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Լոռու և Տավուշի մարզերի Լոռու և Տավուշի մարզերի Լոռու և Տավուշի մարզերի Լոռու և Տավուշի մարզերի զբոսաշրջային ներուժի զբոսաշրջային ներուժի զբոսաշրջային ներուժի զբոսաշրջային ներուժի 
համեմատական վերլուծությունհամեմատական վերլուծությունհամեմատական վերլուծությունհամեմատական վերլուծություն    

Գոհար Գոհար Գոհար Գոհար Եղյան Եղյան Եղյան Եղյան     
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. պատմամշակութային օբյեկտներ, ռեկրեացիոն 
ներուժ, բնության հուշարձաններ, արտակարգ (էքստրեմալ) զբոսա-
շրջություն, զբոսաշրջային շուկա, լեռնային զբոսաշրջություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Զբոսաշրջության զարգացման անհրաժեշտ պայմանը կամայական 
տարածքում զբոսաշրջային ներուժն է: Զբոսաշրջային գործունեության 
արդյունավետ կազմակերպման, զբոսաշրջային տնտեսության զարգաց-
ման համար առաջնահերթորեն անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և ճիշտ 
գնահատել կամայական տարածաշրջանի զբոսաշրջային ներուժը, որ նե-
րառում է տվյալ վայրում գտնվող յուրահատուկ և զբոսաշրջային գրավ-
չություն ներկայացնող օբյեկտները և ենթակառուցվածքները:  

Ներկայացնենք չքնաղ բնություն և զբոսաշրջային հարուստ ռեսուրս-
ներ ունեցող Լոռու և Տավուշի մարզերի զբոսաշրջային ներուժի համեմա-
տական վերլուծությունը:  

Երկու մարզերն էլ եզակի զբոսաշրջային արդյունք առաջարկելու 
զգալի ներուժ ունեն՝ շնորհիվ իրենց բազմազան բնակլիմայական պայ-
մանների, հանքային բուժիչ ջրերի, սաղարթախիտ անտառների, գեղա-
տեսիլ բնության, պատմամշակութային արժեքների, ավանդությունների 
և ինքնատիպ խոհանոցի: Նրանցում առկա են մշակութային-ճանաչողա-
կան, առողջարարական, արտակարգ, գյուղական, կրոնական, սննդա-
կարգի և զբոսաշրջության այլ տարատեսակների զարգացման բոլոր պայ-
մանները: Հետևաբար առավել մրցունակ զբոսաշրջային և շրջագայական 
փաթեթներ ձևավորելու շնորհիվ այս մարզերը կարող են Հայաստանի 
զբոսաշրջային շուկայում դառնալ պահանջված տարածաշրջաններ:  

Տարածքի աշխարհագրական դիրքըՏարածքի աշխարհագրական դիրքըՏարածքի աշխարհագրական դիրքըՏարածքի աշխարհագրական դիրքը    

Տարածքի զբոսաշրջային ներուժի գլխավոր տարրերից է աշխարհա-
գրական դիրքը: Լոռին և Տավուշը իրավամբ Հայաստանի հյուսիսային 
դարպասն են: Տարանցիկ տրանսպորտաաշխարհագրական դիրքը և 
Վրաստանի հետ միջպետական սահմանների առկայությունը, դեպի 
մարզեր թե՛ Երևանից, թե՛ Թբիլիսիից տրանսպորտային մատչելիու-
թյունը մեծացնում են մարզերի զբոսաշրջային նշանակությունը: Լոռու 
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տարածքի կենտրոնական մասով, իսկ Տավուշի հյուսիսով (7կմ) է անց-
նում Հայաստանի գլխավոր երկաթուղին [5, 7], որը միջպետական նշա-
նակության ավտոմայրուղիների հետ մարզերին ելք է տալիս դեպի 
Վրաստան և սևծովյան նավահանգիստներ: Սակայն Տավուշի համար 
Ադրբեջանի հետ սահմանակից լինելը ստեղծել է հավելյալ անվտանգու-
թյան ռիսկեր ինչպես բնակվելու, այնպես էլ զբոսաշրջային ռեսուրսների 
օգտագործման համար։ Մարզի 47 բնակավայրեր սահմանամերձ են 
Ադրբեջանին և ունեն ռազմավարական կարևոր նշանակություն՝ մշտա-
պես կրելով պատերազմական իրադարձությունների հետևանքներ [7]: 

