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ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, АРМЕНОВЕДЕНИЕ И КАРТОГРАФИЯ 

 
       

ԹԱԴԵՎՈՍ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ ԳԻՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՓՈՐՁ  

                                                             Ա.Հ.Պոտոսյան, աշխ.գիտ.թեկ., դոցենտ, ԵՊՀ 
                                                            aksel.potosyan@yandex.ru, a.potosyan@ysu.am 

                                                                 Կ.Բ.Ալեքսանյան, աշխ.գիտ.թեկ., դոցենտ, ԵՊՀ 
 

 Բանալի բառեր. Թադևոս Հակոբյան, գիտամանկավարժական գործունեություն, 
պատմական աշխարհագրություն, բառարանակազմություն, տեղանվանաբանություն, 
բնակավայրերի աշխարհագրություն, հիմնական աշխատություններ, գիտական ներդրում: 

Թադևոս Հակոբյանը ծնվել է 1917 թ. Կապանի շրջանի Լեռնաձոր գյուղում, ուր և ստացել 
է սկզբնական կրթությունը: 1935 թ. ընդունվել և 1940 թ. գերազանցության դիպլոմով ավարտել է 
Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրական ֆակուլտետը: 
 Թ.Հակոբյանը 1947 թ. մինչև իր արգասավոր կյանքի վերջին օրը՝ 1989 թ. հոկտեմբերի 16-
ը աշխատել է Երևանի պետական համալսարանում: Նա 1949 թ. պաշտպանել է 
թեկնածուական, իսկ 1962 թ.՝ դոկտորական ատենախոսություն: Թ. Հակոբյանին 1963 թ. շնորհել 
են պրոֆեսորի, իսկ 1969 թ. գիտության վաստակավոր գործչի կոչումներ: Նա 1955-58  և 1965-68 
թթ. եղել է աշխարհագրական  ֆակուլտետի դեկան: 1962 թ. մինչև 1987 թ. ղեկավարել է 
համալսարանի տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնը: 

Ականավոր պատմաաշխարհագետ, հայագետ, մեծանուն մտավորական, հրաշալի 
դասախոս, գիտության և կրթության ոլորտի իսկական մշակ Թադևոս Հակոբյանը թողել է 
վիթխարի գիտական ժառանգություն, որի գնահատումն ու արժևորումը գիտաուսումնական ու 
կրթադաստիարակչական կարևոր նշանակություն ունի: 
 Այդ ժառանգության համակողմանի ուսումնասիրությունը գիտական արժեքավոր 
դերակատարություն ունի, քանզի  հնարավորություն է տալիս այդ հենքի վրա զարգացնել 
պատմաաշխարհագրական ուղղությունը և կատարել նորանոր աշխատանքներ: Բավական է 
նշել, որ Թ.Հակոբյանի բեղմնավոր գրչի  արդյունքում մեզ են հասել  և մնայուն արժեք դարձել 
մոտ 2000 մամուլի հասնող ուսումնական ձեռնարկներ ու կրթական ծրագրեր, դասագրքեր, 
մենագրություններ, բառարաններ, հետազոտությունների արժեքավոր նյութեր և պատմա-
աշխարհագրական բնույթի բազմաթիվ քարտեզներ: 

Գնահատել մեծ գիտնականի ստեղծագործությունների արժեքը, նշանակում է վերլուծել, 
ընդհանրացնել, դասակարգել, խմբավորել և իմաստավորել նրա կատարած  աշխատանքների 
բազմահարուստ տեսականին՝ փորձելով ըստ առանձին բաժինների ներկայացնել դրանց 
բնույթն ու ուղղությունները: 

Իր թողած գիտական ժառանգության վիթխարի ծավալով, դրանց որակով և 
ինքնատիպությամբ Թադևոս Հակոբյանն իրավամբ համարվում է մեծն Ղևոնդ Ալիշանի 
արժանավոր ժառանգորդը, քանզի նրա նման Թ.Հակոբյանը ևս սիրեց, գնահատեց և աժևորեց 
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Հայաստանն ու հայությանը: 
Մեր կարծիքով, Թադևոս Հակոբյանի աշխատանքների գլուխգործոցը, որ մի մնայուն 

գրչության հուշարձան է, նրա նախաձեռնությամբ կյանքի կոչած և Ստեփան Մելիք-Բախշյանի 
և Հովհաննես Բարսեղյանի  համահեղինակությամբ ստեղծված «Հայաստանի և հարակից 
շրջանների տեղանունների բառարան» հինգ հատորանոց աշխատությունն է: Դա մի ինքնատիպ 
գործ է, որ ստեղծվել է հեղինակների գրեթե կեսդարյա տքնաջան աշխատանքի արդյունքում և 
գալիս է վկայելու բառարանակազմության հայկական լավագույն ավանդույթների մասին: Այդ 
նմանը չունեցող  տեղանունների բառարանը ընդգրկում է հարյուր հազարից ավելի աշխար-
հագրական օբյեկտների անուններ՝ իրենց հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն տառադարձումներով: 
Լայն է, ինչպես բառարանի ընդգրկած աշխարհագրական տարածքը՝ մոտ 400 հազար կմ2, 

այնպես էլ   դերակատարումը հայագիտության, իրանագիտության, արաբագիտության, բյու-
զանդագիտության ու կովկասագիտության բնագավառներում: Նրա աշխարհագրական սահ-
մանները կազմում են հյուսիսում՝ Կուր գետը, հարավում՝ Արևմտյան Տիգրիսի աջակողմյան 
ջրբաժան լեռները՝ գրավելով Հյուսիսային Միջագետքի մի մասը, արևմուտքում՝ Ամասիայի ու 
Կեսարիայի շրջանները և Կիլիկիան ներառյալ, իսկ ծայր արևելքում ձգվում են մինչև  Կասպից 
ծով՝ իրենց մեջ ներառելով պատմական Հայաստանը՝ հարևան մի քանի երկրամասերով ու 
շրջաններով: 

Ինչպես նշում են բառարանի հեղինակները (Թ.Հակոբյանը) նկարագրված այդ 
ընդարձակ տարածքի երկրներն ու մարզերն ունեցել են պատմական միևնույն ճակատագիրը: 
Գտնվելով Արևելքի և Արևմուտքի շփման շրջաններում՝ պատմական Հայաստանն ու նրան 
հարակից շրջաններ բազմիցս դարձել են արյունահեղ պատերազմների թատերաբեմ: Ներքին 
պատերազմներն ու արտաքին նվաճումները հարատև փոփոխություններ են առաջացրել այդ  
ընդարձակ տարածքի վրա բնակվող ցեղերի ու ժողովուրդների կազմի, նրանց  ստեղծած 
վարչակարգերի, ինչպես և զբաղեցրած տարածքի սահմանների մեջ: Այդ երկարատև գործ-
ընթացների արդյունքը եղել է այն, որ պատմական Հայաստանի ու նրա հարակից ընդարձակ 
տարածքի վրա ժամանակի ընթացքում անընդհատ փոփոխությունների ու մասամբ էլ աղավա-
ղումների հետևանքով առաջացել է տեղանունների ավելի քան 10 շերտ: Այդ է պատճառը, որ 
բառարանում պատմական Հայաստանի հետ միասին ընդգրկվել են նաև նրա հարևան տա-
րածքները: Նրանում, հայկական-հայասական-ուրարտական ծագման տեղանուններից բացի, 
տեղ են գտել նաև ասորա-բաբելական, խեթա-խուրրիական, հին պարսկական, հռոմեա-բյու-
զանդական, վրացական, արաբական, թուրքական, աղվանական, ադրբեջանական, ռուսական, 
քրդական ծագման բազմաթիվ տեղանուններ, որոնք երևան են եկել տարբեր ժամանակներում:  

Իր տեղեկատու բնույթով բառարանը վեր է հանում պատմական, հնագիտական, 
ազգագրական, բանասիրական մեկնություններ՝ ցույց տալով լեզվի, մշակույթի, պատմության և 
աշխարհագրության  ներդաշնակությունը տեղանունների խիստ զգայուն ոլորտում: Բառարանը 
հնարավորություն է տալիս ճշտել աշխարհագրական հազարավոր օբյեկտների ճիշտ 
տեղադրությունը, բնույթը, դրանց նախկին չաղավաղված անվանումները և այլն: Բառարանը 
հանրագիտական է ու գործնականորեն ուղեցույց-ձեռնարկ կարող է լինել պատմաբանի, 
աշխարհագետի, բանասերի, աշխարհագետի, Հայաստանի տնտեսության զարգացման 
պատմությամբ, հնագիտությամբ ու ճարտարապետությամբ, պատմությամբ, հայ ժողովրդի 
ազգագրությամբ զբաղվող մասնագետների,  պետական ու հասարակական  համապատասխան 
հիմնարկ-ձեռնարկությունների աշխատողների և ընթերցող լայն հասարակության համար: 1986 
թվականից մինչև 2001 թվականն ընդգրկող ժամանակահատվածում լույս տեսած բառարանի 
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հինգ հատորները հիրավի դարձան մեր սեղանի անփոխարինելի գրքերից, արժանի դափնի-
ներով պսակելով Թադևոս Հակոբյանի գլխավորած երջանկահիշատակ գիտական խմբի մեծ 
սխրագործությունը: Նշենք նաև, որ գրչության այս հուշարձանի հեղինակներն 2002 թ. 
արժանացել են ՀՀ նախագահի մրցանակին: 

Հարկ է նկատել, որ բառարանի ստեղծման հիմքում ընկած էր հեղինակների 
անմիջական ջանքերով 20-25 տարվա ընթացքում ստեղծված քարտարանը, առանց որի դժվար է 
պատկերացնել  այդպիսի ծավալուն և միանգամայն նոր բառարանի կազմումը: Ճիշտ է, քար-
տարանը ստեղծվել էր բառարանի համար, բայց նրա նշանակությունը դրանով չի 
սահմանափակվում: Առանց բառարան կազմելու էլ քարտարանն ունի հայագիտական, 
կովկասագիտական, բյուզանդագիտական և այլ առումներով հույժ կարևոր նշանակություն: 
Տարբեր աղբյուրներից քաղված նրա հարյուր հազարավոր քարտերը այժմ էլ հիմք կարող են 
լինել բանասիրական, պատմական, աշխարհագրական, ազգագրական, հնագիտական և ուրիշ 
կարգի բազում աշխատությունների ու հետազոտությունների համար: Ինչպես նշում են 
հեղինակները, բառարանում ամփոփված  է քարտարանի նյութերի միայն մի չնչին մասը: Այլ 
կերպ լինել չէր  կարող, նյութերը հավաքագրված էին ավելի լայն մասշտաբով ու ծավալով, քան 
դրանք պետք է օգտագործվեին բառարանի համար: Բացի դրանից, եթե բառարանը 
հրապարակվելուց հետո հիմնականում անփոփոխ վիճակում է լինելու, ապա քարտարանը 
կարող է շարունակել ու հարստանալ նորանոր նյութերով ու տվյալներով, որոնք ի հայտ են 
գալիս սկզբնաղբյուրների նոր հրատարակությունների, նոր հետազոտությունների շնորհիվ, 
գիտության ընդհանուր առաջընթացին համաքայլ: 

Ականավոր     գիտնականի,  հայագետի աշխատանքների շարքում իր ուրույն տեղն ունի 
մայրաքաղաք Երևանին նվիրված քառահատորը «Երևանի պատմությունը» խորագրով: Դա մի 
կոթողային աշխատություն է, որտեղ հեղինակը  հանգամանորեն ներկայացնում է Երևան 
քաղաքի անցած ուղին՝ իր տնտեսական, քաղաքական, պատմական, աշխարհագրական, 
մշակութային-հասարակական առանձնահատկություններով հանդերձ: Ինչպես իրավացիորեն 
նշել է Խ.Ե. Նազարյանը. «այդ հիանալի աշխատությունը  բազմահատոր փաստական նյութերով 
կերտված մի հանրագիտական երկ է՝ նվիրված մեր հին ու նոր մայրաքաղաքին»: Մեր 
կարծիքով այն այսօր ավելի արդիական հնչեղություն է ձեռք բերում՝ հատկապես մայրաքաղաք 
Երևանի 2800-ամյա հոբելյանին ընդառաջ: 

Իսկ ինչով արժեքավոր չէ՞ Թ.Հակոբյանի «Անիի պատմությունը» աշխատությունը, որի 
երկու հատորներում (1980 և 1982 թթ.) միջնադարյան Հայաստանի հռչակավոր մայրաքաղաքը  
ներկայացվում է իր քաղաքական, հասարակական, վարչական, ճարտարապետական, սոցիալ-
տնտեսական ու մշակութային դեմքով: Աշխատանքում առանձնահատուկ ուշադրություն է 
դարձված քաղաքի կործանման, հասարակական ու սոցիալական երևույթների և այլ վիճելի 
հարցերի լուսաբանմանը: Աշխատանքի արժեքը  բարձրացնում են Անիի հատակագիծ-
քարտեզը, կարևորագույն հնությունների ու հուշարձանների նկարազարդումները: 

Հարկ է նշել, որ Թադևոս Հակոբյանի Հայաստանի երկու հրաշալի մայրաքաղաքներին 
նվիրված կոթողային աշխատությունները լույս են տեսել նաև ռուսերեն լեզուներով՝ 
համապատասխանաբար «Очерки истоии Еревана (1977» և  «Ани столица     Средневековой  
Армении  (1985)»  խորագրերով: Նրա հաջողված աշխատանքների մի մասն էլ թարգմանվել է 
անգլերեն, ֆրանսերեն, պարսկերեն և իսպաներեն լեզուներով:  

Հայոց մայրաքաղաքներին նվիրված այս երկու ծանրակշիռ աշխատանքներին լրացնելու 
է գալիս Թ.Հակոբյանի «Պատմական Հայաստանի քաղաքները» (Եր. 1987) մեծարժեք գործը, 



8 
 

որտեղ հեղինակն անդրադառնում է հայոց քաղաքների (Արտաշատ, Արմավիր, Դվին, 
Ալեքսանդրապոլ) բնութագրին՝  բազմակողմանի ներկայացնելով նրանցից յուրաքանչյուրի 
պատմաաշխարհագրական առանձնահատկությունները, մշակութային դերակատարությունը և 
ճարտարապետական նրբությունները: Աշխատանքի առաջին մասում տրված է Հայաստանի 
քաղաքների ծագման և զարգացման գործընթացների վերլուծությունը հնագույն ժամանակ-
ներից մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդը, իսկ երկրորդ մասում՝ Արևմտյան և Պարսկա-
հայաստանի 72 քաղաքների պատմաաշխարհագրական ուրվագծերը. բնական պայմանները, 
քաղաքական պատմության կարևոր պահերը, տնտեսական ու մշակութային կյանքը, 
վարչական վիճակը, պատմական և մշակութային հուշարձանները:  

Մի առանձին խումբ են կազմում պրոֆեսոր Հակոբյանի Սյունիքի թագավորությանը, հայ 
ժողովրդի պատմությանը, Խորհրդային Հայաստանի և պատմական Հայաստանի տեսարժան 
վայրերին, հայ անվանի պատմաբան-աշխարհագետ բնագետներին նվիրված աշխատություն-
ները, հարյուրավոր գիտական, մեթոդական ու քննադատական հոդվածները, ուսումնական 
բնույթի բազմաթիվ քարտեզները:  

Հարկ ենք համարում մի փոքր կանգ առնել հեղինակի «Սյունիքի թագավորությունը» 
աշխատության վրա, որտեղ նա պարզաբանում է մի շարք պատմաաշխարհագրական հարցեր: 
Գրքի հինգ բաժիններում ներկայացված են Սյունիքի թագավորության աշխարհագրական 
դիրքի և սահմանների առանձնահատկությունները, ռելիեֆը, ջրագրությունը, կլիմայական 
պայմանները, բուսական և կենդանական աշխարհը, վարչատարածքային բաժանման նրբու-
թյունները և անվան մեկնաբանությունը, պատմաճարտարապետական հուշարձանները, 
բնակչությունը և բնակավայրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները: 

Հարկ է պնդել, որ «Սյունիքի թագավորությունը» աշխատությամբ հեղինակը փաստել է 
իր խորը նվիրումը հայրենի Սյունաց աշխարհի հանդեպ: 

Մի առանձնակի մոտեցմամբ կարող ենք խոսել Թ.Հակոբյանի ստեղծած դասագրքերի և 
ուսումնական ձեռնարկների մասին, որոնցից «Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն»  
և «Աշխարհագրության համառոտ պատմություն» հատորյակներն աչքի են ընկնում հարուստ 
փաստագրական նյութերով: Առաջին գրքում Հայաստանը ներկայացված է հնագույն 
ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Աշխատությունն իր բնույթով ու բովանդակությամբ և′ 
մենագրություն և′ ուսումնական  ձեռնարկ է: Մեկ ամբողջական գրքով առաջին անգամ այն 
հրատարակվել է 1960 թ-ին և Հայաստանի պատմական աշխարհագրության ստեղծման 
առաջին փորձն էր: Աշխատության  բովանդակությունը կազմում են Հայկական լեռնաշխարհի 
(որն իր տարածքով հիմնականում համապատասխանում է Պատմական Հայաստանին) բնա-
կան պայմանների բնութագրումը, պատմական ժամանակաշրջանում բնական եղանակով և 
մարդու գործունեությամբ կրած փոփոխությունների ուրվագծումը, ըստ պատմական ժամանա-
կաշրջանների երկրի վարչաքաղաքական վիճակի ու քարտեզի վերլուծությունները, բնակ-
չության և տնտեսության աշխարհագրությունը, քաղաքների, մյուս հայտնի բնակավայրերի, 
հուշարձանների և հնությունների համառոտ աշխարհագրությունը: 

Աշխարհագրության հարուստ պատմությունն էլ իր արտացոլումն է գտել հեղինակի 
«Աշխարհագրության համառոտ պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի մեջ, որն առաջին 
անգամ հրատարակվել է 1967 թ-ին, իսկ 1976 թ-ին՝ տեղի է ունեցել  աշխատանքի բարեփոխված 
երկրորդ հրատարակությունը: Աշխատանքի արժեքը կայանում է նրանում, որ մինչ այդ և 
դրանից հետո էլ չկա հայերեն լեզվով  ամփոփ բնույթի այնպիսի աշխատություն, որն ընդգրկեր 
աշխարհագրության պատմության բոլոր հարցերը (աշխարհագրական հայտնագոր-
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ծությունների  ու հետազոտությունների, քարտեզագրության և աշխարհագրության տեսական 
մտքի զարգացման պատմության): Հրապարակի վրա եղած գրական աղբյուրների հիման վրա 
ստեղծած այդ աշխատանքի շատ բաժիններ մինչև այժմ էլ պահպանում են իրենց արդիա-
կանությունը և օգտագործվում որպես ուսումնական նյութ: 

Ամփոփելով և ընդհանրացնելով Թ.Հակոբյանի գիտամանկավարժական գործունեության 
համառոտ վերլուծության արդյունքները կարող ենք նշել, որ. 

1) Թ.Հակոբյանի երկարամյա գիտական գործունեության շնորհիվ մի նոր աստիճանի 
հասավ տեղանունների բառարանագրությունը (տեղանվանաբանությունը - տոպոնիմիկան): 
Վերջինիս ակունքները գալիս են պատմահայր Մովսես Խորենացուց, այնուհետև շարունակվել 
են միջնադարյան ողջ հայ պատմագրության մեջ, նոր շրջանում նույն բանը տեսնում ենք 
պատմական, աշխարհագրական, պատմաշխարհագրական գրքերում (մասնավորապես՝ 
Ղ.Ինճիճյանի և Ղ.Ալիշանի աշխատանքներում): 

2) Թ.Հակոբյանը ստեղծեց պատմական Հայաստանի քաղաքների պատմաաշխարհագ-
րական բնութագրման դասական օրինակներ, որոնք սկզբնաղբյուրային նշանակություն ունեն 
ներկայիս հետազոտողների համար: 

3) «Երևանի պատմությունը» քառահատոր աշխատությամբ Թ.Հակոբյանը գիտական 
պատշաճ մակարդակով տվել է քաղաքամայր Երևանի պատմության  երկարաձիգ ուղին, նրա 
տնտեսական, հասարակական, քաղաքական և մշակութային կյանքի բնորոշ կողմերը: 

4) Ինչպես գիտական-ուսումնական, այնպես էլ կիրառական կարևոր նշանակություն 
ունեն Թ.Հակոբյանի հայ ժողովրդի պատմությանը, նրա հիշարժան դեպքերին, Հայաստանի 
տեսարժան վայրերին, հայրենագիտությանը նվիրված աշխատությունները: 

5) Հակոբյանի գիտական ժառանգությունը մերօրյա հետազոտողների համար փաս-
տագրական հսկայածավալ նյութ է հայագիտական, պատմաաշխարհագրական, տեղանվանա-
բանական, աշխարհագրական և վերջիններիս հետ առնչվող մի շարք ուղղությունների 
զարգացման համար: 

6) Թադևոս Հակոբյանն իրավամբ ստեղծագործող, բազմաշնորհ գիտնական էր, մարդ-
մտավորական և նրա 100 ամյակը լավ առիթ է մեր գիտության և կրթության  ոլորտում նրա 
մեծագույն ներդրումը կարևորելու և սերունդներին փոխանցելու նպատակով: 

    
Գրականություն 

1. Թ.Հակոբյան, Ստ.Մելիք Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից 
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Ключевые слова: Т.Акопян, научно педагогическая деятельность, историческая 
география, топонимика, география поселений, основные труды, научный вклад. 
Аннотация. В статье сделана попытка анализа и оценки научного вклада в развитие 
арменоведения, географии поселений и топонимики Армении видного историко географа, 
заведующего кафедрой социально- экономической географии ЕГУ с 1962 по 1987 гг., 
заслуженного деятеля науки Арм.ССР, доктора исторических наук, профессора Т.Х. 
Акопяна.  Большого внимания удостоилась также педагогическая деятельность Т.Х. 
Акопяна. 

 
THE ANALYSIS AND ASSESMENT OF SCIENTIFIC-EDUCATIONAL ACTIVITY OF  
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K.B.Aleksanyan, PhD (geography), associate professor, YSU 
 

Keywords: T.Akopyan, scientific-pedagogical activity, historical geography, toponymy, 
settlements geography, major works, scientific contribution.     
Annotation: It has been tried to asses and analyze the scientific contribution of a prominent 
historic-geographer, the former head of chair of YSU socio-economic geography, honored worker 
of science of the RA, doctor of historical sciences, professor T.Kh.Akopyan in the development of 
the RA historical geography, tomonymy, settlements geography and armenology. Also, great 
attention was paid to the pedagogic activity of T.Akopyan.       

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ   ИССЛЕДОВАНИЙ  АРМЯНСКОГО   
НАГОРЬЯ 

В.Р.Бойнагрян–д.г.н., профессор,  ЕГУ 
vboynagryan@ysu.am 

 
Ключевые слова: Армянское нагорье, геоморфология, склоны, неотектоника, процессы.  

               Введение. В географической литературе под названием “Армянское нагорье“ обычно под-
разумевается территория, расположенная между Малоазиатским и Иранским нагорьями 
(плоскогорьями). Само понятие “Армянское нагорье“ как название одной из физико-гео-графических 
областей  Передней Азии ввел в литературу в 1853г.Г.Абих, руководствуясь фактом проживания  с 
древнейших времен на данной территории армянского этноса. 

Армянское нагорье в современной географической литературе освещено недоста-точно в силу 
того, что на его территории в настоящее время существует несколько госу-дарств, не испытывающих 
друг к другу особых симпатий, и его изученность с геолого-географической точки зрения весьма 
неоднородная. Из обобщающих исследований конца XIX и начала XX веков можно отметить работы 
Г.Абиха, Х.Линча, Ф.Освальда. Во второй половине ХХ века вопросы структурной геоморфологии 
нагорья были рассмотрены в работе [1], орографии – [2], сейсмодинамики – [3],  склонов и 
склоновых процессов – [4]. Начало XXI века было отмечено публикациями работ по физической 
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географии [5], геологии – [6], развития склонов и склоновых процессов, озер и озерных котловин, 
рек и речных долин – [7-9], а также обобщающей монографией, подготовленной с позиций 
климатической геоморфологии [10]. 

Факторы, воздействующие на развитие основных форм рельефа и рельефо-образующих 
процессов нагорья.  

Наши исследования показали, что на развитие основных форм рельефа и рельефо-образующих 
процессов нагорья большое воздействие оказали новейшие и современные движения земной коры, 
землетрясения и активные разломы, новейший вулканизм, особен-ности климата.  

На новейшем этапе своего развития Армянское нагорье испытало раздробление и интенсивные 
вертикальные дифференцированные смещения отдельных частей с форми-рованием блокового 
строения ее территории. Эти смещения постоянно нарушают нормальное развитие склонов горных 
сооружений и не дают сформироваться обширным педиментам у их подножий; меняют базис 
денудации,  крутизну и форму склонов, создают ступени, которые ошибочно могут быть приняты за 
разновысотные и разновозрастные поверхности выравнивания [11]. 

Высокая сейсмичность нагорья обусловливает сотрясения склонов и их рыхло-обломочной 
толщи, а также скальных пород. При этом теряется устойчивость горных пород, активизируются 
старые и появляются новые обвалы, осыпи, оползни, просадки в насыпных грунтах, поверхностные 
разрывы, возрастает интенсивность и медленных массовых смещений рыхлообломочного материала 
на склонах.  

Наличие тектонических разломов, зон трещиноватости и  дробления, гидротермаль-но 
измененных пород отражается резким изменением крутизны склона (от крутого к пологому) с 
отрицательным перегибом в профиле, широким развитием оползней, в том числе и крупных 
многоярусных их разновидностей [12-15 и др.]. 

На Армянском нагорье большинство горных сооружений имеют широтное или субширотное 
простирание, следствием чего является влияние экспозиции на склоновые процессы и развитие 
склонов в целом. Такое простирание хребтов связано с горизон-тальным давлением северного 
клиновидного выступа Аравийской тектонической плиты на нагорье, зажатое между ним и южным 
выступом Евразиатской плиты, и поперечным сжатием протоорогенных структур подвижного пояса 
[16]. Широтная ориентировка большинства горных сооружений  нагорья способствует (при прочих 
равных условиях) выполаживанию склонов северной экспозиции и еще больше увеличивает 
первичную асимметричность гор, созданную вертикальными дифференцированными смещениями 
тектонических блоков.  

Наши исследования показали, что на территории  Армянского нагорья в течение плиоцен-
четвертичного времени древний доплиоценовый выровненный рельеф с пологи-ми склонами сильно 
видоизменился в сторону возрастания крутизны склонов, а также абсолютных и относительных 
высот. Этот процесс “укручения“ склонов, возрастания абсолютных и относительных высот 
продолжается и на современном этапе развития нагорья [10]. 

На Армянском нагорье значительные площади занимают вулканогенные образо-вания разных 
возрастов, представленные порфиритами, их туфами и туфобрекчиями, а местами долеритовыми 
базальтами и андезито-базальтами, которые в качестве бронирую-щего пласта защищают 
нижележащие породы от выветривания. Однако в ряде случаев бронирующий пласт может иметь 
противоположный эффект, что неоднократно отмеча-лось нами в ходе полевых работ. Так, в каньоне 
р.Раздан, где толща долеритовх базальтов  и андезито-базальтов  налегает на сарматские глины, 
отмечается выпирание глин в крутых уступах и разрушение склона. Кроме того, просачивающиеся 
по лавовым трещинам атмосферные осадки смачивают поверхность контакта, а также сами глины. 
Поэтому здесь склоны весьма неустойчивые, поражены крупными оползнями – ползут базальты по 
глинам, а также сами глины с перекрывающими их базальтами. 

Вулканогенные образования отличаются значительной водопроницаемостью, легко 
инфильтруют воду и поэтому остаются сухими. Сухость же этих отложений способствует  меньшей 
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интенсивности  их выветривания, они дольше остаются в свежем виде, на них медленнее 
формируется склоновый рыхлообломочный покров и, отсюда, более медленное преобразование 
первичного вулканического склона, что характерно для всего Армянско-го нагорья.  

Склоны Армянского нагорья в целом относительно  молоды, что проявляется в 
невыработанности склонового чехла и сохранности первоначальной их формы. 

Наши полевые исследования, анализ большого количества буровых скважин, шурфов,  канав, 
разрезов придорожных выемок показали, что склоны на Армянском нагорье в целом имеют 
маломощный  (обычно 0,2-0,5м, редко больше; последнее наблю-дается лишь в “карманах” и пони-
жениях поверхности коренных пород – древних логах) чехол рыхлых образований (здесь имеется в 
виду материал, сформировавшийся за счет выветривания коренных пород; это утверждение не 
относится к склонам моренных хол-мов; вулканических конусов, сложенных пирокластическим  
материалом; участкам, пере-крытым лессовидными суглинками и супесями мощностью до 25-30м и 
др.) [17]. Таким образом, чехол рыхлого материала на большинстве склонов Армянского нагорья 
нахо-дится на начальных стадиях своего формирования. Небольшая в целом мощность скло-новых 
образований является одной из особенностей гор Армянского нагорья [10, 17]. 

Следует отметить, что на относительно древних склонах нагорья (миоцен- плиоценового 
возраста) неразвитость склоновой толщи может быть следствием и смыва (сноса) миоценовой коры 
выветривания при возрастании абсолютных и относительных высот и увеличении крутизны склонов 
в плиоцен-четвертичное время. В пользу такого утверждения говорят находки остатков кор 
выветривания, сохранившиеся в понижениях древнего рельефа склонов [10]. 

На развитие склонов нагорья воздействие климата проявляется продолжительностью периода 
активного выветривания горных пород (наибольшая продолжительность отме-чается в низкогорьях и 
замкнутых сухих межгорных котловинах); количеством и интен-сивностью выпадения осадков 
(ливни нередко с градом) и бурным таянием снегов весной, что способствует  активному удалению 
(сносу) рыхлообломочного материала с крутых и обнаженных склонов; значительной амплитудой 
суточных и годовых колебаний темпе-ратуры  воздуха. 

Строение и развитие склонов нагорья. 
Нами составлены классификация вулканических склонов Армении и общая классификация 

склонов Армянского нагорья  по их происхождению и морфологическим разновидностям  [7].  В 
разных частях нагорья изучено строение рыхлообломочной тол-щи вулканических и тектонических 
склонов. В шурфах и естественных обнажениях довольно отчетливо выделяются отдельные 
горизонты (покровный, морфодинамиче-ский), некоторые удлиненные каменные обломки в 
отдельных случаях ориентированы по падению склона. 

Тип развития склонов на Армянском нагорье, согласно нашим  исследованиям, опре-деляется 
(при  прочих равных условиях) его крутизной. Крутые и отвесные склоны раз-виваются по обвально-
осыпному типу, и если скорость удаления рыхлообломочного мате-риала от их подножий больше 
скорости разрушения склонов и поступления новых порций материала, то они долго сохраняют свою 
крутизну и отступают параллельно самим себе с сохранением крутизны, т.е. по В.Пенку. 

В то же время многочисленные примеры убеждают, что одновременно в развитии склонов 
нагорья отмечается и выполаживание их по В.Дэвису. Это относится  в первую очередь к склонам, 
опирающимся на промежуточный базис денудации. Вогнутый угол между подошвой склона и 
площадкой, на которую опирается склон, постепенно запол-няется сносимым со склона материалом, 
что и ведет к выполаживанию последнего. 
 Закономерности формирования речных долин нагорья. 
         Современные долины крупных рек нагорья представляют собой редуцированные приразломные  
долины, моделированные процессами эрозии. Отмечается повсеместное сокращение ширины речных 
долин от миоцена до наших дней за счет активного разрастания сопредельных хребтов в процессе их 
воздымания.  В этот процесс последо-вательно вовлекаются периферийные участки долин. Их 
ширина в настоящее время в основном не превышает 5-6 км [9]. 
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 Анализ морфологии хребтов и долин на специальных поперечных геолого-геомор-
фологических профилях позволил выделить на их склонах три крупных региональных вреза, 
которые отражают три основных этапа  (импульса) воздымания горных сооруже-ний нагорья. 
 Повсеместно в крупных речных долинах нами выявлена большая мощность аллювия, которая 
достигает 100-250-300м и в 25-40 раз превышает “нормальную” их мощность, ожидаемую при 
соответствующих  гидрологических характеристиках этих рек. Такое превышение истинной 
мощности аллювия над “нормальной” является свиде-тельством прогибания (относительного 
опускания) днищ крупных речных долин нагорья в процессе дифференцированных поднятий 
тектонических блоков. С воздымающихся хребтов рыхлый материал довольно активно поступает в 
речные долины, наращивая мощ-ность аллювия [10]. Аналогичное прогибание днищ и накопление 
значительных мощ-ностей озерно-аллювиальных отложений отмечается и для межгорных котловин 
нагорья, многие из которых представляют собой грабены.  
 Плановый рисунок современной речной сети нагорья довольно тесно связан с 
морфоструктурами рельефа, системой трещин или разломов, блоковым строением релье-фа, 
тектоническими сдвигами, литологическим составом горных пород, направленностью 
неотектонических движений (поднятие или опускание) и т.п. 
 Озера и озерные котловины нагорья.  

