
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ՈՒՂԵԳՐՔԻ

ԱՌԱՋԱՐԿ

պահպանման  և վերաօգտագործման

Գյումրի քաղաքի
շենքերի և բաց տարածքների

Լուսինե Մարտիրոսյան, Ռուզաննա Մկրտչ յան, Սյունե Առաքել յան





Բովանդակություն

1  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 04

2  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔ  18

3  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔ 32

4  ԳՅՈՒՄՐԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 46
ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ

5  ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԲԱՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 54
ՔԱՅՔԱՅՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

6  ՇԵՆՔԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏԻԱՎՈՐՈՒՄ 60

7  «ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԱՀՊԱՆԵՄ ԻՄ ՏՈՒՆԸ» 66

8  ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆ 74
ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

9  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 83





Ներածություն



06

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Նախաբան
Ի՞նչ նշանակություն ունի առաջրկվող ուղեգիրքը

Սույն ուղեգիրքը իրենից ներկայացնում է խորհրդատվական միջոցառումների, 
գործնական լուծումների և միջամտությունների համառոտ ձեռնարկի օրինակ, որտեղ 
ներկայացված է գրքի ընդհանուր կառուցվածքը և մեկական օրինակով ցույց է տրված 
յուրաքանչյուր գլխի բովանդակությունը:

Ուղեգիրքը առաջարկում է նոր մոտեցում պատմա-մշակույթային շենքերի 
պահպանման և վերականգնման  աշխատանքների համար: Ուղեգիրքը լուծում է, 
որը կունենա կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ազդեցություն շենքերի և շրջակա 
միջավայրի պահպանման հարցում: Ուղեգիրքը թույլ կտա նաև մասնագիտական 
կրթական կառույցներին առաջնորդվել միջազգային լավագույն նորմերի և փորձերի 
վրա հիմնված  մեթոդներով ու տեխնիկայով՝

• պահպանման, վերականգնման, վերաօգտագործման 

• միջավայրի վերանախագծման և զարգացման 

• քաղաքի պատմական շերտի պահպանման

աշխատանքները սկսելու և իրականացնելու համար:
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Ուղեգրքի միջամտությունների մշակման նպատակով հարկավոր է կատարել խորը 
ուսումնասիրություններ, հետազոտել պատմական շերտերը, դրանց խնդիրները, 
քայքայումները և այն միջամտությունները, որոնք իրականացվում են սեփականատիրոջ 
կողմից։ Ուսումնասիրության ընթացքում արվում է տվյալների հավաքագրումով, որը 
հետագայում հիմք է հանդիսանում միջամտությունների առաջադրմանը։

Ուղեգիրքը հուշում է սեփականատիրոջը, թե ինչպես պահպանել և վերահարմարեցնել 
պատմական միջավայրը: Արդյունքում սեփականատիրոջ միջոցով պատմական 
միջավայրը խնամված է լինում, ու քաղաքը կայուն աճ (զարգացում) է ապրում: Այս 
ամենն իրականացնելու համար առաջացավ ուղեգիրք ստեղծելու կարիք: Այստեղ ցույց 
է տրված կատարած հետազություններն ու վերլուծությունները: Ամեն բաժնի համար 
ներկայացված է մեկական օրինակ, որը հետագայում ծավալուն ուղեգիրք կդառնա:

Այսպիսով առաջարկվում է տարբեր միջոցառումների միջոցով բարձրացնել խնդրի 
շուրջ տեղեկացվածությունը և խթանել տվյալ ոլորտում գիտելիքի ձեռքբերումն, որը 
կհամապատասխանի միջազգային ստանդարտներին:
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Ուղեցույցների անհրաժեշտությունը

Գյումրին առանձնանում է իր տարբեր ժամանակաշրջանի կառույցներով, որոնք 
կառուցված են յուրահատուկ շինանյութերից, ավանդական շինարարական 
տեխնոլոգիաներով, պարունակում են դեկորատիվ էլեմենտներ: Երբ քաղաքը 
ժամանակի ընթացքում զարգանում և աճ է ապրում, անհրաժեշտ է դառնում 
նախաձեռնել ուղղորդիչ ծրագրեր, որոնք կհուշեն, թե ինչպես խնամել և պահպանել 
պատմական շերտը, կատարել համատեղ կառուցապատումներ ու փոփոխություններ։ 
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Ցավոք, Գյումրու «Կումայրի արգելոց թանգարանի» պատմական միջավայրով 
շրջելիս ակնհայտ կարելի է նկատել ժամանակի, աղետների, կլիմայի և մարդածին 
գործոնների ազդեցությունը: Չնայած այն հանգամանքին, որ ժամանակի ընթացքում 
Գյումրուն բնորոշ ազգային կառույցները ենթարկվում են փոփոխությունների ու 
միջամտությունների ժամանակակից տարրերի միջոցով, կարելի է նոր վերաբերմունք 
և մեթոդաբանություն կիրառել այդ գործընթացին՝ պատմական կառուցապատման 
մորֆոլոգիական տեսքը պահպանելու համար: 

Բնակարանային պայմանները բարելավելու և կյանքի որակը բարձրացնելու 
նպատակով ժամանակի ընթացքում մարդիկ փոփոխության են ենթարկում պատմական 
ժառանգություն հանդիսացող իրենց տները: Յուրաքանչյուրն իրականացնում է դա իր 
պատկերացումների և կարողությունների սահմաններում:
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Ուղեցույցների անհրաժեշտությունը

Երբ ուսումնասիրվում է շենքերի պահպանման վիճակը, հասկանալի է դառնում, 
որ այն անկայուն ու խաթարված է ոչ միայն նյութերի և կոնստրուկցիաների, այլև 
սանիտարահիգիենիկ պայմանների տեսանկյունից:
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Առաջ է գալիս երկու կարևոր խնդիր. բարելավել մարդկանց կյանքը և միևնույն 
ժամանակ պահպանել մորֆոլոգիական, կառուցվածքային ու պատմական 
ճարտարապետությունը:

Կարելի է նկատել նաև կառույցներ, որտեղ երևում է խնամքը և վերաբերմունքը քաղաքի 
պատմության հանդեպ: Ուղեցույցների առկայության դեպքում հնարավոր կլինի կիրառել 
նույնատիպ մեթոդաբանություն, որը կլինի պարզ և հասկանալի բոլոր շահառուների 
համար:

Ուղեցույցները դրանք առանձին նախագծային առաջարկներ չեն, այլ հուշող և օգնող 
գործիքներ են, որոնք յուրաքանչյուր խնդրի տալիս են գործնական և մատչելի լուծում:
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Առաջարկվող ուղեգրքի կառուցվածքը

Ներածություն
01.  Ուսումնասիրության ընթացք

02.  Գյումրին բնութագրող հատկություններն ու ճարտարապետական տարրերը

03.  Շենքերի և բաց տարածքների քայքայման տեսակները

04.  «Ինչպե՞ս պահպանեմ իմ տունը՝ ընդհանուր չափանիշներ»

05.  Պահպանման և վերահարմարեցման միջամտությունների տեխնիկական բնութագիր

Ուղեգիրքը կազմելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել խորը ուսումնասիրություններ 
և հետազոտություններ: 

Առաջարկվում են հետևյալ փուլերը. 
• Մասնագիտական պատմական ուսումնասիրություններ՝ շենքերի ներկա իրավիճակը 

հասկանալու և նախկին իրավիճակից տարբերելու համար 

• Տեղագրական, չափագրական ուսումնասիրություններ և ֆոտոֆիկսացիաներ ՝ շենքերի 
երկրաչափությունը ճշտելու համար

• Շերտագրական ուսումնասիրություն. տվ յալ շենքի և քաղաքի զարգացման փոփոխությունները 
հասկանալու համար

• Նյութերի և քայքայումների հետազոտություն՝ ճիշտ և ստույգ միջամտություններ առաջարկելու 
նպատակով

• Կառուցվածքային հետազոտություն՝ շենքի իրական վիճակը գնահատելու համար

• Լաբորատոր հետազոտություններ՝ նյութերը հետազոտելու և միջամտությունների 
մեթոդաբանություն ձևավորելու համար:

• «Ինչպե՞ս պահպանեմ իմ տունը-քաղաքը՝ ընդհանուր չափանիշներ», որը իր մեջ ներառում է 
օգտակար և մասնագիտական խորհուրդներ, առաջարկներ:

• Քայլ առ քայլ և մասնագիտական միջամտությունների օրինակելի նմուշների տեխնիկական 
թերթիկների մշակում:
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Ուղեգրքի նպատակը