Բացառիկ հարուստ և բազմազան է մարզերի պատմամշակութային 
ներուժը: Պատմական բնակատեղիները, ամրոցները, հնագույն կամուրջ-
ները, վանական համալիրները, խաչքարերը, հուշաղբյուրները, մահար-
ձան-կոթողները և պատմաճարտարապետական այլ հուշարձաններ 
սերունդներին են ներկայացնում հայ ժողովրդի բազմադարյան նյութա-
կան մշակույթի նվաճումները: Այս բոլոր կոթողները, մասնավորապես 
Լոռում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության կազմ ընդգրկված 
Հաղպատի և Սանահնի, իսկ Տավուշում Հաղարծնի և Գոշավանքի վանա-
կան համալիրները բարձրացնում են մարզերի պատմական արժեքը: 
Բացի վերոնշյալից՝ մշակութային մեծ արժեք ունեցող և առավել շատ 
այցելվող տեսարժան վայրեր են Լոռում Օձունի, Քառասնից մանկանց, 
Խորակերտի, Խուճապի վանքերը, Հնեվանքը, Լոռեբերդը, Քոբայրը, 
Արդվին, Կուսանաց անապատը, Չախալաբերդը և այլն (ավելի քան 3000 
կոթող) [4, 8], Տավուշում՝ Մակարավանքը, Կիրանցը, Առաքելոց եկեղե-
ցին, Սրանոցի կամուրջը, Մաթոսավանքը, Կապտավանքը, Ջուխտակ-
վանքը, Լաստիվեր անապատը, Ցլիկ Ամրամի ամրոցը, Տավուշի բերդը և 
այլն [6]: Այսինքն՝ Լոռին և Տավուշը միմյանց չեն զիջում համապետական 
նշանակության պատմամշակութային կոթողների առատությամբ։ 

Ճանաչողական զբոսաշրջության համար ձեռակերտ հուշարձան-
ների հետ զուգակցվում են բնության կերտած զարմանահրաշ հուշար-
ձանները, որոնց պակասը չի զգացվում երկու մարզում էլ: Լոռում ուշա-
գրավ են Լոռու ձորը (Դեբեդի կիրճը), Գայլաձորի կիրճը, «Օձի պորտ» 
ժայռապատկերը Արդվի գյուղի մոտ, «Բոլորքարը» Վանաձորում, 
«Մարոյի քարափը» Դսեղի մոտ, Թռչկանի ջրվեժը, «Մայորի ձորը» Ստե-
փանավանում, Տզրուկի, Ալմաստի, Դսեղի լճերը [9], Տավուշում՝ Փայտա-
սարի և Լաստիվերի քարանձավները, Գետահովտի մամռապատ ժայռը, 
Մոլլաքարի ժայռը, Քարաբլիթի ժայռը, Սարիգյուղի սոսին, Վ. Մամիկոն-
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յանի կաղնին, Չինչինի սանդղափուլ քարափները, Գոշի և Պարզ լճերը և 
այլն [6]:  

Երկու մարզում էլ բավարար են լեռնային զբոսաշրջության զարգաց-
ման հնարավորությունները: Մակերևույթի կտրուկ փոփոխությունները 
նպաստավոր պայմաններ են ստեղծել արկածային և լեռնային զբոսա-
շրջության զարգացման համար: Այդ տեսանկյունից առավել մեծ հնարա-
վորություններ ունեն Գուգարաց, Փամբակի, Բազումի, իսկ Տավուշում՝ 
Իջևանի լեռնաշղթաները, քանի որ դրանց հարևանությամբ համեմա-
տաբար զարգացած են սպասարկման ենթակառուցվածքները [1, 66]: 