Подробно рассмотрены строение котловин озер Урмия, Ван и Севан (их рельеф, донные 
отложения) и колебания уровня воды за историческое время, уточнены их глубины и современное 
состояние, рассмотрены проблемы, связанные с этими озерами, а также уточнены параметры всех 
относительно крупных озер нагорья по их геогра-фическому положению  [8]. 
 Экзогенные процессы рельефообразования. 
 Большое  место в исследованиях Армянского нагорья было уделено нами экзоген-ным про-
цессам рельефообразования. Из них главенствующую роль имеют оползни, которым принадлежит 
существенное значение в смещении горных пород на склонах и в их преобразовании. Полевые 
исследования в Армении и Арцахе (НКР), эпизодические наблюдения в Грузии (в пределах границ 
Армянского нагорья), знакомство с литературой, дешифрирование аэрофотоснимков и космических 
снимков показало, что большинство оползневых смещений сосредоточено в интервале высот 2000-
1500м и ниже. Лишь отдельные оползневые подвижки отмечаются на высотах 2200-2400м и еще 
реже - 2500-2600м и более. Последние представлены в основном оплывинами и сплывами, т.е. 
смещениями рыхлообломочной массы небольшой мощности по поверхности скальных пород 
[7,10,13]. Отмечается также приуроченность многих  (особенно крупных) оползней к разломным 
зонам [13,18,19 и др.]. На территории Грузии (в пределах Армянского нагорья) оползни имеют 
довольно широкое распространение: бассейн р.Аджарисцкали (северные склоны Шавшетского и 
южные склоны Месхетского хребтов), северные склоны Триалетского хребта и Улгарского 
(Эрушетского) нагорья, в ущелье р.Куры у ее  выхода из Боржомского ущелья, на правобережье 
р.Храми и  др.  
 В пределах Арцаха оползни средней активности имеются на склонах Мравского и Арцахс-
кого хребтов, в верховьях рр.Ахавно и Тартар. В горных районах Нахичевани оползни есть на юж-
ном склоне Вайкского хребта. Некоторые из них достигают больших размеров. Небольшие оползни 
есть на западном склоне Зангезурского хребта в верховьях рр.Гилан, Ордубад, Ернджак, Вананд.  
 В турецкой части Армянского нагорья оползни довольно активны в провинциях Трабзон, 
Ризе, Эрзурум, Ван, Карс, Сизре. 
  В Армении оползни имеют повсеместное распространение, но наибольшее их развитие 
отмечается в северных и южных районах, где простираются складчато-глыбовые хребты. 
 Нами изучены условия (геоморфологические, геологические, физико-географи-ческие, 
антропогенные) и причины образования оползней на нагорье, составлены их классификации по 
размерам, форме в плане,  механизму смещения, времени формирова-ния, происхождению, степени 
активности и составу смещающихся пород.  
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 Природные и антропогенные условия могут способствовать или не способствовать 
формированию оползней на нагорье. Но сам оползневой процесс (смещение пород) начи-нается 
лишь в том случае, когда одно из условий (или факторов, способствующих смеще-нию пород) 
перевешивает и нарушает предел устойчивости пород. Это может быть сотрясение склона при 
землетрясении или взрывных работах, чрезмерная перегрузка или подрезка  склона, переувлажнение 
склоновых пород атмосферными осадками или утеч-ками воды и т.п., т.е. формирование каждого 
конкретного оползня обусловлено опреде-ленными причинами (более детальную информацию об 
оползнях нагорья и, в частности, Армении можно получить из работ [10, 18]. 

Из других склоновых процессов, широко распространенных на Армянском нагорье и деталь-
но изученных  нами, следует отметить обвально-осыпные процессы, относящие-ся, как и оползни, к 
азональным процессам, а также лавины, солифлюкцию, смещение чингилов и дефлюкцию (все эти  
четыре процесса имеют зональное распространение). При этом, первые три процесса приурочены к 
высокогорному поясу, а дефлюкция приурочена в основном к среднегорному поясу.  
 Солифлюкция в горах Армянского нагорья проявляется с высоты 2500м на склонах северной 
и 2600-2700м – южной экспозиций и связана с сезонной мерзлотой. Глу-бина сезонного промерзания 
рыхлообломочного грунта в  высокогорном поясе нагорья обычно не превышает 100-120см (лишь 
местами достигает 140-160см) и зависит от его влажности, зимних температур воздуха, мощности 
снежного покрова, а также экспозиции склона.  
 Полевые исследования, а также дешифрирование крупномасштабных аэроснимков показали, 
что смещение рыхлообломочного материала в результате солифлюкционного процесса проявляется в 
горах Армянского нагорья в виде различных форм: натечных “языков” и валов высотой 20-30см без 
разрыва дернины; ступеней  с разрывом и перемещением дернины; “натечных“  террас; заполнения 
“карманов“ между крупными глыбами и склоном; перетекания (переползания) смещаемого 
материала через глыбы после заполнения “карманов“; “языков“ и потоков сильно разжиженного 
грунта на склонах с наклоном более 20-250 обычно ниже снежников (быстрые сплывы – солифлюк-
ционно-селевые потоки); массового распространения с высоты 3200м “ползущих“  или “плывущих“ 
глыб;  “волнистых“ (или “морщинистых“) склонов.  
 С процессами высокогорного пояса связано и смещение каменных россыпей –чингилов, 
которые занимают большие площади на склонах в субальпийском и альпийском поясах нагорья. 
Нами проведены детальные наблюдения за смещениями отдельных глыб чингилов на разных 
участках в высокогорном поясе Армении (северный склон Арагаца). Повторные съемки при помощи 
теодолита с постоянных реперов положения пронумеро-ванных глыб позволили вычислить 
величины их смещений.  Измерения показали, что на величину смещения глыб влияет в основном 
крутизна склона, а при одинаковой крутизне - экспозиция склона. На склонах северных экспозиций 
смещение глыб в два раза интен-сивнее, чем на склонах южных экспозиций (последние более сухие). 
 На нагорье довольно активны селевые процессы. Селеносные  бассейны здесь рас-положены 
в основном на склонах южных экспозиций, где в условиях недостаточного увлажнения, скудной 
растительности и значительных суточных амплитуд температуры  воздуха происходит интенсивное 
физическое выветривание горных пород и накопление рыхлообломочного материала. При сильных 
ливнях, особенно сопровождаемых градом, весь этот не скрепленный растительностью материал 
легко сносится со склонов потоками воды и формирует твердую составляющую селей.  
  Наиболее селеактивными на Армянском нагорье являются [10]:  

• в пределах Грузии – бассейн Боржомского ущелья; северные склоны Месхетского и 
Триалетского хребтов; Джавахетский вулканический массив;  

• в пределах Азербайджана – водотоки, дренирующие южные и юго-западные склоны 
Зангезурского хребта (бассейны рек Вананд, Гилан, Ордубад); реки, дренирующие северные склоны 
Севанского и Мравского хребтов; 

• в пределах Турции – бассейн р.Олту; обнаженные склоны Армянского Восточного Тавра; 
склоны Восточно-Понтийских гор (особенно в провинции Ризе);   
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• в пределах Армении – водотоки, дренирующие склоны Зангезурского, Мегрин-ского, 
Баргушатского, Базумского хребтов и юго-западные и южные склоны Арагаца, а также склоны 
Сюникского нагорья и Горисского  плато. 

Эрозионные явления.  
Хозяйственное освоение горных склонов Армянского нагорья (вырубка лесов, рас-пашка полей, 

чрезмерный выпас скота, разного рода строительства  с нарушением расти-тельного покрова и т.п.) 
привело к тому, что в среднегорном и особенно низкогорном  поясах, где количество осадков  
меньше и преобладают степные и полупустынные ланд-шафты, появляется все больше участков с 
нарушенным растительным покровом, на кото-рых активизируются плоскостной смыв и размыв [10]. 
Большая крутизна склонов нагорья, бурное таяние снегов весной и ливневый характер выпадения 
дождей не позволяют накапливаться на склонах мелким продуктам выветривания пород, поэтому 
обнаженные склоны или участки с нарушенным растительным покровом обычно хорошо 
промываются от мелкозема. На таких склонах остаются только крупные обломки (“перлювий “скло-
нов). Интенсивное удаление мелкозема с обнаженных склонов или с участков с нарушенным расти-
тельным покровом подчеркивается многочисленными промоинами, обнаженными корнями редкого 
кустарника или высоко “сидящими“ кочками травы, которые указывают на снос материала 
мощностью до 40-50см. Удаленный со склонов рыхлообломочный материал в большинстве случаев 
вовлекается в селевой поток, но не накапливается у подножия склона. Поэтому в целом делювий в 
горах Армянского нагорья имеет ограниченное распространение [10, 20]. 

С интенсивным плоскостным смывом на склонах южной экспозиции практически повсюду на 
Армянском нагорье (за исключением южного наветренного склона Армян-ского Восточного Тавра, 
который почти сплошь залесен) тесно связана линейная эрозия. При сильных ливнях и бурном 
снеготаянии на обнаженных крутых склонах довольно быстро формируются промоины и ложбины, в 
которых концентрируются потоки дождевых и талых вод. Со временем эти ложбины и промоины 
углубляются и пре-вращаются в овраги, которые весьма активно захватывают все новые участки 
склонов и их подножий. Активное образование оврагов  характерно для участков распространения 
пестроцветных глин с высоким содержанием CaCO3.  

Выводы. 
Наши исследования показали, что все крупные формы рельефа нагорья обязаны своим 

происхождением тектоническим движениям и вулканизму. В этом отношении существенна роль 
новейших и современных движений земной коры, которые привели к значительным 
преобразованиям прежнего рельефа.  

В настоящее время территория нагорья характеризуется блоковым строением земной коры и 
дифференцированными вертикальными движениями отдельных блоков. На совре-менном этапе 
развития нагорья отмечается интенсивное погружение межгорных впадин, возрастание 
вертикальных движений блоков и увеличение контраста высот рельефа. 

На нагорье широкое распространение имеют почти все экзогенные процессы, свойственные 
горным регионам. Большое воздействие на  рельеф и экзогенные процессы оказывает деятельность 
человека, которая с каждым годом приобретает все большие масштабы. 
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НАГОРЬЯ 
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Аннотация. Рассмотрены результаты исследований автора по строению и развитию 
склонов, особенностей речных долин и озерных котловин, а также экзогенные 
рельефообразующие процессы Армянского нагорья. Отмечается большое воздействие 
новейших и современных движений земной коры, высокой сейсмичности, новейшего 
вулканизма и особенностей климата на развитие основных форм рельефа и 
рельефообразующих процессов нагорья. 
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RESULTS OF GEOMORPHOLOGICAL INVESTIGATIONS 
OF THE ARMENIAN HIGHLAND 
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Кeywords: Armenian highland, geomorphology, slopes, neotectonics, processes. 
Annotation: The results of author’s investigations on the structure and development of 

slopes, peculiarities of river valleys and lake basins, as well as exogenic relief forming processes of 
the Armenian highland are discussed. It is noted the large influence of the latest and recent crustal 
movements, high seismicity, the latest volcanism and climate peculiarities on the development of 
relief forms and relief forming processes of the highland. 
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ՀՀ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ  ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ 

ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
                                                  Ա.Հ. Պոտոսյան, աշխ.գիտ.թեկ.դոցենտ, ԵՊՀ 

                                                      aksel.potosyan@yandex.ru, a.potosyan@ysu.am 
Ա.Վ.Գրիգորյան, աշխ.գիտ.թեկ, դոցենտ, ԱրՊՀ 

                                                                      Շ.Քոլյան, Երևանի թիվ 105 ավագ դպրոցի ուսուցչուհի 
 

Բանալի բառեր.  գյուղական տարածք, գյուղական բնակչություն, գյուղական բնակավայր, 
գյուղական տարաբնակեցում, գյուղերի մարդաքանակ, տարաբնակեցման շարժընթաց, 
հիմնախնդիրներ: 

ՀՀ ժամանակակից տարածքի հիմք համարվող Արևելյան Հայաստանում բնակչության 
ձևավորման և տարաբնակեցման ընթացքը տեղի է ունեցել քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական 
որոշակի գործոնների ազդեցության տակ:  Ռուսաստանին միանալու պահին (1828 թ.) ՀՀ 
ներկայիս տարածքում ապրում էր ընդամենը 97.4 հազ. մարդ [1, էջ 110]:  

XIX դ. ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմները և դրանց հաջորդած 
հաշտության պայմանագրերն առաջ բերեցին Արևմտյան Հայաստանի և Պարսկահայքի հայ 
բնակչության, ինչպես նաև քրիստոնեադավան այլազգի ճնշված խավի զանգվածային 
տեղաշարժը և գաղթը դեպի ռուսական զորքի կողմից գրաված տարածքներ: Պարսկահայության 
հիմնական զանգվածները հաստատվեցին Արարատյան ու Շարուրի դաշտերում և կից 
սարավանդներում: Արևմտյան Հայաստանից Արևելյան Հայաստան և Վրաստան տեղա-
փոխվեցին  (Էրզրումից, Գյումուշխանեից, Արդահանից և Տրապիզոնից) հայ բնակչության հոծ 
զանգվածներ և հաստատվեցին Ջավախքի և Ախալցխայի փաշայություններից գրաված 
տարածքներում [2, էջ 128]: Բաբերդ-Արդվինից մի հոսանք տեղափոխվեց Բոլնիս Խաչեն: 
Էրզրումից, Կարսից, Բասենից, Խնուսից տեղափոխված ժողովուրդը տեղավորվեց Շիրակի և 
Ապարանի դաշտերում, Բայազետից, Ալաշկերտից և Բասենից տեղափոխվածները` 
Դարաչիչակում (Ծաղկաձոր) և Սևանի ավազանում (Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս և այլն) [3, 
էջ 129-144]: 

Միայն 1828-30 թթ. Արևմտյան Հայաստանից և Պարսկահայքից Արևելյան Հայաստան են 
տեղափոխվել 130-140 հազար հայեր և տեղավորվել վերը նշված շրջաններում [4, էջ 141-169]: 
1831 թ. ՀՀ ներկայիս տարածքի սահմաններում հաշվվում էր 710 բնակեցված գյուղ և մեկ քաղաք, 
իսկ բնակչության թիվը կազմում էր 161747 մարդ [5]  (նկ. 1): 
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Նկ. 1 ՀՀ գյուղական բնակավայրերի թիվը և միջին մարդաքանակը 1831 թ.-ին 

 
Գյուղական բնակչության թիվը համեմատաբար շատ էր Արարատյան դաշտում, Շիրա-

կում, Ապարանում և Սևանի ավազանում: Գյուղական բնակավայրերի ցանցն առավել նոսր էր 
Աշոցքում, Լոռիում և Տավուշում: Ամասիայի, Աշոցքի և Տաշիրի նախկին վարչական շրջանները 
1831 թ. ունեին ընդամենը 13 բնակեցված գյուղ, իսկ 4050 մարդ դեռևս անօթևան էր [6]: 
Գյուղական բնակչության խտությունը համեմատաբար բարձր էր մերձերևանյան շրջանում, 
Ախուրյանի և Արթիկի տարածաշրջաններում (նկ. 1): 

Արևմտյան Հայաստանից Արևելյան Հայաստան ներգաղթի երկրորդ խոշոր հոսքը 
կատարվեց 1877-78 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից հետո: Նույն փաշայություններից, 
ինչպես նաև հետագայում Համիդյան հայկական ջարդերի պատճառով մինչև 1896 թ. ներառյալ, 
Արևմտյան Հայաստանի  տարբեր վայրերից հայ բնակչության մի ստվար զանգված 
տեղափոխվեց Ռուսաստանի կողմից գրավված Կարսի, Կաղզվանի և Օլթիի շրջանները, ինչպես 
նաև Այրարատ, Շիրակ և Սևանի ավազան` ստեղծելով իրենց համայնքային տիպի գյուղական 
բնակավայրերը: 
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Նկ. 2 ՀՀ գյուղական բնակավայրերի թիվը և միջին մարդաքանակը 1897 թվականին 

Արևելյան Հայաստանում բնակչության թվաքանակը 1831-1873 թթ. ընթացքում 
ավելացավ ավելի քան 3 անգամ (աղ. 1): Վերաբնակեցվեցին նախկինում ավերված տասնյակ 
գյուղական բնակավայրեր, միաժամանակ հիմնվեցին բազմաթիվ նոր գյուղեր: Մոտ քառասուն 
տարվա ընթացքում գյուղական բնակավայրերի թիվն ավելացավ 279-ով: Բնակչության 
խտությունը 1831 թ. 5,4 մարդ/քկմ-ից հասավ 16.7-ի:  

 
 
Նկ. 3 ՀՀ գյուղական բնակչության խտությունը և գյուղերի թիվը  1926 թ.-ին 
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1873 և 1897 թթ. ընթացքում  Արևելյան Հայաստանի բնակչության թիվն ավելացել է ավելի 
քան 301 հազարով, իսկ գյուղական բնակավայրերի թիվը` 298-ով: Չնայած գյուղական 
բնակավայրերի թվի այդպիսի ավելացմանը, այնուհանդերձ 1873թ. համեմատությամբ գյուղերի 
միջին մարդաքանակն ավելացավ ավելի քան 100 մարդով և 1897 թ. կազմեց 566 մարդ (աղ. 1):  

Աղյուսակ 1 
ՀՀ գյուղական բնակչության և բնակավայրերի թվի շարժընթացը 1831-1926 թթ.1 

î³ñ»-
Ãí»ñ 

´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ (մարդ) ¶ÛáõÕ³Ï³Ý 
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ 
ÃÇíÁ 

Գյուղական 
բնակավայրերի միջին 
մարդաքանակը 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ù³Õ³ù³-
ÛÇÝ 

·ÛáõÕ³-
Ï³Ý 

1831 161747 11920 149827 710 211 
1873 496140 37277 458863 989 464 
1897 797853 69558 728295 1287 566 
1914 1014255 95320 918935 1170 785 
1922 782052 101960 680092 1114 610 
1926 881290 135644 745646 1286 580 

1. Աղյուսակը կազմված է թիվ 6 գրականության տվյալների հիման վրա 
Այսպիսով, 1897-1914 թթ. ընթացքում, շարունակվող ներգաղթի և բնական աճի շնորհիվ 

Արևելյան Հայաստանի բնակչությունը հասնում է նախախորհրդային ժամանակաշրջանի 
առավելագույն թվին (1014255 մարդ): Չնայած 1897 թ. համեմատությամբ գյուղերի թվաքանակի 
որոշ նվազմանը (աղ. 1), տասնութ տարվա ընթացքում գյուղական բնակչությունն ավելացավ 
ավելի քան 190 հազարով: Գյուղերի միջին մարդաքանակը 1897 թ. համեմատությամբ ավելացավ 
մոտ 220-ով և 1914 թ. կազմեց 785 մարդ: Ցավոք, հետագա մի քանի տարիները դաժան և 
մահաբեր եղան Հայաստանի համար: Համաշխարհային պատերազմի, թուրքական ջարդերի, 
քաղաքացիական կռիվների, սովի ու համաճարակների հետևանքով ընդամենը 6 տարվա 
ընթացքում բնակչության թիվը 1914 թ. համեմատությամբ նվազեց ավելի քան 23%-ով, 
ավերվեցին և դատարկվեցին հարյուրավոր գյուղեր (1919 թ. դատարկ էին 241 գյուղ, ավերակ վի-
ճակում` 63 գյուղ) [7, էջ 43]:  

²ÕÛáõë³Ï 2 
ÐÐ ·ÛáõÕ³Ï³Ý  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¨ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ÃíÇ ß³ñÅÁÝÃ³óÁÝ Áëï 

ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ (1831-1926 ÃÃ.)1 

 
 

î³ñ³Í³- 
ßñç³ÝÝ»ñ 
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²ÝÇÇ 13 2578 198 25 17696 708 26 16487 634 
ì³ÛùÇ 32 2775 87 53 18190 343 38 11729 309 
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ 10 2191 219 33 19138 580 54 29234 541 
²Ù³ëÇ³ÛÇ 3 3446* 149 37 12288 332 32 10270 321 
²å³ñ³ÝÇ 27 5394 200 28 20466 731 25 22099 884 
²ñï³ß³Ïç 39 7250 186 69 33334 483 59 27332 463 
²Ñãçïç 24 4537 189 24 23555 981 24 26822 1118 
²ËáõñÛ³ÝÇ 27 14969** 489 34 29490 867 39 27779 712 
²ßï³ñ³ÏÇ 30 5574 186 41 23975 585 34 24587 723 
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ì³ñ¹»ÝÇëÇ 21 4111 196 39 24812 636 38 22203 584 
²ñ³ñ³ïÇ 23 4335 188 81 35585 439 67 17340 259 
¶áñÇëÇ 20 5039* 244 32 25882 809 33 20672 626 
²ßáóùÇ 7 1425* 129 27 11830 438 27 11459 424 
ºÕ»·Ý³ÓáñÇ 38 3953 104 59 23890 405 43 18345 427 
Æç¨³ÝÇ 15 51971 346 33 210332 637 43 28124 654 
î³ßÇñÇ 3 827* 100 19 11260 593 29 18671 644 
¶³í³éÇ 12 5148 429 13 173363 1334 13 21370 1644 

Î³å³ÝÇ 49 3612* 57 109 26317 241 102 23146 227 
¶áõ·³ñùÇ 144 4172* 123 21 169725 808 28 22525 804 
Îáï³ÛùÇ 20 1985 99 52 22493 433 40 23447 586 
Îñ³ëÝáë»ÉëÏÇ 7 1442 206 16 10684 668 24 17238 718 
Ø³ñïáõÝáõ 17 3811 224 25 25498 1020 26 36723 1412 
Ø»ÕñÇÇ 20 2174* 82 27 9866 365 30 8965 299 
ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ 11 3942 358 15 11100 740 22 14354 652 
²ñÙ³íÇñÇ 22 5140 234 38 25291 666 38 25026 659 
Ðñ³½¹³ÝÇ 28 5346 191 32 25611 800 32 29507 922 
ê¨³ÝÇ 12 3403 284 14 14173 1012 14 15720 1123 
êÇëÇ³ÝÇ 27 3207* 100 45 25187 560 41 22410 547 
êåÇï³ÏÇ 16 2390 149 22 22086 1004 26 26858 1033 
êï»÷³Ý³í³ÝÇ 11 1550* 86 22 15450 702 25 24279 971 
Â³ÉÇÝÇ 20 1820 91 72 20641 287 56 16059 288 
î³íáõßÇ 10 3063 306 14 11268 805 35 20142 575 
¾çÙÇ³ÍÝÇ 27 8685 322 40 26639 666 39 19053 488 
Ø³ëÇëÇ 28 10538 376 29 20437 705 33 15234 462 
²ñ³·³ÍÇ 11 2857 260 25 13173 527 27 16484 610 
´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ 3 692 231 3 1116 372 5 1043 209 
Ü³ÇñÇÇ 5 633 127 10 6014 601 10 6574 657 
ÐÐ-áõÙ 702 149211 197 1278 719776 559 1277 739310 579 

1 Աղյուսակը կազմված է թիվ 6  գրականության տվյալների հիման վրա: 
*1831 թվականին նշված տարածաշրջաններում  բացի առկա բնակավայրերում 

գրանցված բնակչությունից գոյություն է ունեցել նաև հաշվառված բնակչություն. Ամասիայում՝ 
3000, Ախուրյանում՝ 1759, Գորիսում՝ 161, Աշոցքում՝ 524, Տաշիրում՝ 526, Կապանում՝ 812, 
Գուգարքում՝ 2446, Մեղրիում՝ 537, Սիսիանում՝ 494, Ստեփանավանում՝ 600 մարդ: 

** որից ՝  3444-ը  նախկին Գյումրիի բնակչություն է: 
1 և 2՝  այդ թվում նաև Դիլիջանի ենթակայության տակ գտնվող գյուղերի բնակչությունը: 
3. Առանց քաղաք Գավառի բնակչության:  
4. Այդ թվում նաև քաղաք Վանաձորի բնակչությունը:  
5: Առանց Վանաձոր քաղաքի բնակչության: 
 
Բացի բուն հայ բնակչությունից նշված ժամանակաշրջանում Արևելյան Հայաստան 

ներգաղթեցին նաև քրիստոնեադավան այլազգիներ և ռուս աղանդավորների տարբեր խմբեր և 
բնակություն հաստատեցին ՀՀ ժամանակակից տարածքի տարբեր շրջաններում (Տաշիրում, 
Գուգարքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնում, Սյունիքում և այլն):  

Այսպիսով, 1828-29 թթ-ից սկսած մինչև 1920-ական թվականների սկիզբը Արևմտյան և 
Արևելյան Հայաստանում տեղի ունեցած պատմական իրադարձությունների, ինչպես նաև 
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քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական գործոնների շնորհիվ ձևավորվեց ՀՀ ժամանակակից 
գյուղական տարաբնակեցման (բնակավայրերի ցանցի) հիմքը: 

ՀՀ գյուղական բնակչության և բնակավայրերի թվի շարժընթացի հաջորդ փուլն ըստ 
էության համընկնում է Հայաստանում խորհրդային ժամանակաշրջանի հետ:    Խորհրդային 
տարիներին ժամանակագրական առումով ՀՀ գյուղական բնակավայրերի ցանցն առավել մեծ 
փոփոխություններ է  կրել 1926-1970 թթ.: Եթե 1926-70 թթ-ին բնորոշ էր ՀՀ գյուղական բնա-
կավայրերի թվի նվազումը, ապա 1970-88 թթ-ին՝ գյուղերի թվի կայունացումը: 

1926-1988 թթ. ընթացքում ՀՀ-ում գյուղական բնակավայրերի թիվը նվազել է 361-ով, 
վերացել են 274 գյուղ և 138  գյուղական տիպի ժամանակավոր բնակելի կետ, 41 գյուղ դարձել են 
քաղաքային բնակավայրեր, իսկ 97 գյուղ միացել են այլ բնակավայրերի (քաղաքների կամ 
գյուղերի): Այդ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում ստեղծվել են 97 նոր և վերականգնվել նախկինում 
վերացած 2 գյուղ [8, էջ 215]: 

Սկսած 1980-ական թվականների կեսից ՀՀ-ում  ի հայտ է եկել նոր երևույթ` սկսել են 
վերականգնվել նախկինում բնազրկված և վերացված գյուղական բնակավայրեր: Իսկ 1988 թ-ից 
հետո, կապված տարածաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ, 44 գյուղական 
բնակավայր զուրկ էին մշտական  բնակչությունից: 

Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում բացի Բաղրամյանի, Էջմիածնի և Նաիրիի 
տարածաշրջաններից, որտեղ գյուղական բնակավայրերի թվաքանակն ավելացել է, մնացած 
բոլոր տարածաշրջաններում տեղի է ունեցել դրանց թվաքանակի նվազում: 

Քննարկվող ժամանակաշրջանում տեղի է ունեցել հանրապետության տարբեր տարա-
ծաշրջանների և մարզերի միջև գոյություն ունեցող գյուղական բնակչության բաշխման 
տարբերությունների մեծացում: Վերջինիս պատճառով ՀՀ մարզերի միջև  գյուղական բնակ-
չության խտությունների տարբերությունները 2,8-ից հասել է 11, իսկ տարածաշրջանների միջև` 
6-ից 32 անգամի: 

1926-1988 թթ. ՀՀ-ի գյուղական բնակչության տեղաբաշխման մեջ էապես բարձրացել է 
Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերի բաժինը: Եթե 1926 թ. այդ մարզերի տարածքում  
ապրում էր ՀՀ գյուղական բնակչության 22 % -ը, ապա 1988 թ.՝ 39 %-ը: Լոռու, Շիրակի և Սյունիքի 
մարզերում, եթե  1926 թ. ապրում էր  ՀՀ գյուղական բնակչության մոտ 39 , ապա 1988 թ.` 
ընդամենը 25.3 %-ը: 

1926-1988 թթ-ին տեղի է ունեցել  ըստ մարդաքանակի ՀՀ գյուղական բնակավայրերի 
խոշորացման գործընթաց:  Գյուղերի միջին մարդաքանակը 1926-1988 թթ. ընթացքում ավելացել 
է ավելի քան 2 անգամ (580-ից 1180 մարդ): Այն տեղի է ունեցել ինչպես մանր և փոքր գյուղերի ու 
գյուղական տիպի այլ բնակավայրերի վերացման, այնպես էլ գյուղական բնակչության 
բացարձակ թվի ավելացման շնորհիվ:  

Քննարկվող ժամանակաշրջանում ՀՀ-ի գյուղական բնակավայրերի մեջ զգալիորեն 
նվազել է մանր, փոքր և միջին մեծության (մինչև 1000 մարդ) գյուղերի թիվը: 1926 թ. այդպիսիք 
կազմում էին ՀՀ  բոլոր գյուղերի  83.2 %-ը և դրանցում ապրում էր գյուղական ամբողջ 
բնակչության 48.2 %-ը,  1959 թ.` համապատասխանաբար` 73.4 և 37 %, իսկ 1988 թ.` 58.5  և 22.6 %-
ը: Առանձնապես նկատելի է մանր  (մինչև 200 մարդ) գյուղերի թվաքանակի նվազումը (1926-88 
թթ. սրանց թվաքանակը նվազել է 4,2 անգամ)՝  437-ից` 105:  
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Աղյուսակ 3 
ՀՀ գյուղական բնակավայրերի և բնակչության թվի շարժընթացն ըստ մարդաշատության   

խմբերի (1926-2015 թթ. )1 
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¶ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃíÇ µ³ßËáõÙÝ  Áëï 
Ù³ñ¹³ß³ïáõÃÛ³Ý ËÙµ»ñÇ (Ù³ñ¹) 

ÙÇÝã¨ 50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-3000 3001-
5000 

5000-Çó 
³í»ÉÇ 

³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ 

1926 1286 745646 144 4074 128 9643 165 24018 360 119565 272 202715 202 323796 14 55319 1 6516 
1970 931 1017216 4 157 13 1086 48 7525 232 80050 270 191114 317 542564 41 57686 6 37034 
1979 916 1038511 13 402 20 1543 52 7957 228 82049 224 164395 318 530387 50 182887 11 68891 
1988 909 1072570 10 320 28 2123 67 10099 220 78797 206 151074 309 524412 53 201142 16 104603 
2011 9132 1103415 32 765 48 3727 92 13936 190 65169 180 132409 293 521096 54 211932 24 154381 
2015 9122 1234916 26 639 47 3659 77 11417 166 53731 177 125351 312 555274 72 266214 34 218631 

ÜáõÛÝÁ ïáÏáëÝ»ñáí 
1926 100.0 100.0 11.2 0.5 10.0 1.3 12.8 3.2 28.0 16.0 21.2 27.2 15.7 43.5 1.1 7.4 0.0 0.9 
1970 100.0 100.0 0.4 0.0 1.4 0.1 5.2 0.7 24.9 7.9 29.0 18.8 34.0 53.3 4.4 15.5 0.7 3.7 
1979 100.0 100.0 1.4 0.0 2.2 0.2 5.7 0.8 24.9 7.9 24.5 15.8 34.7 51.1 5.4 17.6 1.2 6.6 
1988 100.0 100.0 1.1 0.0 3.1 0.2 7.4 0.9 24.2 7.4 22.7 14.1 34.0 48.9 5.8 18.7 1.7 9.8 
2011 100.0 100.0 3.5 0.0 5.3 0.4 10.1 1.3 20.8 5.9 19.7 12.0 32.1 47.2 5.9 19.2 2.6 14.0 
2015 100.0 100.0 2.9 0.0 5.2 0.3 8.5 0.9 18.2 4.3 19.4 10.2 34.2 45.0 7.9 21.6 3.7 17.7 

 

1. Աղյուսակը կազմված թիվ 6, 11, 12, 13 վիճակագրական ժողովածուների և  1970, 1979, 1988 թթ.  հունվարի     1-ի դրությամբ ՀՀ 
մշտական բնակչության և բնակավայրերի  վերաբերյալ ՀՀ  ԱՎԾ հրապարակումների  տվյալների հիման վրա:2. 2011 թ-ին՝  31, 2015 թ-
ին՝ 32 գյուղ մշտական  բնակչություն չեն ունեցել: 
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Աղյուսակ 4 
ՀՀ գյուղական բնակավայրերի և բնակչության թվի շարժընթացն ըստ բարձրության  

գոտիների (1926-2015թթ.)1 
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¶ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ  ¨  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃíÇ µ³ßËáõÙÝ Áëï µ³ñÓñáõÃÛ³Ý ·áïÇÝ»ñÇ (Ù»ïñ) 
ÙÇÝã¨ 
800 

801-1000 1001-1200 1201-1400 1401-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2200-Çó 
µ³ñÓñ 

³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ 

1926 1286 745646 41 28303 240 133059 96 50564 139 76864 191 108899 216 131182 219 151490 132 63023 12 2262 
1970 931 1017216 40 47278 203 301386 65 62998 79 90720 145 125724 145 139256 158 172669 92 74916 4 2269 
1979 916 1038511 45 49765 195 318464 68 69923 79 93374 141 123295 141 131249 151 173203 92 76659 4 2579 
1988 909 1072570 41 45130 204 346861 68 71360 75 100918 137 127055 139 124303 149 177139 92 77286 4 2518 
2011 9132 1103415 46 46501 197 379825 75 84290 77 105439 143 124004 134 116552 145 187106 92 58266 4 1432 
2015 9122 1234916 46 49579 197 431334 75 95903 77 117149 142 142371 134 132577 145 196447 92 67846 4 1710 

ÜáõÛÝÁ ïáÏáëÝ»ñáí 
1926 100.0 100.0 3.2 3.8 18.7 17.8 7.5 6.8 10.8 10.3 14.8 14.6 16.8 17.6 17.0 20.3 10.3 8.5 0.9 0.3 
1970 100.0 100.0 4.3 4.6 21.8 29.7 7.0 6.2 8.5 8.9 15.5 12.4 15.5 13.7 17.0 17.0 10.0 7.3 0.4 0.2 
1979 100.0 100.0 4.9 4.8 21.3 30.7 7.5 6.7 8.6 9.0 15.4 11.9 15.4 12.6 16.5 16.7 10.0 7.4 0.4 0.2 
1988 100.0 100.0 4.5 4.2 22.4 32.3 7.5 6.7 8.3 9.5 15.1 11.8 15.3 11.6 16.4 16.5 10.1 7.2 0.4 0.2 
2011 100.0 100.0 5.0 4.2 21.6 34.4 8.2 7.6 8.4 9.6 15.7 11.2 14.7 10.6 15.9 17.0 10.1 5.3 0.4 0.1 
2015 100.0 100.0 5.1 4.0 21.6 35.0 8.2 7.8 8.4 9.5 15.6 11.5 14.7 10.7 15.9 15.9 10.1 5.5 0.4 0.1 