• Վերաարժևորել յուրահատուկ պատմական ճարտարապետության ու քաղաքաշինության 
յուրահատկությունները

• Բացահայտել միջավայրային բարեկարգվածության ու շինությունների քայքայման խնդիրները

• Բարելավել,  պահպանել և վերահարմարեցնել բնակարանային պայմանները 

• Պահպանել պատմական կառուցապատման  միջավայրը

• Իրազեկել բոլոր շահառուներին շենք շինությունների վերաօգտագործման մեթոդների մասին:

Նմանատիպ ուղեգրքի ստեղծման առաջնային և կարևորագույն նպատակներից 
է բացահայտել և արժևորել պատմական միջավայրը,  հետզհետե հանգեցնել այն 
գիտակցությանը, որ յուրաքանչյուր շահառու արժևորի պատմության և մշակույթի 
ժառանգության պահպանման կարևորությունն ու այն հաջորդ սերունդներին 
փոխանցելու իր մեծ առաքելությունը: 

Ուղեցույցը, կարող է դառնալ նաև մշտական օգնական բոլոր նրանց համար ում 
գործունեությունը անմիջականորեն կապված է մշակութային ժառանգության օբյեկտի 
հետ:

Ուղեգրքի կարևորագույն նպատակն է նաև բնակչին օգնելու բացահայտել այն կարևոր 
խնդիրները, որոնց հետագայում պետք է տալ ճիշտ ու գրագետ լուծումներ:

Քայլ առ քայլ արված գործողությունները կբերեն տեսանելի արդյունքների, կբարելավեն 
բնակարանային պայմաններն ու բարեկարգ միջավայրը՝ չվնասելով և չխաթարելով 
պատմական արժեք հանդիսացող միջավայրը: Նշված գործընթացը շարունակական է 
և մշտական իրազեկման կարիք ունի:
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Ուղեգիրքն ուղված է`

• բնակչին/սեփականատիրոջը,

• ճարտարապետին/ ինժեներին,

• պետական մարմիններ՝ ՀՀ Մշակույթի նախարարություն, Ճարտարապետության պետական 
կոմիտե, Գյումրու քաղաքապետարան, «Կումայրի արգելոց թանգարան»:

Գիրքն ունի երեք հասցեատեր, որտեղ ուղեցույցները՝ ըստ բարդության աստիճանի, 
առաձնացված են և համակարգված: Շատ կարևոր է, որպեսզի բոլորն առաջնորդվեն 
կառույցների վերականգնման նույն մեթոդով ու սկզբունքներով: Այստեղ շատ մեծ դեր 
ունի վերականգնվող շենքի սեփականատերը, քանի որ դրա մշտական և առաջնային 
խնմաքն իր պատասխանատվության տակ է: Շատ հաճախ միջամտություններ 
կատարելուց առաջ սեփականատերերն օգնության, ինչպես նաև խորհուրդների կարիք 
են ունենում, թե ինչպես իրականացնել աշխատանքները: Սովորաբար բնակիչն ինքն է 
կատարում վերականգնողական աշխատանքները հնարավորության սահմաններում՝ 
առանց մասնագիտական միջամտության, նույնիսկ եթե վերջինիս կարիքն անհրաժեշտ 
է լինում: 

Ճարտարապետը, ինժեները, վարպետը և ցանկացած այդ ոլորտի մասնագետ 
պետք է ունենա լուծման եղանակների միևնույն ուղին, միայն այդ ճանապարհով 
հնարավոր կլինի հասնել կայուն և տեսանելի արդյունքի: Այստեղ շեշտը պետք է 
դնել ուսումնասիրության և հետազոտական փուլի վրա, որն անհրաժեշտ է նախքան 
միջամտություններին անցնելը:

Այդ պակասը կա Հայաստանում և շատ հաճախ բերում է անդառնալի սխալների: 
Այս ամբողջ գործընթացը պետք է կատարվի օրենքի սահմաններում և պետական 
կառավարման մարմինների հսկողության ներքո:
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Իրականացման ճանապարհը 

Աշխատանքների իրականացուման համար անհրաժեշտ քայլերն են.

• ունենալ պետական մարմինների օժանդակություն,

• ստեղծել Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (ԱՏՀ-ի) տվյալների քարտեզ 
ամբողջ քաղաքի համար,

• միջազգային մասնագետների խորհրդատվություններ հայցել ուղեգիրքը ստեղծելու համար,

• օրենքի ուժ սահմանել ուղեցույցների համար՝ որպես պրակտիկ լուծումներ

• իրականացնել իրազեկման տարբեր միջոցառումներ բնակիչների համար,

• բարելավել տվյալ ոլորտում կրթվածության մակարդակը ,

• ստեղծել ուղեցույցներն իրագործող և վերահսկող մարմին։

Ուղեգրքի ստեղծման համար անհրաժեշտ է միջազգային մասնագետների 
խորհրդատվությունը, քանի որ Հայաստանում դեռևս չի գործում տվյալ 
մեթոդաբանությունը։ Վերջնական մշակումից հետո, երբ պատրաստ լինեն 
ամբողջական ուղեցույցները, հարկավոր է պետական մարմինների օժանդակությամբ 
կցել նրանց ներկայիս օրենքներին՝ որպես պրակտիկ լուծումներ։ Այս լուծումները 
կարող են իրականացնվել ինչպես բնակիչների կողմից, այնպես էլ մասնագետների։ 
Քանի որ առաջակվող մեթոդաբանությունը նոր է, հարկավոր է մասնագետների 
վերապատրաստում, որտեղ կլինեն և՛ տեսական, և՛ գործնական վարպետության դասեր։ 
Բնակիչներին անհրաժեշտ է իրազեկել՝ կազմակերպելով տարբեր միջոցառումներ, 
որտեղ կբացատրվեն ուղեցույցների կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։

Առաջարկվում է ձևավորել կրթական հաստատություն, որն ուղղված կլինի շենքերի 
և բաց տարածքների վերականգնման ու պահպանման աշխատանքներին, որտեղ 
կգործի հետազոտական ինստիտուտ՝ համալրված ժամանակակից տեխնիկայով 
և լաբորատոր սարքավորումներով, և  կհանդիսանա տարածաշրջանում միակը իր 
ձևաչափի մեջ։

Ուղեգրքի ստեղծման համար անհրաժեշտ է միջազգային մասնագետների 
խորհրդատվությունը, քանի որ Հայաստանում դեռևս չկա այն մեթոդաբանությունն ու 
գիտելիքի տեսակը։ Վերջնական մշակումից հետո, երբ պատրաստ լինեն ամբողջական 
ուղեցույցները, հարկավոր է պետական մարմինների օժանդակությամբ կցել նրանց 
ներկայիս օրենքներին՝ որպես պրակտիկ լուծումներ։ Այս լուծումները կարող են 
իրականացնել ինչպես բնակիչները, այնպես էլ մասնագետները։ Քանի որ առաջակվող 
մեթոդաբանությունը նոր է և հարկավոր է մասնագետների վերապատրաստում, որտեղ 
կլինեն և՛ տեսական, և՛ գործնական վարպետության դասեր։ Բնակիչներին անհրաժեշտ 
է իրազեկել՝ կազմակերպելով տարբեր միջոցառումներ, որտեղ կբացատրվեն 
ուղեցույցների կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։

Առաջարկվում է ձևավորել կրթական հաստատություն, որն ուղղված կլինի շենքերի 
և բաց տարածքների վերականգնմանն ու պահպանմանը, որտեղ էլ կգործի 
հետազոտական ինստիտուտ՝ համալրված ժամանակակից տեխնիկայով և լաբորատոր 
սարքավորումներով, որն էլ կհանդիսանա տարածաշրջանում միակը իր ձևաչափի մեջ։
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Ուղեգրքի արդյունքները

• Նոր մեթոդաբանություն

• Սեփական պատմությունն արժևորող  բնակիչներ 

• Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան մասնագետներ

• Կայուն քաղաքաշինական զարգացում

• Բարեկարգ և պահպանված քաղաք

• Զբոսաշրջության աճ

• Տնտեսական զարգացում

Վերականգնման ոլորտում Հայաստանում կան բացթողումներ, որոնք անհրաժեշտ է 
լրացնել։ Ուղեցույցները ներառում են այնպիսի լուծումներ, որոնց կիրառումը կստեղծի 
նոր մեթոդաբանություն՝ հիմնված միջազգային փորձի վրա։  

Կատարելով փոփոխություններ վերականգնման և պահպանման ոլորտում և ստեղծելով 
կրթական հաստատություն՝ առաջ կգան մասնագետներ, որոնք լիովին կտիրապետեն 
վերարականգնման և պահպանման աշխատանքներում կիրառվող նորագույն 
մեթոդներին և կառաջարկեն լավագույն լուծումներն առկա խնդիրների համար։

