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ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ 
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ     

Մարզկենտրոնը` 
ք. Արտաշատ 

Տարածաշրջանները`

Արարատ, 
Արտաշատ, 

Մասիս 

 

  Քաղաքները`

Արտաշատ, 
Արարատ, 

Վեդի,
Մասիս 

 
 
Տարածքը  2 090 քառ. կմ 

 
ՀՀ տարածքում մարզի տարածքի տեսակարար կշիռը    
 7.0 % 

Քաղաքային համայնքներ  
 4 

Գյուղական համայնքներ  
 93 

Քաղաքներ 
 4 

Գյուղեր  
                                                                          95 

Բնակչության թվաքանակը  2011թ. տարեվերջին 
 

281.7 հազ. մարդ 
 

           այդ թվում`   
             

    քաղաքային 
                                                                                               

83.1 հազ. մարդ 
 

    գյուղական      198.6 հազ. մարդ 
 

ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում մարզի բնակչության թվաքանակի 
տեսակարար կշիռը, 2011թ.  
 

8.6 % 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 
 29.5 % 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր   
 

156 706 հա 
 

     այդ թվում`վարելահողեր 
 

26 953  հա 
                          

ք.Արարատ 
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      Մարզի տարածքում է գտնվում Խոսրովի պետական արգելոցը (ծովի մակերևույթից 1 600-2 300 մ 
բարձրության վրա):  
    ՀՀ Արարատի մարզը հանրապետության տնտեսապես զարգացած մարզերից է:     
    Մարզի տարածքով է անցնում հանրապետական նշանակության Երևան-Երասխ-Ղարաբաղ 
ավտոմայրուղին, և Երևան-Երասխ երկաթուղին: 
      2011թ.-ին մարզի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ համապատաս-
խան ճյուղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են. 

 արդյունաբերություն`                    8.1 %,  
 գյուղատնտեսություն `                 14.7 %,  
 շինարարություն`                           4.1 %, 
 մանրածախ առևտուր`                  1.9 %, 
 ծառայություններ`                          1.4  %: 

      Տնտեսության հիմքը գյուղատնտեսությունն է: Այն հիմնականում մասնագիտացած է խաղողագոր-
ծության, պտղաբուծության և բանջարաբուծության մեջ: 
      Բեռնաուղևորափոխադրումները մարզում իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտով: 
      Արդյունաբերության առաջատար ուղղությունները սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչքների, արտադ-
րություններն են և այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրությունը: 
      Մարզի բազմաճյուղ արդյունաբերության հիմնական և գլխավոր ուղղությունը մշակող արդյունա-
բերությունն է, որի մեջ  առավել զարգացած են հետևյալ երեք ճյուղերը. 
       ա) սննդամթերքի և ըմպելիքի արտադրություն (մրգերի, բանջարեղենի վերամշակում և պահածոյա- 
            ցում, թորած ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն), 
       բ) ծխախոտի արտադրություն (ծխախոտի  խմորում` ֆերմենտացիա), 
      գ) ոչ մետաղական հանքային արտադրանքի արտադրություն (ցեմենտի, կրի, ասբոցեմենտային իրերի 
արտադրություն, քարի կտրում և վերամշակում): 
      Արտաշատ քաղաքը (2011թ. տարեվերջին` 25.6 հազ. բնակիչ) մարզկենտրոնն է: Քաղաքը գտնվում է 
Երևանից 30 կմ հեռավորության վրա (հայոց պատմական մայրաքաղաք Արտաշատից 10 կմ հյուսիս-
արևմուտք), զբաղեցնում է 800 հա տարածություն:  
      Քաղաքի արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող արդյունաբերությունն է, որի մեջ 
հատկապես առանձնանում են սննդամթերքի և ըմպելիքի արտադրությունը (մրգերի, բանջարեղենի 
վերամշակում և պահածոյացում, թորած ալկոհոլային խմիչքների), ինչպես նաև ոչ մետաղական 
հանքային այլ արտադրանքի արտադրությունը (կղմինդրի, աղյուսի և թրծված կավից շինարարական 
արտադրատեսակների, բնական քարերից երեսպատման նյութերի արտադրությունը):  
       Քաղաքի տնտեսական կյանքում էական  դեր  ունի  նաև գյուղատնտեսությունը, որի հիմնական 
ուղղությունը  բուսաբուծությունն է: 
    Արարատ քաղաքը (2011թ. տարեվերջին` 21.0 հազ. բնակիչ) գտնվում է Երևանից 47 կմ հեռավորության 
վրա, հիմնադրվել է 1936թ.: Հայտնի է որպես արդյունաբերական կենտրոն: Քաղաքի արդյունաբերության 
հիմնական ուղղությունը մշակող արդյունաբերությունն է, որի մեջ իր  գերակշիռ  տեղն  ունի  ոչ  
մետաղական հանքային  և  այլ  արտադրանքի  արտադրությունը (ցեմենտի, կրի և ասբոցեմենտային 
իրերի արտադրությունը): 
      Վեդի  քաղաքը  (2011թ. տարեվերջին`13.8 հազ. բնակիչ)  գտնվում  է  Վեդի  գետի  աջ  ափին, Երևանից 
48կմ հեռավորության վրա: Քաղաքի արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող 
արդյունաբերությունն է, որում կարևոր տեղ է զբաղեցնում բնական քարերից երեսապատման նյութերի, 
էլեկտրական և հսկիչ սարքերի ու սարքավորումների, պլաստմասաներից պատրաստվող շինարարական  
իրերի արտադրությունը: 
       Քաղաքի տնտեսական կյանքում էական  դեր  ունի նաև գյուղատնտեսությունը,  որի հիմնական  
ուղղութ-յունը  դաշտավարությունն  է: 
      Մասիս  քաղաքը (2011թ. տարեվերջին` 22.7 հազ. բնակիչ) գտնվում է Հրազդան գետի ձախ ափին, 
Երևանից 14 կմ հեռավորության վրա: Խոշոր երկաթուղային ապրանքային կայան է, որն ունի 
միջմարզային նշանակություն և սպասարկում է Երևան քաղաքին:  
       Քաղաքի արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող  արդյունաբերությունն է, որի մեջ 
գերակշիռ տեղ է զբաղեցնում սննդամթերքի արտադրությունը (մրգերի և բանջարեղենի վերամշակում և 
պահածոյացում), թղթից և ստվարաթղթից արտադրատեսակների արտադրություն և ծխախոտի 
ապրանքների արտադրությունը (ծխախոտի խմորում` ֆերմենտացիա):  
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ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ 10 000 ԲՆԱԿԻՉ ՈՒՆԵՑՈՂ  
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2011թ.  