1. Աղյուսակը կազմված է  թիվ 4 աղյուսակում նշված սկզբնաղբյուրների հիման վրա: 
2.Տե′ս թիվ 3  աղյուսակի տողատակի համապատասխան նշումներով բացատրությունը:
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1926-1988 թթ.  ՀՀ-ում տեղի է ունեցել  1000-ից ավելի բնակիչ ունեցող գյուղերի թվի և 
դրանց բնակչության քանակի ավելացում: Այդ ընթացքում այդպիսի գյուղերի թիվն ավելացել է 
ավելի քան 1,7 անգամ (217-ից՝ 378): 1926 թ. դրանցում ապրում էր ՀՀ գյուղական բնակչության 
51.8 , իսկ  1988 թ.` 77.4 %-ը:  Հատկապես արագ տեմպերով է ավելացել խոշոր (3001-5000 մարդ) և 
գերխոշոր   (5000 մարդուց ավելի)  գյուղերի թիվը: 1926 թ. խոշոր և գերխոշոր գյուղերը կազմում 
էին ՀՀ  գյուղերի ընդամենը  1,1 , իսկ 1988 թ.`7,5 %-ը: Այդ ժամանակահատվածում 20.2 տոկո-
սային կետով ավելացել է այդպիսի գյուղերի ու բնակչության  մասնաբաժինը ՀՀ գյուղական 
բնակչության թվաքանակում (1926 թ.` 8.3 %,   1988 թ.` 28.5 %-ը (աղ. 3): 

Եթե խոշոր և գերխոշոր գյուղերի թիվը և բնակչության քանակը քննարկվող ժա-
մանակաշրջանում մշտապես ունեցել են աճման միտում, ապա նույնը չի կարելի ասել մեծ (1001-
3000 բնակիչ ունեցող) գյուղերի համար: Ինչպես 1926 թ., այնպես էլ 1988 թ. գյուղերի այս խումբն 
առաջինն էր ՀՀ-ում բնակչության բացարձակ թվաքանակով: Եթե 1926-70 թթ. ավելացել է 
այդպիսի գյուղերի ոչ միայն բնակչության բացարձակ թիվը, այլ նաև դրանցում ապրող 
բնակչության տեսակարար կշիռը բնակչության ընդհանուր թվաքանակում, ապա 1970 թ-ից 
հետո տեղի  է ունեցել ՀՀ գյուղական բնակչության մեջ այդ խմբի գյուղերի բնակչության 
մասնաբաժնի նվազում: 

Բերված վերլուծության արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ   եթե  1926 թ. ՀՀ-ի  
համար ըստ գերակշռող մարդաքանակի բնորոշ էր մեծ, միջին և փոքր , 1959-1970 թթ.՝ մեծ, միջին  
և խոշոր, ապա  1979-1988 թթ.՝ մեծ, խոշոր և միջին գյուղային տարաբնակեցումը : 

1926-1988 թթ. ընթացքում ՀՀ-ում գյուղերի թիվը նվազել է ըստ ծովի մակարդակից 
ունեցած բարձրության  բոլոր գոտիներում: Հարաբերական մեծությամբ գյուղերի թիվն ավելացել 
է մինչև 1000 և 1401-1600 մ բարձրության գոտիներում: Ծովի մակարդակից մինչև 2200 մ 
բարձրության բոլոր գոտիներում 1926-1988 թթ. ընթացքում գյուղական բնակչության թիվն 
ավելացել է: Գյուղական բնակչության թվի ավելացման մեծ մասը բաժին է ընկնում 801-1000 մ 
բարձրության գոտուն: Եթե 1926 թ. այդ գոտում ապրում էր ՀՀ գյուղական բնակչության ըն-
դամենը 17.8 %-ը (ավելի քիչ, քան 1801-2000 մ գոտում), ապա 1988 թ.` 32.3 %-ը: Դրա հետևանքով 
1200 մ-ից բարձր բոլոր գոտիներում քննարկվող ժամանակաշրջանում տեղի է ունեցել  գյու-
ղական բնակչության մասնաբաժնի նվազում (աղ. 4): 

Եթե մինչ 1988 թ-ը հանրապետության գյուղական տարածքների և բնակավայրերի 
զարգացման համար վճռորոշ դեր էին խաղում սոցիալ-տնտեսական գործոնները, ապա 1988 թ. 
Սպիտակի երկրաշարժը, երկրում  ծավալված ժողովրդավարական գործընթացները, անկա-
խության  հաստատումը, քաղաքական ու տնտեսական փոփոխությունները, բնակչության 
միգրացիաներն իրենց անմիջական ազդեցությունը թողեցին ՀՀ հասարակական կյանքի բոլոր 
կողմերի, այդ թվում նաև՝  գյուղական տարածքների ու բնակավայրերի վրա:  

ՀՀ գյուղական բնակչության թվի շարժընթացի ժամանակակից միտումները և 
զարգացման հիմնախնդիրները քննարկելիս պետք է ելակետ համարենք  այն հանգամանքը, որ  
ՀՀ, մասնավորապես՝ սահմանամերձ և լեռնային շրջանների գյուղական տարածքների ու 
բնակավայրերի ամրացումը, կայունացումն ու սոցիալ-տնտեսական առաջանցիկ զարգացումը 
մեր երկրի համար առաջնահերթ ռազմավարական խնդիր է: 

ՀՀ գյուղական բնակավայրերի բնակչության թվի շարժընթացի վիճակագրական 
տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անցած մոտ երկու տասնամյակի ընթացքում 
հարյուրավոր գյուղերում նկատելիորեն պակասել է առկա և մշտական բնակչության թիվը, որն 
առավել ցայտուն է դրսևորվել մինչև 200 բնակիչ ունեցող գյուղերում: Դրանցում նկատելիորեն 
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խախտվել է բնակչության սեռատարիքային կառուցվածքը, առաջացել է ոչ բարենպաստ ժո-
ղովրդագրական իրավիճակ: Այս երևույթն  առավել սուր դրսևորում ունի երկրի սահմանամերձ 
և բարձրալեռնային շրջանների գյուղական բնակավայրերում: Այդպիսի շրջաններից բնակ-
չության հեռացումն ու բնակավայրերի լքումը կնվազեցի հանրապետության տարածքի 
տնտեսական տարողունակությունը: 

Աղյուսակ 5 
ՀՀ գյուղական բնակչության թվաքանակի շարժընթացն ըստ մարզերի և 

տարածաշրջանների (2001,  2011 թթ.մարդահամարների և 2015 թ. տվյալներով)1 

ÐÐ Ù³ñ½»ñ  ¨ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñ ¶ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÝ Áëï ï³ñÇÝ»ñÇ (Ù³ñ¹) 

2001 2011 2015 

³éÏ³ Ùßï³Ï³Ý ³éÏ³ Ùßï³Ï³Ý Ùßï³Ï³Ý 

 
²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½ 

96671 105437 96378 102330 101436 

²ßï³ñ³Ï ï/ß 41614 45179 43082 45453 44301 

²å³ñ³ÝÇ ï/ß 14416 15413 14668 15578 15562 

²ñ³·³ÍÇ ï/ß 12619 14073 12020 13250 13448 

Â³ÉÇÝÇ ï/ß 28022 30772 26608 28049 28125 

²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½ 179196 192131 177636 186264 186126 

²ñï³ß³ïÇ ï/ß 72197 77532 67604 70744 70062 

²ñ³ñ³ïÇ ï/ß 55277 58898 53856 57293 57609 

Ø³ëÇëÇ ï/ß 51722 55731 56176 58227 58455 

²ñÙ³íÇñ Ù³ñ½ 166995 177941 173802 180720 182007 

²ñÙ³íÇñÇ ï/ß 72254 76057 71167 73582 74610 

¾çÙÇ³ÍÝÇ ï/ß 77331 82233 83347 86847 87326 

´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ ï/ß 17411 19651 19288 20291 20071 

¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½ 144513 158693 145138 163652 162794 

¶³í³éÇ ï/ß 28922 31963 26884 31922 31419 

Î³ñÙÇñÇ ï/ß 8978 9225 7461 7938 7774 

Ø³ñïáõÝáõ ï/ß 63350 72023 67654 77330 77349 

ê¨³ÝÇ ï/ß    18423 19645 18321 20547 20781 

ì³ñ¹»ÝÇëÇ ï/ß 24840 25837 24818 25915 25471 

Èáéáõ  Ù³ñ½ 104667 116455 86595 97753 93689 

¶áõ·³ñùÇ ï/ß 23448  27148 19970 22675 21184 

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï/ß 25865 27247 20870 22161 21887 

êåÇï³ÏÇ ï/ß 24001 26509 20252 23349 23209 

êï»÷³Ý³í³ÝÇ ï/ß 15941 17206 13675 15156 14518 

î³ßÇñÇ ï/ß 15412 18345 11828 14412 12891 

Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½ 109985 118488 112818 116916 116525 

Ðñ³½¹³ÝÇ ï/ß 22807 24516 20158 21845 21691 

Îáï³ÛùÇ ï/ß 53554 57371 56379 58081 57934 

Ü³ÇñÇÇ ï/ß 33624 36601 36281 36990 36900 

ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½ 95944 109129 95826 105033 102884 

²ËáõñÛ³ÝÇ ï/ß 39989 45589 38151 41546 40409 

²Ù³ëÇ³ÛÇ ï/ß 6576 7686 5625 6306 6340 

²ÝÇÇ ï/ß 13080 14668 11922 13560 13625 

²ßáóùÇ ï/ß 9375 9917 8345 9090 9261 

²ñÃÇÏÇ ï/ß 26924 31269 31783 34531 33249 

êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½ 46051 48537 39269 46601 45752 

Î³å³ÝÇ ï/ß 7980 8413 6580 8203 7867 

¶áñÇëÇ ï/ß 19392 20610 17470 20982 20686 

Ø»ÕñÇÇ ï/ß 2538 2627 2255 2368 2243 
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êÇëÇ³ÝÇ ï/ß 16141 16741 12964 15048 14956 

ì³Ûáó ÓáñÇ Ù³ñ½ 34902 36392 30825 33875 33316 

ºÕ»·Ý³ÓáñÇ ï/ß 26319 27563 23571 26051 25617 

ì³ÛùÇ ï/ß 8583 8829 7254 7824 7699 

î³íáõßÇ Ù³ñ½ 78156 83655 66360 74423 73141 

¸ÇÉÇç³ÝÇ ù/Ñ 5602 6322 5371 6248 6039 

Æç¨³ÝÇ ï/ß 25095 27410 23343 26793 26952 

ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ ï/ß 25144 26473 19699 21910 21684 

î³íáõßÇ ï/ß 22315 23450 17947 19472 18446 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  1057080 1146858 1024647 1107567 1097670 

1. Աղյուսակը կազմված է թիվ 9, 10, 12, 13 վիճակագրական ժողովածուների տվյալների հիման 
վրա: 

  2001 թ. համեմատությամբ 2015 թ-ին ՀՀ գյուղական մշտական բնակչության թիվը  
նվազել է 49188-ով (4,3 % -ով) (աղ. 5):  Բացի Արմավիրից և Գեղարքունիքից գյուղական մշտական 
բնակչության թիվը նվազել է ՀՀ բոլոր մարզերում: 2001 թ. մարդահամարի տվյալներով ՀՀ-ում 
գյուղական առկա բնակչության թիվը մոտ 90 հազ.-ով պակաս էր մշտական բնակչության թվից,  
իսկ 2011 թ. մարդահամարի ժամանակ՝  շուրջ 83 հազ.-ով: Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, 
որ ՀՀ-ում գյուղական բնակչության մշտական և առկա թվաքանակի վերը նշված տար-
բերությունը ոչ միայն պահպանվում է, այլ էլ ավելի է մեծացել: Վերջին տասնամյակի ընթացքում 
ՀՀ գյուղական մշտական բնակչության թիվը նվազել է նաև համեմատաբար բարենպաստ  
բնաաշխարհագրական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման պայմաններ ունեցող Արագածոտի և 
Արարատի մարզերում (աղ.5):  

2001 թ. համեմատությամբ  2015 թ.-ին ՀՀ նախկին վարչական շրջաններից 28-ում  
գյուղական մշտական բնակչության թիվը նվազել է (աղ. 5), իսկ 2011-2015 թթ. ընթացքում՝  31-ում: 
2001-2015 թթ. ընթացքում ՀՀ-ում գյուղական մշտական բնակչության թիվն առավել  մեծ չափով 
նվազել է Լոռու (19.6 %-ով), Տավուշի (12.6 %) և Վայոց ձորի (8.6 %)  մարզերում, իսկ ամենաքիչը՝ 
Կոտայքի մարզում (1,6%):  

Գյուղական բնակչության թվաքանակի վերը նշված փոփոխություններն իրենց 
անմիջական ազդեցությունն են թողել նաև ՀՀ գյուղական բնակավայրերի ըստ մարդաքանակի 
տարբեր խմբերի բաշխվածության վրա: Այսպես՝ 1970 թ-ի համեմատությամբ 2015 թ. ՀՀ-ում 
մինչև հարյուր բնակիչ ունեցող գյուղերի թիվն ավելացել է 4.2 անգամ (աղ. 3): Եթե այդպիսիք 1970 
թ-ին կազմում էին ՀՀ գյուղերի  1.8 %-ը, ապա 2015 թ` 8,1 %-ը: Այդ ընթացքում 101-200 բնակիչ 
ունեցող գյուղերի թիվը ՀՀ-ում ավելացել է 1,6 անգամ՝ (48-ից՝ 82-ի):  Այդ տարիներին մինչև 200 
բնակիչ ունեցող մանր և փոքր գյուղերի թվաքանակի ավելացումը  հիմնականում տեղի է ունեցել 
201-500 բնակիչ ունեցող գյուղերի հաշվին: Վերջիններիս թիվը 1970 թ-ի համեմատությամբ 
նվազել է 66-ով (աղ.3): 

ՀՀ-ում մանր և փոքր գյուղերի թվի ավելացումն ավելի արագ տեմպերով է տեղի ունեցել 
հատկապես 1988-2015թթ. ընթացքում  (մինչև 200 բնակիչ ունեցող գյուղերի թիվը 1988 թ. 105-ից 
2015 թ. հասել է 150): Ներկայումս ՀՀ մշտական բնակչություն ունեցող գյուղերի 16.6 %-ը կազմում 
են մանր և փոքր գյուղերը, այն դեպքում, երբ 1988 թ. այդպիսիք կազմել են 11.6 %-ը, իսկ 1970 թ.` 
ընդամենը 7.1 %-ը: Այսինքն` 1970-2015 թթ. ընթացքում հանրապետությունում մինչև 200 բնակիչ 
ունեցող գյուղերի թիվն ավելացել են մոտ 1.8 անգամ:  

ՀՀ գյուղերի 29 %-ը 1970 թ. ուներ 501-1000 բնակիչ և դրանցում ապրում էր երկրի 
գյուղական բնակչության մոտ 19 %-ը: 1970-2015 թթ. ընթացքում այդպիսի գյուղերի թիվը նվազել է 
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93-ով, իսկ 2015 թ-ին դրանց բաժին էր ընկնում ՀՀ գյուղական բնակչության ընդամենը 10.2 %-ը: 
1970-2015 թթ. ընթացքում համեմատաբար կայուն է մնացել ըստ մարդաքանակի 1001-3000 
բնակիչ ունեցող գյուղերի խումբը: Չնայած դրանցում գյուղերի թիվը մնացել է գրեթե նույնը, 
սակայն 8.3  տոկոսային կետով նվազել է այդպիսի գյուղերի բնակչության բաժինը ՀՀ-ում (աղ. 3): 

 Հաջորդ նկատելի փոփոխությունն ըստ մարդաքանակի ՀՀ-ի գյուղական բնակավայրերի 
բաշխվածության մեջ տեղի է ունեցել խոշոր և գերխոշոր գյուղերի խմբերում (3001-5000 և 5000-ից 
ավելի մարդ ունեցող գյուղերը): 1970 թ-ի համեմատությամբ 2015 թ. 3000-ից ավելի բնակչություն 
ունեցող գյուղերի թիվը հանրապետությունում ավելացել է  մոտ 2.3 անգամ (47-ից՝ 106-ի): 
Առավել նկատելի է այդ ընթացքում 5000-ից ավելի մարդ ունեցող գյուղերի թվի աճը (ավելի քան 6 
անգամ): 1970 թ-ից հետո Հանրապետության գյուղական բնակչության ընդհանուր թվա-
քանակում ավելի քան 2 անգամ ավելացել է նաև 3000-ից ավելի մարդ ունեցող գյուղերի 
բնակչության բաժինը: Եթե 1970 թ. այդպիսի գյուղերում ապրում էր ՀՀ գյուղական բնակչության 
19.2 , ապա 2015 թ-ին` 39.3 %-ը: Այսինքն` ՀՀ մշտական բնակչություն ունեցող գյուղերի 11.6 %-ին 
(106 գյուղ) բաժին է ընկնում երկրի գյուղական բնակչության մոտ 40 %-ը: 

Այսպիսով, ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման (գյուղական բնակչության և բնակավայրերի) 
ձևավորման և շարժընթացի պատմաաշխարհագրական վերլուծության արդյունքների 
ընդհանրացումը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ. 

1. 19-րդ դարի 30-ական թվականներից մինչև 1920-ական թվականների սկիզբը Արևմտյան 
և Արևելյան Հայաստանում տեղի ունեցած պատմական իրադարձությունների, դրանց 
հետևանքով Արևմտյան Հայաստանից Արևելյան Հայաստան բնակչության ներհոսքի, ինչպես 
նաև ՀՀ ժամանակակից տարածքում ստեղծված քաղաքական իրավիճակի և սոցիալ-
տնտեսական գործոնների շնորհիվ հիմնական գծերով ձևավորվում է ՀՀ ժամանակակից 
գյուղական տարաբնակեցման հենքը (բնակավայրերի ցանցի հիմքը), 

2. 1831-1914 թթ-ի ընթացքում ՀՀ ժամանակակից տարածքում տեղի է ունեցել գյուղական 
բնակչության թվի կայուն աճ (1914 թ-ին գյուղական բնակչության թիվը 1831 թ-ի ցուցանիշը 
գերազանցում է ավելի քան 6 անգամ), գյուղերի թիվն ավելացել է 460-ով, գյուղերի միջին 
մարդաքանակը՝ 574-ով: 1914-1922 թթ-ին համաշխարհային պատերազմի, թուրքական ջարդերի, 
քաղաքացիական կռիվների, սովի ու համաճարակների հետևանքով գյուղական բնակչության 
թիվը նվազել է շուրջ 239 հազ-ով, գյուղերի թիվը՝ 56-ով, 

3. խորհրդային ժամանակաշրջանում ՀՀ-ում արդյունաբերության զարգացման աճի բարձր 
տեմպերը, ուրբանացման գործընթացը, երկրում տարվող ագրարային և տարածաշրջանային 
զարգացման քաղաքականությունը, բնակչության բարձր բնական աճը և միգրացիոն ակտի-
վությունն իրենց անմիջական ազդեցությունն են թողել ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման շարժ-
ընթացի վրա՝ պայմամավորելով քանակական և որակական փոփոխություններ ՀՀ գյուղական 
տարաբնակեցման մեջ: Տեղի է ունեցել գյուղական բնակչության թվի կայուն աճ, բնակավայրերի 
ցանցի   կայունացում, ըստ մարդաքանակի և ծովի մակարդակից ունեցած բարձրության համե-
մատ բնակչության բաշխման փոփոխություններ, 

4. թեև անկախացումից հետո ՀՀ գյուղական բնակավայրերի ցանցը քանակական առումով 
էական փոփոխություններ չի կրել, սակայն վերջին մոտ երկու տասնամյակի ընթացքում գրեթե 
բոլոր մարզերում և տարածաշրջաններում գյուղական մշտական և առկա բնակչության թվա-
քանակի նվազման պատճառով ՀՀ-ում առաջացել է ըստ մարդաքանակի գյուղական բնակա-
վայրերի տարբեր խմբերի միջև բնակչության բաշխվածության հարաբերակցությունների 
բևեռացում,  մասնավորապես՝ 2015 թ. դրությամբ մինչև 1000 բնակիչ ունեցող 493 գյուղերում (ՀՀ 
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մշտական բնակչություն ունեցող գյուղերի 54.1 %-ը) ապրում էր երկրի գյուղական բնակչության 
ընդամենը 15.7 %-ը, որի պատճառով արդյունավետ չեն օգտագործվում այդպիսի գյուղերի 
տարածքային և գյուղատնտեսական հողատարածքները և խոչընդոտում  դրանց սոցիալ-
տնտեսական զարգացմանը: 
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Аннотация. Основа сельских местностей на территории современной РА была заложена 
лишь во второй половине 19-oго века вследствие определенных политических и социально 
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экономических факторов и ряда исторических событий. В статье на основе анализа и 
обобщения фактических, картографических и статистических данных в хронологической 
последовательности представлены историко географические особенности  формирования и 
развития сельских территорий (в частности сельского населения и поселений) с 1831 по 2015 
гг.  
 
 
THE HISTORICAL-GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE RA RURAL AREAS FORMATION 
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A.H.Potosyan, PhD (geography), associate professor, YSU, 

 A.V.Grigoryan, PhD (geography), associate professor, ArSU,  
Sh.M. Kolyan, high school teacher 

       
Keywords: rural area, rural population, rural settlement, settlement population number, 

settlement dynamics, problems. 
Annotation: Due to historical events, the foundation of the RA rural areas has been laid 

under the influence of political and socio-economic factors occured during the second half of 19th 
century.  

Based on the analysis and generalization of factual, cartographic and statistical data, the rural 
areas (especially rural population and settlements) formation and historical-geographical features of 
dynamics during 1831-2015 in the RA are given in the article, according to chronological data.  
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 Բանալի  բառեր. երկրագրական հետազոտություն, լանդշաֆտների տարածական 
տեղաբաշխում, բնական միջավայր, բնական և մարդածին ռիսկեր, քարտեզագիտություն,  
հատուկ և ընդհանուր քարտեզագրություն: 
 Աշխարհագրական գիտության զարգացումը մեր հանրապետությունում, որպես գիտա-
կան հիմնարար ուղղություն, կապված է եղել մի քանի առանձնահատկությունների հետ, որոնց 
մեջ, թերևս առաջնային են համարվել անցած դարաշրջաններում Պատմական Հայաստանում 
տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական իրավիճակները, Հայկական լեռնաշխարհի 
և Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բնական համալիրների հետազոտություններով 
զբաղվող գիտությունների ձեռք բերած նվաճումները, ընդհանուր գիտատեխնիկական առաջըն-
թացը և այլն [6]: Բարդ են եղել նաև աշխարհագրական հետազոտությունների ոլորտում գտնվող 
օբյեկտները և երևույթները, քանի որ դրանք ընդգրկել են բնական միջավայրի  ինչպես 
անկենդան, այնպես էլ կենսածին ամբողջական համալիրները: Դժվար է եղել նաև  բնական և 
կամերալ ուսումնասիրություններից ստացված տեղեկատվության վերամշակման, դրանց գրա-
ֆիկական պատկերման ոչ բավարար միջոցների առկայությունը, ինչպես նաև տվյալ 
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բնագավառի մասնագետների գիտական ընդհանրացումներ կատարելու կարողությունները և 
այլն [5]: 
 Երկրագրական հետազոտությունների զարգացման գործընթացում պակաս նշանա-
կություն չեն ունեցել նաև աշխարհագրության նկատմամբ տարբեր ժամանակաշրջաններում 
հասարակության կողմից ներկայացվող պահանջները, հետազոտություններից  ստացված 
գիտական արդյունքների պրագմատիկ օգտագործման տեխնիկական հնարավորությունները և 
այլն: Այդ  ամենն իրենց հերթին, անշուշտ, կապված են եղել  յուրաքանչյուր պետության 
արտադրողական ուժերի ընդհանուր զարգացման և մի շարք այլ հանգամանքների հետ [1,5]: 
 Աշխարհագրական բնական համալիրային հետազոտությունների նշանակությունը էլ 
ավելի է կարևորվել հատկապես 20-րդ դարի  20-ական թվականներից սկսած, երբ նորաստեղծ 
մեր հանրապետության տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ էր իրականացնել 
բնական ռեսուրսների, հատկապես  ընդերքի հարստությունների հետազոտություններ, դրանց 
պաշարների գնահատման և ռացիոնալ օգտագործման հիմնախնդիրները գիտականորեն 
հիմնավորելու համար: Այդ ժամանակ առաջնային խնդիր է դառնում նաև համապատասխան 
ուղղություններով գիտահետազոտական դաշտային հետազոտությունների կազմակերպման 
համար հայրենական կադրերի պատրաստման հարցը, աշխարհագրական  գիտահետա-
զոտական կենտրոնների ստեղծման հանրապետության արտադրողական ուժերի և 
արտադրական հարաբերությունների միջոցների նոր ձևերի ու կարողությունների ավելի 
ռացիոնալ տարբերակների մշակման համար: Արդյունքում հանրապետությունում սկսվում էին 
ձևավորվել աշխարհագետ-գիտնականների կարողունակ խմբեր [7]: 
 Երկար ժամանակ պետականություն  չունեցող մեր հայրենիքում դեռևս չկային 
գիտահետազոտական հիմնարկներ, որոնք կկարողանային իրականացնել աշխարհագրական 
համալիրների բնական և սոցիալ-տնտեսական բաղադրիչների կամ դրանց առանձին տարրերի 
բաղադրամասային ճշգրիտ և հավաստի հետազոտություններ:  Աշխարհագրական բնական 
համալիրային հետազոտությունները առանձնակի նոր թափ են ստացել հատկապես 1958  թ-ից 
հետո, երբ ՀՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Երկրաբանական գիտությունների 
ինստիտուտում (ԵԳԻ) կազմակերպվել էր աշխարհագրության բաժինը: Այդ բաժնի նախնական 
աշխատանքները, որոնք ընթանում էին արդեն պլանավորված և ֆինանսավորվում էին 
պետության կողմից, նվիրված էին հանրապետությունում մինչ այդ գոյություն ունեցող 
աշխարհագրական որոշ հետազոտությունների գիտական ընդհանրացումների հավաքագրման, 
կարգաբանման և անհրաժեշտ մակարդակներով գնահատման հիմնախնդիրներին: Կուտակված 
գիտական նյութը հիմնականում արտահայտում էր մինչ այդ իրականացված տարբեր բնույթի, 
մասշտաբների ու հավաստիության հետազոտությունների արդյունքները, որոնց զգալի մասը 
տվյալ ժամանակաշրջանում ընդունված ավանդույթի համաձայն, կատարվել էին բնական 
լանդշաֆտային համալիրի առանձին  տարրերի ուսումնասիրությունների ձևով: Այդ ժամանա-
կահատվածում որոշակի մանրամասնությամբ  հետազոտվել էին հանրապետության ռելիեֆի, 
երկրաբանական կառուցվածքի, օգտակար հանածոների, կլիմայական պայմանների, հողերի, 
բուսականության,  ջրային և աշխատանքային ռեսուրսների որոշ առանձնահատկությունները: 
1930-1950-ական թթ. իրականացված  աշխարհագրական հետազոտությունների վերլուծությունը 
և ընդհանրացումները ցույց են տալիս, որ տվյալ ժամանակամիջոցում իրականացված հե-
տազոտություններն  արդեն իսկ ունեցել են իրենց որոշակի ուղղվածությունը և նպատակները: 
Այդ համատեքստում անհրաժեշտ ենք համարում շեշտել, որ. 

• դրանք որակապես տարբերվում են մինչ այդ իրականացված բոլոր հետազոտություն-
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ներից, որոնք ավելի շատ էին հիմնված դաշտային բնական հետազոտությունների նոր 
մեթոդների կիրառման վրա, 

• հետազոտությունների մեծ մասը կատարվել էին տեղական՝ այսինքն մեր ազգային 
կադրերի միջոցով, ովքեր արդեն համախմբվել էին նաև նորաստեղծ բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների՝ ԵՊՀ,ԵԺՏԻ, ՀՊՄՀ և մի քանի այլ գիտա-
հետազոտական կենտրոնների մեջ: 

• գիտական նոր մակարդակի վրա էր բարձրացել նաև աշխարհագրական դաշտային և 
կամերալ` հատկապես վիճակագրական հավաստի տվյալների վերլուծության մեթո-
դական և համընդհանուր հետազոտությունների մակարդակը: Այդ բոլորը  կապված էին, 
ինչպես հարակից մի քանի բնական, այնպես էլ աշխարհագրական համակարգի 
առանձին ճյուղային  գիտությունների ընդհանուր զարգացման հետ: 

Թերևս, շատ ավելի առանձնահատուկ էին այդ տարիներին իրականացված  հետա-
զոտություննեըը նաև այն իմաստով, որ դրանք կատարվում էին որոշակի գործնական-
կիրառական (պրագմատիկ), այսինքն կոնկրետ նպատակների համար`  դրանով իսկ հիմք 
դնելով  կառուցողական աշխարհագրությանը [4]: 

Հանրապետության տնտեսության ընդհանուր զարգացումը նորանոր պահանջներ էր 
ներկայացնում նաև քարտեզագրության, հատկապես թեմատիկ քարտեզագրության զար-
գացման համար: Անհրաժեշտ էր քարտեզագրել ռելիեֆի ծագումնաբանական և ձևաբանական 
տիպերը, դրանց ձևաչափական (մորֆոմետրիկական) և սեյսմիկ առանձնահատկությունները, 
ռելիեֆը վերափոխող արտածին պրոցեսները և երևույթները: Այդ ամենն, անշուշտ, 
անմիջականորեն առնչվում էր լեռնային բնատեխնածին գեոհամակարգերի տարածքները 
տնտեսական, առանց խոշոր ռիսկերի օգտագործման հետ: 

Գիտատեխնիկական ընդհանուր առաջընթացի հետ կապված, հանրապետության տարածքի 
տարբեր մասերում անընդհատ ավելանում էին նաև մարդածին ծանրաբեռնվածության բա-
ցասական հետևանքները, որոնք իրենց հերթին ավելի ու ավելի էին բարդացնում լեռնային 
բնատեխնածին գեոհաակարգերի  էկոլոգիական լարվածությունը և սրում բնապահպանական 
հիմնախնդիրները:  

Մեր հանրապետության համեմատաբար փոքր տարածքի վրա առկա են լանդշաֆտային այն 
բոլոր համալիրները, որոնք տարածվում են օրինակ, Մեծ Կովկասից, մինչև Հյուսիսային 
Սառուցյալ օվկիանոս ընկած ընդարձակ տարածքում: 

Լեռնային լանդշաֆտների համեմատաբար փուխր էկոլոգիական հավասարակշռության  
պայմաններում ռելիեֆի բնութագրությունը, դրա տնտեսա-էկոլոգիական գնահատումը 
պայմանավորված է ոչ միայն գիտաճանաչողական, այլ նաև կառուցողական նշանակությամբ: 

Առաջին արժեքավոր աշխատանքներից մեկը, որ ճանաչում բերեց ՀՀ ԳԱ ԵԳԻ աշխար-
հագրության բաժնին, դա աշխարհագրական հետազոտությունների հավաստի նյութերի 
գիտական մշակման ու գրաֆիկական, այսինքն՝ համալիր գիտա-տեղեկատու առաջին ատլասի 
ձևով  ամփոփումն էր («Հայկական աոցիալիստական ռեսպուբլիկայի ատլաս», Երևան-Մոսկվա, 
1961): Ատլասը կազմված էր 110  քարտեզներից, քարտեզասխեմաներից, աղյուսակներից և 
գրաֆիկական այլ տեղեկատվական նյութերից: 

Գիտական հագեցվածությամբ, ընդգրկված թեմատիկայով և կատարողական բարձր 
մակարդակով այդ  ատլասը նախկին ԽՍՀՄ-ում առաջինն էր և դասվում էր ռեգիոնալ լավագույն 
ազգային ատլասների շարքին: Այդ  գիտատեղեկատու ատլասին հաջորդեց ուսումնական 
«Հայկական ՍՍՀ աշխարհագրական ատլաս»-ի հրատարակությունը (1976 թ.), որը նախա-
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տեսված էր որպես ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցներում ՀՀ աշխար-
հագրության դասավանդման համար (գլխ.խմբ. ՀՀ ԳԱ թղթակից անդամ Ա.Բաղդասարյան): 

20-րդ դարի երկրորդ կեսի աշխարհագրական հիմնական հետազոտություններն արդեն 
ուղղորդվում էին աշխարհագրական տեսական գիտության ավելի խորացման ու թեմատիկայի 
ընդլայնման ուղղությամբ: Հստակեցվում էին նաև հետազոտությունների թեմաները, դրանց 
խորությունները, ծավալները, այդ թվում՝ 

1.  Ֆիզիկական աշխարհագրություն ոլորտում` (գեոմորֆոլոգիա, կլիմայագիտություն, 
լանդշաֆտագիտություն, ջրաբանություն և ժամանակակից ռելիեֆառաջացնող պրո-
ցեսներ, ֆիզիկաաշխարհագրական քարտեզագրություն, ֆիզիկաաշխարհագրական 
շրջանացում և այլն): 

2. Տնտեսական աշխարհագրություն ոլորտում (ռեգիոնալ տնտեսական աշխար-
հագրություն, բնակչության աշխարհագրություն, սպասարկման ոլորտ, տնտեսական 
քարտեզագրություն): Դա արդեն նոր որակական աստիճանի վրա էր բարձրացնում 
աշխարհագրական հիմնարար գիտությունը, որի հիմքի վրա պետք է զարգանային նաև 
այդ համակարգի մյուս ենթաուղղությունները: 
Աշխարհագրության բաժնի հետազոտությունների հիմնական  ուղղություններից մեկը 

բնական ու սոցիալ-տնտեսական համալիրների բաղադրամասային քարտեզագրման հիմնա-
հարցերն էին: Այդ աշխատանքները կանոնակարգելու և անհրաժեշտ խորությամբ իրակա-
նացնելու համար, բաժնում ստեղծվել էր թեմատիկ քարտեզագրության  գիտաարտադրական 
լաբորատորիա: 

Հանրապետության կլիմայական պայմանների, հատկապես ջերմության և խոնավության 
ռեժիմի կտրուկ փոփոխությունների և դրանց հետ կապված բացասական պրոցեսների և 
երևույթների հետևանքների անբավարար հետազոտությունները  գիտական անհրաժեշտ 
մակարդակի վրա բարձրացնելու համար, մեծ աշխատանքներ էին տարվում նաև ՀՀ օդերևու-
թաբանական կայաններից ստացվող վիճակագրական տվյալների մանրակրկիտ մշակման ու 
քարտեզագրման ուղղությամբ [8,9]: Իսկ 1975 թ. արդեն կազմվում և հրատարակվում է 
Հայաստանի կլիմայի 1:500.000  մասշտաբի  187  քարտեզներից կազմված առաջին ատլասը, որը 
չուներ իր նախատիպը  նախկին ԽՍՀՄ-ի ամբողջ տարածքում («Климатический атлас 
Армянской ССР», Ереван, 1975,  գլխավոր խմբագիր Ա.Բաղդասարյան): 