Մասնավորապես Լոռին լեռնագնացության համար իդեալական 
վայր է, ինչը բացատրվում է ռելիէֆի բազմազանությամբ: Բարձր լեռները, 
խոր և գահավեժ կիրճերը, ուղղորդ ժայռերը լավագույն վայրերն են ժայ-
ռամագլցման, լեռնագնացության և առհասարակ արտակարգ զբոսա-
շրջության սիրահարների համար: 

Լեռնադահուկային սպորտի (ձմեռային մարզաձևերի) զարգացման 
համար չափազանց բարենպաստ են Բազումի և Փամբակի հյուսիսահա-
յաց լանջերը, որտեղ ձմռանը լինում են առատ տեղումներ, և լեռնալան-
ջերը ձնածածկ են մնում 5-7 ամիս [1, 67]: 

Տավուշի լեռները, ի տարբերություն Լոռու մարզի լեռների, մեղմա-
թեք են, ոչ բարձրադիր և դյուրամատչելի լեռնակատարներով, ինչի շնոր-
հիվ առավել հեշտ է բարձրանալ, որը կարող է զարգացնել այսպես ասած 
«փափուկ» լեռնագնացությունը: Վերջինս հատուկ ֆիզիկական պատ-
րաստվածություն չի պահանջում զբոսաշրջիկից, ինչի շնորհիվ հնա-
րավոր է մեծ թվով զբոսաշրջիկներ ներգրավել և նպաստել տեղացի ուղե-
կցորդների գործունեության աշխուժացմանը։ Իսկ 200-600 մ խորությամբ 
ձորերի և կիրճերի առկայությունը, զբոսաշրջային հատուկ տեսակի 
տրանսպորտային ենթակառուցվածքի՝ զիփլայնների և ճոպանուղիների 
կառուցման, ինչպես նաև արտակարգ զբոսարջության տարատեսակ հա-
մարվող պարապլաներիզմի զարգացման հնարավորություն է ընձեռում։ 
Ենոքավան գյուղի տարածքում (Լաստիվեր) 2015 թ. «Յելլ Էքստրիմ 
Պարկ» ընկերության նախաձեռնությամբ բացվեց ՀՀ առաջին զիփլայնը, 
որը նաև Հարավային Կովկասի միակ զիփլայնն էր [8]: Պարկի այցե-
լուների համար կազմակերպվում են զվարճանք զիփլայնով, պարապլա-
նով թռիչքներ, ձիավարություն, արշավներ և հեծանվավազք: 2016 թ. 
զիփլայն է բացվել նաև Պարզ լճի տարածքում: Նախատեսվում է Լոռու 
մարզի Դսեղի Ծովեր լճակի տարածքում շուրջ 300 մ երկարությամբ զիփ-
լայնի կառուցում՝ ծառերից ամրացման եղանակով [4, 5]: 
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Ստեփանավան քաղաքում գործում է «ԼՈՌԷ» ակտիվ հանգստի 
կենտրոնը, որտեղ ձևավորվել է էքստրիմ պարկ, և էքստրիմի սիրահար-
ների համար գործում են ժայռամագլցման արհեստական պատը, զիփ-
լայնը, կազմակերպվում են քայլարշավներ, շրջայցեր՝ դեպի պատմական 
վայրեր:  

Մարզերում բարենպաստ են նաև քայլարշավային զբոսաշրջության 
զարգացման պայմանները: Լեռնանցքներով, անտառների վերին սահ-
մաններով, դեպի գագաթներ ձգվող կածաններով արդեն կան մշակված 
զբոսաշրջային արահետներ (Նեղոցից Ծաղկաշատ և Հաղպատ, Ակներից 
Սանահին, Օձուն, Հոռոմայր և Քոբայր [4, 5], Դիլիջանի, Բերդի, Իջևանի 
ենթաաշրջաններ): Նշենք, որ Տավուշի մարզով է անցնում միջազգային 
նշանակության Տրանսկովկասյան արահետը:  

