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              Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը կազմում է 11.43 հազ.  քառ. կմ, որն ունի 

խիստ կտրտված լեռնային մակերևույթ: Տարածքի միջին բարձրությունը  ծովի մակարդակից կազմում է 

1100 մ: 

Հյուսիսից հարավ` Լեռնային Ղարաբաղի արևմտյան ամբողջ սահմանով, ձգվում է Ղարաբաղի 

լեռնաշղթան, որից էլ սկսվում են երկրամասի տարածքով արևմուտքից դեպի արևելք ձգվող մի շարք 

լեռնաճյուղեր: Հյուսիսային մասով է ձգվում Մռավի լեռնաշղթան, որտեղ էլ գտնվում են Արցախի 

ամենաբարձր լեռնագագաթները` Գոմշասարը(3724մ) և Մռավը(3343մ): Սրանք գտնվում են 

Մարտակերտի շրջանի հյուսիսարևմտյան հատվածում: Ղարաբաղի լեռնաշղթայում է «Քառասուն աղջիկ» 

լեռնագագաթը(2828մ), որը գտնվում է Ասկերանի շրջանում, իսկ ավելի հարավ` Մեծ Քիրս (2725մ) և 

Դիզափայտ (2480մ) լեռնագագաթները: Մեծ Քիրսը գտնվում է Շուշիի և Հադրութի շրջանի 

սահմանագլխին, իսկ Դիզափայտը` Հադրութի շրջանում: 

Հանրապետությունում ամենաերկար գետը Թարթառն (Տրտու) է, որն ունի 200կմ երկարություն և 

2650կմ2 գետավազանի տարածություն: Մյուս գետերից նշանավոր են Ինջան, Խաչենը, Կարկառը, 

Խոնաշենը, Վարանդան, Իշխանագետը, Հագարուն, Աղավնոն:  

 

 Территория Нагорно-Карабахской Республики составляет 11.43 тыс.км2**, которая имеет резко 

изломленную горную плоскость. Средняя высота над уровнем моря составляет 1100м.    

С севера на юг по всей восточной границе Нагорного Карабаха протягивается горный хребет, с 

которого  начинаются горные ответвления с запада на восток. В северной части протягивается горный 

хребет Мрав, там же находятся самые высокие возвышенности Гомшасар (3724м) и Мрав (3343м). Эти горы 

входят в северо-восточную часть Мартакертского района. В карабахскую горную цепь входит горная 

вершина Карасун ахчик (2828м), которая находится в Аскеранском районе, а еще южнее - Мец Кирс (2725м) 

                                                           

) Աշխարհագրական բնութագրում օգտագործված է Ս. Մելքումյանի «ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն» 
գիրքը, 2005թ.: 
В географической характеристике использована книга С.Мелкумяна “ Экономическая и социальная география РА и НКР”, 2005г..  
In the geographical description, S. Melkumyan’s book “Economic  and  Social Geography of the Republic of Armenia and the NKR”, 2005, 
was used. 

) Ներառյալ ժամանակավորապես հակառակորդի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները: 
Включены территории, временно находящиеся под контролем противника. 
Included territories that are temporary under enemy control  
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и Дизапайт (2480м). Мец Кирс находится на границе между Шушинским и Гадрутским районами, а 

Дизапайт в Гадрутском районе.                                                                                                                                                                        

          Самая длинная река в Карабахе - река Тартар (Трту), которая имеет 200км длины и 2650км2 речного 

бассейна. Другие знаменитые реки- Инджан, Хачен, Каркар, Хонашен, Варанда, Ишханагет, Агарун, 

Агавногет.  

 

The total area of the Nagorno Karabakh Republic is about 11.43 km2 and it  has a sharply broken mountain 

surface. The average height is 1100 m.above sea level. 

From north to south, along the  eastern border of Nagorno-Karabakh, extends a mountain range  , from 

which begin mountain branches from west to east . In the northern part, stretches the mountain range Mrav, the 

highest elevations of Artsakh, the Peaks Gomshasar (3724 m) and Mrav (3343 m) are also located there. These 

mountains are included in the northeastern part of the Martakert region. The Karabakh mountain chain includes 

the Qarasun Akhchik mountain peak (2828m), which is located in the Askeran region, and  south of it - Metz Kirs 

(2725m) and Disapayt (2480m). Mets Kirs is located on the border between Shusha and Hadrout regions, and 

Disapait in the Hadrout region. 

The longest river in Karabakh is the Tartar (Trtu) river, which has 200 km of length and 2650 km2 of river 

basin. Other famous rivers are the Injan, the Khachen, the Karkar, the Honashen, the Varanda, the Ishkhanaget, 

the Agarun, the Agavnoget. 

 

                                                           

) Ներառյալ ժամանակավորապես հակառակորդի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները: 
Включены территории, временно находящиеся под контролем противника. 
Included territories that are temporary under enemy control 