Երբ բնակիչն ու մասնագետն աշխատեն միասին, արժևորեն այն ժառանգությունը, 
որն իրենց է հասել ոչ բարվոք վիճակում, պահպանեն այն և փորձեն վերականգնել, 
արդյունքում կլինի  բարեկարգ և պահպանված քաղաք։

Պատմական քաղաքները գրավիչ են զբոսաշրջիկների համար: Գյումրին ինքնին 
հայտնի է տարիներ շարունակ որպես Հայաստանի առաջին քաղաքային մշակույթ 
ունեցող քաղաք: Պահպանված և բարեկարգ քաղաքն ինքնաբերաբար կազդի 
զբոսաշրջության աճի վրա, ինչն էլ իր հերթին կխթանի տնտեսական զարգացումը։
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Միջազգային փորձի կիրառում

Գյումրին ընտրված է որպես ուղեգիրք ստեղծելու պիլոտային քաղաք, սակայն 
Հայաստանում շատ քաղաքներ կան, որոնք նույնպես նման ուղեցույցների կարիք ունեն:

Նմանատիպ փորձ արվել է Պակիստանի Մուլթան քաղաքի համար 2015 թ.-ին, Միացյալ 
Թագավորությունների Էդինբուրգ քաղաքի համար 2013 թ.-ին, ԱՄՆ-ի Քարե Լեռ 
պատմական շրջանի համար, 2011 թ.-ին Վրաստանի համար և այլն:





Ուսումնասիրության
ընթացք
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Ուսումնասիրության ընթացքի ներածություն

Վերականգնողական ցանկացած տեսակի աշխատանք սկսելուց առաջ նախ և 
առաջ անհրաժեշտ է կատարել ուսումնասիրություններ, որոնք ապահովագրում են 
մասնագետին հետագա սխալներից և վրիպումներից։   

Ուսումնասիրությունները սկսվում են պատմական նյութերից, որոնք իրենցից 
ներկայացնում են հետևյալ արխիվային նյութերը.

• բիբլիոգրաֆիկ փաստաթղթեր,

• արխիվային փաստաթղթեր,

• պատկերագրական փաստաթղթեր,

• քարտեզագրական փաստաթղթեր:

Այս բոլոր փաստաթղթերն օգնում են մասնագետին խորությամբ հասկանալ միջավայրը 
և վերականգման պարագայում առաջնորդվել տարածաշրջանին համապատասխան 
լուծումներով։

Ուսումնասիրվում է տարածքի շերտագրությունը, թե քաղաքն ինչ փուլերով է զարգացել, 
և շինարարական որ շերտը ինչ ժամանակաշրջանի է պատկանում։ Այս մեթոդը 
մեծապես օգնում է հասկանալ, թե ինչպես պետք է վերաբերվել տվյալ շերտին։

Արխիվային նյութերի ուսումնասիրությանը և վերլուծությանը հաջորդում է տեղանքի 
զննումն ու ուսումնասիրությունը։ Տվյալ պիլոտային հատվածը հասկանալու համար 
իրականացվում են ֆոտոֆիքսացիաներ (տե՛ս էջ 27), լուսանկարվում են բոլոր շենքերն ու 
բաց տարածքները, թվայնացվում են՝ ստանալով գծագրի տեսք, որտեղ երևում է, թե որ 
տեսադաշտից ինչ տեսարան է բացվում։ Այնուհետև, արխիվային նյութերը համադրվում 
են ներկա ժամանակի լուսանկարների հետ,  (տե՛ս էջ 28-29)։

Այս վերլուծության ընթացքում ակնհայտորեն երևում է, թե տարիների ընթացքում 
ինչպես է փոխվում քաղաքը, ինչպես են կատարվում միջամտութուններ, որոնք չեն 
համապատասխանում Կումայրի արգելոց-թանգարանի պահանջներին և շենքի 
իրական պատմական արժեքին։
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Պատմական ուսումնասիրություն

Պատմական ուսումնասիրություններն արվում են արխիվային նյութերի՝ գրքերի, 
թերթերի, հոդվածների, լուսանկարների, քարտեզների  հիման վրա։  



22

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔ

Պատմական ուսումնասիրություն

Արխիվային լուսանկարներ և քարտեզներ

Ճանապարհ դեպի Սբ. Փրկիչ եկեղեցի Քաղաքի հյուսիսային հատվածի ընդհանուր տեսարան

Գյումրի քաղաքի կենտրոն Ընդհանուր տեսարան հարավ-արևմուտքից

Քաղաքի ընդհանուր տեսարան դեպի Սբ. Փրկիչ եկեղեցի Սև բերդ



23

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔ

Պատմական ուսումնասիրություն

Քաղաքի զարգացման տարբեր ժամանակաշրջանների հատակագծեր

Արխիվային նյութերը 
թվայնացվել են, 
որպեսզի հիմք 
հանդիսանան հետագա 
ուսումնասիրությունների 
համար։

Ալեքսանդրապոլի գլխավոր 
հատակագիծ

Չափագրված տների 
տեղաբաշխվածությունը, 

Ս. Մաթևոսյան 1954թ.

Ալեքսանդրապոլի 
1905 թ. հատակագիծը

Ալեքսանդրապոլի 1872 թ. 
հատակագիծը

Ալեքսանդրապոլի թաղերի 
տեղաբաշխվածությունը 

1840 թ. Ս. Մաթևոսյան 1954թ.
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Պատմական ուսումնասիրություն

Քաղաքի զարգացման ժամանագրական քարտեզ

1840 թվականի արխիվային 

հատակագիծ

19-րդ դար 1920-1940թթ. 1945-1960թթ. 1990-2000թթ. 2008-2010թթ.

ՀԻՆ ԳՅՈՒՄՐԻ

Հիմք ընդունելով 
արխիվային նյութերը` 
հատակագծում 
ակնհայտ երևում է, 
որ քաղաքը սկսել է 
զարգանալ բերդի 
շրջակայքում և 
այնուհետև ընդլայնվել 
ու տարածվել հյուսիս, 
արևելք և հարավ։

Գյումրիի պատմական զարգացման ընդհանուր հատակագիծ։ Քարտեզից երևում է, որ Կումայրին հանդիսանում է Գյումրու 

պատմական միջուկը։

Այսօրվա Գյումրու ուրվագիծ
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Պատմական ուսումնասիրություն

Քաղաքի զարգացման ժամանագրական քարտեզ 
Շենքերի կառուցման ժամանակաշրջանի և փողոցային ցանցի համատեղված 
հատակագիծ, Կումայրի 
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Տեղանքի ուսումնասիրություն

Հետազոտվող հատվածի ընտրություն

Ընտրված հատվածը քարտեզի վրա

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔԸ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ

ԱՏՀ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔ
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Տեղանքի ուսումնասիրություն

Լուսանկաների հավաքածու 2013-2014

Նկ.26Նկ.25

Նկ.27 Նկ.28
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Տեղանքի ուսումնասիրություն

Շենքերի էվոլ յուցիան 1990-2016թթ.

Լուսանկարվել է 1990թ.

Լուսանկարվել է 2013թ.

Լուսանկարվել է 09.04.2016թ.

Լոսանկարվել է 29.07.2016 թ.
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Շենքերի էվոլ յուցիան 1990-2016թթ.
Շինությունը կառուցվել է 17-րդ դարի վերջին («քոնյոլի» տներ)։

1990-ականներին շենքում տեղավկայվել է ՀՀ պետարխիվի մասնաճյուղը, իսկ այժմ այն 
ՀՅԴ Գյումրու գրասենյակն է։

Երկրաշարժի հետևանքով պատերին առաջացել են ճաքեր, մի քանի դռներ փակվել 
են ու փոխվել է մուտքի դարպասը։ Շինությունը կառուցված է փողոցի կարմիր գծի վրա 
և բաղկացած է երկու բնակարաններից փողոցից տանող դարպասի երկու կողմերում:

Այժմ այն ծառայում է որպես երիտասարդական կենտրոն։
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Հետազոտվող հատվածի ընտրություն

Ընտրության նախադրյալները 
• Պահպանվել ԵՆ 18-րդ և 19-րդ դարերի պատմական շերտը և քաղաքային կառուցվածքը:

• Առկա է խնդիրների բազմազանություն:

• Գյումրիին բնորոշ շենքերի, շինարարական նյութերի և դեկորատիվ էլեմենտների 
բազմազանություն է դիտարկվում:

• Հետազոտվող հատվածում համատեղված են տարբեր ֆունկցիաներ:
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Արագ ուսումնասիրություն տվյալների թերթիկի միջոցով

Ուսումնասիրությունը տվյալների թերթիկի միջոցով կատարվում է ընտրված տարածքի 
հետ ծանոթանալու համար։ Այն պետք է լինի պարզ, որպեսզի տեղում հնարավոր լինի 
շատ արագ տեղեկատվություն հավաքագրել տվյալ կառույցի կամ բաց տարածքի 
վերաբերյալ։ Այստեղ հավաքագրվում է այն ինֆորմացիան, որը կարևոր է հետագա 
եզրակացությունների համար: Տվյալների թերթիկն օգնում է հասկանալ տվյալ հատվածի 
քաղաքաշինական կառուցվածքը, առկա ֆունկցիաները, պահպանման վիճակը, 
շենքերի արժեքավոր  զարդանախշերը և բաց տարածքները: Այնուհետև տվյալների 
թերթիկում եղած ինֆորմացիան մուտք է արվում ԱՏՀ համակարգ, որի միջոցով էլ 
հնարավոր է լինում ստանալ թեմատիկ քարտեզներ, որտեղ ակնհայտ են դառնում  
տեղանքի խնդրահարույց  հատվածները, առավելություններն ու թերությունները։ Այս 
ամենից հետո հնարավոր է անել եզրակացություններ։





Վերլուծության
ընթացք
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Հավաքագրված տվյալների վերլուծություն  
(Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգ)

Ի՞նչ է Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը
Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը (այսուհետ` ԱՏՀ) տվյալների 
հավաքագրման, պահպանման, վերլուծության և տարածական տվյալների  
գրաֆիկական  արտացոլման համակարգ է: 

Այս համակարգն օգտագործվում է նաև որպես գործիք, որը թույլ է տալիս օգտվողներին 
որոնել, վերլուծել և խմբագրել ինչպես տեղանքի թվային քարտեզը, այնպես էլ լրացուցիչ 
տեղեկություններ օբյեկտի մասին:

ԱՏՀ-ն կարող է ներառել իր կառուցվածքի մեջ տարածական տվյալների բազա, 
վեկտորային գրաֆիկի և պատկերացանց խմբագիրներ, տվյալների տարածական 
վերլուծության տարբեր միջոցներ: Օգտագործվում է քարտեզագրության, 
երկրաբանության, օդերևութաբանության, հողերի կառավարման, շրջակա միջավայրի 
պահպանության, քաղաքային կառավարման, տրանսպորտի, տնտեսության, 
պաշտպանության և բազմաթիվ այլ ոլորտներում:

Օրինակներ՝
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Հավաքագրված տվյալների վերլուծություն  
(Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգ)

Տվ յալների հավաքագրման համար քարտեզի ստեղծում 
Առաջին փուլում հարկավոր է ստեղծել ուսումնասիրվող տարածքի իրավիճակային 
հատակագիծը, որտեղ գծագրված կլինեն նոր կառուցապատված շինությունները և բաց 
տարածքները: Արդյունքում քարտեզագրվող տեղեկատվությունը կհամապատասխանի 
իրականությանը։ 

Քարտեզներ ստանում են բազմաթիվ  եղանակներով, որոնք ունենում են տարբեր 
մասշտաբներ: Տվյալ հետազոտման համար կիրառվել է հետևյալ մեթոդը. հետազոտման 
տարածքը լուսանկարվել է դրոնի միջոցով (109 լուսանկար), լուսանկարներն օգտագործվեցին 
ուղղահայաց պատկեր ստեղծելու համար, որը հնարավորություն տվեց ստանալ ստույգ 
կառուցապատված միջավայրի պատկերը՝ ուրվագիծն իրական չափերով։ Տեղանքի 
ամբողջական պատկերը ստանալուց հետո այն վերածվեց վեկտորային գծագրի, որը 
տեղափոխվեց ԱՏՀ, որպեսզի մուտքագրվեն հավաքագրված տվայլները: 

ԱՏՀ մասնագետ՝  Արթուր Դոլմաջյան

Քայլ I Անօդաչու սարքի կիրառում

Քայլ II Անօդաչու սարքի պատկերը

Քայլ III Ուղղահայաց պատկերի մշակում
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Հավաքագրած տվյալների վերլուծություն  
(Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգ)

Տվ յալների հավաքագրման համար քարտեզի ստեղծում

Քայլ IV

109 նկարներից ստացված մեկ 

ամբողջական ուղղահայաց նկար 

Քայլ V

Վեկտորային գծագրի ստեղծում 

Autocad ծրագրի միջոցով

Քայլ VI

Տվյալների մուտքագրում ԱՏՀ
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Թեմատիկ քարտեզներ

Դեկորատիվ էլեմենտներ
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Թեմատիկ քարտեզներ

Հարկայնություն
Պիլոտային տարածքում հավաքագրված ողջ տեղեկատվությունը մուտքագրվում է 
համակարգիչ և ԱՏՀ համակարգի միջոցով վերածվում համակարգված թեմատիկ 
քարտեզների։ Նմանատիպ քարտեզներն օգնում են, որպեսզի տարածքի մասին 
պատկերացումը լինի ամբողջական։ 

Հարկայնության թեմատիկ քարտեզն օգնում է հասկանալ, թե հետազոտվող տարածքում 
ինչ տեսակի հարկայնություն է գերակշռում։ 

Օրինակ ստորև պատկերված հատակագծից պարզ է դառնում, որ տարածքը 
կառուցապատված է առավելագույնը երեք հարկանի շենքերով։
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Թեմատիկ քարտեզներ

Շենքերի պահպանման կարգավիճակ
Շենքերի պահպանման կարգավիճակի քարտեզը ցույց է տալիս, թե ներկայումս շենքերն 
ինչ վիճակում են գտնվում, ինչպիսի քայքայումներ ու ինչ տեսակ կառուցվածքային 
խնդիրներ ունեն։ Այս քարտեզի տվյալներով կազմվում է խնդիրների ցանկն ու 
նրանց համապատասխան լուծումներն՝ ըստ ICOMOS միջազգային մասնագիտական 
բառարանի։
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Թեմատիկ քարտեզներ

Շենքերի հատկությունների
Շենքերի հարկայնության քարտեզն արվել է, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ընտրված 
տարածքում որքան մասնավոր ու հանրային գործածության շենքեր կան։ Այս քարտեզը 
համադրված է շենքերի շահագործման քարտեզի հետ, որպեսզի առավել հասկանալի 
լինի, թե կառույցների քանի տոկոսն է օգտագործվում։
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Թեմատիկ քարտեզներ

Շենքերի ֆունկցիոնալ  քարտեզ 
Շենքերի ներկա ֆունկցիոնալ քարտեզը հիմք է հանդիսանում նոր ֆունկցիոնալ 
քարտեզի համար։ Այստեղ հավաքագրված են պիլոտային տարածքում ուումնասիրվող 
բոլոր շենքերի ֆունկցիաները։ Վերլուծելով այս քարտեզը` հասկանալի է դառնում, թե 
տվյալ հատվածը որ ֆունկցիաների կարիքն ունի և որ ֆունկցիաներ են գերակշռում։
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Թեմատիկ քարտեզներ

Բաց տարածքների պահպանման կարգավիճակ
Պահպանման վիճակի քարտեզը թույլ է տալիս հասկանալ բաց տարածքների ներկայիս 
վիճակը՝ թե որքան վնասված են փողոցները և թե ինչ անմխիթար վիճակում են գտնվում 
ներքին բակերը։
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Թեմատիկ քարտեզներ

Բաց տարածքների լուսավորություն
Լուսավորության քարտեզից ակնհայտ է դառնում, որ Գյումրիում կան հատվածներ, 
որոնք լուսավորված չեն։
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Թեմատիկ քարտեզներ

Բաց տարածքների ֆունկցիոնալ քարտեզ
Այս քարտեզում երևում է, որ տվյալ հատվածում քիչ են կանաչապատ հանրային 
տարածքները: Կանաչապատ հատվածները հիմնականում գտնվում են բնակելի տների 
ներքին բակերում և պատկանում են սեփականատերերին: Շատ են բաց տարածքները, 
որոնք վերածվել են աղբակույտերի։
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Թեմատիկ քարտեզներ

Բաց տարածքներում օգտագործվող շինանյութերը
Բաց տարածքի նյութերի քարտեզը ցույց է տալիս, թե ինչ նյութեր են օգտագործված, 
հատկապես, թե որ հատվածներում է պահպանվել պատմական սալաքարը։
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Գյումրին
բնութագրող

