
3.3 ԱԿՐ
Տեղական և տարածաշրջանային 

հանգստի զբոսայգիներ 
յուրաքանչյուր 1000 հոգու համար 

86.2 ԱԿՐ
 Տարածաշրջանային ազատ 

տարածություններ և բնության 
տարածքներ յուրաքանչյուր  

1000 հոգու համար

 Ա
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.3                                       Ավելի քիչ քան 3.3

�  Ինչքա՞ն հողատարածք են զբաղեցնում 
վարչաշրջանի զբոսայգիները:

�  Ինչքա՞ն հողատարածք է հասանելի 
յուրաքանչյուր բնակչի համար: 

� Բնակչության որքա՞նն է օգտվում զբոսայգիներից: 

1.7% 2.0%

11.0%85.3%

901,647  
ԱՐԿ  

ԳՈՒՅՔԱԳՐՎԵԼ Է

3,023 ԳՈՒՅՔԱԳՐՎԱԾ ՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հունիս, 2016թ.

ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ
Վարչաշրջանում գոյություն ունեցող բոլոր 
զբոսայգիների մեծության և տեղանքի 
վերաբերյալ ճշգրիտ տվյալները կարևոր են 
եղել այգիների կարիքների գնահատումն 
ավարտելու համար: Այս տվյալները 
հասանելի չեն եղել մեկ միասնական 
տվյալների բազայում, հետևաբար Լոս 
Անջելեսի վարչաշրջանի Զբոսայգիների և 
Հանգստի հարցերով զբաղվող վարչությունը  
համագործակցել է 86 քաղաքների 
հետ ավարտելու գոյություն ունեցող 
զբոսայգիների երբևէ տեղի ունեցած  
առաջին Համազգային գույքագրումը:    

ՏԵՂԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԸ 100 ակր 
տարածություն են զբաղեցնում և ունեն 
ակտիվ հանգստի հարմարություններ, 
ինչպիսիք են մարզական հրապարակները, 
խաղահրապարակները և լողավազանները:  

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՍՏԻ 
ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐՆ ավելի քան 100 ակր են 
զբաղեցնում և ունեն ակտիվ հանգստի 
հարմարություններ, ինչպիսիք են մարզական 
հրապարակները, խաղահրապարակները և 
լողավազանները:  

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲԱՑ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ներառում է հարմարություններ, որոնք ավելի 
քան 5 ակր են և ընդհանուր առմամբ ունեն 
միայն պասիվ հանգստի հարմարություններ, 
ինչպիսիք են այցելուների կենտրոնները, 
արահետները, պիկնիկի կացարանները կամ 
զուգարանները: 

ԲՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ սովորաբար 100 
ակրից ավելի մեծ են և ունեն արձանագրված 
հարմարություններ: 

ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԻ 
ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ

Զբոսայգիների 
մատչելիությունը

Զբոսայգիների 
պայմանները 

Զբոսայգիների 
հարմարությունները

Զբոսայգիների 
ծանրաբեռնվածությունը 

Զբոսայգիների  
հողատարածքը 

Հավելյան տեղեկատվության  
համար այցելե՛ք՝  

LACountyParkNeeds.org

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՈՂՋ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ 
ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ՎԱՅՐԵՐԻ 

ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Զբոսայգիների կարիքների գնահատումը նոր գործելակերպ է սահմանում՝ 
հասկանալու և մտածելու զբոսայգիների, հանգստի վայրերի և բաց 
տարածությունների մասին

   Անհրաժեշտ է պահպանել և բարելավել վարչաշրջանի բնակիչների կյանքի որակը՝ հաշվի 
առնելով զբոսայգիները որպես գլխավոր գործոն

   Զբոսայգիների կարիքները անհրաժեշտ է գնահատել՝ հաշվի առնելով նոր չափման 
միավորներ

   Աջակցել և հաշվի առնել բոլոր ֆինանսական ռեսուրսները, որոնք նախատեսված 
են զբոսայգիների կարիքները հոգալու համար

   Ընդգծելով և՛ համայնքային գերակայությունները և՛ հետաձգված պահպանման 
ծրագրերը 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ
15,723 ակր