Մարզերում քարանձավների առկայությունը (Լոռում՝ Զարնի-
Պարնի, Շերեկ, Ծակ, Պնդոց, Ջրոց այրերը և այլն, Տավուշում՝ Լաստի-
վերը, Փայտասարը՝ Կոթի գյուղի մոտ, Կանաչը, Գետահովտի քարան-
ձավները) քարանձավային զբոսաշրջության զարգացման հնարավորու-
թյուն է, որը հեռանկարային ոլորտ է երկու մարզերի համար: 

Լոռու մարզի Դեբեդ և Ձորագետ, Տավուշի մարզի Աղստև գետերը 
դարձել են գործուն հանգիստ նախընտրող մարդկանց սիրելի վայրերը: 
Գեղեցիկ կիրճերով հոսող այս արագընթաց գետերը լավագույն միջավայր 
են արկածային զբոսաշրջության ամենատարածված ձևերից մեկի՝ 
լաստալողի (ռաֆթինգ) համար, որով Հայաստանում զբաղվում են 2017 
թվից [4, 5]: 

Աչքի ընկնելով բնական և մարդածին ռեկրեացիոն բազմաթիվ 
ռեսուրսներով՝ Լոռու և Տավուշի մարզերը նպաստավոր տարածաշրջան-
ներ են առողջարանային զբոսաշրջության կազմակերպման համար, ինչի 
համար գործնական կարևոր նշանակություն ունեն անտառապատ տա-
րածքները, մեղմ կլիման և հանքային բուժիչ առատ աղբյուրները (Լոռում՝ 
«Լոռի», Ֆիոլետովոյի, Կաթնաղբյուրի, Տավուշում՝ «Դիլիջան», «Ֆրոլովա-
Բալկա», Ակնաղբյուրի, Բլդանի, Վազաշենի և այլն), որոնք հնարավորու-
թյուն են տվել մարզերում զարգացնել ջրառողջաբանական (բալնեոլո-
գիական) զբոսաշրջությունը:  

Դիլիջանի, Ստեփանավան-Գյուլագարակի և Լոռու առողջարանային 
գոտիները դասվում են ՀՀ առողջարանային 10 կարևոր գոտիների շարքը 
[3, 265]: Լոռում առողջարանային հանգստի կազմակերպման համար 
շատ նպաստավոր է Վանաձոր քաղաքը, Դեբեդ գետի ավազանը, Ստե-
փանավանի ենթաշրջանը: Վանաձորը հայտնի է իր վերականգնողական 
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«Հայաստան» առողջարանով, որտեղ բուժում են սիրտ-անոթային համա-
կարգի, ստամոքս-աղիքային տրակտի, հենաշարժական ապարատի 
տևական հիվանդությունները: Տորֆի հարուստ պաշարների շնորհիվ 
(Ֆիոլետովոյում) այստեղ լավ զարգացած է նաև տորֆաբուժությունը 
(միակը ՀՀ-ում) [8, 273]: Տավուշում նմանատիպ ռեսուրսներով աչքի է 
ընկնում Դիլիջանը, որտեղ ներկայումս գործում է «Լեռնային Հայաստան» 
առողջարանը (ՊՆ ենթակայության) [5, 11]:  

