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 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՏԵՍ  ԱԿՆԵ ՐԸ

Ներկայ� մս ՀՀ բեռնաշրջանառ� թյան մե ջ առաջատար դերը պատկան� մ 
է խողովակաշարային տրանսպորտին, թեև Հայաստանի պես լեռնային 
մակերև� յթ � նեցող երկրի համար անփոխարինելի նշանակ� թյ� ն � նի 
ավտոմոբիլային տրանսպորտը: 

ՀՀ տրանսպորտային ցանցի 
զարգացման գործ� մ կարևոր 
դեր է կատարել երկաթ� ղային 
տրանսպորտը: 

Եր կա թ#  ղա յին տրանս-

պորտ: Եր կա թ�  ղ�  մի  ջո ցով 
իրա կա նաց վ� մ է հա մաշ խար-
հա յին բեռ նա շրջանառ� թյան 
և � ղևորա շրջանառ� թյան ըն-
դա մե  նը 11%-ը: Սա կայն դե պի 
ծով ելք չ�  նե ցող երկր նե ր� մ, 
ինչ պի սին է նաև Հա յաս տա նը, 
եր կա թ#  ղ#  դե րը բա ցա ռիկ է:

Ինպես տեսն� մ եք էջ 182 
քար տե զ� մ՝ սկզ բ� մ կա ռ� ց-
վել է Սև և Կաս պից ծո վերն իրար մի  աց նող Փո թի–Թ բի լի սի– Բա ք�  գի ծը, որից 
և ճյ�  ղա վոր վել է Հա յաս տան եկող գի ծը: 1899 թ. շա հա գործ ման են հանձն վել 
Թբի լի սի– Ա լեք սանդ րա պոլ (Գյ� մ րի)–Կարս, 1902 թ.` Գյ� մ րի–Մա սիս –Երևան, 
1908 թ.` Մա սիս– Նախ ի ջևան– Ջ� լ ֆա ճյ�  ղա վո ր� մն  ե րը: Ավե լի � շ, երբ կա-
ռ� ց վեց Կաս պից ծո վի հյ�  սի սա յին � ղ ղ�  թյան մե ր ձափն յա գի ծը, անդր կով-
կաս յան եր կաթգ ծե րը մի  ա ցան Ռ�  սաս տա նի և դրա մի  ջո ցով էլ` Եվ րո պա յի եր-
կա թ�  ղա յին ցան ցին: Հե տա գա յ� մ եր կաթգ ծեր կա ռ� ց վե ցին արևմտ յան � ղ-
ղ�  թյամբ  (Կար սից դե պի Մի ջերկ րա կան ծո վի ափե րը), կառ� ցվեց նաև Ջ� լ-
ֆա– Բա ք�  եր կաթ գի ծը, որն ան ցավ Հա յաս տա նի ծայր հա րա վով: Հա յաս տա նը 
մտավ Եվ րա սի ա մայր ցա մա քի` աշ խար հի ամե  նահ զոր եր կա թ�  ղա յին ցան ցի 
մե ջ: Սա կայն ներ կա յ� մս (սկ սած 1990-ա կան թթ. սկզ բից) Հա յաս տա նը ադր-
բե ջա նա- հայ կա կան, թ� րք- հայ կա կան և վրաց- ռ�  սա կան հա կա մար տ�  թյ� ն-
նե րի պատ ճա ռով հայտն վել է եր կա թ�  ղա յին մե  կ�  սաց ման մե ջ: Չեն գոր ծ� մ 
Երևան–Նա խիջևան– Ջ� լ  ֆա– Բա ք� , դրա նից դե պի Կա պան ճյ�  ղա վոր վող, 
Երևան –Իջևան–Աղս տա ֆա, Գյ� մ րի– Կարս, ինչ պես նաև Սև ծո վի ափով Վրաս-
տա նը (դրա մի  ջո ցով և Հա յաս տա նը) Ռ�  սաս տա նին կա պող եր կաթգ ծե րը:

Մեր հան րա պե տ�  թյ�  նը շա հագրգռ ված է ոչ մի  այն այժմ չգոր ծող գծե րի վե-
րա գոր ծար կ�  մով, այլև նոր գծե րի կա ռ� ց ման կա րիք �  նի: Քն նարկ վ� մ են Հա-
յաս տան –Իրան և Վրաս տա նի տա րած քով Հա յաս տան–Սև ծով եր կա թ�  ղի նե րի 
կա ռ� ց ման ծրագ րե րը: 

ՀՀ գոր ծող եր կա թ�  ղա յին ցան ցի առանձ նա հատ կ�  թյ� նն այն է, որ գլ խա-
վոր` Այ ր� մ– Վա նա ձոր–Գ յ� մ րի– Մա սիս–Ե րաս խա վան մայ ր�  ղին հան րա պե-

տ#  թյան տա րած քի նկատ  մամբ եզ րա յին դիրք #  նի: Այդ հան գա ման քը դժ վա-
րաց ն� մ է ներ քին շր ջան նե րի, հատ կա պես Սյ� նիքի և Վայոց Ձորի սպա սար-
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կ�  մը:
ՀՀ եր կա թ�  ղա յին ցան-

ցի եր կա ր�  թյ�  նը շ� րջ 
900 կմ է: Բո լոր գծե րը լայ-
նա ղ� ր� են: Ներ կա յ� մս 
հան րա պե տ#  թյան բո լոր 

եր կա թ#  ղի նե րը էլեկտ րի-

ֆի կաց ված են: Եր կա թ� -
ղա յին կա յա րան նե րի թի վը 
հաս ն� մ է մի  քա նի տաս-
նյա կի: Բեռ նաշր ջա նա ռ� -
թյամբ և � ղևորաշր ջա նա-
ռ�  թյամբ առա ջա տար են 
եր կա թ�  ղա յին հան գ� յց-
ներ Երևանը, Գյ# մ րին և 

Հրազ դա նը: 
Ե ր կ ա թ ո ւ ղ ա յ ի ն 

շրջա  փակումը մեղ-
մելու նպատակով, 
տնտեսական ու ռազմա-
վարական փոխշահավետ 
հա մագ ո ր ծա կ ո ւ թ յ ա ն 
շրջանակում նախատես-
վում է կառուցել Հայաս-
տան-Իրան Հյ� սիս-
Հարավ երկաթիծ:
Ենթադրվ# մ է, որ նոր 

երկաթ# ղ#  ընդհան# ր 

երկար# թյ# նը կկազմի  

540 կմ, որից մոտ 

480 կմ` Հայաստանի 

տարածքով, իսկ մն ացած 60 կմ` Իրանի: Ավելի հավանական է, որ 

երկաթ# ղին կանցնի Գագարին-Գավառ-Մարտ# նի-Ջերմ# կ-Վայք-Սիսիան-

Կապան-Մեղրի երթ# ղով, իսկ իրանական մասը կհասնի մի նչև Մերանտ:

Վեր ջին երկ�  տասնամյակներին փոք րա ցել է եր կա թ#  ղա յին տրանս պոր-

տի դե րը մե ր երկ րի թե՛ ար տա քին և թե՛ ներ քին տն տե սա կան -ար տադ րա կան 
կա պե րի զար գաց ման գոր ծ� մ: Դրան հա կա ռակ` մե  ծա ցել է ավ տո մո բի լա յին 

տրանս պոր տի դե րը: Այդ դե րը մի նչ այդ էլ Հա յաս տա ն# մ բա ցա ռիկ է եղել` 

պայ մա նա վոր ված լեռ նա յին բարդ ռե լի ե ֆով: Նրա բա ժի նը թե՛ բեռ նաշր-

ջա նա ռ#  թյան և թե՛ # ղևորաշր ջա նա ռ#  թյան ընդ հա ն# ր ծա վա լ# մ ավե լի 

բարձր է, քան աշ խար հի երկր նե րի մե ծ մա ս# մ, այդ թվ� մ նաև մե ր հարևան 
երկր նե ր� մ: Ո՞րոնք են դրա պատ ճա ռները:

Առա ջի նը, ինչ պես աս վեց, բարդ ռե լի ե ֆա յին պայ ման ներն են, որոնք ավե-
լի հեշտ է հաղ թա հա րել ավ տո մո բի լով: Բա ցի այդ, ավ տո ճա նա պարհ նե րի կա-
ռ�  ց�  մը կրկ նա կի էժան է, բնա կա վայ րերն իրար կա պող ավ տո ճա նա պարհ-

Թասի լեռնանցքի ոլորանները 
(Գորիս-Կապան ճանապարհահատված)

Հայաստանի օդային դարպասը` ՙԶվարթնոց՚ 
մի ջազգային օդանավակայանը
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նե րն ավե լի կարճ են, քան եր կա թ�  ղի նե րը: Օրի նակ` Երևանից Ալա վեր դի 
տարած� թյ� նը եր կա թ�  ղով կրկ նա կի ան գամ ավե լի եր կար է, քան ավ տո մե -
քե նա յով: 

Երկ րորդ պատ ճա ռը հան րա պե տ�  թյան տա րած քի փոք ր�  թյ� նն է, որի 
հետևան քով փո խադ ր# մն  ե րի հե ռա վո ր#  թյ# ն նե րը կարճ են, այ սինքն` դրանք 
ավե լի հար մար են ավ տո մո բի լա յին, քան եր կա թ�  ղա յին տրանս պոր տի հա մար 
(դա տն տե սա պես ձեռն տ�  է մե ծ հե ռա վո ր�  թյ� ն նե րի դեպ ք� մ): 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րի եր կա-
ր�  թյ�  նն ավե լի քան 10,4 հազ. կմ է: Նախ կի ն� մ ավ տո ճա նա պարհ նե րը մե ր 
հան րա պե տ�  թյան սահ ման նե ր� մ մի  աս նա կան ցանց չեն կազ մե լ: Հատ կա պես 
Սյ�  նի քի և Տա վ� շի մար զե րի մե ծ թվով բնա կա վայ րեր � ղ ղա կի կապ չ�  նե ին 
հան րա պե տ�  թյան գլ խա վոր ճա նա պարհ նե րի հետ և ստիպ ված էին Հա յաս տա-
նի` իրենց հարևան մի  շարք տա րածք նե րի հետ հա ղոր դակց վել Ադր բե ջա նի տա-
րած քով անց նող ավ տո ճա նա պարհ նե րի մի  ջո ցով: Այս խն դի րը լ� ծ վել է ներ քին 
ճա նա պար հա յին մի  աս նա կան ցան ցի կա ռ� ց ման մի  ջո ցով: 

Ամե  նից ավե լի բա րե կարգ են հան րա պե տա կան նշա նա կ#  թյան ճա նա-
պարհ նե րը: Դրան ցից են` Երևան–Սևան–Իջևան, Երևան –Աշ տա րակ–Գ յ� մ-
րի– Աշ ոցք, Երևան–Ար տաշ ատ– Սի սի ան– Գո րիս–Կա պան– Մեղ րի, Երևան–Ս պի-
տակ–Վա նա ձոր –Ա լա վեր դի ավ տոխ ճ�  ղի նե րը, որոնք �  նեն նաև մի ջ պե տա կան 

նշա նա կ#  թյ# ն: Վեր ջին տա րի նե րին հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ավ տո մո բի լա յին 
ճա նա պարհ նե րի (այդ թվ� մ` հա մայն քա յին նշա նա կ�  թյան) վե րա նո րոգ մա նը 
զ�  գա հեռ կա ռ� ց վել են հա մա պե տա կան նշա նա կ�  թյան նոր ճա նա պար հա-
հատ ված ներ, որոն ցից նշա նա վոր են Սե լի մի  լեռ նանց քով Սևանի ավա զա նը 