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 
ՀԱՆԳՍՏԻ ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ 
18,248 ակր

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱԶԱՏ 
ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
98,977 ակր

ԲՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ 
768,699 ակր

1,602 տեղական 
զբոսայգիներ

17 տարածաշրջանային 
հանգստի  

զբոսայգիներ

329 տարածաշրջանային  
ազատ տարածություններ

1,075 բնության 
տարածքներ

Զբոսայգիների քիչ 
ծանրաբեռնվածություն 
վարչաշրջանի  
զբոսայգիների  

20%-ում:

Զբոսայգիների շատ 
ծանրաբեռնվածություն 

վարչաշրջանի 
զբոսայգիների  

80%-ում:

ՄԵԿ ԱԿՐ՝ 
1,000  

հոգու համար

49%
Ողջ վարչաշրջանի բնակչության  
-ն ապրում է զբոսայգիներից մինչև  
1/2 մղոն հեռավորության վրա: 51%

Ողջ վարչաշրջանի բնակչության  
-ն ապրում է զբոսայգիներից առավել քան  
1/2 մղոն հեռավորության վրա:



0.7 1.6

11.5 12.5

52.0

�  Բնակչությունը՝ ըստ կարիք  
ունեցող կատեգորիայի*

�  Կարիք ունեցող 
կատեգորիան՝ ըստ 
միջին ակրը 1000 բնակչի 
համար

26.2%
Չափավոր 

4.6%
Շատ ցածր 

20.4%
Բարձր 

16.5%
Ցածր 

32.2%
Շատ բարձր 

*0.1% չի մասնակցում 

1.1 միլիոն+
Սոցիալական  

լրատվամիջոցներ

2.5 միլիոն+
Ավանդական  

լրատվամիջոցներ

�  Լրատվամիջոցների միջոցով  
հասանելի դարձած բնակչություն

Վերանայել գոյություն ունեցող 
զբոսայգիները և չափումները: 

Մշակել պոտենցիալ 
նախագծերի 
ընդգրկուն ցուցակ: 

Առաջնահերթություն 
տալ լավագույն տասը 
զբոսայգիների նախագծերին: 

�  Համայնքային աշխատաժողովների 
գործընթաց 

$21.5
 միլիարդ 

$8.8 
միլիարդ

$0.7  
միլիարդ $12  

միլիարդ 

Առաջնահերթություն  
տրված նախագծեր 

Հունիս, 2016թ.

Զբոսայգիների 
կարիքներն ըստ 
ուսումնասիրվող 
տարածքների 

Շատ ցածր
Ցածր 

Չափավոր 
Բարձր 
Շատ բարձր 
Չմասնակցող

ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԻ 
ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ 
Զբոսայգիների չափման վերլուծության 
արդյունքները համակցվել են՝ որոշելու 
ընդհանուր զբոսայգիների կարիքների 
մակարդակն ուսումնասիրվող 
յուրաքանչյուր ոլորտի համար: Այս 
մոտեցումը ողջ տարածաշրջանի 
տեսանկյունից զբոսայգիների կարիքները 
գնահատելու շրջանակ է ստեղծում: 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ 

3.3
Վարչաշրջանը 
միջին հաշվով 

Շատ բարձր 

Շատ ցածր 
Ցածր 

Բարձր 

Չափավոր 

30K+ դիտումներ
Նախագծի կայքէջ

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Ըստ վարչաշրջանի տարածքում կրթության 
և իրազեկման ուղղվածության ջանքերի, ողջ 
բնակչությունը տեղեկացվել է զբոսայգիների 
կարիքների գնահատման գործընթացի 
մասին, որի հետևանքով բնակչությունը 
ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել՝ 
նշելով և առաջնահերթություն տալով տաս 
լավագույն նախագծերին:

Ծախսերի գնահատում 
Մշակվել և կազմվել է ծախսերի նախահաշիվ՝ 
տասը լավագույն զբոսայգիների 
նախագծերի, ինչպես նաև օժանդակ խնամք 
պահանջող զբոսայգիների համար: 

Հետաձգված  
պահպանում 

Մասնագիտաված  
կառույցներ 

Մղոն