Անտառները Լոռու և Տավուշի մարզերի կարևորագույն հարստու-
թյունն են, գլխավոր այցեքարտը: Անտառապատ է Լոռու տարածքի մոտ 
27 %-ը [2] և Տավուշի տարածքի 40.3 %-ը [6], ինչը բնության զբոսաշրջու-
թյան, մասնավորապես՝ էկոլոգիական զբոսաշրջության զարգացման 
լավագույն նախադրյալն է, որի նկատմամբ պահանջարկը հիշյալ մար-
զերում տարեցտարի մեծանում է: Էկոլոգիական զբոսաշրջության զար-
գացման տեսանկյունից հատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում 
բնության հատուկ պահպանվող տարածքները՝ արգելոցները, արգելա-
վայրերը, ազգային պարկերը: Լոռում հայտնի են Վանաձորի բուսաբա-
նական այգին, Ստեփանավանի, Գյուլագարակի և Ախթալայի դենդրո-
պարկերը, Մարգահովտի արգելավայրերը և այլն: Գյուլագարակի դենդ-
րոպարկի նշանակությունը մեծ է հատկապես մայիս-հունիս ամիսներին՝ 
սոճիների փոշոտման ընթացքում, ինչը չափազանց կազդուրիչ է շնչառա-
կան ուղիների հիվանդություններով տառապող մարդկանց համար։ Տա-
վուշում նշանավոր են Դիլիջանի ազգային պարկը, Իջևանի, Արջատխլե-
նու, Գետիկի արգելավայրերը, Իջևանի և Բերդի դենդրոպարկերը [6]: 

Տարածքի գյուղական զբոսաշրջությունըՏարածքի գյուղական զբոսաշրջությունըՏարածքի գյուղական զբոսաշրջությունըՏարածքի գյուղական զբոսաշրջությունը    

Երկու մարզերի համար էլ գերակա ճյուղ է գյուղական զբոսաշրջու-
թյունը, որի զարգացման համար կան բոլոր նախադրյալները՝ թթվածնով 
հարուստ և լեռնային մաքուր օդ, էկոլոգիապես մաքուր մթերք, պահպան-
ված ավանդույթներ և այլն: Արդեն մի քանի տարի է, ինչ զբոսաշրջիկ-
ները, այցելելով Հայաստան, ոչ միայն ուսումնասիրում, այլ նաև վարում 
են գյուղական ապրելակերպ, վայելում բնությունը, ծանոթանում տեղա-
կան մշակույթին և սովորույթներին, մասնակցում ավանդական գյուղա-
կան աշխատանքներին (վայրի հատապտուղների և մրգերի հավաքում, 
աշխատանքներ պտղատու այգիներում, բանջարանոցներում և բոստան-
ներում, անասնապահական տնտեսություններում): 

Լոռու մարզում գյուղական զբոսաշրջության զարգացման համար 
իդեալական վայրեր են Դսեղ, Դեբեդ, Մարց, Հաղպատ, Օձուն, Քարինջ, 
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Վահագնի, Վահագնաձոր, Փամբակ, Գարգառ, Գյուլագարակ, Վարդաբլուր 
և այլ գյուղերը, Տավուշի մարզում՝ Ենոքավանը, Հաղարծինը, Աչաջուրը, 
Կիրանցը, Կողբը, Ծաղկավանը, Արծվաբերդը, Չինարին և այլ գյուղեր:  

Գյուղական զբոսաշրջության հետ զուգորդվում է սննդային զբոսա-
շրջությունը, ինչի արդյունքում ստացվում են առանձնահատուկ շրջագա-
յական ապրանքներ, որոնք նոր շունչ են հաղորդում տեղի զբոսաշրջային 
շուկային: Լոռին և Տավուշն աչքի են ընկնում իրենց ինքնատիպ խոհանո-
ցով: Մասնավորապես Լոռին հայտնի է իր պանիրների տեսակներով, 
ուտելի խոտաբույսերով, և զբոսաշրջիկներին առաջարկում է Լոռվա 
բորանի, եղինջով և փիփերթով ապուրներ, փթռուկ, կոնչոլ, ճիլ ու եղ (ճիլ 
պանրով ձվածեղ), լավաշով մոթալ, ծանդիլ և այլն [4], իսկ Տավուշը՝ 
հոնասպաս, դդմաքաշովի, կոնչոլ, լոբով սպաս, փթռուկ, մոխոխ, գառան 
արյուն, գառան խաշլամա, խաթխաշ, ճմբուռ և այլն [7]: Այս ամենը 
յուրօրինակ գրավչություն են զբոսաշրջիկների համար: 