Արփա գետի հովտին կա պող և Կա պան– Մեղ րի նոր ճա նա պար հա հատ ված-

նե րը:
Այժմ մե կնարկել է տարածաշրջանային մի ջպետական նշանակ� թյան 

Հյ# սիս-Հարավ 556 կմ երկար� թյամբ ավտոմոբիլային ճանապարհային 

մի ջանցքի (տե՛ս՝ էջ ….-ի քարտեզը) շինարար� թյ� նը, որը նախատեսվ� մ է 
ավարտել 2017 թ.: Ճանապարհային այս մի ջանցքը, հատելով Հայաստանի 
տարածքը հարավից հյ� սիս, ընդգրկ� մ է Ագարակ-Կապան-Երևան-Գյ# մրի-

Բավրա մայր� ղիները և ճանա պարհային ենթակառ� յցները: Ճանապարհային 
մի ջանցքը հնարավոր� թյ� ն 
կտա բարելավել ցամաքային 
կապը Հայաստանի երկ�  
հարևանների` Իրանի և 
Վրաստանի հետ` ապա-
հովելով ելք դեպի մի ջազգային 
առևտրային շ� կաներ: Ագա-
րակ-Կապան-Երևան-Գյ� մրի-
Բավրա ճանապարհը մե ր երկրի 
հարավը կապ� մ է հյ� սիսի 
հետ` ապահովելով մ� տք դեպի 
Վրաստանի «Հարավային 

ճանապարհային մի ջանցք», 
որը և հնարավոր� թյ� ն կտա 

Իրան-Հայաստան գազամ! ղի հատված
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հասնել Փոթի և Բաթ� մի  
նավահանգիստներ կամ դեպի 
արևելք` Թբիլիսի: 

Տրանս պոր տի այլ տե սակ-

ներ:  ՀՀ-� մ օդա յին տրանս-

պոր տը ձևավոր վել է 1930-
ա կան թվա կան նե րին: Մեր 
երկրի ամե  նա խոշ որ օդա նա-
վա կա յա նը «Զվարթ նոցն» է, 
որը նաև մի  ջազ գա յին մե ծ օդա-
նա վա կա յան է և դաս վ� մ էլ 
տա րա ծաշր ջա նի խոշ որ օդա-
նա վա կա յան նե րի շար քին: 
Ար տա սահ ման յան թռիչք ներ 
կա տար վ� մ են նաև «Էրե-

բ�  նի» (Երևան) և «Գյ� մ րի» օդա նա վա կա յան նե րից: Օդային տրանսպորտը 
առաջատար դեր է կատար� մ արտաքին բեռնափոխադր� մն եր� մ: Երևանը 
կանոնավոր կապեր � նի աշխարհի տարբեր երկրների տասնյակ քաղաքների 
հետ:

Խո ղո վա կաշ ա րա յին տրանս պոր տը հանրապետ� թյ� ն� մ ամե  նա ե րի-
տա սարդն է, որը սկ սել է գոր ծել 1960 թ.: Տրանս պոր տի այս տե սա կով հան-
րա պե տ�  թյ� ն գազ է ներ մ� ծ վ� մ Ռ�  սաս տա նից և հարևան Իրա նից: Արդեն 
շահագործվող Իրան– Հա յաս տան 120 կմ երկար� թյ� ն � նեցող գա զա տա րը  
մե ծ հե ռա նկար ներ կա րող է բա ցել Հա յաս տա նի առջև` որ պես գա զի տա րան-
ցիկ երկ րի: Հան րա պե տ�  թյան զազաբաշխիչ ցան ցի ընդ հա ն� ր եր կա ր�  թյ�  նը 
հաս ն� մ է մոտ 15 հազ. կմ, որի 2/3-ը շահագործվ� մ է:

Գա զա մ� ղ նե րը պատ կեր ված են «Էլեկտ րա է ներ գե տի կա» քար տե զ� մ, որ-
տեղ ց� յց են տր ված նաև բարձ րա վոլտ էլեկ տրա հա ղորդ ման գծե րը:

Ճանապարհահատված 
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