Հայաստանի Հանրապետության արիդ և սեմիարիդ կլիմայի պայմաններում մեծ 
նշանակություն ստացած կլիմայական ու օդերևութաբանական ուսումնասիրությունները միշտ 
էլ կապված են եղել նաև հանրապետության գետային համակարգերի, դրանց ռեժիմի, ծախսերի, 
տարեկան հոսքերի ու այլ առանձնահատկությունների հետ:  

Ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման հետազոտությունները և 
քարտեզագրման աշխատանքներն իրականացվում էին արդեն հատուկ կոմպլեկտավորված 
ջրագիտական խմբի միջոցով: Հետազոտություններից ստացված արդյունքների հիման վրա այդ 
տարիներին հրատարակվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության ջրագրական ատլասը 
(Гидрологический атлас Армении, 1990,  գլխ.խմբ. Ա.Բաղդասարյան)  [3, 10]: 

Հանրապետության համեմատաբար փոքր տարածքի հետ կապված առանձնակի 
ուշադրություն պետք է դարձվեր նաև հողային և անտառային ռեսուրսների հետազոտություն-
ների  և դրանց ռացիոնալ օգտագործման հիմնախնդիրների վրա: Առանձնակի կարևորվում էին 
հատկապես հողերի էրոզիայի, շրջակա միջավայրի ոչ արդարացված ձևափոխության, 
մթնոլորտի, ջրերի, հողերի աղտոտման նվազեցման հիմնախնդիրները: Իսկ այդ ամենին 
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հասնելու համար անհրաժեշտ էր կատարել աշխարհագրական համալիրային խոշորամաս-
շտաբ բնական հետազոտություններ, անալիտիկ և համադիրային (սինթետիկ) քարտեզագրում և 
այլ աշխատանքներ: Այդ տարիներին բաժնում ՀՀ ԳԱ թղթակից անդամ Ա. Բաղդասարյանի  
գլխավորությամբ արդեն ձևավորվել էր նաև լանդշաֆտագիտական հատուկ խումբը: Դաշտային 
արշավախմբային հետազոտությունների մեթոդներով իրականացվում էին ՀՀ  աշխար-
հագրական բոլոր ռեգիոնների 1:100000  և 1:50 000 մասշտաբների  լանդշաֆտային հե-
տազոտություններ և քարտեզագրման աշխատանքներ: Այդ աշխատանքների ընթացքում բաժնի 
աշխատակիցների կողմից մշակվել էր նաև լեռնային գեոհամակարգերի լանդշաֆտային հետա-
զոտությունների համար որոշակի մեթոդոլոգիա: Առաջին անգամ կազմվել էր նաև հան-
րապետության անտառների և կուրորտային ռեսուրսների 1:200 000   մասշտաբի քարտեզը [7]: 

Հանրապետության լեռնային բնատեխնածին  գեոհամակարգերում, որտեղ 
համեմատաբար հարթ տարածքները կազմում են ոչ ավելի քան 20 %, ներկայումս ակտիվ 
տարածում ունեն ինչպես ջրաէրոզիոն (ֆլյուվիալ), այնպես էլ ծանրահակ (գրավիտացիոն) և 
մթնոլորտային ծագման բազմաթիվ բացասական պրոցեսներ և երևույթներ: Վտանգավոր 
չափերի են հասնում հատկապես սելավային, սողանքային փլուզումների, գրունտների 
նստեցումների  և այլ բացասական երևույթները: Բարձր լեռնային շրջաններում աղետալի են 
նաև տարբեր հզորության ձնահյուսքերը, լեռնալանջերի  լերկացման պրոցեսները և այլն:  

Թվարկված և բազմաթիվ այլ բացասական երևույթների հետազոտությունների և 
քարտեզագրման համար բաժնում կոմպլեկտավորվել էին նաև գեոմորֆոլոգիական և 
ժամանակակից արտածին պրոցեսների հետազոտությունների հատուկ արշավախմբեր: Շուրջ 
20-25  տարիների ընթացքում (1970-1990  թթ.) բնական հետազոտությունների միջոցով այդ 
խմբերի աշխատակիցները 1:100 000 մասշտաբներով  քարտեզագրել են Արարատյան գոգավո-
րության, Շիրակ-Աշոցքի, Լոռի-Փամբակի, Աղստև-Տավուշի, Սևանի ավազանի, Վայքի և Զան-
գեզուրի (Սյունիքի) ֆիզիկաաշխարհագրական տարածաշրջանների ժամանակակից արտածին 
ռելիեֆառաջացնող պրոցեսները, իսկ առանձին գեոհամակարգերի համար նաև ռելիեֆի  
ժամանակակից դինամիկան [2]: Այդ  հետազոտությունների հիման վրա հրատարակվել է 
«Հայկական ՍՍՌ ֆիզիկական աշխարհագրություն» և «Հայկական ՍՍՌ գեոմորֆոլոգիան» 
ծավալուն մենագրությունները:  

Բաժնում հատուկ մեթոդիկա էր մշակված նաև բժշկաաշխարհագրական ու 
կուրորտոլոգիական դաշտային հետազոտությունների  կազմակերպման համար; 

Անթաքույց հպարտությամբ կարելի է արձանագրել, որ այն ամենը, ինչ հնարավոր եղավ 
վկայակոչել վերը շարադրվածի մեջ, վկայում է այն մասին, որ աշխարհագրության գլոբալ 
գոյության 2500 ամյա, իսկ Հայկական աշխարհագրության շուրջ քսանամյա զարգացման և 
կայացման ընթացքում, միշտ էլ այն ծառայել է մարդուն՝ մարդկային հասարակությանը ընդ-
հանրապես, առանց տարբերակելու բնակչության էթնիկական  առանձնահատկությունները: Այս 
իմաստով աշխարհագրությունը եղել է և մնում է ամենահումանիտար գիտություններից մեկը: 

Սակայն այդ ամենը անցյալ է: Ներկայումս ունենք  երիտասարդ պետություն, որը 
ժառանգվեց անհամեմատ զարգացած Հայաստանի սովետական սոցիալիստական հանրա-
պետությունից, միջազգային չափանիշներին համապատասխան  հմտության և կարողությամբ 
օժտված գիտական հզոր ներուժով: Սակայն 1992 թ. սկսած մի քանի  ոչ հեռատես պետական 
այրերի վարած անբնական քաղաքականության հետևանքով այդ ամենը անհետ վերացավ և 
վտանգի տակ հայտնվեց նաև աշխարհագրական գիտության զարգացման  հետագա ընթացքը:  
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Հայ աշխարհագրական մտքի զարգացումը դանդաղեց հատկապես ՀՀ ԳԱ ԵԳԻ 
աշխարհագրական բաժնի, ՀՀ ԳԱ առընթեր Հայկական  աշխարհագրական ընկերության 
վերացումից, Երևանի տնտեսագիտական համալսարանում աշխարհագրության ամբիոնի 
լուծարման, Հայկական ազգային ագրարային համալսարանում տնտեսական աշխարհագ-
րության դասավանդման դադարեցումից, բուհական համակարգում  կադրային սերնդա-
փոխության անկատարությունից, որի ընթացքում ասպարեզից հեռացան շուրջ 20-22 գիտության 
դոկտորներ, պրոֆեսորներ, որոնց տեղերը չհամալրվեցին: Հիմնովին խաթարվեց հայկական 
աշխարհագրական մտքի զարգացումը հանրապետությունում: Անցած շուրջ 20  տարիների 
ընթացքում վերը նշված աշխարհագրական գրեթե բոլոր ուղղություններով չի կազմակերպվել 
նաև դաշտային բնական հետազոտությունների համար անհրաժեշտ որևէ արշավախումբ: 

1990-ական թվականներից սկսած անհասկանալի պատճառներով աշխարհագրական 
ամբողջ  գործառույթներն ուղղվում էին  միայն դպրոցական և բուհական համակարգում 
աշխարհագրության դասավանդման  որոշ խնդիրների լուծման ուղղությամբ՝ հատկապես 
բուհական ընդունելության քննությունների, պետական ավարտական քննությունների 
հարցաշարերի, հարցատոմսերի, թեստերի և նման նյութերի  ստեղծման և հրատարակման 
ուղղություններով, գրեթե իսպառ բացառելով աշխարհագրական գիտատեսական և 
պրագմատիկ կիրառական հետազոտական աշխատանքները: 

Հանրապետությունում այսօր չունենք աշխարհագրական հետազոտությունների որևէ 
գիտական թեկուզ փոքր կենտրոն, չնայած դրա կարիքը հատկապես մեր տարածաշրջանում՝ 
կապված էկոլոգիական, բնապահպանական, ռելիեֆառաջացման ժամանակակից էքստրեմալ 
պայմանների հետ,  խիստ անհրաժեշտ են:  

Լեռնային բնատեխնածին գեոհամակարգերի յուրացումը տնտեսական տարբեր 
ոլորտներում ցանկալի և արդյունավետ չի կարող լինել առանց դրանց ռիսկային 
առանձնահատկությունների համալիր հետազոտությունների և քարտեզագրման: Ըստ էության, 
անհրաժեշտ է հնարավորինս վերականգնել նախկինում եղած հետազոտությունների որոշ  
ուղղություններ և կատարելագործել դրանց իրականացման նյութատեխնիկական և 
մեթոդոլոգիական բազան: 
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«ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԵՐԿԻ 

Մ.Ա.Մալխասյան, պ.գ.թ., , ասիստենտ, ԵՊՀ 
                                                 mmalkhasyan@ysu.am 

Բանալի բառեր.  Կլավդիոս Պտղոմեոս, Մեծ Հայքի սահմաններ, II դար, աշխար-
հագրական կոորդինատներ: 

Արշակունյաց հարստության օրոք Մեծ Հայքի թագավորության սահմաններն 
ուսումնասիրելու համար կարևոր սկզբնաղբյուր է հույն նշանավոր մաթեմատիկոս, 
աստղագետ, աշխարհագետ Կլավդիոս Պտղոմեոսի (մոտ 100 – մոտ 170 թթ.) «Աշ-
խարհագրություն» երկը [1]: Սույն աշխատանքը նպատակ ունի ցույց տալու Մեծ Հայքի 
«պտղոմեոսյան» սահմանները՝ առանձնակի ուշադրություն դարձնելով այն հանգա-
մանքին, որ Պտղոմեոսի նկարագրած կոորդինատները և սահմանանշումները հուշում 
են զգալի տարածք ընդգրկող պետության մասին:  

«Աշխարհագրության» ամբողջական բնագիրը հայերեն չի հրատարակվել: Մեծ 
Հայքին առնչվող հատվածը (գիրք V, գլուխ XIII) հայերեն թարգմանվել և մասամբ 
հրատարակվել է «Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա»-ի երկրորդ հատորում 
[2]: Պատմահամեմատական վերլուծություններ կատարելու համար օգտվել ենք հունա-
հռոմեական պատմագրության հուշարձաններից, որոնց մեջ սույն աշխատանքի համար 
առանձնակի կարևորություն ունի Պլինիոս Ավագի «Բնական պատմություն»-ը [3]: 
Հայկական սկզբնաղբյուրներից սույն աշխատանքի համար առավել օգտակար է 
Մովսես Խորենացուն վերագրվող «Աշխարհացոյց» երկը [4, 5], որն աղբյուրագիտական 
աղերսներ ունի Պտղոմեոսի «Աշխարհագրության» հետ: 

Մեր ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև թեմային առնչվող ուսում-
նասիրությունները: Նախևառաջ քննության ենք առել Ս. Երեմյանի [6] և Բ. 
Հարությունյանի [7]` «Աշխարհացոյց»-ին նվիրված աշխատանքներում «Աշխարհագ-
րության»-ն առնչվող հատվածական ուսումնասիրությունները: Ս. Երեմյանը և Բ. 
Հարությունյանն իրենց ուսումնասիրությունները նյութականացրել են` կազմելով Մեծ 
Հայքի քարտեզը` ըստ «Աշխարհագրության» [Հմմտ. 8]: Ն. Ադոնցի մի քանի 
ուսումնասիրություններում [9, 10] Փոքր Հայքին զուգահեռ երբեմն տեղ են գտել Մեծ 
Հայքի արևմտյան հատվածներին վերաբերող վերլուծություններ: Խնդրո առարկա 
թեմայի շուրջ անդրադարձներ են կատարվել նաև Գ. Սարգսյանի [11], Մ. Խաչատրյանի 
[12], Հ. Հարությունյանի [13, 14, 15] և այլոց կողմից: Վերջին տարիներին այս 
ուղղությամբ որոշ աշխատանքներ են իրականացվել նաև մեր կողմից [16, 17, 18]: 

Պտղոմեոսը «Աշխարհագրության»՝ Ասիայի III քարտեզի («Asiae Tabula Tertia») 
նկարագրության մեջ ներկայացնում է Մեծ Հայքի թագավորության սահմանները, շուրջ 
120 աշխարհագրական օբյեկտ, այդ թվում` 20 աշխարհ և 84 բնակավայր: Մեծ Հայքի 
նկարագրությունը տեղ է գտել Կողքիսի, Իբերիայի և Աղվանքի նկարագրությունից 
հետո, որոնք նույնպես ներառված են Ասիայի III քարտեզում [1, գլուխ X-XIII]:  

XV-XVIII դդ. եվրոպացի բազմաթիվ քարտեզագիրներ պատկերել են աշխարհի 
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պտղոմեոսյան քարտեզը` նրանում ուրույն տեղ հատկացնելով Ասիայի III քարտեզին: 
Բանն այն է, որ Մեծ Հայքում գտնվող Արարատ լեռը դիտվում էր որպես Նոյի տապանի 
հանգրվանատեղի, ուստի քրիստոնյա եվրոպացիների համար կարևոր էր 
աստվածաշնչյան վերստեղծման օջախի պատկերումը քարտեզի վրա: Ս. Երեմյանի 
կարծիքով՝ XV-XVIII դդ. կատարված պտղոմեոսյան քարտեզի վերակազմությունների 
հիմքում եղել են աշխարհագրական չճշտված կոորդինատներ [6, էջ 18], մինչդեռ դրանք 
ամենևին էլ մտացածին չէին և պարզապես հաշվարկային այլ հիմք և սկզբունքներ 
ունեին [16]: Աշխարհագրական կոորդինատների և քարտեզագրական պրոյեկցիաների 
հաշվարկների արդյունքում մենք հանգել ենք եզրակացության, որ Հին աշխարհում 
աշխարհագրական կոորդինատներ մատնանշող առաջին հեղինակը հանդիսացող 
Պտղոմեոսն ամենևին էլ չի հնարել Մեծ Հայքի տարածքի վերաբերյալ կոորդինատները 
[16], սակայն դրանք միաժամանակ ունեն որոշ շեղումներ, ընդ որում՝ Մեծ Հայքի 
կոորդինատների ընդհանուր դիտարկումը ցույց է տալիս, որ Պտղոմեոսը Մեծ Հայքն 
ավելի «լայն» է պատկերացրել, քան այն իրականում եղել է: Մեր կարծիքով՝ սա ոչ 
այնքան հաշվարկների անճշտության, որքան Մեծ Հայքի ունեցած տարածաշրջանային 
քաղաքական և տնտեսական դերի ընկալման արդյունք պետք է լիներ: Այդ իսկ 
պատճառով հարկավոր է անդրադառնալ Մեծ Հայքի պտղոմեոսյան նկարագրության 
ժամանակաշրջանի պատմաքաղաքական միջավայրի ընդհանուր բնութագրին, որը 
կարևոր է թագավորության սահմաններն ընկալելու գործում:  

66 թ. Մեծ Հայքի գահին է բազմել Պարթևստանի Արշակունյաց հարստության 
կրտսեր ճյուղը` հանձին Տրդատ I Արշակունու (66-76/88 թթ.): Արշակունիների օրոք Մեծ 
Հայքում հաստատվեց աշխարհների, այսինքն` նահանգների համակարգը: Փաստորեն, 
տեղի ունեցավ վարչամիավորների խոշորացում, քանի որ նախկին 120 
ստրատեգիաների փոխարեն ի հայտ եկան առնվազն 20 նոր վարչամիավորներ, որոնք 
առաջին անգամ նկարագրված են հենց Պտղոմեոսի երկում:  

Մեր նախորդ ուսումնասիրություններից մեկում արդեն իսկ ցույց ենք տվել, որ 
Մեծ Հայքին վերաբերող հատվածը պետք է գրառված լիներ Վաղարշ I-ի (117-140 թթ.) 
գահակալման առաջին շրջանում, այն է` մինչև 130 թ., քանի որ այստեղ առաջ են գալիս 
Պտղոմեոսի աշխարհագրական կոորդինատների սկզբնաղբյուրի՝ Պտղոմեոսի մոտ 
Վաղարշապատի մասին հիշատակության բացակայության և Մարինոս Տյուրոսցու 
աշխարհագրական երկի գրառման թվականի (100/114թ.) հանգամանքները [17]: 
Թվագրման այս խնդրից էլ հենց սկիզբ է առնում սահմանային մի հարցի ճշգրտման 
անհրաժեշտությունը: Մեծ Հայքի հարավային սահմանը նկարագրելիս Հյուսիսային 
Միջագետքի հետ սահմանագիծը ցույց տալիս նշվում է, որ այն անցնում էր Հայկական 
Տավրոսի լեռներով, Եփրատի արմունկով (որով սահմանազատվում էր Կիլիկյան 
Տավրոսից), Եփրատ և Տիգրիս գետերով ու Նիփատես (Նպատական) լեռներով: 
Վերջիններս սահմանազատում էին Հայաստանը «Ասորեստանից» [1, գլուխ XIII, 4]: Ըստ 
Ս. Երեմյանի՝ այստեղ հանդիպում ենք Տրայանոս կայսեր կողմից 116 թ. նվաճումից 
հետո հռոմեացիների կողմից «Ասորեստան» պրովինցիայի մեջ մտցված Ադիաբենեի 
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հետ [19, 20]: Չնայած որ 117 թ. Հադրիանոս կայսրը հանձնեց Ադիաբենեն Պարթևական 
թագավորությանը, այնուհանդերձ պետք է նկատել, որ Պտղոմեոսը, փաստորեն, գրել է 
հաստատապես 117 թ. հետո գոյություն ունեցած վարչաքաղաքական բաժանման 
մասին, այլապես դժվար է պատկերացնել, որ նա գրում է Մեծ Հայքի անկախ թագա-
վորության մասին և Նպատական լեռներին սամանակից է նշում Ասորեստան 
պրովինցիան, ուստի այստեղ իսկապես գործ ունենք Ադիաբենեի հետ:  

Ուշագրավ է, որ Պտղոմեոսը ջանում է մանրամասնորեն ներկայացնել Մեծ Հայքի 
սահմանները: Ստորև մեջբերում ենք նրա երկի` Մեծ Հայքի սահմանները ներկայացնող 
հատվածը. «Մեծ Հայքը հյուսիսից սահմանակից է Կողքիսի մի մասին, Իբերիային, 
Աղվանքին` Կյուրոս (իմա` Կուր – Մ.Մ.) գետով անցնող գծով:  

Արևմուտքից` Կապադովկիային, Եփրատ գետի մի մասի գծած գծով, և Կապա-
դովկիական Պոնտոսի այն մասով, որ հասնում է մինչև Կողքիս` Մոսքական լեռների 
գծած գծով:  

Արևելքից` Հիրկանյան (իմա` Կասպից – Մ.Մ.) ծովի այն մասին, որը Կյուրոս 
գետի գետաբերանից հասնում է մինչև 79°45՛ և 43°20՛ չափումներն ունեցող սահմանը 
(որի և Կյուրոս գետի գետաբերանի միջև գտնվում է նաև Արաքս գետի գետաբերանը` 
79°45՛ և 43°50՛), և Մարաստանին` այդտեղից դեպի Կասպիոս լեռը (իմա` Կասպիական 
լեռները – Մ.Մ.) ձգվող գծով, որի ծայրերն ունեն 79°, 42°30՛ և 80°30՛, 39°40՛ չափումները: 

Հարավից Մեծ Հայքը [սահմանակից է] Միջագետքին` Տավրոսի գծած գծով, որը 
հասնում է Եփրատ գետին այն տեղում, որի չափումներն են 71°30՛ և 38°, և Տիգրիս 
գետին` 75°30՛ և 38°30՛ չափումներն ունեցող վայրում, և Ասորեստանին՝ Նիփատես 
լեռան վրայով անցնող գծով, գրեթե ուղիղ մինչև Կասպիոս լեռան նշված սահմանը` այն 
գծով, որ ձգվում է Նիփատես լեռը» [1, գլուխ XIII, 1-4]: 

Ս. Երեմյանը, հենվելով Պտղոմեոսի ներկայացրած տվյալների վրա, հետևյալ 
կերպ է վերակազմել Մեծ Հայքի սահմանները. հյուսիսում սահմանակցում էր Կողքիսի 
մի մասին, այսինքն` Ճորոխ գետի ստորին հոսանքում գտնվող Եգր «փոքր աշխարհ»-ին, 
ապա Վիրքին և Աղվանքին` Կուր գետով: Արևմուտքից սահմանագիծն անցնում էր 
Եփրատ գետով, որը բաժանում էր Մեծ Հայքը Կապադովկիայի կազմում գտնվող Փոքր 
Հայքից, ապա Եփրատից հյուսիս-արևելք տարածվող Մոսխական լեռներով մինչև 
Կողքիս [19]: Արևելքից Մեծ Հայքի սահմանն էր Կասպից ծովը` Կուրի գետաբերանից 
մինչև ներկայիս Աստարայի մերձակայքը (ժամանակակից իրանա-ադրբեջանական 
սահմանի հարավարևելյան հատվածը), որտեղից սահմանը Մեդիա-Մարաստանից 
բաժանող Կասպիական լեռներով թեքվում էր դեպի արևմուտք: Հարավում Հյուսիսային 
Միջագետքի հետ սահմանագիծն անցնում էր Հայկական Տավրոսի լեռներով, Եփրատի 
արմունկով (որով սահմանազատվում էր Կիլիկյան Տավրոսից), Եփրատ և Տիգրիս 
գետերով ու Նպատական լեռներով: Վերջիններս սահմանազատում էին Հայաստանը 
«Ասորեստանից», այսինքն՝ «Ասորեստան» պրովինցիայի մեջ 116 թ. նվաճումից հետո 
մտցված Ադիաբենեից [19]:  

Ս. Երեմյանը միաժամանակ գտնում է, որ Պտղոմեոսի «Ասիայի երրորդ քարտեզ»-
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ում Մեծ Հայքը ներկայացված է ըստ մինչև 37 թ. ունեցած սահմանների [19, էջ 721, 
ծանոթ. 51]: Նրա համոզմամբ Պտղոմեոսի մոտ հիշատակվող Գոսարենեն ներկայացնող 
Գոդերձական կուսակալությունը 37 թ. պայմանագրով տրվել է Իբերիային, այսինքն` 
Վրաց թագավորությանը, ուստի կուսակալության հիշատակումը Մեծ Հայքի սահման-
ներում նշանակում է, որ գործ ունենք մինչև 37 թ. գոյություն ունեցած սահմանների հետ 
[19, էջ 725]: 

Նման եզրահանգման ճշմարտացիությունն ստուգելու համար անհրաժեշտ է 
քննության առնել 37 թ. հետո Մեծ Հայքի սահմանները ներկայացրած որևէ այլ հեղինակի 
երկ: Ժամանակագրական առումով ամենահամապատասխան հեղինակը Պլինիոս 
Ավագն է, ով գրեթե նույն սահմաններն է ներկայացնում. «Մեծ Հայքը, որ սկսվում է 
Պարիադրես (իմա` Պարխարյան կամ Պոնտական – Մ.Մ.) լեռներից, ինչպես ասացինք, 
Կապադովկիայից բաժանված է Եփրատով, և Եփրատից հետո Միջագետքից բաժանված 
է Տիգրիսով, որը նվազ հայտնի գետ չէ: Մեծ Հայքը ծնունդ է տալիս թե՛ մեկին, թե՛ մյուսին 
և կազմում է սկիզբը Միջագետքի… Այսպիսով` այն ձգում է իր սահմանը մինչև 
Ադիաբենե` նրանից բաժանված լինելով լայնակի մի լեռնաշղթայով, իսկ ձախ կողմում 
լայնությամբ տարածվում է մինչև Կյուրոս գետը` անցնելով Արաքս գետից այն կողմ, իսկ 
իր երկարությամբ տարածվում է մինչև Փոքր Հայքը, որից բաժանված է Եւքսինյան 
Պոնտոսի (իմա` Սև ծով – Մ.Մ.) մեջ թափվող Ապսարոս (իմա` Ճորոխ – Մ.Մ.) գետով և 
Ապսարոսին ծնունդ տվող Պարիադրես լեռներով» [2, էջ 288-289]: 

Հատկանշական է, որ Պլինիոս Ավագի մոտ հիշատակվում է Ադիաբենեն նույն 
այն տեղում, որտեղ հետագայում Պտղոմեոսը հիշատակում է Ասորեստանը: Այս 
փաստը ևս մեկ անգամ ամրագրում է մեր այն եզրահանգումը, որ Պտղոմեոսը 
ներկայացնում է ոչ թե մինչև 37 թ., այլ 117 թ. հաջորդող աշխարհաքաղաքական 
իրավիճակը տարածաշրջանում: 

Անհրաժեշտ է նաև ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ «Հայ ժո-
ղովրդի պատմության քրեստոմատիա»-ի առաջին հատորում Պլինիոսի աշխատանքը 
հայերեն հրատարկելիս Պ. Հովհաննիսյանը և Ա. Մովսիսյանը իրավացիորեն նկատում 
են, որ Ադիաբենեի և Մեծ Հայքի սահմանով ձգվող «լայնակի մի լեռնաշղթա»-ն 
Նիփատես (Նպատական) լեռներն են, որոնք գտնվում են Փոքր Խաբուր գետից դեպի 
արևելք [2, էջ 290, ծան. 14]: Այսպիսով` Մեծ Հայքի` Պլինիոսի և Պտղոմեոսի երկերում 
հիշատակվող սահմանները գրեթե նույնությամբ կրկնում են միմյանց: 

Գրեթե նույն պատկերն ենք հանդիպում նաև «Աշխարհացոյց»-ի համառոտ 
խմբագրության մեջ. «Քսան եւ եւթներորդ` Մեծ Հայք են, յելից կալով Կապադոկիոյ եւ 
Փոքր Հայոց, առ Եփրատ գետով, մերձ Տաւրոս լեառն, որ բաժանէ զնա ի Միջագետաց: Եւ 
ի հարաւոյ սահմանի Ասորեստանիւ եւ դառնայ առ Ատրպատականիւ ընդ Մարս մինչեւ 
ի մուտս Երասխայ եւ Կասբից ծով. իսկ ըստ հարաւոյ առ երի կալով Աղուանից եւ Վրաց 
եւ Եգեր մինչեւ ցնոյն դարձուածք Եփրատայ ի հարաւակոյս» [5, էջ 348, հմմտ. 21, սն. 122-
123]: Ի դեպ, այս հատվածը բացակայում է «ընդարձակ խմբագրության» մեջ [4, էջ 29, 
հմմտ. 22, էջ 217-218]: 
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Սկզբնաղբյուրներում շուրջ երեք դար շարունակաբար հանդիպող սահմանային 
նույնականությունը ցույց է տալիս, որ գործ ունենք հզոր պետության և ամուր 
վարչաքաղաքական համակարգի հետ: Այնուամենայնիվ, Պտղմեոսի մոտ նկարագրվող 
Մեծ Հայքի սահմանները հետաքրքրական ձևով տարբերվում են հարավ-արևելքում 
Պլինիոս Ավագի նշած սահմաններից: Այստեղ Պտղոմեոսը հիշատակում է Տիգրանոա-
մա քաղաքը: Գ. Սարգսյանի կարծիքով` Պտղոմեոսի հիշատակած Տիգրանոամա քա-
ղաքը համապատասխանում է Գողթնում Տիգրան Բ Մեծի կողմից հիմնած Տիգրանա-
վանին [23]: Ս. Երեմյանի և Բ. Հարությունյանի ուշադրությունից չի վրիպել այն հան-
գամանքը, որ Պտղոմեոսի հիշատակած Տիգրանավանի աշխարհագրական կոորդինատ-
ները չեն համընկնում Արցախի և Ուտիքի սահմանին Սեբեոսի կողմից հիշատակվող 
Տիգրանակերտ ավանի կամ էլ Գողթնում Մովսես Խորենացու հիշատակած 
Տիգրանավանին [24, 7, էջ 181]: Բացի այդ` պետք է նկատել այն հանգամանքը, որ այս 
Տիգրանոաման հիշատակվում է աշխարհների` Պտղոմեոսի առանձնացրած IV, այլ ոչ 
թե I խմբում (որտեղ էլ տեղ էին գտել Մեծ Հայքի հյուսիսարևելյան աշխարհները), ինչը 
ևս ցույց է տալիս, որ սա չի կարող Գողթնի կամ Արցախի Տիգրանակերտ ավաններից 
որևէ մեկը լինել: Ս. Երեմյանը և Բ. Հարությունյանը իրավացիորեն իրենց վերակազ-
մություններում Տիգրանոաման տեղադրել են Ատրպատականի Տիգրանավանի տեղում: 

Նման պայմաններում առաջ է գալիս այն խնդիրը, որ Ուրմիո լճի արևելյան ափին 
գտնվող ատրպատականյան հողերի մի մասը` ներառյալ Տիգրանավանը, պետք է 
ընդգրկված լինեին Մեծ Հայքի թագավորության սահմաններում` մի իրավիճակ, որը 
Արտաշեսյաններից միայն Տիգրան II Մեծի օրոք է եղել: Փաստորեն, այստեղ իսկապես 
գործ ունենք Մեծ Հայքի Արշակունիների թագավորության սահմանների հետ` նոր, 
Պարթևստանից ներմուծված համակարգով: Բանն այն է, որ դեռևս Տրդատ I-ի կառա-
վարման տարիներից հայ Արշակունի արքաներն իրենց պարթև ավագ Արշակունիներից 
ստացել էին ձեռական իշխանություն, այսինքն` արքայական անհատական ժառան-
գական տիրույթ, որն սկզբնաղբյուրներում հանդիպում է Հայոց թագավորի ձեռական 
իշխանություն, Հայկական Ատրպատական, Ատրպատիճք և «Ձեռին իշխանության 
տունն թագավորի Հայոց» անվանումներով [25, էջ 194, 214 և այլն, 26, էջ 468 և այլն]: 

Ատրպատականի արևելյան մասում Հայոց թագավորի ձեռական իշխանությունը 
մի կողմից Մեծ Հայքի թագավորության անբաժան մասն է, իսկ մյուս կողմից` առանձին 
կերպով չի թվարկվում աշխարհների շարքում: Նման պարագայում մենք հակված ենք 
կարծելու, որ սա իր կարգավիճակով սկզբունքային տեսանկյունից լիովին տարբերվող 
վարչամիավոր է եղել, որը կարող ենք պայմանականորեն «աշխարհ» անվանել: Սակայն 
պետք է ընկալել այն հանգամանքը, որ սա հայ Արշակունի թագավորների անհատական 
սեփականությունն էր, այսինքն` ոչ թե թագավորության մի վարչամիավոր էր, որը 
թագավորը ղեկավարում էր որևէ կուսակալի միջոցով, այլ բուն արքունի տիրույթ: 
Ուշագրավ է, որ V դ. հայ պատմիչ Փավստոս Բուզանդի տեղեկություններում 
ակնհայտորեն երևում են այս վարչամիավորի արքայապատկան կարգավիճակն ու 
տարածքի՝ Ուրմիո լճից հարավ-արևելք ձգվելու փաստը: Արշակ II-ի օրոք (350-368 թթ.) 
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պարսից Շապուհ II Երկարակյաց (309-379 թթ.) արքայի առաջին արշավանքը 
նկարագրելիս պատմիչը գրում է. «Իսկ սահմանապահքն թագավորին Հայոց, որ նստէին 
’ի Գանձակ Ատրպատականի, վաղ ազդ առնէին նմա զիրսն մինչև հասեալ էր նա ’ի սահ-
մանս Ատրպատականի» [25, էջ 214]: Ատրպատականի Գանձակ քաղաքի հիշատակումը 
հայոց թագավորության սահմաններում հստակ մատնացույց է անում, որ այս առիթով 
հիշատակված Ատրպատականը Մեծ Հայքի սահմաններում գտնվող առանձին վարչա-
միավոր է, որի սահմանապահները ներկայացվում են որպես «սահմանապահքն 
թագավորին Հայոց», այլ ոչ թե «սահմանապահքն թագավորութեանն Հայոց»: 

Ձեռական իշխանությունը շարունակեց Մեծ Հայքի թագավորության կազմի մեջ 
գտնվել ընդհուպ մինչև 387 թ., երբ Մեծ Հայքի հռոմեա-պարսկական առաջին 
բաժանումից հետո դրանք հանվեցին թագավորության կազմից և մտցվեցին Սասանյան 
Պարսկաստանի սահմանների մեջ:  

Այսպիսով` Պտղոմեոսի «Աշխարհագրություն» երկում հնարավոր է տեսնել II դ. I 
կեսի միջնամասի դրությամբ Մեծ Հայքի սահմանները և վարչատարածքային 
բաժանումը: Այն, ամենայն հավանականությամբ, արտացոլում է Վաղարշ I Արշակունու 
գահակալման առաջին շրջանում առկա իրավիճակը: Սահմանների նկարագրությունը 
ցույց է տալիս, որ գործ ունենք բավականին մեծ և հզոր պետության հետ, որի տարածքն 
ավելին էր, քան Մեծ Հայքի՝ ավանդաբար շուրջ 310 հազար կմ2 հաշվարկվող տարածքը 
և պետք է կազմեր մոտավորապես 330-350 հազար կմ2՝ ներառյալ թագավորի ձեռական 
իշխանությունը: Ընդ որում՝ Մեծ Հայքի մանրամասն նկարագրությունը հռոմեական 
էլիտան ներկայացնող հեղինակի երկում հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ Մեծ 
Հայքը II դ. դեռևս կարևոր տեղ էր զբաղեցնում Հին աշխարհի աշխարհաքաղաքական 
իրադրության մեջ: 
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ГРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ ПО “ГЕОГРАФИИ” КЛАВДИЯ 

ПТОЛЕМЕЯ  
М.А.Малхасян- к.и.н., ассистент, ЕГУ 

Ключевые слова:  Клавдий Птолемей, границы Великой Армении, II век, географические 
координаты. 
Аннотация. “География” Клавдия Птолемея (т. II, кн. V, гл. XIII) является  важным 
источником для исследования границ Великой Армении в середине II в. н. э. Результаты 
исследования показали, что Великая Армения занимала приблизительно площадь, которую 
занимала Армения согласно раннесредневековому армянскому источнику “Ашхарацуйц”. 
Используя историко-сравнительный метод, выявлено, что в “Географии” Клавдия Птолемея 
отражены границы Великой Армении во время правления царя Вагарша I Аршакида (117-
140).  