տարրերը

հիմնական հատկությունները
և ճարտարապետական
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Ներածություն

Գյումրում գրեթե բոլոր տները կառուցված են քարից, քանի որ Շիրակի մարզն առատ 
է բարձրորակ շինարարական քարով: Վարպետ շինարարները հիմնականում 
օգտագործում էին տեղական սև և կարմիր տուֆը: Տուֆը տաշում էին ձեռքով մի շարք 
տաշող և օժանդակ գործիքների օգնությամբ: Պատի շարվածքն արվում էր միդիս ձևով, 
որը բնորոշ է Հայաստանի միջնադարյան մոնումենտալ գրեթե բոլոր շինություններին: 
Միդիս շարվածքն էապես տարբերվում է այլ տեսակի շարվածքներից: Այն ունի եռաշերտ 
կառուցվածք` արտաքին երկու քարե շերտերի արանքում լցվում է խիբարաբետոնը: 
Խիբարը լցվում է նախապես պատրաստված հեղուկ կրաշաղախի մեջ: Միջուկի բոլոր 
քարերն ունեն հորի հատվածկան ուղղություն, ներքին ճաքեր չառաջացնելու համար:

Միդիս շարվածքի առանձնահատկությունները հետևձալներն են. շաղախն 
արտաքինից չի երևում և պատված է որմնաքարերով։ Որմնաքարերը միաժամանակ 
հանդիսանում են որպես կրող տարր, երեսապատման միջոց, իսկ որմնամիջուկի 
համար` կաղապարամած:

Կիրառվում են սեպաձև կարաններ, որոնք պատի արտաքին մակերևույթի ուղղությամբ 
աստիճանաբար նեղանալով չեն հասնում դրան: Ստացվում է մակերևույթի մոտ 
խորությամբ «չոր», առանց շաղախի, իսկ մնացած մասում` շաղախով լցված կարաններ:

Գյումրիին բնորոշ է լեռնային կլիման` իր համեմատաբար մեղմ ամառներով և 
ցրտաշունչ ձմեռներով։ Այդ պատճառով շենքերի երեսպատման համար մեծ մասամբ 
օգտագոծվում է քարը, սակայն կան նաև շենքեր, որոնք արտաքինից հարթեցված են 
սվաղե շերտով և ներկված են։ Սակայն ժամանակը ցույց է տալիս, որ ճակատների 
երեսպատման համար Գյումրիում սվաղն այնքան էլ հարմար նյութ չէ, քանի որ 
տարիների ընթացքում այն քայքայվում է։

Կարմիր և սև տուֆի համադրությամբ կառույցի օրինակ

Սև տուֆ

Կարմիր տուֆ

Միդիս շարվածք
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Գյումրին նաև հայտնի է եղել իր փայտագործերով և դարբիններով։ Մինչ օրս էլ 
պահպանվել են մետաղի և փայտի դեկորատիվ էլեմենտներ՝ դռներ, պատուհաններ, 
դարպասներ, պատշգամբներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են մեծագույն արժեքներ։ 

Գյումրիում դեռևս ապրում և գործում են դարբիններ, որոնք սերնդեսերունդ փոխանցում 
են իրենց գիտելիքները, արհեստավորներ, որոնք մեծ վարպետությամբ իրականացնում 
են դեկորատիվ էլեմենտներ շենքերի ճակատների համար:

Ինչու՞ է անհրաժեշտ նյութերի հետազոտությունը
Պահպանման և վերականգման աշխատանքները սկսելուց առաջ  անհրաժեշտ է 
ուսումնասիրել տեղական նյութերը , լուսանկարների հավաքածու պատրաստել , որից 
հետո դասակարգել ըստ շինարարական նյութի և դեկորատիվ էլեմենտի տեսակի (տե՛ս էջ 
50-53): Անհրաժեշտ է հասկանալ, թե տվյալ տարածքում ինչ տեսակի և որակի նյութեր են 
առկա և ինչ շինարարական տեխնիկաներ են կիրառվել: Պետք է ուսումնասիրել, թե տվյալ 
նյութերը տեղական են, թե ոչ, և եթե այո, ապա ինչ հանքերից են բերված և առկա են դրանք 
մինչ օրս, թե` ոչ: Այս ամենը հարկավոր է անել, որպեսզի պահպանման աշխատանքները 
սկսելուց առաջ մասնագետն ամբողջությամբ ծանոթ լինի նյութի որակին և տեսակներին, 
գիտելիք ունենա, թե որ նյութերն են առավել բարենպաստ պահպանել տվյալ կլիմայական 
պայմաններում և ինչպես: Պետքական է նաև շինարարության ընթացքում օգտագործված 
գործիքների ուսումնասիրություն իրականացնել, որպեսզի վերականգնման ընթացքում 
մասնագետն ունենա առավելագույնս ճշգրիտ պատկերացում ժամանակի, նյութի և 
կիրառված գործիքների վերաբերյալ: Վերջնակետում ունենալով այս ամբողջ գիտելիքը` 
մասնագետը կարող է առաջարկել լուծումներ, որոնք լիովին կհամապատասխանեն 
տեղանքին և ճիշտ կաշխատեն առկա նյութերի հետ:



50

ԳՅՈՒՄՐԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ

Դեկորատիվ էլեմենտների լուսանկարների հավաքածու

Պատուհանների եզրակալներ Զարդանախշեր

Դռներ եզրակալներ Պատշգամբեր

Քիվեր
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Դեկորատիվ էլեմենտների լուսանկարների հավաքածու

Առաստաղեր

Որմնամույթեր

Պատուհաննափեղկեր

Դարպասների եզրակալներ

Փակ պատշգամբեր
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Դռների տարատեսակների լուսանկարների հավաքածու

Ցուցադրված է դեկորատիվ էլեմենտի՝ դռան օրինակներ, որոնք հավաքագրված են 
հետազոտվող տարածքից:
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Շենքերի
և բաց տարածքների

քայքայվածության
տեսակները
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Ներածություն

Նյութերի և քայքայման տեսակների տարբերումը և ճանաչումը մի գործընթաց է, որն 
արվում է մանրակրկիտ հետազոտության միջոցով ակնհայտ փոփոխություններ, 
վնասվածքների և քայքայումների հայտնաբերման համար: Սա լուրջ գործընթաց է և 
պահանջում է մասնագետների առկայություն յուրաքանչյուր նյութի բնագավառում։ 
Այս հետազոտությունն արվում է, որպեսզի հետագայում պարզ լինի, թե պիլոտային 
որ հատվածում ինչպիսի խնդիրներ են գերակշռում։ Հետազոտությունները պետք է 
արվեն թե՛ շենքի ճակատային հատվածի, և թե՛ ինտերիերի համար, որպեսզի շենքի 
կառուցվածքային բոլոր խնդիրներն ուսումնասիրվեն։ Քայքայման հետազոտություններ 
անելիս ցանկալի է հիմնվել ICOMOS միջազգային մասնագիտական բառարանի հիման 
վրա, որտեղ բերված են բոլոր տեսակի քայքայումները և իրենց բացատրությունները։

Շենքերի  ճակատների պահպանման վիճակի քարտեզը բաժանված է երկու խմբի` 
մակերևութային և կառուցվածքային խնդիրների:

• Առաջնային մակերևութային խնդիրները նրանք են, որոնք չեն վատթարացնում պահպանման 
վիճակը, բայց պետք է հաշվի առնվեն, սակայն էսթետիկորեն տգեղ է: Դրանք են բիոլոգիական 
կազմավորումներ, գունազրկում և նստվածք, առանձնացում և այլ ախտանիշեր, որոնք բերում են 
նյութի կորստի (փոքր մասշտաբ):

• Երկրորդական կառուցվածքային խնդիրները նրանք են, որոնք վատթարացնում են պահպանման 
վիճակը, առաջացնում են լուրջ խնդիրներ կառուցվածքի կամ ճակատային տարբեր մասերի 
ամրության համար:
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Քայքայումների տեսակներ

Մամուռ Բորբոս Նստվածք

Գունաթափում էրոզիա Մասնաբաժանում

Բացակա հատվածներ Բացակա հատվածներ Մեխանիկական վնասվածք

Թաղանթ Թաղանթ Աղակալում
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Քայքայումների տեսակներ

ՃեղքՃեղք

ԴեֆորմացիաԴեֆորմացիա

Ճաքեր և ԴեֆորմացիաներՎնասվածքներ և քայքայում

ԱվիրվածԱվիրված
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Քայքայման տեսակ. բիոլոգիական կազմավորում 
(քարաքոս)