Լոռին և Տավուշը գրեթե հավասար մակարդակներում են իրադար-
ձային զբոսաշրջության համար ևս, որը հանդես է գալիս տոնավաճառ-
ների և տոնական միջոցառումների եղանակով: Լոռում տոնակատարու-
թյուններից առանձնահատուկ ձևով նշվում են «Լոռվա ձմեռ»-ը, «Թուման-
յանական հեքիաթի օր»-ը և «Բերքի տոն»-ը, իսկ Ախթալայում արդեն 
ավանդական է դարձել Ախթալայի «Խորովածի փառատոն»-ը: Տավուշի 
մարզում կազմակերպվող փառատոներ են Ենոքավանում՝ ՀայԲույս և 
Յելլ Էքստրիմ, Դիլիջանում՝ Բարդ ու Արվեստների և արհեստների, Բեր-
դում՝ մեղրի և հատապտղի, Իջևանում՝ Հայկական էքստրիմ փառատոն-
երը։ Ինքնատիպ է նշվում Վարդավառի տոնը, որը սեզոնային զբոսա-
շրջային ապրանք կարող է դառնալ, քանի որ այդ տոնի յուրահատուկ 
նշումը (տեղական սննդով, խաղերով, երգ-երաշտությամբ՝ համադրված 
ջրելու սովորույթի հետ) բնորոշ է հատկապես Տավուշի մարզին [5, 15]։ 

Զբոսաշրջության զարգացման համակարգում հյուրընկալությունը 
համարվում է ամենաազդեցիկ կառուցվածքային բաղադրիչներից մեկը: 
Վերջին տարիներին մարզեր այցելող զբոսաշրջիկների թիվն աճել է, 
ինչին զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման հետ մեծապես 
նպաստել են նաև հյուրանոցային հանգրվանների և հանրային սննդի 
կետերի թվի ավելացումը և ծառայությունների որակի բարձրացումը, 
որոնց կանդրադառնանք հաջորդիվ:  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ կարելի է եզրակացնել, որ Լոռու և Տավուշի մարզերն 
ունեն զբոսաշրջային շուկա առաջարկելու բազմաբնույթ, մրցունակ, զբո-
սաշրջային արտադրանքի և ծառայությունների մեծ ներուժ, ընդ որում 
զբոսաշրջային ներուժի ռեսուրսների գումարային ծավալը բավարար է 
երկու մարզերում էլ զբոսաշրջիկների համար ամենաբարձր մակարդա-
կով կազմակերպելու բազմաբովանդակ ծառայություններ: Սակայն դեռևս 
բավարար չեն զբոսաշրջային ներուժի իրացման ցուցանիշները, ցածր է 
ներուժի օգտագործման մակարդակը, քանի որ ռեսուրսներն այսօր շատ 
քիչ չափով են օգտագործվում զբոսաշրջային շուկայում: Մարզերի զբո-
սաշրջության զարգացումն ապահովելու համար հարկավոր է զբոսա-
շրջային ներուժն օգտագործել համալիր և համակարգված կերպով։ 

Երկու մարզերի զբոսաշրջային ներուժի վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ մարզերում որպես զբոսաշրջության առանցքային տեսակներ, 
նաև ըստ [4] և [5] աղբյուրների, կարող են դիտարկվել հետևալ տեսակ-
ները (իրենց ճյուղային տարատեսակներով). 

Լոռում՝ հեծանվայինը, սննդայինը, գյուղականը, արկածայինը, 
առողջարանայինը (ռեկրեացիոն), էկոզբոսաշրջությունը, ճանաչողա-
կանը և իրադարձայինը: 

Տավուշում՝ առողջարանայինը (ռեկրեացիոն), էկոզբոսաշրջությունը, 
կրթականը, արկածայինը (էքստրեմալ), գյուղականը, իրադարձայինը, 
կրոնականը և ճանաչողականը: 