 
THE BORDERS OF GREATER ARMENIA IN CLAUDIUS PTOLEMY’S 

“GEOGRAPHY” 
M.A.Malkhasyan, PhD (in History), assistant, YSU 

Keywords: Claudius Ptolemy, the boarders of Greater Armenia (Armenia Maior), 2nd century, 
geographic coordinates. 
Annotation: Claudius Ptolemy’s “Geography” (vol. II, book V, chapter XIII) is an important 
source for the research on the borders of Greater Armenia in the middle of the 2nd century A.D.. 
Analysing the borders of the kingdom, we have concluded that Greater Armenia covered 
approximately the same territory mentioned in the early-medieval Armenian source 
“Ashkharhatsuyts”. Using the historical-comparative method we came to conclusion that in 
Claudius Ptolemy’s “Geography” the borders of  Greater Armenia are reflected in the period of 
King Vagharsh I Arshakuni (Vologases I Arsacid) rule (117-140).   
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Ֆրանսիայում հայագիտական հետազոտությունների հիմնադիր Ա. Ժ. Սեն-Մարտենը (1791-
1832), հիմնարար կերպով ուսումնասիրելով հին հունարեն և լատիներեն սկզբնաղբյուրները 
Հայաստանի պատմության և աշխարհագրության մասին, ղեկավարվելով Հայաստանի 
պատմական աշխարհագրության ամբողջական ընկալմամբ (Մեծ Հայք և Փոքր Հայք), գրել է. 
«Հայ, ինչպես նաև հույն և լատին աշխարհագետները Հայաստանը հիմնականում 2 մեծ մասերի 
են բաժանում. Մեծ Հայք, որը ձգվում է Եփրատից մինչև Կասպից ծով, և Փոքր Հայք, որը գտնվում 
է Մեծ Հայքից արևմուտք» [1]: Հիմնվելով Մովսես Խորենացու և Պրոկոպիոս Կեսարացու [2] 
հաղորդումների վրա՝ Սեն Մարտենը Հայաստանի հարավային հատվածը և հարակից 
տարածքները բնորոշել է Միջագետք Հայոց (Mésopotamie arménienne) եզրույթով (3):  

Հույն և լատին աշխարհագիրների Հայաստանի աշխարհագրական և պատմական 
նկարագրությունները նպաստեցին քարտեզագրության զարգացմանը Հայաստանում: Դրա վառ 
վկայությունը «Աշխարհացոյց»-ն է, որն ըստ Ս. Երեմյանի համաշխարհային աշխարհագրական 
և քարտեզագրական գրականության մեջ առաջին երկն է, որ շարունակում է անտիկ 
ժամանակաշրջանի աշխարհագրական գիտության ավանդույթները [4]: Սակայն, արաբական և 
դրան հաջորդած սելջուկ-թուրքական վայրագ ցեղերի արշավանքների հետևանքով առաջացած 
երկրի ծանր քաղաքական ու տնտեսական վիճակը երկար ժամանակով ընդհատեցին այդ 
գիտությունների հետագա զարգացումը Հայաստանում: 

XI-XIV դդ. Կիլիկիան Հայաստանը Եվրոպայի համար ստեղծեց բարենպաստ պայմաններ 
Արևելքի հետ քաղաքական ու տնտեսական կապեր հաստատելու համար: Սելջուկների 
արշավանքներից հետո այլևս բանուկ չէին այն ուղիները, որոնք անցնում էին Սև ծովի ու 
Հայաստանի խոշոր առևտրական կենտրոնների` Տրապիզոնի, Արծնի, Կարսի, Անիի և այլ 
քաղաքների միջով: Համաձայն Թ. Հակոբյանի՝ Լեռնային և Դաշտային Կիլիկիաների 
միավորումից հետո, հայկական պետության սահմանը 400  կմ երկարությամբ ձգվում էր 
Միջերկրական ծովի երկայնքով և ազատ ելք ուներ դեպի հյուսիս-իտալական քաղաք 
հանրապետությունները՝ Ճենովա և Վենետիկ [5]:  Առևտրական նոր ուղիներն անցնում էին 
Կիլիկիայով  ու մտնում Փոքր Ասիայի այն տարածքը, որը զավթված էր սելջուկների կողմից [6]: 
Այդ ժամանակաշրջանի եվրոպացի ծովագնացների, ճանապարհորդ առևտրականների կազմած 
ուղեցույցային ծովային քարտեզները` պորտոլաները, կարևոր տեղեկություններ են տալիս նաև 
Կիլիկայի հայկական Այաս, Կոռիկոս և մնացած այլ նավահանգիստների վերաբերյալ: Ռ. 
Գալչեանն իր աշխատությունում անդրադառնալով ծովային քարտեզներին՝ գրում է, որ այն 
պորտոլաները,  որոնք Միջերկրականի արևելքում նշում են Հայաստանը, ընդհանրապես 
այստեղ պատկերում են Արարատը` Նոյան տապանով, Հայկական բարձրավանդակի լեռները, 
որոնցից ակունք են առնում Եփրատ և Տիգրիս գետերը [7]: Տապանակիր Արարատ լեռան 
պատկերով արժեքավոր պորտոլաներից են 1339 թ. պատրաստված Անջելինօ Դուլսերտի, 
ինչպես նաև 1413 թ.՝ Մեսիա դը Վիլադեստեսի և 1450-թ.՝ «Էստենզէ» անվամբ հայտնի 
կատալոնյան քարտեզները [8]:  

Ծննդոց Գրքում Դրախտի տեղադրության, այնտեղից բխող գետերի, հատկապես Տիգրիսի և 
Եփրատի տեղորոշման, ու Արարատի՝ Նոյան տապանի հանգրվանելու վայրի կապակցությամբ 
հիշատակությունները եղել են ֆրանսիացի աստվածաբանների, միսիոներների, հետա-
զոտողների, մասնավորապես, քարտեզագիրների ուշադրության կենտրոնում: Այս առումով 
կարևոր է 1675 թ. Պ. Ստարկմենի փորագրած  Երկրային Դրախտի քարտեզը, որը ֆրանսահայ 
հիդրոգրաֆ Զ. Խանզանդյանը վերահրատարակել է իր «Հայաստանի պատմական 
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քարտեզագրության ատլաս»-ում [9]: Քարտեզում Եդեմը գտնվում է Վանա լճից արևելք, որտեղ 
Արարատի լեռներն են պատկերված:  

1724 թ. լույս է տեսնում Պիեր Մուլարտ-Սանսոնի «Դրախտի քարտեզն ըստ Մովսեսի Ծննդոց 
Բ գրքի», որտեղ Երկրային Դրախտը` Եդեմը, գտնվում է Հայաստանի կենտրոնում:  Քարտեզում 
պատկերված են Ադամը և Եվան  ու հավերժական կյանք մարմնավորող կենաց  ծառը [10]՝ « Եւ 
բուսոյց եւս տէր Աստուած յերկրէ զամենայն ծառ..., եւ զծառն կենաց ի մէջ դրախտին, եւ զծառն 
գիտելոյ զգիտութիւն բարւոյ եւ չարի» [11]:  

Պատմագրության մեջ Եդեմը դիտվել է  որպես աշխարհագրական անվանում` փնտրելով 
նրա տեղադրությունը տարբեր վայրերում: Սակայն դրա իմաստը Աստավածաշնչի ինչպես 
եբրայերեն «gab eden» և հունարեն «paraVdeisօõ th~õ trufh~õ», այնպես էլ հայերեն տեքստերում` 
«դրախտ Փափկութեան» է (Ծն., Բ 15-16) (12) և այն «Աստուծոյ տնկած դրախտի բնութագիրն է, այլ 
ոչ թե երկրի անուն, ինչպես պատկերացվել է հետագայում» [13]:  

Ֆրանսիացի աստվածաբան Դոմ Ագուստին Կալմեն (1672-1757 թթ.), նկատի ունենալով 
Ծննդոց գրքի հաղորդումները (Ծննդ., Բ, 8-10; Ը, 4), 1748 թ. լույս տեսած քարտեզում 
Հայաստանում է տեղադրել Դրախտը: Համաձայն Ա. Կալմեի՝ «Հայաստանում են գտնվում 
Եփրատի, Տիգրիսի, Արաքսի և Փիսոն գետերի ակունքները (Ծննդ., Բ, 11-15) .... որտեղ, ինչպես 
կարծում ենք գտնվում էր Երկրային Դրախտը... » («... où était le Paradis terrestre») [14]: Կալմեն 
վկայակոչելով հռոմեացի բանաստեղծ Վերգիլիոսին, որն Արաքսը նկարագրել է, որպես կամուրջ 
չհանդուրժող գետ [15], նշել է, որ Արաքսը Ծննդոց գրքում հիշատակված նույն Գեհոնն է, որ 
եբրայերենում  նշանակում է արագահոս [16]: 

Կալմեն կարևորել է հատկապես Արևելք հասկացությունը, որպես մարդկության սփռման 
վայր հիշատակումը, որն ըստ նրա պետք է Հայաստան երկիրը լինի [17]: Այսպիսի 
պատկերացումը բխում է Աստվածաշնչից, որտեղ ասվում է, որ դրախտը արևելքում է «Եւ տնկեաց 
Աստուած զդրախտն՝ յԵդեմն, ընդ արեւելս, եւ եդ անդ զմարդն զոր ստեղծ» [Ծննդ. Բ 8]: Կալմեն 
մեջբերոլով Եվսեբիոսի [18], Բերոսոսի [19] հաղորդումները ջրհեղեղի և Նոյան տապանի 
Հայաստանում հանգրվանելու, ինչպես նաև մեկնելով Եսայի և Դանիելի մարգարեություններում 
Արևելքի հիշատակումները [20], եզրակացրել է, որ «Իսկությունն այն է, որ այս երկրները, 
հատկապես Հայաստանը, գտնվում են հյուսիսում, բայց Արևելք` Պաղեստինի համամեմատ» 
[21]: 

Արևելք հասկացությունն ունի խորը արմատներ: Համաձայն Է. Դանիելյանի՝ «աստվա-
ծապաշտության վաղագույն ժամանակներում «արևելք» նշանակել է արևի ծագման և հանգս-
տանալու վայր: Շումերական (մ.թ.ա. III հազ.) և խեթական (մ.թ.ա. II հազ.) սկզբնաղբյուրներում 
որպես այդպիսին պատկերացվում էր Վանա և Ուրմիա լճերի տարածաշրջանը» [22]: Նման 
տեսակետը հիմնավորվում է հայկական այն ավանդույթով, որ  Վանա լիճը համարվել է արևի 
հանգստանալու տեղը. «Վարագայ լեռը, որոյ գագաթին վրայ ելլողը կը տեսնայ եղեր թէ ինչպէս 
արեւը վերջնալոյսին կը մտնէ ծովը կը լոգանայ, մաքրուելու եւ հանգչելու` ըրած ուղեւորութենէն: 
... Անոր անկողինը ծովու տակը ձգուած է փրփրի վրայ» [23]: 

Հայաստանը որպես Դրախտի և տապանակիր Արարատ լեռան երկիր է ներկայացված 1762 թ.  
քարտեզագիր Ժիյ Ռոբեր դը Վոգոնդիի (1688-1766) «Գրպանի փոքր» ատլասում: Քարտեզում 
երկրանունները նշված են միաժամանակ հին և նոր ժամանակաշրջանի առումով: Հայաստանը 
հարավում սահմանակից է Ասորեստանին և Միջագետքին, հարավ արևելքում՝ Ատրպա-
տականին,  հյուսիսում՝ Վիրքին:  Երկրային Դրախտը տեղադրված է Վանա լճի հյուսիս 
արևմտյան մասում [24]: 
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Վաղ միջնադարում քրիստոնեական երկրներներում պատմագիտական ընդհանրացումները 
համապատասխանեցվում էին Աստվածաշնչին: Պատմահայր Մովսես Խորենացին, հայոց 
ազգաբանության սկզբնավորումը կապելով աստվածաշնչյան ազգաբանության հետ, Նոյի երեք 
որդիներից Հաբեթի ժառանգներից Թորգոմից է սերել Հայկ նահապետին. «Թիրաս ծնանի 
«Թորգոմ. Թորգոմ ծնանի զՀայկ» [25]: Այս առումով հատկանշական է թագավորական առաջին 
աշխարհագրագետ Ֆիլիպ Բուաշի (1700-1773 թթ.) հեղինակած քարտեզը, որտեղ երկրները նշված 
են ըստ Նոյի որդիների ազգաբանության: Եդեմը գտնվում է Հայաստանում և այնտեղից սկիզբ 
առնող չորս գետերից Փիսոնը՝ Արաքս գետն է, իսկ Գեհոնը հոսում է դեպի հարավ` միանալով 
Տիգրիսին և Եփրատին: 

Արժեքավոր է Լ. Բրիոն դե լա Տուրի (1743-1803 թթ.)  «Երկրային Դրախտի, Արարատ լեռան և 
Բաբելոնի» քարտեզը, որը կազմված է աստղագիտական տվյալների հիման վրա [26]:  

Հայաստանն հոգևոր պատմության մեջ հայտնի է, որպես «սուրբ ծեսերի կամ օրենքների 
երկիր Արատտա» [27], լերինս Արարատայ անվանումներով: XIX դ. հեղինակ Վոլֆ Շարլ-Ժոզեֆ-
Ֆրանսուան արիացիների վերաբերյալ իր աշխատությունում գրել է. «Արարատը լեռ է, որն 
արիացիները դիտարկում էին որպես մարդկության սրբազան բնօրրան» (montagne que les Aryas 
regardaient comme le berceau sacré de l’humanité) [28]:  

Սեն-Մարտենն իր աշխատությունում բավականին մանրամասն անդրադարձել է 
Հայաստանի պատմաաշխարհագրական միջավայրի համապատասխանությանը Սուրբ Գրքի 

որոշ հաղորդումներին, նշելով, որ վերջինիս տարբեր հատվածների ուսումնասիրությունը, 

որտեղ խոսքը Թորգոմի հետնորդների բնակեցրած երկրամասերի մասին է, վկայում է, որ դրանց 

մի մասը «համապատասխանում է Արմենիա անունով երկրին» [29]:  
Գիտնականը նշում է, որ չնայած Արարատը Հայաստանում միշտ գործածվել է նահանգ 

նշանակությամբ, այն հավանաբար ի սկզբանե եղել է ամբողջ Հայաստանի անվանումը, որը 
«Սուրբ Գրքում գործածվել է միայն այն լեռնաշղթայի առումով, որտեղ Նոյի տապանն է կանգ 
առել» [30]:  

Սեն-Մարտենը ուշադրություն է դարձրել, որ «Յոթանասնից» թարգմանությունում, 

Հովսեպոսի «Հրեական հնախոսություն»-ում, Վուլգատայում և Աստվածաշնչի հայերեն 
թարգմանությունում պահպանվել է Արարատ անվանումը: Այն, կամ թարգմանվում է 
Հայաստանի լեռներ կամ էլ հայերի երկիր (les mots de Montagnes d’Arménie ou de Terre des 
Arméniens] [31]: Սեն-Մարտենը գրել է. «Ասորերենով Սուրբ Գրքի բոլոր թարգմանիչները 
և մեկնիչները, երբ չեն պահպանել Արարատ սկզբնական արտահայտությունը, այն 
փոխարինել են քրդերի լեռներ [32] արտահայտությամբ» [33]: Արարատը Կորդուքի հետ 

նույնացումը մերժելով` Սեն-Մարտենը նշել է, որ երկու տիպի թարգմանությունների 

արդյունքում ստեղծվել են երկու տարբեր կարծիքներ` ջրհեղեղից հետո տապանի կանգ 

առնելու վայրը տեղորոշելիս: Ըստ գիտնականի` Միջագետքի և Ասորիքի հյուսիսում 

տապանի հանգրվանելու տեսակետը հիմնականում ընդունվել է արևելյան 

քրիստոնյաների, ասորիների ու արաբների կողմից [34]: 
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Նկ. 1  Պիեր Մուլարտ-Սանսոն,  «Երկրային Դրախտի քարտեզը ըստ Մովսեսի Ծննդոց Բ 

գրքի»  -1724 թ. 
 
Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ Հին Կտակարանի ասորերեն Պեշիտտա և 

հետագայում՝ արաբերեն թարգմանություններում Կարդու կամ Քարդու անվանումը 
գործածվել է Արարատ անվան փոխարեն: 1947 թ. Մեռյալ ծովի հյուսիս արևմտյան 
կողմում գտնվող Կումրանի քարայրներից մեկում հայտնաբերված ձեռագրերեը ցույց են 
տալիս, որ Աստվածաշնչի  տեքստն անհամեմատ ավելի նոր է, քան Կումրանի ձեռագիրը, 
որում Նոյի տապանն իջնում է Արարատի լեռներում [35]: 
  Արարատի ոգեղենությունն արտացոլվել է միսիոներներ Գիյոմ դե Ռուբրուկի (1220-
1293), ճանապարհորդներ` Ժան-Բատիստ Շարդենի (1643-1713), Ամեդե Ժոբերի (1779-1847), Ֆր.  
Դյուբուա դե Մոնպերեի (1798- 1850) և այլոց հուշերում:  

XIII դարի երկրորդ կեսին Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս IX–ի (1226-1270 թթ.) 

հանձնարարականով Արևելք ուղևորված ֆրանցիսկյան վանական Գիյոմ դե Ռուբրուկն իր 

ճանապարհորդության ընթացքում անցել է նաև Հայաստանով: Նա հիշատակել է Աստվածաշնչի 

տեղեկությունն ասորեստանյան հայրասպան արքայորդիների փախուստի մասին Արարատի 

երկիր, որը նույն Հայաստանն է [36]:  
Մեծ ակնածանքով է Ռուբրուկը ներկայացնում Արարատ-Մասիս լեռան մասին իրեն 

հանդիպած հայ ծերունու պատմած ավանդությունը, թե ինչու չի կարելի բարձրանալ գագաթը. 
«Ոչ մեկը չի կարող Մասիսը բարձրանալ, քանզի այն աշխարհի մայրն է» [37]: 
Ֆրանսիացի ճանապարհորդ Ժան-Բատիստ Շարդենը (1643-1713) իր գրառումներում 
մանրամասն անդրադառնում է ջրհեղեղի, Նոյան տապանի վերաբերյալ սկզբնաղբյուրների 
տեղեկությանը: Նա նշում է, որ Սուրբ գրքում, ամեն տեղ, որտեղ հիշատակվում է Հայաստանը, 
Արարատ է անվանված: Շարդենը մեծ հիացմունքով է խոսում Հայաստանի մասին և այն 
Դրախտի երկիր է համարում, քանի որ  «սա Ասիայի ամենագեղեցիկ և ամենաբերրի երկրներից 



49 
 

մեկն է: Յոթ գետեր են այն ողողում [38], դա է պատճառը, որ Հին Կտակարանի մեկնիչները 
Երկրային դրախտը տեղադրեն այստեղ» [39]: 
Ֆրասիացի ճանապարհորդների ուղեգրությունների հիման վրա կազմվել են քարտեզներ, որոնք 
արժեքավոր սկզբնաբյուր են Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական և հոգևոր ու նյութական 
մշակույթի պատմության ու աշխարհագրության ուսումնասիրության համար: 
 Այս առումով կարևոր է հատկապես Նապոլեոնի կողմից գաղտնի առաքելությամբ 
Պարսկաստան ուղևորություն կատարած արևելագետ Պիեր Ամեդե Ժոբերի  աշխատությունը: 
Գրքի վերջում նրա գրառումների հիման վրա կազմված քարտեզը արժեքավոր է հատկապես 
տեղանունների առումով [40]: 

 Այսպիսով, XVII-XIX դդ. Հայաստանի քաղաքակրթական արժևորումը Ֆրանսիայում տեղի է 
ունեցել համաշխարհային պատմահոգևոր երևույթների աստվածաշնչյան ընկալումների լույսի 
ներքո:  Ծննդոց գրքի հաղորդումները հիմք են հանդիսացել եվրոպացի, մասնավորապես 
ֆրանսիացի քարտեզագիրների և աշխարհագրագետների համար Հայաստանը նշել, որպես 
Դրախտի և տապանակիր լեռան երկիր: 
 

Գրականության ցանկ 
1. Saint-Martin A.-J., Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie, Paris, 1818, v. I, p. 17. 
2. Պրոկոպիոս Կեսարացու հաղորդմամբ` «Գետի այս կողմը գտնվող [երկիրը], որը [Եփրատի] և 

Տիգրիսի մեջտեղում է, բնական է, կոչվում է Միջագետք, որի մի մասն ունի այլ անուն ևս. այսպես, 
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շրջակայքով կոչում Օսրոենե՝ Օսրոեսի անունով, որն անցյալում թագավորել էր այնտեղ, երբ այդ 
երկիրը դաշնակից էր պարսիկներին» (Պրոկոպիոս Կեսարացի, Բյուզանդական աղբյուրներ Ա, 
թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ Հր. Բարթիկյանի, Ե., 1967, էջ 45); 
Procopius De bello Persico I, 17. 

3. Սեն-Մարտենը նշել է, որ Միջագետք Հայոցի մեջ ընդգրկված էին Մծբինը, Եդեսիան և Ադիաբենը 
(Տե՛ս Saint-Martin A.J., Fragment d’une histoire des Arsacides, Paris, 1850, t. I, p. 113; Հմմտ. Bibliothèque 
historique arménienne ou choix des principaux historiens Arméniens traduits en français et accompagnés 
de notes historiques et géographiques par E. Dulaurier, Paris, 1858, p. VII): Համաձայն Հովսեփոս 
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կատարված բարերարությունների համար, «…պարգևեց նրան ընդարձակ և բերրի մի երկիր, այն 
վերցնելով հայոց թագավորից: Այդ երկիրը կոչվում է Նիսիբիս և այնտեղ նախկինում 
մակեդոնացիները կառուցել էին Անտիոք քաղաքը…» (Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի 
մասին, Հին հունական աղբյուրներ, Հովսեփոս Փլավիոս, Դիոն Կասիոս, թարգմանություն 
բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ Ս. Մ. Կրկյաշարյանի, Հրեական հնախոսություն, 
Ե., 1976, էջ 85):  

4. Երեմյան Ս.Տ., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, Ե., 1963, էջ 12: 
5. Հակոբյան Թ. Խ., Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն, Ե., 1968, էջ 348: 
6. Զուլալյան Մ.Կ., Հայ ժողովրդի XIII-XVIII դարերի պատմության հարցերը՝ ըստ եվրոպացի 

հեղինակների, Ե., 1990, էջ 10-11: 
7. Գալչեան Ռ., Հայաստանը համաշխարհային քարտեզագրութեան մէջ, Ե., 2005, էջ 23: 
8. Գալչեան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 94, 98, 99: 
9. Khanzadian Z., Atlas de cartographie hstorique de l’Arménie, Courbevoie (Seine), 1960. 
10. Հայ միջնադարյան տաղագետ Ազարիա Ջուղայեցին գործածում է Բան ծառ արտահայտությունը. 

«Ապա էառ զԵւայ կողէն Ադամայ, Ուտել անմահ պտղոյն, որ ի դրախտին կայ, Բան ծառ մի 
պատուիրաց թէ չուտել նմա, Եւ յորժամ կերիցէ մահու տիրանայ» (Մեյթիխանյան Փ.Գ., 
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Աստվածաշնչի և Հայոց սուրբանվանց բառարան (ըստ V-XX դարերի հայ բանաստեղծության, Ե., 
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11. Գիրք Աստուածաշունչք Հին եւ Նոր Կտակարանաց, Վենետիկ, 1860, Ծննդ., Բ, 9: 
12. Նույն ձևով գործածված է Ծննդոցի Գ 23-24-ում. «Եւ եհան արձակեաց զնա Տէր Աստուած ի 

դրախտէ անտի փափկութեան՝ գործել զերկիր ուստ առաւ»: 
13. Դանիելյան Է. Լ., Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու հոգևոր 

ակունքները և պատմական նշանակությունը, Ե., 1997, էջ 19: 
14. Dictionnaire historique, archéologique, philologique, géographique et littéral de la Bible par le Rev. Père dom 

Augustin Calmet, quatrième édition, revue, corrigée, complétée et actualisée par A. F. Jame, publiée par M. 
l’abbé Migne, t. I, Paris, 1846, p. 586-587. 

15. Vergil, Aeneid, lib. VIII. 728. 
16. Dictionnaire historique, archéologique, philologique, p. 534-535. 
17. Calmet D. A., Nouvelles dissertations sur plusieurs questions importantes et curieuses, 1720, Paris, p. 144, 

145. 
18. «Եւ ի նաւէն` ուր չոգաւ դադարեաց ի Հայս, եւ ցայժմ սակաւ ինչ մասն ի Կորդուացւոց լերինն ի 

Հայոց աշխարհին մնալ նշխար ասեն» (Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանականք, էջ 36-37): 
19. «Ասվում է, թե մինչև հիմա էլ նավի մի մասը գտնվում է Հայաստանում, Կորդվաց լեռների մոտ, և 

որ ոմանք (նրա վրայից) պոկելով կուպրի կտորներ են բերում, և մարդիկ դրանք կրում են իրենց 
վրա, իբրև հուռութք» (Հին հունական աղբյուրներ Ա, Հովսեպոս Փլավիոս, Դիոն Կասիոս, 
Հրեական հնախոսություն, էջ 55): 

20. Եսայի, XLVI. 11; Դանիէլ, X. 44: 
21. Calmet D. A., Nouvelles dissertations…, p. 145. 
22. Դանիելյան Է. Լ., նշվ. աշխ., էջ 18: 
23. Սրուանձտեանց Գ. Վ., Գրոց ու բրոց եւ Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ, Կ. Պօլիս, 1874, էջ 107, 

109-110 : 
24. Գալչեան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 212: 
25. Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Ե., 1991, էջ 19: 
26. http://westernarmeniatv.com/en/media/armenia-forgotten-paradise/ 
27.Մ.թ.ա. III հազարամյակի շումերական հերոսապատում-պոեմում հիշատակվող Արատտայի              
(Kramer S. N. Enmerkar and the Lord of Aratta: a Summerian Epic Tale of Iraq and Iran, Philadelphia, 1952) 
տեղադրությունը Լ. Պետրոսյանն առաջարկել է Հայկական լեռնաշխարհում: Նա Արատտա 
անվանումը համեմատել է Արարատ (Ուրարտու) անվանման հետ [Պետրոսյան Լ., Հայ ժողովրդի 
փոխադրամիջոցներ (Հայ ազգաբանություն և բանահյուսություն, ժողովածու, 6, Ե., 1974, էջ 123), 
Մովսիսյան Ա., Հնագույն պետությունը Հայաստանում, Արատտա, Ե., 1992, էջ 29-32]: 

28. Charles-Joseph-François (Gal) Wolff, Recherches sur les Aryas, 1893, p. 128. 

29.  Saint-Martin A. J., Mémoires historiques et géographiques..., t. I, p. 258.  
30. Saint-Martin A. J., նշվ. աշխ., էջ 260: Արարատ լեռան անունը նույնացնելով §Աշխարհացոյց¦-ի 

Այրարատ նահանգի անվան, իսկ Աստվածաշնչի հաղորդման մեկնությամբª ամբողջ Հայաստանի 

հետ Ղ. ԻնճիՃյանը իրավացիորեն գրել է. §Արարատ էր բնիկ անուն դաշտին, որոյ և շրջակայ 
սահման կացոյց ապա զմին ի հնգետասան նահանգաց Մեծին Հայոց, յանուն նորին նոյնպէս 

անուանեալ Արարատ. և զի այս նահանգ եղև արքայանիստ թագաւորութեան Հայոց, մինչև կալուած 

արքայի կոչել զայն Խորենացւոյն (§յԱյրարատ ի կալուածս արքայի¦,  Բ, ԿԱ): Նմին իրի համօրէն 

աշխարհս Հայոց բազում ուրեք յօտարազգ ի մատենագրացª յաւէտ ի սուրբ գրոցª կոչեցաւ Արարատ: 

Վասն որոյ ուրանօր ի սուրբ գրոց եբրայեցւոց լերինք Արարատու կոչին, զԱրարատն չէ պարտ 

առնուլ անդ իբր անուն սեփական լերին, այլ սեփական աշխարհին. որպէս թէ ասէր լերինք 

Արարատեան աշխարհին. այս ինքն է Հայաստանեաց: Եւ սխալին որք զհակառակն դնեն. որպէս թէ 

սուրբ գիրք եբրայականք Արարատ անուամբ միայն զգօտի լերանցն համարինª ուր հանգեաւ 

http://westernarmeniatv.com/en/media/armenia-forgotten-paradise/
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34.  Saint-Martin A. J., նշվ. աշխ., էջ 261: 
35.  Les textes du Qumran traduits et annotés par J. Carmignac, E. Cothenet et H. Lignée, Paris, 1963, p. 225. Joseph A. 

Fitzmyer, The Genesis Apocryphon of Qumran Cave 1 (1Q20): A Commentary, Roma, 2004, p. 83. Տե՛ս նաև` Գ. 
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37.  G. de Rubrouck, նշվ. աշխ., էջ 286: 
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ИСТОРИКО-ДУХОВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ АРМЕНИИ 
 В КАРТАХ ФРАНЦУЗСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ XVII-XIX ВЕКОВ 

А.В. Думикян- к.и.н., инст. ист. НАН РА 
Ключевые слова:  Армения, картография, Книга Бытия, Арарат-Масис,  Ноев ковчег, Рай. 
Аннотация. Картография, сформированная в древности в средние века была дополнена 
библейским материалом. Примечательно, что Армения  в числе других стран занимает 
видное место на античных и на средневековых картах. 

В XVII-XVIII вв. во Франции была дана оценка цивилизационного значения Армении  
в свете библейских представлений об исторических событиях  и духовных явлениях. 

В Книге Бытия упоминания о местоположении Рая, берущих там начало реках, в 
особенности Тигра и Евфрата, о Ноевом ковчеге и горе Арарат, находились в центре 
внимания французских теологов, миссионеров, некоторых исследователей и  в особенности 
картографов.  

С этой точки зрения важны карты французского экзегета Дом Огюстена Кальме (1672-
1757), королевских географов и картографов Робера де Вогонди (1688–1766), Филиппа 
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Бюаша (1700-1773), Луи Бриона де ла Тура (1743-1803), где Армения представлена как 
страна Рая, пристанищем Ноева ковчега на горе Арарат и колыбелью человечества. 

 
HISTORICAL-SPIRITUAL PERCEPTION OF ARMENIA 

IN THE MAPS OF THE XVII-XIX CENTURIES FRENCH RESEARCHERS 
A.V. Dumikyan, PhD (հistory), Institute of History of NAS RA 

 
Keywords: Armenia, cartography, Book of Genesis, Ararat –Masis, Noah’s Ark, Paradise.  
Annotation: Cartography formed in the ancient era was supplemented with the Biblical contents in 
the Middle Ages. It is noteworthy that Armenia, among other countries, occupies a prominent place 
on antique and medieval maps.  

In XVII-XVIII cc. the civilizational appreciation of Armenia in France took place in the light 
of the biblical perceptions of world historical and spiritual phenomena. 

In the Book of Genesis, the records about the location of Paradise, the rivers flowing from 
there, especially Tigris and Euphrates, and Ararat – the place of Noah's ark landing, were in the 
spotlight of French theologians, missionaries, researchers, particularly cartographers. 

From this point of view maps of the French theologist Dom Augustin Calmet (1672-1757), of 
royal geographers and cartographers Robert de Vaugondy (1688–1766), Phillippe Buache (1700-
1773), Louis Brion de la Tour (1743-1803), where Armenia is represented as the land of Paradise, 
the haven of Noa’s Ark - Mount Ararat, and the cradle of humanity.  