Մակերեսային խնդիրներ
Սրանք բուսական օրգանիզմներ են, որոնք միլիմետրից մինչև սանտիմետր 
հաստության պինդ ու խիտ միացություններ են ստեղծում, հաճախ կաշենման տեսք են 
ունենում և սովորաբար աճում են շինությունների արտաքին մասերին: Քարաքոսերը 
հիմնականում հանդիպում են մոխրագույն, դեղին, նարնջագույն, կանաչ և սև, չունեն 
ցողուններ, արմատներ ու տերևներ:





Շենքերի
պահպանման

գոտիավորում
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Ներածություն

Քաղաքը շնչող օրգանիզմ է և ժամանակի ընթացքում ըստ անհրաժեշտության միշտ 
ենթարկվում է փոփոխության։ Պատմական քաղաքներում փոփոխությունները կարող են 
լինել անդառնալի և վնասել քաղաքի պատմական կառուցվածքին՝ աղավաղելով այն։ 
Նմանատիպ խնդիրներից ձերբազատվելու համար առաջ է քաշվում «Պահպանման 
գոտիավորում» գաղափարը, որտեղ հետազոտվող տարածքը բաժանվում է ըստ 
պահպանման մակարդակների։ 

Այս աշխատանքի շրջանակներում պահպանման քարտեզն (տե՛ս էջ 65) արված 
է պիլոտային տարածքի համար։ Տարածքը բաժանված է պահպանման երեք 
մակարդակների և յուրաքանչյուր մակարդակի համար ընտրված է փոփոխությունների 
թույլատրելի սահմանի մանրամասն բնութագիր։ Պահպանման գոտիավորումը անելիս 
հաշվի է առնվում այդ տարածքում հուշարձանների առկայությունը, պատմական 
տեսանկյունից արժեք ներկայացնող տարածքները։ Նմանատիպ քարտեզն 
անհրաժեշտ է թե՛ բնակչին, թե՛ մասնագետին, քանի որ այն հանդիսանում է իր տեսակի 
մեջ մի շտեմարան, որտեղ զետեղված են միջամտությունների բոլոր թույլատրելի 
տեսակները։ Հետևելով այս տեսակ քարտեզի ցուցումներին` հնարավոր է դառնում 
պահպանել պատմական քաղաքի կառուցվածքն ու տեսքը։

Առաջարկվում է պիլոտային տարածքում արված գոտիավորման քարտեզի շենքերի և 
բաց տարածքների պահպանման և վերահարմարեցման երեք մակարդակներ։

Ա.  Շենքերի պահպանում/ Բաց տարածքների պահպանում
Շենքերի պահպանում

Պահպանումը ամրակայման բարձրագույն աստիճանն է, որտեղ թույլատրվում են 
նվազագույն միջամտություններ։ Անհրաժեշտ է պահպանել պատմական նյութերը, 
շարվածքը, ճարտարապետական էլեմենտները, շենքի բարձրությունը՝ իր միջավայրին 
համապատասխան։ Մաքրման և ամրակայման աշխատանքները պետք է արվեն 
առանց շենքը վնասելու, եթե այն գտնվում է պահպանման շատ վատ վիճակում:

Ենթակառուցվածքային 
փոփոխություններ

Հնարավոր փոփոխություններ
Ներքին բաժանումների համար

ՇարվածքըՀարկայնությունը եվ բացվածքները
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Բաց տարածքների պահպանում

Բաց տարածքների պահպանում նշանակում է պատմական միջավայրի նյութերի 
և առանձնահատկությունների պահպանում։ Պատմական սալահատակի և այն 
միջավայրի պահպանում և կոնսերվացում, որը ստեղծվել է շենքերի ներքին բակերում։

Բ.  Պահպանում և թույլատրելի միջամտություններ/ Բաց 
տարածքների վերականգնում

Պահպանում և թույլատրելի միջամտություններ

Թույլատրելի է կատարել փոփոխություններ, եթե անհրաժեշտ է շենքը հարմարեցնել 
ներկայիս օգտագործման համար։ Միջամտությունները պետք է լինեն ճանաչելի և 
պատմական շենքից տարբերվեն, պետք է լինեն փոխարինվող և պատրաստված լինեն 
հնի հետ համատեղելի նյութերով։ Ընդունելի բարձրությունը և համաչափությունները 
պետք է պահպանվեն։ Դռները և պատուհանները կարող են փոխվել, որոշ կառույցներ 
կարող են ավելացվել, եթե դրա անհրաժեշտությունը մեծ է, սակայն նշված 
փոփոխությունները պետք է իրականացվեն ուղեցույցներին համապատասխան։

ՃԱՆԱՉԵԼԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ  

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՃԱՆԱՉԵԼԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ  

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



64

ՇԵՆՔԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏԻԱՎՈՐՈՒՄ
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Բաց տարածքների վերականգնում

Բաց տարածքների վերականգնում նշանակում է վերահարմարեցման համար 
արդյունավետ տարածքների ստեղծում և դրանց վերաօգտագործում տարբեր 
նպատակների համար:

Գ. Տարածքի բարելավում և վերափոխում
Տարածքի բարելավումն ու վերափոխումը (ժամանակավոր կացարան, կցակառույցներ, 
ավերված շենքեր) բխում են ապամոնտաժման կամ ձևափոխման անհրաժեշտությունից։ 
Համապատասխան գնահատումներից հետո տվյալ տարածքում կարող են կառուցվել 
նոր շենքեր, որոնք պետք է համահունչ լինեն միջավայրին՝ պահպանելով պատմական 
կենտրոնում սահմանված հարկայնությունը։
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Պահպանման քարտեզ
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Ներածություն

Գրքի այս հատվածում լուսանկարների միջոցով ցույց է տրված այն գլխավոր և 
հաճախակի հանդիպող սխալները, որոնք հանդիպում են պատմական շենքի հանդեպ 
կատարված միջամտությունների ժամանակ: Բացի այդ, այստեղ ներկայացված են 
այն կարևոր արժեքները, որոնց ճիշտ պահպանման համար ընդհանուր չափանիշներ 
է պետք մշակել: Վերոնշյալը ենթադրում է ընդհանուր դրույթների մշակում, որտեղ 
առավել մեծ ուշադրություն է տրվելու տվյալ ժամանակաշրջանի ճարտարապետական, 
շինարարական և տեքստուրային յուրահատկություններին՝ որոնց հիման վրա էլ կտրվեն 
հուշումներ և մոտեցումներ: Այս մեթոդի կիրառումը կօգնի ճիշտ պահպանել պատմական 
շենքը և խուսափել հետագա սխալներից, կհուշի ուղիներ, թե ինչպես վերահարմարեցել 
գոյություն ունեցող կառույցը և դրա կողքին կառուցել նորը, որը ներդաշնակ կլինի և՛ 
ճարտարապետական, և՛ կոնստրուկտիվ նորմերով: Կան խնդիրներ, որոնց համար 
ներկայացվում  են լուծման մի քանի տարբերակներ, և  կան այնպիսիք, որոնք ենթակա 
չեն փոփոխության:

Շենքերից բացի ուշադրություն է դարձվել նաև պատմական միջավայրի բոլոր այն 
խնդիրներին, որոնք ազդեցություն ունեն քաղաքի կոլորիտի և սանիտարահիգիենիկ 
պայմանների վրա: Դրանք այնպիսի խնդիրներ են, որոնք չունեն ճշգրիտ և միանշանակ 
լուծումներ, այս դեպքում հուշումներն ավելի ճկուն են և բազմազան: 

Առաջ բերված մի քանի խնդիրներից մեկին տրվել են հուշումներ և ուղեցույցեր՝ որպես 
օրինակ: Յուրաքանչյուր խնդրի համար պետք է ունենալ նմանատիպ լուծումներ, որոնք 
կկարգավորեն կատարվելիք աշխատանքները և կօգնեն, թե՛ բնակչին, թե՛ մասնագետին:

Խնդիրներն առանձնացվել են մի քանի չափանիշներով. շենքի դեկորատիվ 
էլեմենտների քայքայումից մինչև ամբողջ կառույցի տեխնիկական վիճակը: 
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Պատմական շենքերի դեկորատիվ էլեմենտների և նյութերի 
պահպանում

Յուրաքանչյուր խնդրի ներքո անհրաժեշտ է մշակել ընդհանուր չափանիշներ:
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Պատմական շենքերի վերահարմարեցում

Յուրաքանչյուր խնդրի ներքո անհրաժեշտ է մշակել ընդհանուր չափանիշներ:

ՈՉ ՃԻՇՏ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱՆՆԵՐԸ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ԿՑԱԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՉ ՃԻՇՏ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
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Պատմական շենքերի վերահարմարեցում

