղասարյան Վ., Սևքար տոհմածառ. Գիրք-ալբոմ, 1984-2006:                                  
[2] Ճաղարյան Ս. Ա., Սևքար տեղեկություններ, Իրադարձություններ, Երևան, 1992: 
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Դավթյան Հակոբ  
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎՔԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 
ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՈՒՄ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ 

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ 
Բանալի բառեր՝ տեղեկատվական բազա, քարտեզ, դիագրամ, GPS, ArcGIS, 

աշխարհագրական կոորդինատներ, քարանձավ, տեղադիրք, չափագրություն: 
 

Հոդվածում ներկայացվել են Տավուշի մարզի Սևքար գյուղի և հարակից տա-
րածքների զբոսաշրջային ռեսուրսների տեղանքների ու վայրերի պատկերումը 
համաշխարհային տեղորոշման համակարգի՝ «GIS»-ի միջոցով: Ձեռք են բերվել 
տեղեկատվական տվյալներ, որոնք մուտքագրվել են «ArcGIS» ծրագրի մեջ: «ArcGIS» 
ծրագրային ապահովման միջավայրում տվյալների մշակման արդյունքում զբո-
սաշրջային ռեսուրսների համար ստացվել են թեմատիկ նոր քարտեզներ, որոնք թույլ 
են տալիս սխեմատիկորեն պատկերել տեղանքը, օգտվել և թարմացնել տեղեկատ-
վական բազան, կատարել մշտադիտարկում և տվյալները մուտքագրել «GIS» 
միջավայր: «GIS»-ը ճկուն համակարգ է և թույլ է տալիս կատարել տվյալների 
թարմացում, արդիականացում՝ քարտեզներն օգտագործելով զբոսաշրջային նպա-
տակներով: Աշխատանքը արդիական է այնքանով, որ ուսումնասիրվել է նախկինում 
գրեթե չհետազոտված տարածք:  
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Давтян Акоб 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ, УЧЕТ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ СЕЛА 
СЕВКАР ТАВУШСКОГО РЕГИОНА И ЕГО ПРИЛЕГАЮЩИХ МЕСТНОСТЕЙ 
Ключевые слова: информационная база, карта, диаграмма, GPS, ArcGIS, 

географические координаты, пещера, размещение, разметка. 
 

В статье представлено изображение местностей туристских ресурсов села Севкар 
и прилегающих территорий Тавушского региона с помощью глобальной системы 
местоположения (GIS). Была проделана исследовательская работа и приобретена 
информация и данные, которые были введены в программу ArcGIS. Благодаря 
данному программному обеспечению были получены данные для туристских ресурсов, 
которые позволили схематически изобразить местность, а также использовать 
информационную базу, провести мониторинг и ввести данные в GIS систему. GIS - 
это гибкая система, которая позволяет обновлять и актуализировать данные, а в 
дальнейшим - использовать карты в туристских целях. Работа актуальна тем, что была 
исследована ранее почти неисследованная местность. 

 
Davtyan Hakob 

 
IDENTIFICATION, MAPPING AND ACCOUNTING OF TOURISM RESOURCES IN THE 

AREAS OF AND NEARBY THE VILLAGE OF SEVKAR, TAVUSH REGION 
Key words: information database, map, diagram, GPS, ArcGIS, geographical 

coordinates, cave, location, measurement. 
 

The article presents the depiction of the areas and sites of tourist resources via global 
location system (GIS) in the areas of and nearby the village of Sevkar, Tavush Region. The 
research has been carried out, and information and data have been collected and uploaded 
into the programme ArcGIS. Equipped with the programme ArcGIS, and as a result of 
information processing, new thematic maps and database of tourist attractions have been 
created for tourist resources, which provide us with an opportunity to schematically depict 
and also make use of their information database, to update, monitor and upload the 
information into the GIS system. GIS is a flexible system which can be updated, upgraded, 
and later on, the maps can be used them for the benefits of tourism. The research is 
relevant, as the area has not been investigated before.   
 
 
 
 