Զբոսաշրջության զարգացումը մարզերի համար կարող է դառնալ 
տնտեսական զարգացման կարևոր խթան, նպաստել կայուն տնտեսա-
կան առաջընթացին, համաչափ տարածքային զարգացմանը, աղքատու-
թյան հաղթահարմանը, պատմամշակութային ժառանգության և ավան-
դույթների պահպանությանն ու մշակութային արժեքների արժևորմանը: 
Այն համարվում է ինչպես մարզերի, այնպես էլ հանրապետության 
բյուջեի համար դրամական եկամուտների կայուն աղբյուր, ստեղծում է 
նոր աշխատատեղեր, զարգացնում է ազգային տնտեսության հարակից 
ճյուղերը, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են զբոսաշրջային ծառայու-
թյունների հետ (սննդի և թեթև արդյունաբերություն, շինարարություն, 
առողջապահություն, տրանսպորտային ծառայություն, հյուրանոցային և 
զվարճանքի համալիրներ), նպաստում է մշակույթի ընդհանուր զարգաց-
մանը, ապահովում տեղի բնակչության կենսամակարդակի հետագա 
բարձրացումը: 
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Сравнительный анализ туристического потенциала Сравнительный анализ туристического потенциала Сравнительный анализ туристического потенциала Сравнительный анализ туристического потенциала     
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Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: культурно-исторические объекты, природные 
памятники, рекреационный потенциал, экстремальный туризм, 
туристический рынок, горный туризм 

В статье представлен сравнительный анализ туристического потен-
циала областей Лори и Тавуш. Обсуждены предпосылки, способствующие 
развитию туризма. Обе области, благодаря их разнообразным природно-
климатическим условиям, лечебным минеральным водам, живописной 
природе, историко-культурному наследию, традициям и самобытной 
кухне, обладают значительным потенциалом для развития различных 
видов туризма. 

Данные области исключительно богаты своими культурно-историчес-
кими памятниками. Древние поселения, мосты, храмовые комплексы, 
хачкары (каменные кресты) и другие историко-архитектурные памятники 
сочетаются с удивительными памятниками природы, в которых нет 
недостатка в обеих областях. 

Имеются также достаточные условия для развития горного туризма. 
Резкие перепады рельефов создают благоприятные условия для развития 
приключенческого, экстремального и горного видов туризма. Богатые рек-
реационные ресурсы Тавуша и Лори, покрытые лесами территории, 
мягкий климат и минеральные лечебные источники делают их перспек-
тивными для организации санаторного и экологического туризма.  

При условии формирования конкурентоспособных турпакетов эти 
области могут стать востребованными на рынке туристических услуг 
Армении.  
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A A A A Comparative Analysis of Tourism PotentialComparative Analysis of Tourism PotentialComparative Analysis of Tourism PotentialComparative Analysis of Tourism Potential    
of Lori and Tavush Regionsof Lori and Tavush Regionsof Lori and Tavush Regionsof Lori and Tavush Regions    

    
Gohar Gohar Gohar Gohar Yeghyan Yeghyan Yeghyan Yeghyan     

SummarySummarySummarySummary    
 Key wordsKey wordsKey wordsKey words: cultural and historical sites, natural monuments, recreational 

potential, extreme tourism, tourist market, mountainous tourism 
The article presents a comparative analysis of the tourism potential of Lori 

and Tavush regions. Factors contributing to the development of tourism are 
discussed. Both regions, thanks to their diverse climatic conditions, mineral 
healing waters, scenic nature, historical-cultural heritage, unique traditions and 
cuisine, have significant potential for the development of various types of 
tourism. 

The historical-cultural potential of the regions is vibrant and diverse. 
Historical settlements, ancient bridges, monastery complexes, cross-stones and 
other historical-architectural monuments are combined with fascinating 
natural monuments present in both regions.  

There is an adequate potential for mountain tourism development. Abrupt 
changes of the relief create favorable conditions to develop adventurous, 
extreme and mountain tourism. 

Being rich in recreational resources, Lori and Tavush regions are suitable 
for the organization of resort and ecological tourism, for which forest area, mild 
climate, and mineral healing springs are of  practical importance. 

Competitive tour packages should allow these regions to become popular 
destinations in the Armenian tourism market. 
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