Յուրաքանչյուր խնդրի ներքո անհրաժեշտ է մշակել ընդհանուր չափանիշներ:

ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նոր կառույցներ

Յուրաքանչյուր խնդրի ներքո անհրաժեշտ է մշակել ընդհանուր չափանիշներ:

ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
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Բաց տարածքների վերահարմարեցում և միջավայրային 
խնդիրներ

Յուրաքանչյուր խնդրի ներքո անհրաժեշտ է մշակել ընդհանուր չափանիշներ:

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՉ ՃԻՇՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ԱՎԻՐՎԱԾ ՇԵՆՔԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐ, ԱՂԲԻ ՎԵՐԱԾՎԱԾ ԲԱՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄՆԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐ
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Շենքերի վերահարմարեցում

Բնակարանային պայմանները բարելավման համար 
կցակառույցների առաջացում
Տարիների ընթացքում մարդիկ, ապրելով իրենց տներում, ցանկանում են մեծացնել 
իրենց բնակելի մակերեսը, ունենալ ավելի լավ ու ընդարձակ պայմաններ: Այդ ամենի 
արդյունքում առաջանում են կցակառույցներ, որոնք հաճախ կառուցվում են շենքին կից 
կամ նոր հարկի տեսքով: Անհնարին է և կարիքը չկա խոչընդոտել այդ գործընթացին, 
այն կբերի նրան, որ բնակիչը պարզապես կհեռանա այդ բնակավայրերից: Հարկավոր 
է գտնել ճիշտ և ապահով մոտեցումներ, որոնք հասանելի կլինեն բոլորին: Դրանցից 
ուշագրավներն են.

• Նորի և հնի կոնստրուկտիվ համատեղելիություն. պետք է հասկանալ շենքի վիճակը նոր 
կցակառույցը ավելացնելուց  առաջ, պետք է ուսումնասիրել հիմքերը, ուսումնասիրել կան արդյոք 
կոնստրուկտիվ ճաքեր և արդյոք մաշվածության աստիճանը թույլ է տալիս նոր բեռ վերցնել կամ 
պահել իր վրա:

• Նոր կառույցի ճարտարապետական հորինվածքը. այն պետք է լինի ներդաշնակ հնի հետ և 
ընդգրկվի այդ միջավայրում, լինի ճանաչելի և չկրկնօրինակի հինը, ունենա ժամանակավոր 
բնութագիր, որը ցանկացած պահին հնարավոր կլինի ապամոնտաժել: Պետք է հարգել 
մորֆոլոգիական և ճարտարապետական առանձնահատկությունները:

• Կառուցվող շենքի շինանյութը. հարկավոր է հասկանալ կառույցի շինանյութի ֆիզիկական 
հատկությունների համատեղելիությունը և գույնի ներդաշնակությունն արդեն գոյություն ունեցող 
նյութի հետ:

• Հարկայնությունը. եթե կցակառույցն ավելացվում է շենքի վրա կամ շենքի կողքից, այն  պետք է 
լինի այդ տարածքում պահանջվող նորմերին համապատասխան, հարևան շենքերի հետ նույն 
բարձրության (թույլատրելի բարձրության պատմական միջավայրում):





Պահպանման
և վերահարմարեցման

բնութագիր

միջամտությունների
տեխնիկական
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Ներածություն

Տեխնիկական թերթը դրանք առաջնահերթ լուծումներ են, որոնք ուղղված են բնակիչներին 
և տարբեր մասնագետներին, տարբեր մակարդակի միջամտություններ անելու համար: 
Այն նպատակ ունի աջակցել վերականգման աշխատանքներին՝ առաջարկելով պարզ 
գործողություններ: Յուրաքանչյուր իրավիճակի համար նկարագրված է խնդիրը 
և առաջարկվող լուծումներն ու միջամտությունները, ինչպես նաև իրականացնող 
հասցեատերը: Նկարագրված է քայլ առ քայլ նկարների ու բացատրությունների 
օգնությամբ: Տվյալների թերթիկը տարբերվում է՝ կախված նյութի տեսակից և տարրից՝ 
շենքի ճակատային հատված, քար, մետաղ, փայտ, սվաղ: Քանի որ Գյումրիում շենքերի 
մեծ մասն ունի փայտե կոնստրուկցիաներ և դեկորատիվ էլեմենտներ շատ կարևոր 
է մշակել ստանդարտներ, ուղեցույցներ և ունենալ տեխնիկական թերթ նաև փայտի 
համար: 

Տեխնիկական թերթի առաջին մասում ներառված են կառուցվածքային ամրակայման  
աշխատանքների համար ուղեցույցներ ու մոտեցումներ, որոնք կօգնեն մասնագետին 
որոշել ճաքի խորությունն ու տեսակը, հասկանալ շենքի տեխնիկական վիճակը: Դրա 
օգնությամբ հնարավոր կլինի բացահայտել պատճառները և գտնել հետևանքները, 
որից էլ հնարավոր կլինի հասկանալ նրանց միջև եղած օրինաչափությունը: 

Յուրաքանչյուր միջամտություն անելուց առաջ կարևոր է ախտորոշել տեխնիկական 
վիճակը և գտնել լավագույն մեթոդները, որոնք կկիրառվեն տվյալ խնդրի դեպքում: 
Այս կապակցությամբ հետազոտական խմբի կողմից մշակվել է ստուգաթերթ 
մասնագետի համար, որով հնարավոր կլինի կատարել արագ հետազոտություն, ինչի 
շնորհիվ հնարավոր կլինի որոշել շենքի կայունության ապահովման խնդիրը: Այս 
ամենի արդյունքում հնարավոր կլինի տալ նախնական տեխնիկական իրավիճակի 
եզրակացություն:

Յուրաքանչյուր դեպքի և շենքի համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել վերոնշյալ փուլերը, 
որից հետո ցանկացած խնդրի համար հնարավոր կլինի մշակել անհատական 
միջամտությունների տեխնիկական թերթը: 

Բոլոր շենքերը ժամանակ առ ժամանակ մաքրման կարիք են ունենում, քանի որ նյութը 
ենթարկվում է տարբեր քայքայումների և վնասվածքների: Հարկավոր է մաքրման 
աշխատանքերը կատարել մշտապես, ինչը կապահովի շենքի երկարակեցությունը: Ըստ 
քայքայման և նյութի տեսակների մաքրումները նույնպես ունեն տարատեսակներ: Խմբի 
կողմից մշակվել է մեկ տեխնիկական թերթի օրինակ, որտեղ ցույց է տրված շենքերի 
աղտոտման ժամանակ քարի և սվաղի դեպքում անհրաժեշտ մաքրման եղանակները: 
Մաքրման եղանակները կիրառվում են նաև այլ խնդիրների ժամանակ՝ աղակալման, 
միկրոօրգանիզմների առաջացման և այլն: Յուրաքանչյուր դեպք և նյութ պահանջում է 
առանձին մոտեցում և մաքրման տեսակ: 
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Ուղեցույցներ շենքի տեխնիկական վիճակի 
ուսումնասիրման համար1

Երեք տեսակի փոփոխություններ, որոնց հետևանքները հասկանալուց հետո պետք է 
գտնել պատճառները`

• Տեղաշարժում,

• Դեֆորմացիա, 

• Ճաքեր:

1. Առաջնային  աշխատանքներ
Սկզբնական փուլում հարկավոր է կանխել շենքի կոնստրուկցիաների հետագա 
վատթարացումն ու փլուզումը: Պետք է խուսափել երկարաժամկետ փոփոխություններից 
ու միջամտությունները կատարել միայն ժամանակավոր լուծումներով:

2. Ուսումնասիրություն
Շատ կարևոր է ուսումնասիրել և հավաքագրել շենքին առնչվող բոլոր տեսակի նյութերն 
ու ողջ տեղեկատվությունը` 

• Նյութ,

• Շինարարական տեխնիկա,

• Պատմական նյութեր:

3.  Ախտորոշում
Սահմանել շենքի յուրահատկությունը, նյութի տեսակը, ֆունկցիան, օգտագործման 
սահմանափակումները և միջավայրի քայքայիչ հետևանքների պատճառները:

4.  Վերականգման ծրագրի առաջադրում 
Գտնել միջամտությունների այն տեխնիկան ու մեթոդները, որոնք կլինեն 
ամենաարդյունավետը տվյալ խնդրի լուծման համար: 

Անհրաժեշտ է նախագծել կառուցվածքային ամրակայման նախագիծ:

5. Թեստեր և ստուգումներ

1. Mariacristina Giambruno, Sonia Pristidda, The walled city of Multan,Milano,2015.
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Ուղեցույցներ փայտե շենքի տեխնիկական վիճակի 
ուսումնասիրման համար2

Կառուցվածքային անալիզներ կատարելու համար անհարժեշտ է ուսումնասիրել երեք 
փուլ`

• Փայտե կառույցների ընդհանուր շինարարական բնութագրերը,

• Փայտի տեսակները և ամրությունը,

• Ներկա և նախկին վնասվածքները, փոփոխությունները, պաթոլոգիաները:

1. Առաջնային  աշխատանքներ
Սկզբնական փուլում հարկավոր է կանխել շենքի հետագա կոնստրուկցիաների 
վատթարացումն ու փլուզումը: 

2. Ուսումնասիրություն
Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և հավաքագրել շենքին առնչվող բոլոր տեսակի նյութերն 
ու ողջ տեղեկատվությունը` 

• Նյութ,

• Շինարարական տեխնիկա,

• Պատմական նյութեր:

3.  Ախտորոշում
Անհրաժեշտ է սահմանել փայտի յուրահատկություններն ու տեսակը, անցկացնել 
թերությունների և քայքայումների հետազոտություններ:

4.  Վերականգման ծրագրի առաջադրում
Պետք է գտնել միջամտությունների  այն մեթոդներն ու տեխնիկան, որոնք կլինեն 
ամենաարդյունավետը տվյալ խնդրի համար: 

Նախագծել կառուցվածքային ամրակայման նախագիծ

5. Թեստեր և ստուգումներ

2. Mariacristina Giambruno, Sonia Pristidda, The walled city of Multan,Milano,2015
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Ստուգաթերթ շենքի տեխնիկական վիճակը հասկանալու 
համար3

3. Mariacristina Giambruno, Sonia Pristidda, The walled city of Multan,Milano,2015.

Գրունտային հիմնատակեր
• Կավի առկայություն

• Գրունտային հիմնատակերում մակերեսային 
ջրերի առկայություն

Հիմքեր
• Հիմքերի տեղաշարժ

• Ցածր խորություն

Ուղղահայաց պատեր
• Ավելորդ հարկ

• Պատերի հաստություն

• Գիպսակարտոնե պատերի  օգտագործում

• Բացվածքների բարձր տոկոս

• Բարձրությունների նորմատիվային 
խախտումներ  

• Պատի երկարությունների նորմատիվային 
խախտումներ 

• Պատերի միջև կապերի բացակայություն  

• Հատակագծում պատերի անկանոն և 
ասիմետրիկ դասավորություն

• Սվաղի բացակայություն

Հորիզոնական  էլեմենտներ
• Ճկուն հատակների օգտագործում

• Միացումների բացակայություն

• Առանց կապերի կամարի օգտագործում

Ծածկեր
• Կապերի բացակայություն

• Սալիկների և ջրհորդանների ցածր 
սպասարկում

Շենքի տեսակը
• Երկրաչափական խախտումներ

• Ծածկի առկայություն

• Կրող էլեմենտների առկայություն 

• (պահող պատեր, կամարներ, սյուներ և այլն)

Այլ
• Ցածրակարգ նյութերի օգտագործում

• Փոփոխություններ

• Կցակառույցի առկայություն

• Ֆունկցիոնալ փոփոխություն

• Տատանումների առկայություն
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Տեխնիկական թերթի օրինակ. ճակատային մասի մաքրում 
աղտոտվածությունից
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Տեխնիկական թերթի օրինակ.  ճակատային հատվածի 
մաքրում աղտոտվածությունից

Առաջացման պատճառները
Ճակատային հատվածի մաքրումը շենքի պահպանման համար հանդիսանում է 
կարևորագույն անհրաժեշտությունը։ Հաճախ մաքրումներն իրականացվում են շենքի 
էսթետիկ տեսքը պահպանելու համար կամ շենքը ճակատային քայքայումներից 
պաշտպանելու համար, քանի որ մթնոլորտային տեղումները կարող են վնասակար 
ազդեցություն ունենալ ճակատների վրա։ Օդի գազային ախտոտիչները կարող են լուծվել 
անձրևաջրերի հետ և ամբողջությամբ լվանալ ճակատը, բացի այդ փոշու և մրի ամուր 
մասնիկները կարող են անցնել օդով և նստել շենքի մակերևութային հատվածների 
վրա՝ առաջացնելով քայքայումների տարբեր տեսակներ։

Ծակոտկեն նյութերի պարագայում՝ ինչպիսին տուֆն է, քամին չի մաքրում ճակատը, 
այլ հակառակը, ավելի խորն է տեղափոխում կեղտի մասնիկները։ 

Լուծման եղանակները
Անհրաժեշտ է հաճախակի մաքրել ճակատները, որպեսզի պահպանել նյութի 
բնույթը և կանխել հետագա քայքայումները: Հատուկ մաքրումները կապահովեն 
պաշտպանություն նստվածքներից, միկրոօրգանիզմներից և բուսականությունից:

Գոյություն ունեն քարի մաքրման բազմաթիվ մեթոդներ, որոնք օգտագործվում են 
շենքերի պահպանման ժամանակ.

• Չոր,

• Թաց,

• Քիմիական,

• Ֆիզիկական,

• Կոպիտ,

• Նուրբ:

Բոլոր մեթոդներն էլ ունեն իրենց դրական և բացասական կողմերը։ Անհրաժեշտ է կատարել 
հանգամանալից հետազոտություն և միայն դրանից հետո առաջարկել խնդրի լուծման 
եղանակը, քանի որ ամեն մի խնդրին գրեթե միշտ համապատասխանում է մեկ ճիշտ լուծում։

Որպեսզի ճիշտ ընտրել մաքրման մեթոդը, անհրաժեշտ է կատարել փորձեր մի հատվածի 
վրա, որպեսզի մաքրումները լինեն արդյունավետ։ Պետք է հաշվի առնել հետևյալը.

• Գունային չափումները (չանցնել թույլատրելի սահմանը),

• Մակերեսային անհարթությունները,

• Քարի երկրաբանական կառուցվածքը,

• Հիմնաթթվային  արժեքը,

• Ծակոտկենության և թափանցելիության չափումները:

Այս բոլոր չափումները պետք է կատարել մի հատվածի վրա նախքան մաքրումը և 
մաքրումից հետո, որպեսզի վերջնական առաջարկվող մեթոդը լինի արդյունավետ։
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Տեխնիկական թերթի օրինակ. ճակատների մաքրում 
աղտոտվածությունից

Միջամտությունների փուլերն ու եղանակները
Առաջնային քայլեր

Հարկավոր է կատարել անալիզներ, քայքայման 
և մակերևույթի տեսակը հասկանալու համար, 
այնուհետև իրականացնել ստուգում մի հատվածի վրա 
և ընտրել միջամտության լավագույն տարբերակը:

Չոր մաքրում վրձինով

Այս մաքրման եղանակը շատ հեշտ է, մատչելի և 
արդյունավետ: Բարակ ծածկույթների կամ էրոզիայի 
ենթարկված մակերևույթների ժամանակ խորհուրդ 
է տրվում չոր մաքրում: Սվաղի պարագայում 
նախընտրելի է օգտագործել ջրային մաքրումներ: 
Մինչ դա անելը հարկավոր է լրացնել բացակայող կա
րերը:                                             

Խոզանակը պետք է փափկեցնել ջրով և մաքրել 
մակերևույթը վերևից ներքև: Խոզանակի չորությունը 
պետք է ընտրել ըստ նյութի տեսակի:

Ջրով մաքրումներ

Մաքրման ամենատարածված տեսակն է ջուրը: Ջրի 
ճնշումը չպետք է գերազանցի 40 բարը և ամբողջ 
մաքրման ընթացքում հարկավոր է հսկել այն: Շատ 
երկար չպետք է պահել ջրի շիթը և զգուշանալ դրա 
ներթափանցումից: Մաքրումը պետք է անել վերևից 
ներքև:

Կարևոր հուշումներ

• Չոր մաքրման այն դեպքերում, երբ օգտագործվում է ջրով փափկացրած խոզանակ պետք է 
լինել զգույշ, որպեսզի ջուրը չներթափանցի և չվնասի շարվածքի բաց հատվածները,

• Մինչ ջրով մաքրելը, պետք է պաշտպանել վնասման ենթակա էլեմենտները,

• Ջրով մաքրման ժամանակ նախապես մշակել կեղտոտ ջրերի հավաքման և հեռացման 
համակարգ,

• Ջրով մաքրումները չպետք է կատարել շատ շոգ և ցուրտ եղանակից առաջ կամ ընթացքում:
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