 
ԱՐՑԱԽԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՈՐՈՇ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՓՈՐՁ 

 
 Յու.Ա.Առաքելյան, աշխ.գիտ.թեկ, դոցենտ, ԱրՊՀ 

Ք.Բ.Բալայան, ասիստենտ, ԱրՊՀ 
Ա.Վ.Հայրապետյան , մագիստրանտ, ԱրՊՀ 

 
Բանալի բառեր. անվանակոչում, տեղանուն, օբյեկտ, Հոռեկա, Գիհոն, Արախես, դրախտ, 
տափաստան: 

 Հայոց տեղանունների վերաբերյալ պատմական և այլ աշխարհագրական 
տեղեկություններ կան դեռևս հնագույն ժամանակներից, որոնք կրում են հայ ժողովրդի 
պատմական և մշակութային գործունեության կնիքը: Տեղանուններն ի տարբերություն այլ 
հնագիտական արժեքների, իրենց մեջ կրում են ժողովրդի լեզվական, հնչյունային և պատմական 
հիշողություններ, որը բարձրացնում է տեղանվան պատմական և տեղեկատվական արժեքը: 
 Յուրաքանչյուր անվան մեջ առկա է կոնկրետ պատմական իմաստ, որն իր արմատներով 
սերտորեն կապված է ազգային մշակույթի և պատմության հետ, դրանով իսկ արժանի է 
հոգատար վերաբերմունքի և պահպանության: 
 Անհետացած տեղանունն անփոխարինելի կորուստ է: Օտարահունչ և ձևափոխված 
անվանումներն էլ կորցնում են իրենց ազգային նկարագիրը: Ժամանակի ընթացքում 
տառադարձված, ձևափոխված, հնչյունափոխված տեղանունն անճանաչելի է դառնում: Նման 
դեպքում տեղանունն արտաքին նմանությամբ հարմարեցվում է առօրյա լեզվամտայնական 
իրավիճակին, տրվում մտացածին բացատրություն:[1] 
 Հայոց թշնամիները մեր ժողովրդին հաղթելու առաջին գործոնը մշտապես դիտել են ոչ 
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միայն բնաջնջումը, այլ նաև մեր տեղանունների սեփականացումը`աղճատելու, թարգմանելու 
միջոցով: 
 Մինչ սոցիալիստական համակարգի փլուզումը Ուկրաինայում և Լեհաստանում արդեն 
կատարվում էին տեղանունների ուսումնասիրություն [8] : 

Սոցհամակարգի փլուզումից հետո արևելաեվրոպական և հետխորհրդային երկրները 
իսպառ վերացրել են իրենց համար օտար հնչեղություն ունեցող աշխարհագրական օբյեկտների 
անվանումները` վերականգնելով պատմականը կամ փոխարինելով նորով [9]: 
 Ներկայումս լինելով մեր երկրի տերը, մեր տեղանունների անվանակոչման իրավունքը 
մերն է, հետևաբար մենք ենք պատասխանատու թե´ անցյալի, և թե´ ապագայի առաջ: Չնայած 
այսօր էլ վերականգնման անվան տակ հաճախ աղավաղում ենք աշխարհագրական օբյեկտների 
անունները: 
 Արցախում պատմական անուն չունեցող աշխարհագրական օբյեկտներ չկան: Դրանք 
երբեմն այնքան հին են, որքան հայոց լեզուն, և որպես լեզվի և պատմության հնության ապացույց 
դրանք պետք է վերադարձվեն Հայաստանի աշխարհագրական օբյեկտներին: Արցախի 
տեղանունների համակարգն անընդհատ խաթարվել է օտարահունչ անուններով: Բազմիցս 
ներխուժած հրոսակներն անցնելով նստակյաց կյանքի, կամ էլ թեկուզ հեռանալով մեր պատմա-
կան տարածքից, առաջին հերթին նպատակաուղղված թարգմանել են մեր տարածքի աշխար-
հագրական օբյեկտների անունները, կամ ուղղակի տեղանունը հարմարեցրել են իրենց քիմքին: 
 Արցախյան շարժումը հասունացրեց տեղանվանափոխության խնդիրը: Ծավալվեց լայն 
շարժում, որի նպատակն էր հրաժարվել հայոց բնակավայրերի օտարահունչ անվանումներից: 
Սակայն այդ ամենը հիմնականում կատարվում էր հապճեպորեն, որի հետևանքով 
տեղանուններին տրվում էին կամայական անվանումներ:  Այդ ամենից ելնելով` ստորև 
ներկայացնում ենք Արցախի Հանրապետության որոշ տեղանունների պատմական 
անվանումները: 
 Թալիշ. հայոց պատմության թոհուբոհով անցած, 21-րդ դարում ամենատուժած 
արցախյան գյուղը, գտնվում է Մռավ լեռան արևելյան հատվածի հարավային լանջին, Թարթառ 
գետի ձախ կողմում, Հոռեկ գյուղի ավերակների մոտ: Հիմանդրել են 18-րդ դարի վերջերին: 
Խամսայի մելիքությունների զինական դաշնակցության պառակտումից հետո` Մելիքն իր 
գյուղերի բնակիչների մեծ մասի հետ տեղափոխվեց Վրաստան: Սակայն տասը տարի հետո 
նրանք վերադարձան և իրենց ավերված գյուղից 2 կմ դեպի արևելք հիմնադրեցին նոր գյուղ` 
պահպանելով նախկին գերեզմանատունը` Հոռեկա վանքով, Գյուլիստանի Մելիք-Բեգ-
լարյանների տոհմական գերեզմանատնով, իշխանական պալատների ավերակներով: Գյուղը 
Թալիշ է կոչվել Մելիք-Բեգլարյանի կառուցած Թալիշ բերդի անունով (1822 թ-ից) [3,2]: 
Ժամանակի ընթացքում մոտակա Գոմերամեջ, Միջնաշեն, Տուտք գյուղերը ձուլվել են Թալիշի 
հետ: Գյուղի մոտ են գտնվում Հոռեկ և Շիրական1 կոչվող գյուղատեղիները [3]: Նշված 
հանգամանքներից ելնելով` գտնում ենք, որ գյուղի անունը պետք է վերականգնվի Հոռեկա կամ 
էլ ՈՒռեկան [2,3]: 

Արևելքից նրան հարող հարթավայրը նույնպես պետք է վերականգնի իր նախկին` 
Ապարիսական դաշտ անվանումը [6]: 

                                                           
1 Շիրական գյուղը ամայացել է 1139 թ. երկրաշարժից ջրազրկվելու հետևանքով, որովհետև Բարակ գետի 
հունը բավականին իջել էր և դրա ջրերն այլևս չէին հասնում գյուղ: 
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 Խաչեն և Քոլատակ գետերի միջագետքում է գտնվում Թբլղու գյուղը, որի անվանումը 
ծագում է կարմրան (մոշամայրի) բույսից: Թուրքերն այն անվանում էին Թբղլու: Արցախյան 
շարժումից հետո այն վերանվանվեց Թբլղու: Այդ գյուղից 2 կմ արևելք գտնվում են Աշուէն  գյուղի 
ավերակները և նույնանուն ամրոցը, որը վերագրվում է 7-13-րդ դարերին: Ամրոցը պատմության 
մեջ հայտնի է իր կանոնական սահմանադրությամբ` հաստատված Վաչագան Բարեպաշտ 
արքայի կողմից: Ժամանակն է, որ Թբլղու գյուղն էլ վերանվանվի Աշուէն [5]: 
 Արաքս գետի միջին ավազանի ձախ ափը զբաղեցնող չոր տափաստանային և 
կիսաանապատային տարածքը, որը ձգվում է Հակարի գետից մինչև Ճղպորագետ, կոչվում է 
Գեյանի տափաստան [1]: 
 Այս տեղանվանման ծագումը մեր կարծիքով պայմանավորված է Արաքս գետի 
աստվածաշնչյան անվան հետ: Հայտնի է, որ ըստ Աստվածաշնչի դրախտից սկզբնավորվել են 
Հայկական Լեռնաշխարհի 4 խոշոր գետերը` Կուրը (Ֆեսոն), Տիգրիսը (Դղկաթ), Եփրատը 
(Պրատ-Ֆուրատ), Արաքսը (Գիհոն, Գեհոն) [7]: 
 Ըստ Ստրաբոնի Արաքսը միացած չէր Կուրին, այլ նրան զուգահեռ հոսելով թափվում էր 
Կասպից ծովը: Արաքսի հորդացումները և դրանից բխող հունի փոփոխությունները ծանր 
հետևանք են թողնում հատկապես Արարատյան, Մուխանքի, Միլի դաշտերում: Հայտնի է 
Արաքսի 1896 թ. հորդացումը, երբ գետը Մուխանքի և Միլի դաշտերում ճեղքելով նստվածքները, 
փոխեց հունը և ողողեց 180000 հա տարածություն: Հայկական աղբյուրների վկայությամբ` 
Արաքսի հունի փոփոխությունների հետևանքով ժամանակին գետը հեռացել է Արմավիր, 
Վաղարշապատ, Արտաշատ քաղաքներից: Հին ցամաքած հունի տեղերը նշմարվում են նաև 
այսօր: Բնակիչները դրանք անվանում են «Չոր Արաքս»: Ք.ա. առաջին դարում հռոմեական 
բանաստեղծ Վիրգիլիուսն Արաքսն անվանում էր «կամուրջներ չհանդուրժող գետ»: 
 Հունահռոմեական լեզվով կոչվել է Արախես, Արախիս, որը թարգմանաբար նշանակում է 
աղմկել: Պարսիկները, արաբները և թուրքերը կոչել են Արազ, վրացիները` Ռախի, Ռաքսի: Մ. 
Խորենացին Արաքսի անվան ծագումը կապում է Արամայիսի թոռան` Երաստի անվան հետ 
(Երասխ): 
 Ինչպես նշվեց, Արաքսն Աստվածաշնչում հիշատակվում է Գիհոն (Գեհոն) անվամբ, որը 
եբրայերեն նշանակում է հարձակմամբ հոսել: Այլ կերպ է մեկնաբանում հայ մեծ լեզվաբան 
Հրաչյա Աճառյանը: Ըստ նրա ստուգաբանության` նշանակում է խփել, խլել (նաև խփելով խլել): 
Ուշադրություն ենք հրավիրում այս վերջին մեկնաբանության վրա. հայտնի է, որ Արաքսը 
հոսում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի պետական սահմանի երկարությամբ 
(150 կմ): Կորիոլիսի օրենքի համաձայն Արաքս գետն աջ ափի ամբողջ երկայնքով Թուրքիայից 
ազատագրում է տարեկան 8-10 մմ տարածք: 
 Արաքսի Գիհոն անվանումը Աստվածաշնչում, միջնադարյան հայկական աղբյուրներում 
թարգմանվում է գահեր (բարձր տեղ իմաստով), իսկ եբրայերեն ցածր կամ սաստկացող 
հոսանքով հոսող: Արաքսի բոլոր բնութագրությունները համապատասխանում են նրա 
«բնավորությանը»: Այդքանով հանդերձ` Աստվածաշնչում այն անվանվում է սրբազան գետ: Իսկ 
ինչ վերաբերում է Գեյանի տափաստան անվանը, ապա ասենք, որ այն նախկինում կոչվել է 
Գեհենի* հարթավայր: Մեր հարևաններին մնում էր միայն մի քանի տառերի հնչյունա-
փոխություն կատարել, որպեսզի Գիհոնը վերածվի Գեյանի (ի-ն փոխարինվել է ե-ով, հ-ն` յ-ով. 
ո-ն` ա-ով): 

                                                           
* Ծագումը` հայերեն Գահեր, բարձր տեղ 
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 Ներկայումս Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ գյուղա-
տնտեսության զարգացման գլխավոր ուղղություններից մեկը վերոհիշյալ տարածքի յուրացումն 
է, և մոտ ապագայում այս ամայի տարածքները կվերածվեն օազիս-դրախտի, որի անունն էլ 
պետք է հիշեցնի դրախտի գետերից մեկին` Գիհոնին: 
 Հինալ գագաթից դեպի հարավ-արևմուտք, Սևանի լեռնաշղթային ուղղահայաց 
տարածվում է Արևելյան Սևանի կարճ (42 կմ), ասիմետրիկ լեռնաշղթան` հասնելով մինչև 3437մ 
բարձրության (Ծառասար, Քեթի) [4]: 
 Սևանի ավազանը Թարթառի ակունքներից բաժանող լեռնաշղթան հնում կոչվել է 
Ռմբոստյան լեռնաշղթա, ի պատիվ Ներշապուհ Ռմբոստյան իշխանի [2,6]: Հայտնի էր նաև 
Ռմբոստյան գավառակը Սոթք գավառում: Ենթադրվում է նաև, որ նշված լեռնաշղթայի և 
Ռմբասար գագաթի (3373 մ) անվանումները նույն արմատն ունեն: 
 Ցանկալի է Արևելյան Սևանի լեռնաշղթան վերանվանել Ռմբոստյան, քանի որ 
իրականում Արևելյան Սևանի լեռնաշղթան կազմում է Սևանի լեռնաշղթայի հարավարևմտյան 
շարունակությունը: Միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով Սևանի լեռնաշղթայի դիրքը Սևանա 
լճի նկատմամբ, կարելի է Սևանի լեռնաշղթան կոչել Արևելյան Սևանի կամ էլ թողնել նույնը: 
 Արցախ այցելած զբոսաշրջիկների գերակշիռ մասն այցելում է Հունոտի գեղատեսիլ կիրճ, 
ուր մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում բնության եզակի հուշարձան քարայր-ջրվեժը: 
Նրանից ոչ մեծ բարձրության վրա Անալի աղբյուր ոկլյուզան է (մեծ փոփոխական ծախս ունեցող 
աղբյուր), որի ջրերը կրաքարային լուծույթով գերհագեցած են: Դանդաղ հոսքի ընթացքում 
գերհագեցած ջուրը նստեցնում է լուծված կարբոնատները` առաջացնելով տրավերտինային 
շերտ (Որոտանի «Սատանի կամուրջ»-ի նման): Կուտակվելով Անալի աղբյուր քարանձավից մի 
քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող քարափի եզրին` այդ նստվածքները ժամանակի 
ընթացքում առաջացրել են տրավերտինային քարայր, որի «տանիքի» վրայով հոսող ջրերը 
գահավիժում են ցած: Արտաքին մասը, տարվա բոլոր ժամանակներում ծածկված է կանաչ 
մամուռով, որի պատճառով այն ստացել է «Մամռոտ քար» անվանումը: Սակայն չգիտես ինչու 
ինչ-որ ռուսախոսի պատճառով այն «ժողովրդայնացվել» է զոնտիկ (հովանոց) անունով: Այդ 
քարայր-ջրվեժի վերին սարահարթային մասը մեր հարևան քոչվորները կոչել են Ջդրդուզ 
(Սիդուր դուզ): Պատմականորեն այդ վայրը կոչվել է Կատարո տափ: 
 Այսպիսի բազմաթիվ անվանումներ կան, որոնք կարելի է վերականգնել կամ փոխել, 
սակայն դրա հապճեպ կատարումը կլիներ անմտություն: Անհրաժեշտ է մանրակրկիտ 
ուսումնասիրություն: Այդպիսիններից են օրինակ` Գյամիշ-Արիության լեռ, Քյափազ-Ալհարակ, 
Գյոկգյոլ-Ալհարակի լիճ, Լեսնոյ-Դարպասուտ, ՈՒլուբաբ-ՈՒրախաչ և բազմաթիվ այլ 
տեղանուններ՝ հատկապես Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում: 
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ПОПЫТКА ВОССТАНOВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМИЧЕСКИХ 
НАЗВАНИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ АРЦАХА 
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Ключевые слова: именование, топографические названия, объект, Орека, Гион, Арахес, 
рай, степь. 
Аннотация. Географические названия на территории Арцаха формировались на протяжении 
тысячeлетий и носят на себе отпечаток исторической и культурной деятельности.   

В течение  длительного времени распространенным явлением на территории Арцаха 
было транскрибирование, модифицирование географических названий, что привело к  
искажению топонимики по сравнению с их  первичными формами или к их полному 
исчезновению.  

В статье сделана попытка восстановить некоторые подлинные географические  
названия на территории Арцаха. 

 
REESTABLISHMENT ATTEMPT OF SOME NAMES OF PLACES IN ARTSAKH 

TERRITORY 
Y. A.Arakelian, PhD (geography), associate professor, ASU 

K.B.Balayan, assistant, ASU 
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Keywords: naming, toponym, object, Horeka, Gihon, Arakhes, Paradise, steppe.    
Annotation: Each disappeared place is an irreplaseable loss that makes our geographical landscape 
poor. Over time the place name deciphers, changes, alterates and becomes unrecognizable 
compared to its initial form, turning into inexplicable toponym. 

In this article we tried to restore some of the Artsakh place names that were transformed by 
foreigners. 
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴՐՎԱԾՔԸ  19-ՐԴ ԴԱՐԻ  2-ՐԴ   ԿԵՍԻՆ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ   
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 Ս.Ծ.Դայան, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ, ՀՊՄՀ 
                                                                                                        dayan.sima@mail.ru  

                                          
 Բանալի բառեր.  աշխարհագրության ուսուցում,  19-րդ դարի երկրորդ կես, ուսուցման 

մեթոդներ , կրթություն, վարժարան, դասագրքեր, զննական պարագաներ, էքսկուրսիաներ:  
 Արևմտահայ կրթական գործում բեկումնային էր 1863 թվականին Ազգային սահմա-

նադրության հաստատումը, որից հետո Կ. Պոլսի ուսումնական խորհրդի կողմից մշակվեց 
ազգային վարժարանների բարեկարգման ընդհանուր կանոնադրությունը՝ տարրական ( նա-
խակրթարան)  և  միջնակարգ (երկրորդական) կարգերով, բայց լուսավորության ուղղությամբ  
տեղաշարժեր եղան  միայն Կ. Պոլսում և  Զմյուռնիայում, իսկ գավառներում ՝ 1870-ական 
թվականներից հետո: 

Հայերը հնուց զբաղվել են բնական գիտություններով, առանձնահատուկ վերաբերմունք 
են ունեցել բնության, դրա զարգացման օրինաչափությունների, մարդ-բնություն փոխ-
հարաբերությունների վերաբերյալ: Այս խնդիրների լուծման բնագավառում անգնահատելի է 
«Աշխարհագրություն» առարկայի և աշխարհագրական գիտելիքների ուսուցման մեթոդական  
համակարգի դերը: Նշված ժամանակաշրջանում արդեն գոյություն են ունեցել 
աշխարհագրության ինքնուրույն դասընթացներ և աշխարհագրության դասագրքեր: 

 Աշխարհագրության դասագրքերը  զերծ էին ճոխությունից՝ չկային բավարար քանա-
կությամբ քարտեզներ, սխեմաներ, գրաֆիկներ, աշխարհագրական պատկերներ , հատընտիր 
նյութեր, որոնք դասը կդարձնեին առավել հետաքրքիր: Անգնահատելի է արևմտահայ 
մանկավարժ Մ. Մամուրյանի դերը հայկական դպրոցները դասագրքերով ապահովելու գործում: 
Հայտնի են  նրա «Նոր ընթերցարանը», «Գիտելիք ու պարտիք տղոցը», օգտագործվել են  նաև 
աշխարհագետներ Ղ. Ինճինճյանի «Աշխարհագրութիւն նոր Հայաստանի», Ս. Յազըճյանի «Աշ-
խարհագրութիւն համառօտ քաղաքական, ուսումնական, բնական»,  Ս. Պալճյանի «Աշխար-
հագրութիւն ուսումնական, և բնական, և տեսութիւն երկրագնդոյ», Մ. Քաջունու «Հին և նոր 
Հայաստանի աշխարհագրութիւն», Ղ. Ալիշանի հեղինակած պատկերազարդ աշխար-
հագրությունն քարտեզներով և տարրական դասարանների համար հրատարակված էր  Հ. 
Փալագաշյանի «Աշխարհագրության դասընթաց» դասագրքերը: Լավագույն ընթերցարանների 
շարքին էին դասվում Ռ. Զարդարյանի «Մեղրագետները»: 

Արևմտահայ կրթական կյանքն ուղենշողն Կ.Պոլիսն էր: Կրթական կյանքի գլխավոր 
կենտրոններ են եղել նաև Վանը, Կարինը, Զմյուռնիան, Մուշը, Խարբերդը, Թոքատը, Ակնը, 
Արաբկիրը, Կեսարիան, Մարաշը, Ամասիան և այլն: Գործել են վարժարաններ, ճեմարաններ, 
որբանոց-կրթարաններ, քոլեջներ, ուսումնարաններ, որոնցից շատերն իրենց գործունեությունը 
ծավալել են եկեղեցիներին և վանքերին կից: Փորձենք ներկայացնել  մի քանի դպրոցներ, որտեղ 
աշխարհագրության ուսուցումն ունեցել է որոշակի դրվածք: 

      Կ. Պոլսի Կեդրոնական     վարժարանի հայտագրում և ծրագրերում մեծ տեղ են գտել 
շաբաթական մեկ ժամով գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին գիտելիքներ հաղորդող 
«Երկրագործական ծանոթություններ» առարկան, ուր տրվում են աշխարհագրական 
գիտելիքներ: Այսպես՝ առարկայի ուսուցման ժամանակ բացատրվել են մթնոլորտային 
երևույթները` ձյունը, անձրևը, եղյամը, որոնք գյուղատնտեսական աշխատանքների 
կազմակերպման գործում մեծ դեր ունեին:  Առանձին դաս է հատկացվել օդի աղտոտմանը, որն 
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էլ իր հերթին աղտոտում էր հողային շերտը` տեղումների միջոցով ազդելով հացահատիկային և 
տեխնիկական մշակաբույսերի աճի ու զարգացման վրա: Նշված դասերն իրենց հրատա-
պությունը չեն կորցրել նաև այսօր և կիրառելի են 7-րդ դասարանի «Հասարակական աշխար-
հագրություն. Աշխարհ» և 9-րդ դասարանում «Հայաստանի աշխարհագրություն» դասըն-
թացներում:  

Կ. Պոլիսի Օրթագյուղ թաղամասի իգական վարժարանում  մեծ տեղ է  հատկացվել  նաև 
աշխարհագրությանն ու հայրենագիտությանը: Բնական աշխարհագրության դասերի 
ընթացքում աշակերտուհիները «Երկիրը կդառնայ» թեմայի ուսուցման ժամանակ օգտագործել 
են համեմատության մեթոդը` նշելով, որ երկիրը գնդաձև է` նման գնդակի: Օրինակներում  
որպես երկրի գնդաձևութան ապացույց նշված էր, որ Կ.Պոլիսից դուրս գալով, ժամացույցի 
ասեղի պես պտտվելով՝ նորից նույն տեղը հետ կվերադառնան:  Ափից հեռացող նավի կայմը 
աստիճանաբար է անհետանում, և ափին մոտեցող նավի նախ՝ կայմն է երևում, ապա` իրանը: 
Ուսման Բ (երկրորդ) տարում աշակերտներն ուսումնասիրել են բնական և տեղական 
աշխարհագրությունը, այսինքն՝ ծանոթացել են հայրենի երկրի բնությանը, բնակչությանը, ապա 
Դ (երրորդ) տարում` ուսումնասիրել հինգ աշխարհամասերի աշխարհագրությունը: Վարժա-
րանում հատուկ ուսումնասիրվել է Եվրոպայի աշխարհագրությունը: Աշխարհագրության 
դասագրքերում խոսվել է աշխարհի մասերի` Եվրոպայի, ուր ապրում են սպիտակամորթ, 
Ասիայի` դեղնամորթ, Աֆրիկայի` սևամորթ, Ամերիկայի` կարմրամորթ մարդիկ, իսկ  Օվկիա-
նիան՝ դա հազարավոր կղզիների խումբ է: Եվրոպայի աշխարհագրության իմացությունը 
կարևոր էր նրանով, որ շատ հայեր կրթություն էին ստանում եվրոպական երկրներում և 
անհրաժեշտ ու ցանկալի էր աշխարհագրության իմացությունը: Իսկ Հայաստանի աշխարհագ-
րության իմացությունը պարտադիր էր այն առումով, որ հայ երեխաները նախ՝ պետք է 
ճանաչեին հայրենի երկիրը, ապա՝ ծանոթանային Եվրոպայի ու  մնացած աշխարհամասերի 
աշխարհագրությանը: 

Կ. Պոլսի Սկյուտար թաղամասի ճեմարանի ստեղծումը պայմանավորված էր առևտրի ու 
արդյունաբերության զարգացմամբ, արհեստների ծաղկմամբ, կրթալուսավորական շարժման 
վերելքով: Ճեմարանը բացվել է 1838 թվականին  

«… իբրև գիշերօթիկ և բարձրագույն ուսումնարան, որ իր տեսակին մէջ առաջինը կ’ըլլայ» 
[1, էջ 372]: Սրա նպատակն էր, որ հայ երեխաներն օտարություն չմեկնեն, այլ տեղում ստանան 
բարձրագույն կրթություն: 1854 թվականին ուսումնական խորհուրդը ճեմարանի բարձրագույն 
մասում բացել է երկրագործական բաժին: «Աշակերտք պարտէզներուն մէջ նախնական փորձեր 
կ’ընէին, կը հերկէին, կը ցանէին, հողին վրայ գործնական ծանօթութիւններ առնելով« [2, էջ 108-
109]: Փաստորեն ճեմարանն ունեցել է աշխարհագրական հրապարակ, ուր գործնական աշ-
խատանքներ են իրականացրել, հայրենագիտության առաջին սաղմերն են գցվել, աշակերտներն  
ուսումնասիրել են հայրենի երկրի բնությունը: Սա օրինակելի փաստ է, որը կարելի է կիրառել 
«Հայաստանի աշխարհագրություն» դասընթացում: Գործնական աշխատանքների դեպքում 
աշակերտները հնարավորություն կունենան ծանոթանալ ոչ միայն Հայաստանի հողածածկի 
բազմազանությանն, այլ նաև մշակաբույսերի աճի ու զարգացման առանձնահատկություններին 
և կազմել՝ տվյալ տարածքի քարտեզը` նշելով ոչ միայն հողատեսակը, այլ նաև մշակաբույսերի 
տեսակները:   

Քաղաքական աշխարհագրության դասերին աշակերտները ծանոթացել են հարևան 
տարածաշրջանների բնությանը, բնակչությանը, նրանց զբաղմունքին, տնտեսությանը: Ուսուցչի 
օգնությամբ կատարվել են համեմատություններ, համադրություններ, լրացրել են «համր» 
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քարտեզներ: Այդ դասերին օգտագործել են նաև «Համատարած աշխարհացույցը» և զննական այլ 
պարագաներ` նշելով Հայաստանի քաղաքաաշխարհագրական դիրքի առանձ-
նահատկությունները: Նշված օրինակն արդիական է հիմնական դպրոցում «Հայաստանն 
աշխարհի քարտեզում. սահմաններն, աշխարհագրական դիրքը» թեմայի ուսուցման ժամանակ: 

1876 թվականին արևմտահայ մանկավարժ Ռ.Պերպերյանն բացում է վարժարանը` 
գիշերօթիկ և ցերեկային բաժիններով: Իզուր չի ասված. «… Պերպերյան վարժարանն օվասիս մ’է 
մեր ընդհանուր վարժարանաց անապատի մեջ» [3, էջ 18]: Աշխարհագրություն առարկայի 
ուսուցման ընթացքում աշակերտները ծանոթացել են անկենդան (անգործարան) և կենդանի 
(գործարանավոր)  բնության հետ: Անգործարան մարմիններն են` օդը, ջուրը, քարերը, հանքերը, 
մետաղները, որոնք կազմում են երկրակեղևը և որի ուսումնասիրությամբ զբաղվում է 
երկրաբանությունը, իսկ գործարանավոր մարմինները զարդարում են երկրագնդի մակերեսը: 
Կենդանի (գործարանավոր) մարմիններից առանձնացնում են` բույսերն` ու կենդանիներն 
(շնչավորները)` ըստ գոտիների և մայրցամաքների: Աշակերտները հաճախ էին լինում բնության 
գրկում և ձեռք բերում գործնական գիտելիքներ`  ծանոթանալով հայրենի երկրին, բնա-
կավայրին: 

Կրթական կյանքի երկրորդ կենտրոնը Վանն էր: Մինչև 1860 թվականը խալֆայական և 
ծխական դպրոցներում որպես դասագիրք օգտագործվել է այբբենարանը, հեգարանը, Սաղմոսը, 
Նարեկը, ինչպես նաև հայ ժողովրդի պատմությանը վերաբերվող գեղարվեստական ու 
պատմական երկեր: Դպրոցները չունեին կրթական հայտագրեր, մանկավարժական ծրագրեր, 
դասարաններ և ժամանակացույց: Երբեմն կրոնական երգեր երգելով` գնում էին գետափ` դասը 
շարունակելու:  

Վանում դպրոցական կրթական վերելքը կապված է Մ. Խրիմյանի անվան հետ: Վարագա 
վանքում Մ. Խրիմյանը 1857 թվականին հիմնում է «Ժառանգավորաց» գիշերօթիկ դպրոցը, որը 
կահավորված էր գրասեղան-նստարաններով` մինչ այդ երեխաները ծալապատիկ նստում էին 
գետնին և գրատախտակով, բնագիտական հավաքածուներով, նկարներով, աշխարհագրություն 
դասավանդելու համար քարտեզներով, որոնք նորություններ էին արևմտահայ իրականության 
համար: Վարագա դպրոցում ևս մեծ տեղ էր հատկացվում գործնական պարապմունքներին: 
Աշակերտները սովորում էին ոչ միայն արհեստանոցներում, այլև խնամում էին անասուններ, 
մշակում հողը, զբաղվում բանջարաբուծությամբ, այգեգործությամբ, նաև տնարարությամբ: 
Վարժարանի տեսուչ է նշանակվել Շվեյցարիայում համալսարանական կրթություն ստացած և 
Ի. Պեստալոցցու մանկավարժական հայացքներին քաջածանոթ Խորեն Խրիմյանը:  

 Աշխարհագրության դասերը Խ. Խրիմյանն իրականացրել է  ճանապարհորդությունների 
ու շրջագայությունների ընթացքում: Կազմակերպվել են մասավորապես էքսկուրսիաներ դեպի 
պատմական վայրեր, հավաքագրվել են ազգագրական երգեր, ասացվածքներ, հեքիաթներ, 
առակներ:  Իզուր չեն Գ. Սրվանձտյանցի խոսքերը. «Աշխարհագրություն գիտության ուսուցման 
համար, կը պահանջէր, որ տունէն սկսելու է` հասցնելով մինչև «բերդերն ու աւերակները»» [4 էջ 
336 ]: Խ. Խրիմյանի հայրենասիրական գաղափարները մեր օրերում պահպանում են իրենց 
արդիականությունը, կարևորվում «Հայաստանի աշխարհագրություն» դասընթացում, իսկ  
հայրենի երկրի յուրաքանչյուր դասի ուսուցումը հարկավոր է համեմել հայ մշակույթի 
գոհարներով` երգերով, բանաստեղծություններով և այլ ստեղծագործություններով: 
Վարժարանում օգտագործվել է Խ. Խրիմյանի «Հայրենագիտություն» դասագիրքը: Դասագրքում 
տրվում են տեղեկություններ հորիզոնի հիմնական և միջանկյալ կողմերի մասին, 
հայրենագիտական գիտելիքներ հաղորդվում Վանի և նրա շրջակա վանքերի ու գյուղերի, 
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բնակլիմայական պայմանների,  բնակչության, Վասպուրական նահանգի աշխարհագրական 
դիրքի, մակերևույթի և բնակլիմայական պայմանների, Հայաստանի, նրա տարածաշրջանների 
մասին: Հայրենագիտական գիտելիքների հաղորդման ընթացքում ուսուցիչն օգտվել է գրա-
կանությունից, գծագրել է ուսումնասիրվող առարկաները, օբյեկտները, մեծացրել և փոքրացրել է 
դրանց մասշտաբները, համեմատել իրար հետ: Աշխարհացույց տախտակների վրա ուսուցիչը 
գծագրել է լեռները, նշել գետերը, լճերը, հետո դրանք ցույց տվել քարտեզի վրա: Խ. Խրիմյանի 
ուսուցման այս ձևը կիրառելի է հիմնական (միջին) դպրոցի բոլոր դասարաններում աշխար-
հագրության ուսուցման գործընթացում: Արևմտահայ մանկավարժ Հ. Հինդլյանը, կարևորելով 
ճանապարհորդությունները, գտնում էր, որ երեխան նախակրթարանի առաջին տարիներից 
պետք է շփվի «Բնություն» կոչվող գրքի հետ, որը նրան դիտելու և զննելու հնարավորություն է 
տալիս: 

  1857 թվականին Մ.Խրիմյանը Վանում հիմնադրում է երկրագործական վարժարան: Նա 
գտնում է, որ լավ քրիստոնյա լինելուց բացի՝ լավ արհեստավոր և լավ հողագործ պիտի լինել: 
Դպրոցին կից գործել են հյուսնության և դարբնության արհեստանոցներ: Առաջին անգամ Մ. 
Խրիմյանը Եվրոպայից բերել տվեց երկրագործական գործիքներ` հերկելու, ցանելու, հնձելու, 
կալսելու համար: Մ.Խրիմյանի նպատակն էր երկրագործական վարժարանում գյուղացուն 
սովորեցնել նոր ձևերով ու մեթոդներով մշակել հողը` «Երկրագործությունը ծաղկեցնելու և 
այդունոր սովերու առաջը առնելու առաջադրությամբ» [5, էջ 43]: Աշակերտները աճեցրել են 
տորոն, թթենի, գետնախնձոր: Փաստորեն այս ճանապարհով հայ գյուղացին ծանոթանում էր 
հայրենի երկրի բնությանը, նրա բաղադրիչներին, որը հայրենասիրական զգացումներ է 
դաստիարակում:  

   Վանի   Երամյան վարժարանում ևս կազմակերպում էին զբոսանքներ՝ բնական աշխար-
հագրության դասերը ավանդելու և միտքը մարզելու համար, իսկ ուսուցումն իրականացվում էր 
բնության գրկում` զբոսանքների (ճեմելու) ընթացքում, շրջապատը դիտելու մեթոդով, 
նպաստելով հայրենագիտական սկզբունքների և հայրենասիրական զգացմունքների 
ձևավորմանը: Այս մեթոդը չնչին վերափոխումներով այսօր արմատավորվում է կրթական 
համակարգում իբրև 21-րդ դարի նորամուծություն:  

 1886 թվականին Հ. Երամյանը, իր դպրոցում բացում է հայրենագիտական, աշխար-
հագրական նշանակությամբ թանգարան, ուր ցուցադրվում են նկարներ, աշխարհագրական 
քարտեզներ, հանքային հանածոների տեսակներ, բնագիտական գործիքներ:  

Մշո Սրբ. Կարապետ վանքում «Ժառանգավորաց» վարժարանի գրադարանի թանգարա-
նում  պահվում էին բնագիտական հավաքածուներ` միջատներ, բույսեր ու ծաղիկներ, թռչուն-
ների խրտվիլակներ: Կարծում ենք, որ սա ուսանելի օրինակ է ժամանակակից դպրոցում 
կիրառելու համար ոչ միայն աշխարհագրության, այլ նաև կենսաբանություն, բնագիտություն 
առարկաների ուսուցման ընթացքում:  Երբեմն Մ. Խրիմյանի հետ աշակերտները արշավներ էին 
կազմակերպվում դեպի լեռներ, ծանոթանում բնության գաղտնիքների հետ: Արշավների ըն-
թացքում բացատրվում էր արևի ճառագայթների անկումը, ջերմության և խոնավության անհա-
մաչափ բաշխումը, քամիների տեսակները, մթնոլորտային տեղումների առաջացումը և նշա-
նակությունը: Այսինքն՝ Մ. Խրիմյանի կողմից կազմակերպվել է ճանաչողական, ուսումնական 
էքսկուրսիաներ: 