 
նրանցից`  Ընդա-

մենը  կանայք 1  տղամարդիկ1  
Բնակչությունը, մարդ   10 000 5 086 4 914
Ծնվածներ, մարդ 132 60 72
Մահացածներ, մարդ 80 38 46
Ամուսնություններ 62 X X
Ամուսնալուծություններ 7 X X
Մեկ բնակչի ապահովվածությունն ընդհանուր 
բնակմակերեսով, քառ.մ 30.0 X X

Կրթության ոլորտ.  հաճախումը  
կրթօջախներ, մարդ`  

նախադպրոցական 176 88 87
հանրակրթական 1 231 637 594
երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոց-
ներ, մանկապատանեկան ստեղծագործական 
կենտրոններ 

104 80 24 

նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) 5 0.0 5

միջին մասնագիտական 47 21 26
բարձրագույն մասնագիտական - - -

Առողջապահության ոլորտ`  
հաճախել են պոլիկնինիկա տարվա ընթացքում 
(հաճախումների քանակը) 30 439 … …

Մարզիկներ, մարդ 54 3 51
Զբաղվածներ, մարդ 4 303 2 091 2 212
նրանցից` գիտական հիմնարկներում 1 1 0.0
նրանցից` գիտության դոկտոր 0.0 0.0 0.0

                       գիտության թեկնածուներ 0.0 0.0 0.0
ուսուցիչներ 119 101 18
բժիշկներ 17 … …
միջին բուժանձնակազմ 40 … …

Գործազուրկներ, մարդ 382 244 138
Սոցիալական ապահովության ոլորտ  
ընդամենը կենսաթոշակառուներ, 
տարեվերջի դրությամբ, մարդ 1 450 … …

աղքատության ընտանեկան նպաստ և միանվագ 
դրամական օգնություն ստացող ընտանիքներ 269 X X

Հաճախումների քանակը  տարվա ընթացքում    
գրադարան 12 016 … …
թատրոն 516 … …
համերգ - - -
թանգարան 1 076 … …

Իրավական ոլորտ  
հանցագործության դեպքերի քանակը, տարվա 
ընթացքում 40 X X

    այդ թվում` ոչ մեծ ծանրության 22 X X
                         միջին ծանրության 12 X X
                         ծանր 6 X X
                         առանձնապես ծանր 0.0 X X

 

                                                 
1 Ցուցանիշները հաշվարկային են: 
 


