
GIS and Remote Sensing Lab

ԱՏՀ և ՀԵՌԱՀԱՐ ԶՈՆԴԱՎՈՐՄԱՆ

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ



ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

• ԱՏՀ և հեռահար զոնդավորման լաբորատորիան ստեղծվել է 2017թ․-ին։

• Հիմնվել է ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնի և ՀԱՀ Զաւէն և

Սոնիա Ագեան բնագիտության և ճարտարագիտության ֆակուլտետի

համատեղ նախաձեռնությամբ։

• Ընդլայնում է ՀԱՀ ակադեմիական և հետազոտական ծրագրերում

տարածական տվյալների քարտեզագրման և վերլուծության

հնարավորությունները։



ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

• Տարածական տվյալների բազայի ստեղծում և վերլուծություն՝ կապված շրջակա

միջավայրի կառավարման, տարածքային պլանավորման, շրջակա միջավայրի

պաշտպանության, աղետների ռիսկերի նվազեցման և այլ ոլորտների հետ

• Արբանյակային բարձր լուծաչափի և անօդաչու թռչող սարքերից (drone) 

ստացված տվյալների կիրառում տարբեր նախագծերում

• Դասընթացների կազմակերպում և անցկացում

• Սեմինարների կազմակերպում



ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

• ԱՏՀ թվային տվյալների բազա (GIS Vector Data)

• Առցանց ինտերակտիվ քարտեզներ (Story Map)

• Հողածածկի-հողօգտագործման քարտեզներ (Land Cover/Land Us Maps)

• 3D մոդելներ՝ ստացված անօդաչու թռչող սարքերից (3D Drone Models)

• Թվային տվյալներ՝ ստացված հանրային մասնակցությամբ ԱՏՀ-ից (PPGIS data)

• Թվային տվյալներ՝ ստեղծված տարբեր հետազոտական ծրագրերի շրջանակներում



ԱՏՀ թվային տվյալներ

• Հասանելի է մոտ 100 ԱՏՀ շերտ

• Բազան ստեղծվել է 2008-09թթ-ի ընթացքում

• Տվյալներն ունեն տարբեր աղբյուրներ

• Տվյալներն ունեն ստանդարտ ESRI 

շեյփֆայլի ձևաչափ

• Հասանելի են հետևյալ հղումով՝

ace.aua.am/gis-and-remote-sensing/vector-data/



Առցանց ինտերակտիվ քարտեզներ

• Կարմիր գիրք

• Բնական հուշարձաններ և հատուկ

պահպանվող տարածքներ

• Հանքեր և պոչամբարներ

• Թիթեռներ

• Ջրաերկրաբանական քարտեզ

• Էկոտուրիզմ և այլն

• Հասանելի են հետևյալ հղումով՝

ace.aua.am/gis-and-remote-sensing/maps/



Հողածածկի-հողօգտագործման քարտեզներ

Նախնական քարտեզhttp://crm.aua.am/files/2018/04/LULC_Voghji_final_report_v0.2-4.pdf



Հանրային մասնակցությամբ ԱՏՀ (PPGIS)

• Իրականացվում է GAtES ծրագիր շրջանակներում

• Ուսումնասիրության տարածքը՝ Գետիկ գետի

ավազան

• Կիրառված գործիքը տվյալների հավաքման

համար՝ Maptionnaire.

• Նպատակը՝ կիրառելով ԱՏՀ տեխնոլոգիաները

ապահովել հանրության ներգրավվածությունը

տարբեր գործընթացներում, օր․՝ տվյալների

հավաքագրում, քարտեզագրում, վերլուծություն, 

որոշումների կայացում։



Հողում ծանր մետաղների հետազոտություններ

• Հետազոտություններն անցկացվել են

Սյունիքի, Լոռու և Արարատի մարզերի 27 

դպրոցների և 25 մանկապարտեզների

տարածքներում

• Ուսումնասիրվել և քարտեզագրվել են 5 

մետաղների կոնցենտրացիաները հողում, 

այդ թվում՝ արսենի, կադմիումի, պղնձի, 

կապարի և սնդիկի համար։



Էկոտուրիզմին առնչվող տվյալներ

• Արահետների տվյալներ՝ դահուկային, 

քայլարշավային, հեծանվային

• Նպատակը՝ գոյություն ունեցող մշակված և

չմշակված արահետների տարածական

պատկերի ներկայացում թիրախային

լսարանին

• Էկոտուրիզմի համաժողովի ինտերակտիվ

քարտեզներ



3D Drone Models

• Using drones to collect ultra-

high resolution (2cm GSD) data

• Allows high spatial and temporal 

resolution

• Outputs - 3D Models, DSMs, 

Orthomosaics

• Uses - Monitoring of mining 

related activities, deforestation, 

and more



ALTER (Աղետների ռիսկի նվազեցման համագործակցություն)

• Web GIS system to assist non-technical users in decision 

making.

• Flood evolution prediction software.

• Web tool for supporting evacuations in case of flood.

• Web tool for supporting the provision of goods post-flood.



Շնորհակալություն



gis@aua.am

http://ace.aua.am/hy/gis-and-remote-sensing/

GIS and Remote Sensing Lab

ԱՏՀ և

հեռահար զոնդավորման

լաբորատորիա