Կրթական կենտրոն է եղել  նաև Կարինը: 1881 թվականին Կարինում ռուս-հայկական 
պետական ու հասարակական գործիչ, պատմաբան Կարապետ Եզյանի ջանքերով և ռուս 
մեծահարուստ Մկրտիչ Սանասարյանի միջոցներով հիմնվել է Սանասարյան բարձրագույն 
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վարժարանը, որը գործում էր գերմանական ռեալական գիմնազիայի օրինակով: Վարժարանն 
ունեցել է հարուստ ուսումնական բազա, մատենադարան, գրադարան, թանգարան: Դաս-
դասարանային համակարգից բացի, իբրև ուսուցման ձև, անց են կացվել աշխարհագրական 
էքսկուրսիաներ, կազմակերպվել են շրջագայություններ, ճանապարհորդություններ, 
խմբակային ու անհատական գործնական պարապմունքներ և այլն: Այսպես՝ ուսուցիչն 
աշակերտներին բնության մեջ բացատրում է, որ երբ դրական և բացասական  մարմիններն 
իրար հետ շփվեն և մեկի ունեցած հոսանքը փոխանցվի մյուսին, կառաջացնի կայծակ: Կամ 
մթնոլորտում մանր սառույցները իրար կպչելով դառնում են սառցե գնդիկներ` առաջացնելով 
կարկուտ: Աշակերտները դիտարկում էին մթնոլորտում տեղի ունեցող երևույթներն և 
կատարում սեփական եզրահանգումներ: Հայրենագիտական աշխատանքներն աշակերտների 
մեջ դաստիարակում և զարգացնում են դիտելու, զննելու, ուսումնասիրելու կարողություններ և 
հմտություններ, զարգանում է նրանց ստեղծագործական ունակությունն՝ նպաստելով 
հայրենասիրական դաստիարակությանը:  

Զմյուռնիան  հայ մշակույթի, հայ դպրոցի ու մանկավարժության կենտրոններից է եղել, Կ. 
Պոլիսի արժանի մրցակիցը: Մեսրոպյան վարժարանը դարձավ զմյուռնահայության «միակ 
պարծանքն ու մխիթարությունը»: Այն աշխարհագրության ուսուցիչ Ա. Փափազյանի 
ղեկավարության տարիներին հանդիսացել է նաև Թուրքիայի հայության համար 
լուսավորության «վառարան»: Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում զմյուռնահայ դպրոց-
ներում հայրենագիտությունը՝  որպես ուսումնական առանձին առարկա, չի դիտարկվել, բայց 
նրա հիմունքները ուսուցանվել են աշխարհագրության, բնական գիտությունների և 
պատմության դասերին: Աշխարհագրության ու բնագիտության ուսուցման համար Մեսրոպյան 
վարժարանում օգտագործվել են Վիեննայում և Վենետիկում տպագրված դասագրքերը: 
Զմյուռնիայում  աշխարհագրության առաջին ուսուցիչ Ա. Փափազյանն էր, նա կազմակերպել է 
էքսկուրսիա-շրջագայություններ` բնության գրկում, որոնք ունեցել են և՛ ուսուցողական,  և՛ 
դաստիարակչական նշանակություն: Վարժարանում աշխարհագրություն ուսուցանելիս 
օգտագործվել է Վիեննայում տպագրված գլոբուսը և տարբեր աշխարհացույց տախտակներ, 
որոնց մեջ ամենահինը 1695 թվականին Ամստերդամում տպագրված Ղուկաս Վանանդեցու 
«Համատարած աշխարհացույցն» էր: Այն տպագրված էր հայերենով` արևմտյան և արևելյան 
կիսագնդերը ներկայացվող տախտակների շուրջ դիցաբանական և աստղաբաշխական 
նկարներով: Ի դեպ Մեսրոպյան վարժարանի տպարանում հրատարակվել են  հայերեն լեզվով 
դպրոցական դասագրքերի մի մասը: 

Ամփոփելով՝ նշենք, որ քննարկվող ժամանակաշրջանում Արևմտյան Հայաստանի նշված 
կրթօջախներում աշխարհագրություն առարկայի դրվածքը եղել է ժամանակի պահանջներին 
համապատասխան: Թեև շատ դպրոցներ չեն ունեցել շենքային հարմարություններ, ուսուցման 
գործընացը ընթացել է մեծ դժվարություններով, բացակայել են դասագրքեր, զննական 
պարագաներ՝ այնուամենայնիվ, եղել են դպրոցներ, ուր ուսուցումը կանոնավոր ընթացք է 
ունեցել, դասարանային ժամերն ուղեկցվել են գործնական պարապունքներով, էքսկուրսիաների 
միջոցով բնության գրկում, իսկ աշխարհագրական գիտելիքների հաղորդումը զուգակցվել  է 
հայրենի բնակավայրի առանձնահատկությունների հաշվառմամբ՝  տնտեսագիտական 
նպատակներով: 

 
Գրականություն 

1.    Օրմանեան Մ., Ազգապատում, Պեյրութ, 1960, 532 էջ: 



62 
 

2.    Քէչեան Բ., Պատմութիւն ս. Փրկչի Հիւանդանոցին Հայոց ի Կ.Պոլիս, Կ.Պոլիս, 1887, 287 էջ: 
3.    Մուրադյան Ե., Պարսկական նամականի, Կ.Պոլիս, 1880, 19 էջ:   
4.    Տեր-Մկրտչյան Ե., Գանձեր Վասպուրականի, Բոստոն, 1966, հ. 1,  640 էջ: 
5.    Թերզիպաշլյան Ա., Արծիվը իր բույնի մեջ, Փարիզ, 1938, 246 էջ: 

 
     ПОСТАНОВКА  ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ  В  ЗАПАДНОЙ  АРМЕНИИ ВО 

ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ  19-ОГО  ВЕКА  
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образование, гимназия, учебники, дидактические предметы, экскурссии. 
Аннотация. Постановка обучения  географии  в Западной Армении во второй    половине   
19-ого века находилась в удовлетворительном состоянии.  

Несмотря на технические трудности и ограничения в сфере образования, процесс 
обучения  развивался по устойчивой методике, с практическими занятиями по краеведeнию 
на природе и преследовал  экономические цели. 

 
THE POSTURE OF GEOGRAPHY TRAINING IN THE SECOND HALF OF THE 19TH  CENTURY 

IN WESTERN ARMENIA 
S. T. Dayan, PhD (pedagogical sciences), associate professor, ASPU 

Keywords: Geography education, The 2nd half of the 19th century,Teaching methods, 
Education, College,Textbooks,Visual aids, Excursions 
Annotation: In the second half of the 19th century, the teaching posture of geography in Western Armenia 
was in a satisfactory condition. Although there were schools that did not have building facilities and training 
programmes, there were no textbooks, visual aids, nevertheless in a number of schools in Constantinople, 
Van, Karin, and Izmir which mentioned in the article the training was regularly and the lessons were done in 
the nature through practical training and patriotic orientation. 
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Բանալի բառեր.  Կուտիներ, Հայկական լեռնաշխարհ, պատմական կեղծարարություն, 

Սումեր, Աքքադ: 
 Ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ դրա մի մասը կազմող հայոց պատմությունը 
հիմնավորապես և միտումնավոր կերպով խեղաթյուրված է ու նենգափոխված: Իսկ այս 
իրողությունը հայեցակարգային կարևոր երևույթ է, որն ամլացնում և խեղում է գիտությունը, 
այդ թվում նաև՝ պատմագիտությունը:   
 Որոշակի հանցավոր շրջանակների ուղեղային կենտրոնները, քաղաքական, խմբակային 
և եսամոլական ստոր նպատակներից ելնելով, ամեն կերպ նսեմացնում են Հայոց 
քաղաքակրթության ծանրակշիռ դերը մարդկության պատմության մեջ և պարզապես ջնջում 
հայության մշակութային ակներև փաստերն ու հետքերը: Սա արդեն լուրջ հանցագործություն է, 
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որը վնասում է ոչ միայն մեզ՝ հայերիս, այլև բոլորին: Իսկ խաբեությունն ու կեղծիքը ոչ մի լավ 
բանի չեն հանգեցնի: Նոր սերունդը կարոտ է ճշմարտության և արդարության:   
 Այս առումով առկա միտվածությունն ուղղված է մարդկանց ուղեղները լվանալուն, հո-
գեբանության վրա ազդելուն և ստրկահաճություն սերմանելուն:  Երբեմն էլ հանցավոր կեղ-
ծարարություններին միահյուսվում է նաև անտեղյակությունը, պարզունակ մտածողությունը և 
դիլետանտությունը: Ստացվում է մի իրավիճակ, երբ սուտը հուսինի նման մեծանում է և 
դառնում առօրեական ու սովորական մի բան՝ մարդկանց զրկելով մտածելու և գործելու 
կարողությունից:   
 Խեղաթյուրումները շատ լայն տարածում ունեն հատկապես մարդկության պատմության 
վաղնջական, նախապատմական ժամանակաշրջանի հետազոտության ոլորտում, երբ 
պարզապես անտեսվում է մարդու աստվածային արարչագործությունը: Իսկ գիտական նոր և 
ճշմարիտ զննումներով՝ մարդու աստվածային ծագումն արդեն կասկած չի հարուցում: Այնպես 
որ, տիեզերական հավատի կորուստը հանգեցնում է մտավոր և հոգևոր ամայության, ինչպես 
նաև գիտության անպտղության:   
 Ստեղծված իրավիճակի առումով ուշադրության է արժանի կուտիների կամ գուտիների 
չարչրկված հիմնախնդիրը: Այս հարցի շուրջ թյուրըմբռնումներն ու կեղծարարություններն 
ակնհայտ են: Այդպիսի տարօրինակ և անհասկանալի հրապարակում է տեղ գտել հանդեսներից 
մեկում [7]:   
 Ոմն հետազոտող Մ.Ռոմաշկոն բացահայտորեն կեղծում է փաստերը՝ Հայկական 
լեռնաշխարհի բնիկներին՝ կուտիներին, համեմատելով քոչվոր և վայրենաբարո հոների հետ: 
Նրանց բնակության վայրը միտումնավոր կերպով համարվում է Իրանական բարձրավանդակը 
և կոնկրետ Զագրոսի լեռները: Նրանք ներկայացվում են որպես արյունահեղ և դաժան 
բռնակալներ [7 ст.12]:   
 Նշված հոդվածում կուտիները պատկերվում են քոչվոր բարբարոսի կարծրատիպով՝ 
նրանց համարելով հրոսակախումբ: Այնուամենայնիվ, մեկ-երկու դրական հատկանիշ նշվում է. 
կուտիները լավ ուսումնասիրել էին Աքքադի երկրի աշխարհագրությունը և բնակիչների 
հոգեբանությունը [7]:     
 Շատ շուտով կուտիները  նվաճում են երկիրը, իսկ Էրիդուպիզիր թագավորը իրեն 
հռչակում է Աքքադի արքա: Հերթական տիրակալ Էլուլումեշը ևս մեծ հաջողությունների է 
հասնում և գրավում  երկրի մի շարք քաղաքներ: Նա ճնշում է տեղացիների դիմադրությունը և 
կարգավորում հարկերի հավաքումը [7, стр.12]:     
 Աքքադական բարձրաշխարհիկ դասը և բարձրաստիճան պաշտոնյաները արագությամբ 
ծառայության են անցնում նոր արքաներին: Ծագած դժգոհությունների ժամանակ կուտիները 
առևանգում են աքքադական Աստվածների արձանները և տանում իրենց ռազմակայան՝ 
Արապխա [7]:    
 Ըստ հոդվածագրի դիտարկման՝ նոր նվաճողներն այստեղ էին թափանցել լեռներից և 
պատկանում են էին այլ էթնոսի և մշակույթի: Նրանց տիրապետությունը տևել է 91 տարի, որի 
ընթացքում կառավարել է կուտիական 20 արքա:   
 Նշենք նաև, որ մ.թ.ա. 2116թ. զավթված բնակիչների ապստամբությունը հաջողվում է, և 
երկիրն ազատվում է կուտիների իշխանությունից: Այս խռովությունը ղեկավարել է աքքադական 
թագավոր Ուտուխենգալը [7]:   
 Իսկ զավթիչները ուրվականների նման անհետանում են պատմական ասպարեզից: 
Գիտնականներն անընդհատ վիճում են կուտիների ծագման հարցի շուրջ: Հոդվածագրի 
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կարծիքով՝ նրանք բնակվել են Իրանական բարձրավանդակի արևելյան մասում և ստեղծել 
նկարազարդ խեցեղեն, որի մասին վկայում են հնագիտական պեղումները:   
 Ենթադրվում է, որ այս նվաճողները Աքքադ են եկել մ.թ.ա. III հազարամյակում: 
Մասնագետները դեռևս գիտականորեն չեն կարողանում հիմնավորել, թե նրանք որտեղից են 
եկել, այլ սոսկ տեսակետ են հայտնում: Գիտնականներից մեկը կարծում է, որ կուտիներն 
ապրում էին Իրանի Լուրիստան երկրամասից ոչ հեռու: Այս ժողովուրդը մոտ հարյուր տարի 
իշխել է Աքքադում: Ըստ նրա՝ շատ դժվար է որոշել նրանց ազդեցությունը միջագետքյան քաղա-
քակրթության վրա: Իսկ որոշ մասնագետներ էլ ենթադրում են, որ կուտիները նույնականացվում 
են քրդերի հետ [1 с. 301-302]:   Ավելի անհեթեթ բան հնարավոր չէր ասել: Մի բան հստակ է, որ 
նրանք սեմիտներ չեն: Նաև կարծիք է շրջանառվում, որ իբր թե ոչ մի տարեգիր նրանց մասին 
նկարագրություններ չի թողել: Այնպես որ, կուտիները, պարզվում է, առանց դեմքի և լեզվի 
մարդիկ էին [7]: Միտումը ավելի քան պարզ է՝ամեն գնով նրանց զրկել քաղաքակրթական 
հատկանիշներից ու դիմազրկել: 
 Ինչպես երևում է նշված նկարագրություններից պատկերը բավականին տխուր է և 
անհրապույր, իսկ դատողությունները բավականին ծայրահեղ են և տարօրինակ: Մինչդեռ ամեն 
ինչ գլխիվայր շրջված է, իսկ կատարվող դեպքերի տրամաբանությունը՝ հիմնավորապես 
խեղված:    
 Ըստ սկզբնաղբյուրների  վկայության՝ կուտիների երկիրը գտնվում է Հայկական 
լեռնաշխարհում և համընկնում է Մեծ Հայքի Կորդուք նահանգին կամ աշխարհին: Սա եղել է 
Հայաստանի սահմանապահ չորս բդեշխություններից մեկը, որն ունեցել է երկրի 
պաշտպանության նպատակ: Այս տարածքը Իրանական բարձրավանդակի հետ որևէ աղերս 
անգամ չունի: Կարծում ենք՝  նմանօրինակ մեկնությունը կանխամտածված է և միտումնավոր 
բնույթ ունի՝ խաթարելով պատմական ճշմարտությունը:   
 Իսկ ի՞նչ ծագում ունի <<կուտի>> կամ <<գուտի>> անվանումը: Ըստ հայագետ 
Մ.Նաճարյանի տեսակետի՝ այն բխում է <<կետ>> բառից, որն էլ իր հերթին կապվում է Կետի 
համաստեղության հետ: Խնդիրն այն է, որ, ըստ նրա կարծիքի, Կետի աստեղատան պատկերը 
դրոշմված է Մեծ Հայքի Վասպուրականի կամ Կոտուրի լեռների վրա: Նաև ավելացնենք, որ 
կետը, ըստ առասպելական և դիցաբանական պատկերացումների, ցամաքի հենարանն է եղել [8, 
էջ 262-263]:   Այս ամենը հաշվի առնելով՝ կարելի է ենթադրել, որ կուտիները Կորդուք են եկել ոչ 
թե Զագրոսի լեռնաշղթայից, այլ Հայկական լեռնաշխարհի մեկ այլ վայրից՝ Վասպուրականի 
լեռներից:   
 Կուտիների տպավորիչ և փառահեղ պատմությունը հայոց պատմության անքակտելի մի 
մասն է, որը, ինչ-ինչ ուժերի ծրագրով, օտարվել է մեզանից: Շատ ուշագրավ է այն հանգամանքը, 
որ հնագույն վավերագրերում <<Կուտիական երկիր>> անվանումը եղել է Հայաստանի 
տարանվանումներից մեկը [5, էջ 32-37]:    
 Կուտիների հիմնախնդիրը ճիշտ հասկանալու համար անհրաժեշտ է խորությամբ 
ընկալել Հայ տեսակի աստվածային և տիեզերական առաքելությունը: Հայերը մարդկային 
հասարակության մեջ դիտարկվում են որպես տիեզերասեր ժողովուրդ: Հայն աստվածածին է, 
նա կոչված է պահպանել աստվածային կարգուսարքը, արարել քաղաքակրթություն և 
մարդկությանը փրկել սև ու մութ ուժերից [6]: 
 Մ.թ.ա. XXIII-XXII դդ. կուտիները Միջագետք են թափանցել ոչ թե որպես նվաճողներ ու 
ստրկացնողներ, այլ օգնության հասնող ազատարարներ, որոշակի առաքելություն կատարող 
ուժեր: Սա է կուտիական աշխարհակալության բուն խորհուրդն ու արժեքը: Բանն այն է, որ 
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Սումերի/Շումերի/ քրմական դասը դիմում է կուտիներին, որ վերջիններս տապալեն 
աքքադական բռնապետությունը և վերականգնեն արդարությունն ու հոգևոր պետության 
սկզբունքները [2, էջ 11,21]:    
 Մ.թ.ա. III հազարամյակում Սումերում կազմավորվել էին քաղաք-պետություններ, որոնք 
կազմում էին հոգևոր յուրատեսակ պետություն: Սեմիտական ցեղերը խորամանկորեն և 
նենգությամբ թափանցում են այս երկրի տարածք և նվաճում այն: Այս առիթով սումերական 
գերագույն Աստված Էնլիլը լեռներից Աքքադի դեմ է ուղարկում կուտիներին, որոնք խորտակում 
են ինքնակոչ Աստված հռչակած արքա Նարամ-Սուենի/մ.թ.ա. մոտ 2236-
2200թթ./իշխանությունը: Սա պատմությանը հայտնի առաջին բռնապետությունն էր:    
 Հետաքրքրական է նաև, որ կուտիներն Աքքադի դեմ կռվել են դաշինքով, քանի որ ուժերն 
անհավասար էին: Նարամ-Սուենից շատերն էին դժգոհ, քանի որ նա մեծ հարված էր հասցրել 
միջագետքյան բնիկ իշխանատոհմերին և քրմական դասի ներկայացուցիչներին: Փաստորեն, 
այս բռնակալը երկրում հաստատել էր իր պաշտամունքը [4, էջ 77-78]:    
 Սումերական Սիպպուր սրբազան քաղաքում կանգեցված պատմական 
արձանագրության մեջ հավաստվում է, որ կուտիական առաջնորդը կրում է <<Աշխարհի չորս 
կողմերի թագավոր>>  պատվանունը, որը նա խլել էր պարտված աքքայացուց [5, էջ 34]:    
 Ոշադրության է արժանի նաև, որ մոտ 91 տարի/գուցեև ավելի/ մեր նախնիներն իրենց 
գերիշխանությունն են հաստատել Առաջավոր Ասիայի զգալի մասի վրա: Կուտիական 
աշխարհակալության ընդգրկումը հսկայական է եղել՝ արևելքում Պարսից ծոցից մինչև 
արևմուտքում Ամանոսի լեռներ, հյուսիսում ներառել է Հայկական լեռնաշխարհը, իսկ 
հարավում՝ ամբողջ Միջագետքը [4, էջ 82-84]:    
 Կուտիները վերացրել են աքքադական բռնապետությունը և վերականգնել հոգևոր ու 
աշխարհիկ կարգերը: Վերստին սկսել են գործել ավագների խորհուրդը և ժողովրդական 
ժողովները, որոնք ընտրում էին իշխանավորին. կուտիական նշանավոր Գուդեա արքան 
ընտրվել է 216 հազար ձայնով: Հիշարժան է, որ կուտիական թագավորների տիրապետությունը 
նպաստավոր պայմաններ է ստեղծել սումերական վերածննդի և երկրի բնականոն զարգացման 
համար[4, էջ 84]:     
 Կառավարման համակարգի առումով արժեքավոր է այն, որ կուտի արքաներն 
անմիջականորեն իրենք չէին կառավարում իրենց տիրապետության տակ գտնվող երկրները, այլ 
այդ գործը հանձնարարում էին տեղացիներից ընտրված կառավարիչներին՝ հարգելով տվյալ 
ժողովրդի իրավունքները[2,էջ 22]: Սա արվում էր այն գիտակցությամբ, որ իրենք 
աստվածընտրյալ ժողովրդի և սրբազան երկրի զավակներ էին:  Ահա ժողովրդավարության 
իսկական և օրինակելի մոդել: 
 Ինչպես տեսնում և համոզվում ենք, որ կուտիները բնավ էլ վայրենաբարո և քոչվոր 
ժողովուրդ չեն, այլ քաղաքակրթություն ստեղծած և աստվածային արդար օրենքները 
պահպանող մեր փառավոր նախնիները, որոնք մեծ ծառայություն են մատուցել մարդկությանը: 
Սա առաջին հայացքից անսովոր տեղեկություն է թվում, բայց այդ մասին վկայում են 
սումերական բազմաթիվ արձանագրություններ, դիցաբանական, գրական, պատմական և այլ 
աղբյուրներ:   

Կարծում ենք, որ պատմական խեղաթյուրումները շտկելու և միայն ճշմարտությունը 
ներկայացնելու ժամանակն է: Իսկ քոչվորի կերպարի քարոզչությունը ընդամենը տիեզերատյաց 
ուժերի ձեռնարկած քաղաքական և ռազմավարական խորամանկ քայլ է, որը չի նպաստում 
մարդկության առաջընթացին:  Քաղաքակրթական պատերազմը լուրջ մարտահրավեր է 
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հայության և մարդկության համար, որը ենթադրում է համակարգային կազմակերպված 
դիմադարձություն: Հոգևոր և գաղափարական ռազմաճակատը արդիական մեծ արժեք ունի և 
որոշում է ազգային պետության ճակատագիրը:  
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«ЗАГАДКА» КУТИНОВ: ВЫДУМКА И РЕАЛЬНОСТЬ 
                                                      Р.А.Наатакян-гл. спец.админ. НС РА 

 
Ключевые слова: Кутины, Армянское нагорье, историческая фальсификация, Шумеры, 
Аккад. 
Аннотация. В статье рассматривается проблема кутинов или гутинов, живших на 
Армянском нагорье. По свидетельствам многих письменных источников, они были 
автохтонами на упомянутой территории и являлись предками армян, а понятие «Кутийская 
страна» рассматривалась как однo из названий Армении. Некоторые исследователи, не 
углубляясь в сущность вопроса и проявляя  в исследованиях поверхностный подход,  
представляют их в качестве некоего дикого и кочевого ближневосточного народа, сравнивая  
их с гуннами. 
                                                                                                                       

KUTIANS “MYSTERY”: SLANDER AND REALITY 
 R.A.Nahatakyan: chief-secialist of the staff at  

National Assembly of Armenia 
Keywords: Kutians, the Armenian highland, historical falsification, Sumerians, Akkad. 
Annotation: The main problem of the Kutians or Gutians who lived and acted in the Armenian 
Highlands is considered in this report. According to the statements of various documents they were 
indigenous, ancestors of Armenians, and the idea of “Kutians' country” was accepted as one of 
different names of Armenia.  
        Some researchers not going deep into the essence of the matter have surface approach and they 
are inclined to present them as a wild and nomadic people of the Middle East even comparing them 
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with the Huns.  
       The Kutians, that is to say the Armenians, have actually carried out their divine mission as far 
as conquest of Akkad by its value was destruction of despotism and re-establishment of divine 
order. 
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Բանալի բառեր. հոգեկերտվածք, ազգային հոգեկերտվածք, ազգային 

ինքնաճանաչողություն, ազգային նկարագիր, ազգային արժեքներ: 
1905 թ. Թիֆիսում լույս տեսավ հայ մեծ մտավորականներից ու ՀՅԴ լավագույն 

տեսաբաններից մեկի` հետագայում փիլիսոփայության դոկտոր (1912 թ.), Հայաստանի 
համալսարանի փիլիսոփայության դոցենտ (1919-1920 թթ.) Երվանդ Ֆրանգյանի (1878-1928) 
«Ատրպատական» աշխատությունը [2]:  

Իր ծննդավայր Իգդիրի ծխական ու Երևանի թեմական դպրոցներն ավարտելով, 1899-
1900 թթ. Երևանի թեմական դպրոցում վարելով թվաբանության ուսուցչի և դպրոցի վերակացուի 
պաշտոնները` Ֆրանգյանը 1900 թ. մեկնեց Պարսկաստան և մինչև 1903 թ. ուսուցանում էր 
Թավրիզ քաղաքի թեմական դպրոցում: Թավրիզում Ֆրանգյանը ներգրավված էր հայ 
մտավորականների մի խմբում, որը Պարսկաստանի հայկական տարբեր շրջաններում փորձում 
էր արմատապես հեղաշրջել տեղական հետամնաց կյանքն ու լճացած բարքերը` տարածելով 
գիտության ու լուսավորության գաղափարները: Կրթական-մշակութային գործունեությունից 
բացի` նա մասնակցում էր ազգային հասարակական-քաղաքական կյանքին և ՀՅԴ 
կազմակերպական-քարոզչական աշխատանքներին [13, էջ 9-10]: 

1903-1905 թթ. Ֆրանգյանն աշխատել է Սալմաստում, որտեղ վարելով հայկական 
դպրոցների շրջանային տեսչի պաշտոնը, դպրոցական-կրթական աշխատանքներին զուգահեռ, 
մասնակցում էր ազգային-կուսակցական կյանքին, զբաղվում գրական գործունեությամբ` 
շարունակելով ուսումնասիրել Պարսկաստանի ու պարսկահայերի կյանքի բազմազան 
կողմերը` նյութեր հավաքելով հատկապես Ատրպատականի պատմական անցյալի, նրա 
տնտեսական, ազգագրական կազմի և պարսկահայերի կյանքի բազմակողմանի էջերի 
վերաբերյալ: Ամառվա արձակուրդներին այցելել է Մակու, Խոյ, Ուրմիա, Միանդոաբ և այլ 
շրջաններ` ամենուրեք ուսումնասիրելով պարսկահայերի տնտեսական, կրթական ու ազգային 
կյանքը: Պարսկական շրջանի նրա հոդվածները տպագրվել են Թիֆլիսի «Մուրճ» ամսագրում և 
այլ պարբերականներում [3, էջ 69-75; 4, էջ 110-117; 5, էջ 102-108; 7, 253-259; 8, էջ 268-282; 9, էջ 
116-120; 10, էջ 185-194; 11, էջ 52-58; 12, էջ 108-112]: Այդ բոլոր ուսումնասիրությունների 
արդյունքը հանդիսացավ «իր արժէքաւոր հատորը - «Ատրպատական», որը ցարդ միակն է, որ կը 
պարզէ պարսկական Ատրպատականի բազմացեղ ժողովուրդներու և մասնաւորապէս հայերու 
մասին արժէքավոր փաստեր, տեղեկութիւններ, վիճակագրական թիւեր և այլն» [1, էջ 159]: 

«Ատրպատական» ժողովածուն կազմելու համար Ֆրանգյանն օգտվել է ոչ միայն իր 
անձնական դիտարկումների հիման վրա գրված և ամսագրերում մի քանի տարվա ընթացքում 
տպագրված հոդվածներից, այլ նաև ուրիշ սկզբնաղբյուրներից, պարբերական մամուլում 
հրատարակված թղթակցություններից, որոնցից նա վերցրել է վիճակագրական տվյալներ և 
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տեղեկություններ: Աշխատանքը կազմված է երեք գլխից. առաջին գլուխը նվիրված է հայերին, 
երկրորդը` թուրքերին, երրորդը` քրդերին ու ասորիներին: 

Աշխատության նախաբանում Ֆրանգյանը հույս է հայտնում, որ աշխատությունը, լինելով 
իր տեսակի մեջ առաջին փորձը, «ընթերցողին կը տայ ամփոփ գաղափար պարսկահայերի, 
հայկական այս հատւածի, ինչպէս եւ նրա հարեւան, կողք-կողքի ապրող քիւրդերի, ասորիների 
եւ թուրքերի մասին» [2, էջ 3]: 

Աշխատությունը տալիս է պատմագիտական, ազգագրական, վիճակագրական հարուստ 
նյութ. «Կարելի է ասել Ատրպատականի մասին գոյութիւն ունեցող հայերէն միակ 
ուսումնասիրութիւնն է այս, ուր նկատի են առնւած ո՛չ միայն երկրի պատմական տւեալները, 
այլ և ժամանակակից հանգամանքները» [6, էջ 6]: 

Բացի պատմագիտական արժեքից` այս աշխատությունն ունի նաև անուրանալի 
ազգային-փիլիսոփայական արժեք` հանդիսանալով հայ ազգային հոգեկերտվածքի, հայ 
ազգային նկարագրի վերլուծության և ազգային ինքնաճանաչման փորձերից մեկը` այդ հարցը 
կապելով հայ ժողովրդի կրավորական կեցվածքի ու ազգային ձախողումների հետևանքով 
ձևավորված պարտվողական հոգեբանության հաղթահարման, միասնական ազգային 
ամբողջության ստեղծման խնդիրներին:  

Այս հարցադրումները մշտապես եղել են հայ մտածողների ուշադրության կենտրոնում, 
բայց հատկապես շեշտադրվեցին XX դարասկզբին, որը հայ ժողովրդի համար մշակութային 
ընդհանուր զարթոնքի շրջան էր` թե՛ արվեստի ու գիտության, թե՛ փիլիսոփայության ու գրա-
կանության մեջ ազգային ինքնության որոնման առումով: Անվանի հայագետներն իրենց պատ-
մագիտական, իմաստասիրական, հնագիտական, ազգագրական, լեզվագիտական հետազո-
տություններով ձգտում էին ինքնաճանաչման ու ոգևորության նոր լիցքեր հաղորդել հայ հա-
սարակական գիտակցությանը, իմաստավորելով ազգի պատմական անցյալն ու ներկան` փոր-
ձում էին միաժամանակ մատնացույց անել այն ուղիները, որոնք կարող են ապահովել հայ 
ժողովրդի, հայ մարդու բարոյական ինքնակատարելագործումը, ազգի հասարակական-քաղա-
քական առաջընթացը, նախադրյալներ ստեղծել ազգային պետականության վերականգնման 
համար: 

Ֆրանգյանը, ինչպես և XX դարասկզբի մյուս փիլիսոփաները հայ ազգային 
հոգեկերտվածքի, հայ ազգային նկարագրի ձևավորման վրա ազդող գործոնները բաժանում է 
երկու խմբի` oբյեկտիվ-պատմական և սուբյեկտիվ-հոգեբանական (ներազգային): Օբյեկտիվ-
պատմական գործոններից են սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական պայմանները, իսկ 
սուբյեկտիվ-հոգեբանական գործոնները պայմանավորված են հայ ժողովրդի ազգային 
առանձնահատկություններով: 

Օբյեկտիվ-պատմական գործոնների շարքում Ֆրանգյանը մեծ նշանակություն է վերագ-
րում նվաճողների բարբարոսական-բռնապետական վարչակարգերին, որոնց հայ ժողովուրդը 
դարեր շարունակ ստիպված է եղել հպատակվել ու ենթարկվել, և դա «սերնդէ-սերունդ ... իր 
աւերիչ, թունավորող ազդեցութիւնն է դրել հայ ժողովրդի օրգանիզմի վրայ, այլանդակել նրա 
պատկերը, առաջ բերել այս կամ այն չափի բարոյական այլասեռում» [13, էջ 87-88], որը 
Ֆրանգյանը, հետևելով Քրիստափոր Միքայելյանին, անվանում է «պատմական չարիք»: Այդ 
«պատմական չարիքից» չխուսափեցին նաև Ատրպատականի հայերը: 

XX դարի սկզբին Ատրպատականը Պարսկաստանի հյուսիսային նահանգներից մեկն էր, 
որը զբաղեցնում էր 104.840 քառ. մ տարածք և ուներ մոտ 2 մլն բնակչություն, որի 
մեծամասնությունը կազմում էին թուրքերը, քրդերը, ասորիները և ապա հայերը: Ամբողջ 
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Ատրպատականում հայերը 34.000-ից (ողջ բնակչության մոտ 1,7%-ը) ոչ ավելի էին` ցրված 
Սալմաստ, Ղարադաղ, Ուրմիա, Սուլդուզ, Միանդոաբ, Խոյ, Մակու գավառներում, Թավրիզ, 
Արդաբիլ, Մարաղա քաղաքներում. «Ատրպատականի ամեն մի գաւառը և անկիւնը, ուր ծւարած 
են հայերը, ունի ցաւերի ամբողջ մի շղթայ: Բազմազան և բազմապիսի են այդ ցաւերը, որոնք 
առաջանում են տիրող կարգերից և պայմաններից, ժողովրդի տհասութիւնից և տգիտութիւնից: 
Ամեն մի գաւառի ամեն մի ցաւը և վէրքը ունի իր առանձին, ուրոյն պատմութիւնը» [2, էջ 151] : 

Ատրպատականի բոլոր անկյուններում ապրող հայ ժողովրդի վրա, ընդգծում է 
Ֆրանգյանը, զգալի է պարսկական և թուրքական ազդեցությունը: Այդ տեսակետից 
պարսկահայերը նման են իրար. իհարկե, որոշ վայրերում այդ ազդեցությունն ավելի ակնհայտ է, 
որոշ վայրերում՝ համեմատաբար քիչ: Դա պայմանավորված է այս կամ այն վայրում հայերի թվի 
տեսակարար կշռով ու խտությամբ: Այնուամենայնիվ, ըստ Ֆրանգյանի, հայերը չափազանց 
արագ են ենթարկվում նվաճողներին թե՛ արտաքնապես` նմանակելով հագուստը և կենցաղը, 
թե՛ ներքին աշխարհով` յուրացնելով բնավորության գծերը. «Պարսկաստանի այս մի բուռն հայ 
ժողովուրդը ամբողջ դարերի ընթացքում ապրելով թուրքերի մէջ` ազդւել է նրանցից և այնքան 
փոխւել, որ գրեթէ չի տարբերւում իր հարևաններից: Նա այնքան է նման թուրքին, որ միայն 
երկար տարիներ այստեղ ապրածի աչքը կարող է դժվարութեամբ ջոկել հայը թուրքից: Հայը 
հագնւում է ճիշտ թուրքի նման, խուզւում, ածիլւում թուրքի նման, թուրքի անուններ է կրում, 
լեզուն է միայն յայտնում նրա հայ լինելը» [2, էջ 55]:  

Բայց հայերը ոչ միայն արտաքինով, այլև իրենց ներաշխարհով են նման թուրքերին: Այդ 
տեսանկյունից աչքի են ընկնում հատկապես խոյեցիները. «Խոյեցի հայը քաղաքագէտ է և 
ծածկամիտ: Խորամանկ մարդկանց մէջ դժւար թէ անկեղծ բարեկամական յարաբերութիւններ 
լինեն: Խոյում հէնց այսպէս է: Անկեղծութիւն ասած բանը չըկայ» [2, էջ 55]:  

Հետևաբար, պարսկահայերի և առհասարակ արևելցիների բնավորության հայտնի 
գծերից մյուսը, որը խիստ աչքի է զարնում և ընդհանուր է համարյա բոլոր պարսկահայերի 
համար, անկեղծության բացակայությունն է և շողոթորթությունը, որը պարսկական կյանքի 
ազդեցության անմիջական հետևանքն է. «Անկարելի է անպայման հաւատ ընծայել ... Ատր-
պատականի հային. նա կազմում է պարսկական խորամանկութիւնների մի հիւսվածք» [2, էջ 79]:  

Ատրպատականի հայերի մյուս ակնառու առանձնահատկությունը հակասական 
վերաբերմունքն է սեփական մշակութային արժեքների նկատմամբ: Միաժամանակ նա նկատում 
է, որ ժողովրդի վերաբերմունքը սահմանափակվում է միայն նվիրական զգացումներով` 
պատկառանքով ու հավատով: Հետաքրքրական է, որ հայերի` սեփական մշակութային 
արժեքների նկատմամբ այդ անտարբերությունը պախարակում են անգամ թուրքերը, որոնք, 
Ֆրանգյանի վկայությամբ, կարողանում են արժանի կերպով գնահատել օտարի ստեղծած 
դարավոր փառահեղ հիշատակները: 

Նույն հակասական վերաբերմունքն է նկատվում նաև հոգևոր արժեքների, մաս-
նավորապես, կրոնի նկատմամբ: Օրինակ, Պարսկական Քուրդստանում բնակվող փոքրաթիվ 
հայերը, ցրված լինելով զանազան քրդաբնակ և թուրքաբնակ գյուղերում, հետզհետե` տարիների 
ընթացքում, ազդվել են նրանցից` ընդօրինակելով և ընդունելով նրանց սովորույթները, 
միանգամայն կերպարանափոխվելով նույնիսկ արտաքնապես, մոռացել են նաև իրենց մայրենի 
լեզուն` խոսելով թուրքերեն, մասամբ քրդերեն. «Այնտեղ, այսպէս ասած, կան ոչ թէ հայեր, այլ 
քրիստոնեայ թուրքեր» [2, էջ 93]: Բայց այդ թրքացած հայերը լավ քրիստոնյաներ են և 
ջերմեռանդորեն հետևում են կրոնական բոլոր արարողություններին: Ի հակադրություն նրանց` 
խոյեցիների շրջանում Ֆրանգյանը մատնանշում է «ամենացած, ամենաայլանդակ և 
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զայրացուցիչ երևոյթը` ջգրու հաւատափոխութիւնը և դրանով սպառնալը» [2, էջ 55]: Մինչդեռ 
Խոյի Ղոթուր գավառակում բնակվում են մի խումբ քրդացած հայեր, որոնք նախընտրել են զոհել 
կրոնը, քան ծննդավայրը:  

Կրոնական հարցերում Ատրպատականի հայերից անհամեմատ բարձր են բուն 
Պարսկաստանի հայերը, որոնք թեև արտաքնապես պարսիկներին են նմանվում, բայց 
պահպանում են ազգային առանձնայատկությունները. «Վերին աստիճանի կրօնասէր ժողովուրդ 
է, որ հասնում է մինչև իսկ կրօնամօլութեան, պահում են ամենաաննշան պասն անգամ, խօսում 
են մաքուր հայերէնով, շատ մօտիկ Արարատեան բարբառին: Անծանոթ մարդը դժւարութեամբ 
կըկարողանայ տարբերել գաւառացի պարսկահային Արարատեան դաշտի հայից, ի հարկէ լեզւի 
կողմից» [2, էջ 105]:   

Ատրպատականի հայերի մյուս կարևոր հատկությունը կրթության, գրի ու 
գրականության նկատմամբ անտարբերությունն է. «Ժողովուրդը շատ անտարբեր է և կրթութեան 
պահանջ չի զգում» [2, էջ 54]: Կրթական գործը հայկական գավառներում աննախանձելի 
անմխիթար վիճակում է, քանի որ հայ ազգաբնակչության ճնշող մեծամասնությունը կարդալու 
առանձին հակում չունի և առհասարակ այնպիսի աստիճանի վրա է կանգնած, որ անկարող է 
ընթերցանության պահանջ ունենալ: 

Սակայն հարցը մանրազնին քննելով` Ֆրանգյանը համոզված է, որ մեղավորը ոչ այնքան 
ժողովուրդն է, որքան մի շարք պատճառներ: Դրանցից առաջինը ժողովրդի ցրվածությունն է. 
այն վայրերում, որտեղ հայերը խմբված, կենտրոնացած են ապրում և այնքան չեն շփվում 
թուրքերի հետ, համեմատաբար պահպանում են իրենց ազգային առանձնահատկությունները: 
Այս տեսանկյունից ամենաաղետալի վիճակում գտնվում է Խոյը, որտեղ «հայերը թէ նւազ են թւով 
և թէ ցրւած, և հէնց այդ հանգամանքը մեծ արգելք է լինում այնտեղ կանոնաւոր և մնայուն գործ 
սկսելուն» [2, էջ 52]: 

Մյուս պատճառը տնտեսական թշվառ վիճակն է և դրանից բխող տգիտությունը. ընկած 
լինելով խուլ անկյուններ` հայերը բոլորովին կտրված են արտաքին քաղաքակիրթ աշխարհից: 
Բնականաբար, այդպիսի պայմաններում գտնվող ժողովուրդն անկարող է իր առաջադիմության 
մասին մտածել, հետևաբար, և դժվար է այնտեղ կանոնավոր գործ սկսելը: 

Այսպիսով, ուսումնասիրելով Ատրպատականի հայերի ազգային հոգեկերտվածքի 
առանձնահատկությունները` Ե. Ֆրանգյանն ընդգծում է մի շարք թերություններ` անկեղ-
ծության բացակայությունը, անտարբերությունն ազգային արժեքների, կրթության ու 
լուսավորության նկատմամբ, կրավորականությունն ու տգիտությունը, որոնց պատճառը նա 
համարում է պարսկական երկարամյա տիրապետությունը. «Հարեմական հասկա-
ցողութիւնները խոր արմատներ են գցել» [2, էջ 170]:  

Այնուամենայնիվ, հայ մտածողի կարծիքով, քանի որ պարսկահայի ազգային 
բնավորության և վարքագծի այդ թերությունները, «պատմական չարիքը» ձևավորվել են դարերի 
ընթացքում, ապա ժամանակի ընթացքում տիրող պայմանների փոփոխության հետ մեկտեղ 
երբևէ վերանալու են: Դրա համար նա առաջադրում է «լքւած, տնտեսապէս քայքայւած և իր 
ազգային առանձնայատկութիւնները կորցրած պարսկահային» [2, էջ 140] հայ դարձնելու 
ծրագրային հետևյալ դրույթները. 

1. Պետք է Պարսկաստանի ողջ տարածքում սփռված հայերի հավաքում մեկ վայրում. 
«Եթէ լինի փող, նիւթական միջոց, կարելի է հողեր գնել այդ թշւառ ժողովրդի համար, կեն-
դրոնացնել նրանց մի տեղում» [2, էջ 96], որպեսզի հնարավոր լինի ծավալել կրթական, լուսա-
վորական գործունեություն, զարգացնել ազգային գիտակցությունը, տարածել հայոց լեզուն: 
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2. Անհրաժեշտ է կապ հաստատել ժողովրդի և նրա հաստատությունների (դպրոց, 
թատրոն, եկեղեցի) միջև. «Այդ պիտի լինի իր կոչման բարձրութեան վրայ կանգնած ամեն մի 
հիմնարկութեան, ինչպէս և իւրաքանչիւր ինտելիգենտ անհատի սրբազան պարտականութիւնը» 
[2, էջ 132]: 

ա) Դպրոց:  Քանի որ մտավոր զարգացում ձեռք բերելու առաջին միջոցը Ֆրանգյանը 
համարում է կրթական հիմնարկություններն ու դպրոցները [11, էջ 52], հետևաբար, պետք է զարկ 
տալ կրթական գործին, քանի որ կրթության, լուսավորության հարցը պարսկահայերի համար 
դարձել է ամենահրատապ և կենսական խնդիրը: Որպես ճշմարիտ մտավորական և 
լուսավորիչ` Ֆրանգյանը համոզված է, որ «կրթութիւնը անհրաժեշտութիւն է, որ կազմում է 
ամեն մի ժողովրդի գոյութեան խարիսխը» [2, էջ 108]:  

բ)  Թատրոն: Համաշխարհային ու ազգային մշակութային արժեքներին ծանոթացնելու, 
մտավոր ու գեղագիտական նոր պահանջներ և մշակութային ճաշակ ձևավորելու գործում 
Ֆրանգյանն առանձնապես կարևորում է թատրոնի դերը, որը կշոշափի նաև հայ ժողովրդի 
կենցաղին առնչվող ազգային-հասարակական հարցեր ու կունենա կրթադաստիարակչական 
նշանակություն [4, էջ 110-117]: Բացի այդ, կանոնակարգված թատերական գործունեության 
շնորհիվ նույնիսկ անգրագետ հայերը կառնչվեն հայկական մշակույթին և հայոց լեզվին: 

գ) Եկեղեցի:  XX դարասկզբին Պարսկաստանը մի պետություն էր, որի հասարակական 
կյանքում կրոնն առաջնակարգ տեղ էր գրավում: Իսլամը, որքան էլ քրիստոնեությանը 
հակառակ, այնուամենայնիվ, ընդունել էր նրա անհրաժեշտությունը և նրա սպասավորներին 
պատվավոր տեղ հատկացրել. քանի որ իսլամի հոգևոր առաջնորդը նաև պետության ղեկավարն 
էր, ապա Հայ եկեղեցու սպասավորները մահմեդականների համար նաև ազգի ղեկավարներ էին: 
Այս տեսանկյունից Ֆրանգյանը հատկապես կարևորում է մտավոր ու բարոյական 
առաքինություններով օժտված, պարսիկների և հայերի շրջանում ուժ, դիրք ու հեղինակություն 
ունեցող, դիվանագետ հոգևորականների դերը: 

Այսպիսով, XX դարասկզբի հայ մտածող Երվանդ Ֆրանգյանը, վերլուծելով Ատր-
պատականի հայերի ազգային հոգեկերտվածքի առանձնահատկությունները (անկեղծության 
բացակայություն, անտարբերություն ազգային արժեքների, կրթության ու լուսավորության 
նկատմամբ, կրավորականություն, տգիտություն), մատնանշում է այդ իրավիճակը շտկելու մի 
շարք ուղիներ. հայերի հավաքում մի վայրում, ժողովրդի ու ազգային հիմնարկությունների 
(դպրոց, թատրոն, եկեղեցի) միջև կապի հաստատում: 
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ЗНАЧЕНИЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕРВАНДА ФРАНГЯНА “АТРПАТАКАН” В 
АРМЕНОВЕДЕНИИ 

                                                                              С.Н.Оганян-к.ф.н.,доцент, АГЭУ  
 
Ключевые слова: менталитет, национальный менталитет, национальное самосознание, 
национальный облик, национальные ценности. 
Аннотация. Армянский мыслитель начала XX века Ерванд Франгян, анализируя 
особенности национального менталитета армян Антропатены, отмечает ряд способов 
улучшения ситуации, в частности, выход он видит в консолидации армян, в установлении 
связи между народом и национальными институтами (школами, театром, церковью). 

 
THE ARMENOLOGICAL VALUE OF THE COMPOSITION “ATRPATAKAN” OF 

YERVAND FRANGYAN 
S. N. Ohanyan, PhD (Philosophy), Associate professor, ASUE 

 
Keywords: mentality, national mentality, national self-consciousness, national character, national values. 
Annotation: Armenian philosopher of the beginning of 20th century Yervand Frangyan, analyzing the 
national mentality peculiarities of Atrpatakan Armenians, pointed out several ways to improve that situation. 
Particularly, he highlighted the consolidation of Armenians, the establishment of connection between the 
public and national institutes (school, theatre and curch). 
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Բանալի բառեր. տեղագրական աշխատանքներ,  Հայաստան, 1 դյումում 1, 2, 5, 10, 20, 40 
վերստանոց  քարտեզներ: 

Ներածություն:  Տեղագրական քարտեզները արժանահավատ սկզբնաղբյուրներ են 
համարվում աշխարհագրական և պատմական ուսումնասիրություններով զբաղվող գիտնա-
կանների և մասնագետների շրջանում: Հայաստանի պատմության և աշխարհագրության հետ 
կապված բազմաթիվ խնդիրներ իրենց լուսաբանումն են ստացել շնորհիվ այդ աղբյուրների: 
Դրանք մեծ արժեք են ներկայացնում այն առումով, որ օբյեկտիվորեն ներկայացրել են տվյալ 
ժամանակաշրջանի իրողությունը՝ դրանով իսկ հակակշիռ հանդիսանալով աչառու ուսում-
նասիրություններին: Դժվար է գտնել 19-20-րդ դդ. պատմությանը և աշխարհագրությանը  
նվիրված որևէ լուրջ ուսումնասիրություն, որտեղ օգտագործված չլինեն այդ տարիներին 
ստեղծված տեղագրական քարտեզները:  

Իրավիճակը տեղագրական աշխատանքների իրականցման ոլորտում մինչև 18-րդ դարը:  
Մինչև  18 դ. սկիզբը քարտեզագրման աշխատանքների իրականացումը կատարվում էր պար-
զունակ եղանակով. տվյալ ժամանակի գիտության և տեխնիկայի մակարդակին համա-
պատասխան՝  Արևի, Լուսնի  և երկրային այլ մարմինների նկատմամբ գեոդեզիական գործիք-
ներով չափումներով կատարելու  արդյունքում որոշվում էր որևէ կետի կոորդինատները (աշ-
խարհագրական լայնություն և երկայնություն), որից այնուհետև չափումներ էին իրականացվում 
տարբեր աշխարհագրական օբյեկտներ (բնակավայրեր, գետեր, ճանապարհներ և այլն): Ընդ 
որում, հորիզոնի կողմերը որոշում էին կողմնացույցով կամ աչքաչափով, իսկ 
հեռավորություններն`ըստ այդ օբյեկտները հասնելու համար ծախսված ժամանակի [2]:  
Ստացված տվյալները տեղադրվում էին թղթի վրա, որի արդյունքում ստացվում էր տվյալ 
տարածքի սխեմատիկ պատկերը` քարտեզը: Այն իր բնույթով արմատապես տարբերվում է 
իրական տեղագրական քարտեզից, որը տեղանքի տարրերի (ռելիեֆ, ջրագրական և 
ճանապարհային ցանց, բնակավայրեր, բուսականություն և այլն) ճիշտ և մանրամասն պատկերն 
է` համապատասխան պայմանական նշանների  պատկերումով: Տարբերությունները բազմաթիվ 
էին` կոորդինատների և հեռավորությունների որոշման կոպիտ սխալներ, գեոդեզիական ցանցի 
բացակայություն, անկյունային և գծային շատ մոտավոր չափեր, ճիշտ մասշտաբի բացա-
կայություն, սահմանափակ թվով օբյեկտների պատկերում, բարձրությունների (բարձրության 
նիշերի) բացակայություն և այլն: Նման իրավիճակի հետևանքով ստացված քարտեզները շատ 
մոտավոր պատկերացում էին տալիս տեղանքի մասին: Այնուամենայնիվ, նման  բնույթի 
քարտեզները շրջանառության մեջ մնացին մինչև 18-րդ դ., երբ ռազմական և տնտեսական 
խնդիրներ լուծելու  համար պահանջվեցին տեղանքի ճշգրիտ քարտեզներ, որոնք կազմվում էին 
կոնկրետ, սովորաբար, խոշոր մասշտաբով, և  որոնց  վրա սկսեցին մանրամասնորեն 
պատկերվել նաև տեղանքի օբյեկտները և ռելիեֆը: Նման որակ ապահովելու համար մի շարք  
գիտնականներ (Գաուս, Ֆ. Ի. Շուբերտ, Կ. Ի. Տեններ) արդեն մշակել էին տեղագրական  
քարտեզների  ստեղծման մաթեմատիկական հիմքի և բովանդակության նկատմամբ 
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առաջադրված տեխնիկական պահանջներ, հրահանգներ, ձեռնարկներ, դասագրքեր, մեթոդներ, 
տեխնոլոգիաներ, սարքավորումներ: Դրանք սկսեցին կիրառել հզոր պետությունները, որոնց 
թվում Գերմանիան, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և այլ:   Ստացված տեղագրական քարտեզները 
հիմնականում կիրառում էին ռազմական ոլորտում, այդ պատճառով էլ այդ քարտեզների 
ստացման համար անհրաժեշտ տեղագրագեոդեզիական աշխատանքներն իրականացվում էին 
առաջնահերթ կարգով սահմանամերձ տարածքներում` ապագա ռազմական 
թատերաբեմերում` պաշտպանական գերատեսչությունների կողմից:  

Հայաստանը, որը 19-րդ դարի ընթացքում ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական 
պատերազմների արդյունքում գրավվել էր Ռուսական կայսրության կողմից, հանդիսանում էր 
նման տարածք, և ռուսական իշխանություններն այդ տարածքներում սկսեցին իրականացնել 
լայնածավալ աստղաբաշխական, գեոդեզիական, տեղագրական և քարտեզագրական 
աշխատանքներ` սահմանամերձ տարածքների վերաբերյալ  համապատասխան մասշտաբի և 
որակի գեոդեզիական և քարտեզագրական նյութեր և տվյալներ ստանալու նպատակով:  

Քանի որ նման աշխատանքների կատարումն անհնար էր իրականացնել առանց ման-
րամասն  կազմակերպչական միջոցառումների, համապատասխան նորմատիվային փաս-
տաթղթերի, մասնագիտական կադրերի (գեոդեզիստների, հանութագրողների) պատրաստման,  
սարքավորումների և այլն,  Ռուսական կայսրությունը ձեռնամուխ եղավ նման աշխատանքների 
իրականացմանը միայն 1840-ական թթ. սկսած: Այդ աշխատանքները կրում էին ծրագրված 
բնույթ և ենթարկվում  էին վերահսկողության համապատասխան կառույցների կողմից: 

Այնուհանդերձ հարկ է նշել, որ գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքներ  
Հայաստանի տարբեր վայրերում  կատարվել են նաև մինչև այդ ժամանակաշրջանը, սակայն 
դրանց մեծ մասը կատարվում էր աչքաչափական կամ կիսագործիքային եղանակով և չէին 
կապակցվում իրար: Այդ աշխատանքներն  իրականացվում էին ռազմական նպատակների 
համար: Այսպես, 1826-1828 թթ. Կովկասյան բանակ գործուղված տեղագրական ջոկատը 
իրականացնում   է  առանձին երթուղիների և շրջանների տեղագրական հանույթ: 1832 թ. 
Ստեղծվում է Կովկասյան շտաբին կից տեղագիրների վաշտը, որը կատարում էր տարա-բնույթ 
տեղագրական աշխատանքներ:  1838 թ. Առանձին կովկասյան կորպուսի օբեր-կվար-
տիրմեյստեր գնդապետ Ա. Ի. Մենդը գեներալ-կվարտիրմեյստերին ուղղված զեկուցագրում 
նշում է, որ իրականացված հանութային աշխատանքներն ունեն ընդհանուր բնույթ և ավելի 
ճշգրիտ  հանույթ կատարելու համար անհրաժեշտ է ողջ Անդրկովկասում  ստեղծել եռանկյու-
նաչափական ցանց:  Նման աշխատանքներ կատարելու համար իր համաձայնությունն է տալիս 
գեներալ-կվարտիրմեյստերի պարտականությունները կատարող և Ռազմատեղագրական 
դեպոյի տնօրեն գեներալ-լեյտենանատ Ֆ. Ֆ. Շուբերտը, նշելով, սակայն, որ այդ 
աշխատանքների իրականացման համար բացակայում են համապատասխան գործիքներ և 
պատրաստված սպայական կադրեր: Նրա առաջարկով 1839-40 թթ. սկսվում են  տեղազննական 
աշխատանքներ իրականացվել Անդրկովկասում՝ Հայկական մարզում, Ղարաբաղի, Շաքիի, 
Շիրվանի և Բաքվի պրովինցիաներում:  Այդ աշխատանքների արդյունքում կազմվում է 1-ին 
դասի եռանկյունավորման կետերի սխեմա, որը ներկայացվում է  Ռազմատեղագրական դեպո: 
1839-40 թթ. տեղազննական աշխատանքներ կատարելուց հետո 5 տարվա ընթացքում համարյա 
ոչ մի աշխատանք չի կատարվում: 1844-1846 թթ. Ռազմատեղագրական դեպոյի տնօրեն և 
Ռազմական տեղագիրների կորպուսի պետ Պ. Ա. Կուչկովի, ինչպես նաև Կովկասյան Կորպուսի 
Շտաբի ակտիվ մասնակցությամբ վերամշակվում է Անդրկովկասի եռանկյունավորման 
նախագիծը և նախահաշիվը:  Այդ աշխատանքներին գործուն աջակցություն է ցուցաբերում նաև 
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Ի. Ի. Խոձկոն:  Եվ միայն դրանից հետո հնարավորություն է ստեղծվում   Անդրկովկասի 
տարածքում  իրականացնել տեղագրագեոդեզիական աշխատանքներ:  

Քարտեզագրագեոդեզիական  աշխատանքների  կազմակերպումը: 18-րդ դարի երկրորդ 
կեսին Ռուսաստանի տարածքում քարտեզագրական հիմնական աշխատանքները կատարում 
էր Պետերբուրգի Գիտությունների Ակադեմիայի Աշխարհագրական դեպարտամենտը: 1780-80-
ական թթ. Գլխավոր Շտաբի կազմակերպմանը զուգահեռ, որի գործառույթների մեջ էր մտնում 
բանակի քարտեզներով ապահովումը, Աշխարհագրական դեպարտամենտը աստիճանաբար 
կորցնում է իր նշանակությունը որպես Ռուսաստանի հիմնական քարտեզագրական կազմակեր-
պություն:  1796 թ. Գլխավոր Շտաբի կազմալուծման հետևանքով, ստեղծված ամբողջ գեոդե-
զիական և քարտեզագրական նյութը փոխանցվում է 1797 թ. կազմակերպված Քարտեզների 
դեպո: Վերջինս 1812 թ. վերանվանում է Ռազմատեղագրական դեպոյի, որի գործառույթների մեջ 
էին մտնում քարտեզների, հատակագծերի և գծագրերի հավաքումը, կազմումը և  պահպանումը: 
1816 թ. Ռազմատեղագրական դեպոն անցնում է Գլխավոր շտաբի տրամադրության տակ: 1822 
թ. Գլխավոր շտաբին կից ստեղծվում է Ռազմական տեղագիրների կորպուսը, որի 
գործառույթների մեջ էին մտնում տեղագրական և գեոդեզիական աշխատանքների կատարումը: 
Եվ մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդը Ռուսական կայսրության և սահմանակից 
պետությունների տարածքներում հիմնական աստղաբաշխական-գեոդեզիական, տեղագրական 
և քարտեզագրական աշխատանքները կատարում էր Ռազմական տեղագիրների կորպուսը: 
Մինչև 1850-ական թթ. տեղագրագեոդեզիական աշխատանքներն իրականացնում էին Կովկաս 
գործուղված մասնագետները: Հենց այդ  մասնագետների ուժերով էլ 1847-1854 թ. 
իրականացվում են  Անդրկովկասի եռանկյունավորման աշխատանքները:   Յուրաքանչյուր 
տարի այդ աշխատանքներին, բացի ղեկավարից, մասնակցում էին միջին հաշվով 3-4 սպա, 6-8 
տեղագիր և տասնյակ օժանդակ աշխատողներ:  

Հաշվի առնելով աշխատանքների մեծ ծավալները, Անդրկովկասի տարածքում բոլոր 
տեսակի գեոդեզիական, տեղագրական և սահմանազատման աշխատանքների կառավարման 
համար 1854 թ. Առանձին կովկասյան կորպուսի Գլխավոր շտաբին կից ստեղծվում է 
Ռազմատեղագրական բաժինը (Կովկասյան ռազմատեղագրական բաժին): Բաժնի կազմում 
ընդգրկված առանձին ստորաբաժանումները (դաշտային, գծագրական, հրատարակչական) 
թույլ էին տալիս քարտեզագրական աշխատանքներն իրականացնել տեղում` հանութագրումից  
մինչև տպագրություն` առանց դիմելու Գլխավոր շտաբի օգնությանը: Կովկասի Ռազմա-
տեղագրական բաժնի առաջին պետ է նշանակվում Ի.Ի. Խոձկոն:   

Բաժնի առաջին աշխատանքը 1855-56 թթ. Օլթիի, Կարսի,  Բայազետի և Էրզրումի 
փաշալիկների տարածքների խոշորամասշտաբ  հանութագրումն էր [3]: Այդ աշխատանքների 
ավարտից հետո Բաժինը սկսեց իրականացնել խոշորամասշտաբ հանութագրում (կես կամ 1 
վերստանոց մասշտաբներով) Անդրկովկասի, ինչպես նաև Թուրքիայի և Պարսկաստանի 
տարածքներում:  

Տեղագրական աշխատանքներն  իրականացվում էին առանձին ջոկերով, որոնց կազմում 
բացի ջոկի պետից, ընդգրկված էին նաև միջին հաշվով 5-6 կատարող (սպաներ) և դրանց 
սպասարկող անձնակազմ: Աշխատանքներին մասնակցում էին ռուսներ, հրեաներ, հայեր, 
վրացիներ և այլն: Յուրաքանչյուր ջոկ իրականացնում էր իրեն հատկացված տարածքի 
հանութագրում: Նոր տարածքներում հանութագրման աշխատանքներին զուգահեռ 
իրականացվում էին նաև նախկին տարիներում կատարված տեղագրական հատակագծերի 
թարմացում: Թարմացման աշխատանքները լայն թափ ստացան սկսած 1870-ական թթ. սկսած: 
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Դրանց արդյունքում մինչև 1-ին համաշխարհային  պատերազմը Հայաստանի ներկայիս 
տարածքը ամբողջությամբ ծածկվեց 1 և 2 վերստանոց տեղագրական քարտեզներով: Այդ 
առումով Հայաստանի տարածքը հանդիսանում էր Ռուսական կայսրության տեղագրական 
տեսակետից ամենաապահովվածներից  մեկը: 

Եռանյունավորման աշխատանքներ: Եռանկյունավորման նպատակը տեղագրական 
հանույթի համար հիմք հանդիսացող  կետերի փոխադարձ դիրքերի որոշումն է` միևնույն 
կոորդինատային համակարգում:  

Անդրկովկասում եռանյունավորման աշխատանքների սկիզբ է համարվում 1847 թ. 
ապրիլի 6-ը, երբ Շամխորի մոտ սկսվեց բազիսի չափման աշխատանքները (հետագայում այդ 
բազիսը կոչվեց Շամխորի): Չափման աշխատանքները, որը  ղեկավարում էր Ի. Ի. Խոձկոն,  
տևեցին 24 օր: Շամխորի բազիսի երկարությունը կազմեց 4292, 60185 սաժեն: Այդ բազիսը հիմք է 
հանդիսացել ոչ միայն Անդրկովկասում, այլև հարևան տարածքներում` Թուրքիայում և 
Իրանում եռանկյունների ցանցերի  տարածման համար: Եռանկյունավորման աշխատանքները 
ավարտվեցին միայն 1853 թվականին[5]: Եռանկյունների կողմերի երկարությունները միջինում 
կազմում էին 50 վերստ, տատանվելով 30-120 վերստերի միջև: Չափումների արդյունքում 
որոշվել են 1-ին դասի 120 կետերի և 2-րդ և 3-րդ դասերի 810 կետեր: Եռանկյունավորումը 
ընդգրկում էր 1-ին դասի 188, 2-րդ և 3-րդ դասերի 1642 եռանկյուններ, որոնցից կեսից ավելին 
դիտարկել է Ի.Ի. Խոձկոն[4]: 

Եռանյունավորման կետերի արտաքին նշաններ են ծառայել 13-30 մ բարձրություն  
ունեցող  սիգնալները, պարզ և կրկնակի բուրգերը, նշաձողերը, քարից և գրունտից պատրաստ-
ված աշտարակները: Անմատչելի լեռնագագաթների և տեղանքի առարկաների (եկեղեցիներ և 
այլն) կոորդինատները որոշվել են շրջապատի կետերից՝ անկյունային  հատումներով: 
Գրունտային նշաններ են ծառայել հողի մեջ թաղված քարերը:  

Կատարված եռանկյունավորման աշխատանքերի բարձր որակի մասին են վկայում  
հետևյալ փաստերը. 

ա) Շամխորի բազիսի վրա հենված 30 եռանյունները, որոնք տարածվում են Թիֆլիսի 
ուղղությամբ, և 9 եռանկյունները, որոնք տարածվում են Երևանի ուղղությամբ, ունեն մեկ 
ընդհանուր կողմ`Լալվար-Աղլաղան: Այդ կողմի երկարությունը Թիֆլիսի ցանցում կազմում է 
20276, 7656, իսկ Երևանյան ցանցում` 20276, 9609 սաժեն, տարբերությունը կազմում է 0,1953  
սաժեն,  հարաբերական  սխալը` մոտ 1: 105 000: 

բ) Շամխորի բազիսի ստուգման համար  ստեղծվել է նաև Սուկկաիթի (Սումգաիթի)  
բազիսը, որից տարածված եռանկյունների ցանցը և Շամխորի բազիսից տարածված եռանկյուն-
ների ցանցը ունեն ընդհանուր` Բաբադաղ-Կարամարյան կողմ: Այդ կողմի երկարությունը, ըստ 
Շամխորի բազիսի, կազմում է 23725. 7600, իսկ ըստ Սուկկաիթի բազիսի` 23726. 0216 սաժեն, 
տարբերությունը կազմում է 0.2616 սաժեն,  հարաբերական սխալը` 1: 84000:  

Անդրկովկասի եռանկյունավորման արդյունքում ստացված գեոդեզիական կետերի ցանցը 
հանդիսացավ այն հիմքը, որի վրա հետագա տարիներին իրականացվեցին տարբեր 
մասշտաբների տեղագրական հանութագրման,  ինչպես նաև սեփականության միավորների 
սահմանզատման և սահմանագծման աշխատանքներ:  

Անդրկովկասի տարածքում եռանկյունավորման աշխատանքների ավարտից հետո, 
այդպիսի  աշխատանքներ իրականացվեցին նաև Ալեքսանդրոպոլից արևմուտք ընկած տա-
րածքներում 1854-1856 թթ.` Ի.Ի. Խոձկոյի ղեկավարությամբ: Այդ աշխատանքների իրականցման 
արդյունքում ստեղծվել և որոշվել են  1-3 դասերի 48 կետերի կոորդինատները և 
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բարձրությունները [3]: 
Եռանկյունավորման կետերի բարձրությունների որոշման աշխատանքներ: 

Անդրկովկասի եռանկյունավորման կետերի բարձրությունները որոշվել են 1847-1853 թթ.: 
Որպես ելակետ է վերցվել Սև ծովի բարձրությունը Փոթիի մոտ: Չնայած կետերի 
բարձրությունների որոշման բարձր ճշտությանը, տեղի է ունեցել սխալների կուտակում, որի 
արդյունքում  Կարսի մարզի և Էրիվանի նահանգի համար ընդհանուր կետ հանդիսացող 
Բոգոտլուի վրա բարձրությունների տարբերությունը կազմում է 9 սաժեն: Հայտնաբերված 
սխալները ցանցի տարբեր մասերում ունեն տարբեր մեծություններ`1.4-ից մինչև 9 սաժեն: 
Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, գեոդեզիական եղանակով որոշված եռանկյունաչափական 
կետերի բարձրությունները  (համեմատած  նիվելիրային  մարկաների բարձրությունների հետ), 
անհրաժեշտ էր իջեցնել հետևյալ չափերով. 

ա) Թիֆլիսի նահանգում և Կարսի մարզում` 1.70 սաժեն, 
բ) Ելիզավետպոլի նահանգում և Բաքվի նահանգի արևմտյան մասում` 8.10 սաժեն, 
գ) Էրիվանի նահանգում` 9.00 սաժեն: 
Այս ուղղումները եռանկյունաչափական կետերի բարձրությունները որոշ չափով  

մոտեցնում են ճիշտ մեծություններին, սակայն դրանք չեն դարձնում բացարձակ ճիշտ:  
Բարձրությունների մի մասի որոշման համար էլ կիրառվել են բարոմետրեր: 

Տեղագրական աշխատանքների  իրականացման եղանակները: Տեղագրական 
աշխատանքները սկզբնական փուլում (մինչև 1860-ական թթ.) իրականցվում էին տարբեր 
եղանակներով` գործիքային, կիսագործիքային, ակնաչափական` կապված քարտեզագրման 
առջև դրված խնդիրների հետ: Հետագա տարիներին, տեղագրական աշխատանքներ սկսեցին 
իականացվել հիմնականում գործիքային եղանակով և խոշոր մասշտաբներով (1 դյույմում  200 
կամ 250 սաժեն):  

Գործիքային հանույթն  իրականացվում էր մենզուլային եղանակով:  Հանույթի ժամանակ 
օգտագործվում է մեծ  մենզուլա՝ կիպերեգելի հետ միասին: Մենզուլային հանույթի օգնությամբ 
ստացված հատակագծերը բավարար են տարբեր տեսակի տնտեսական և ռազմական խնդիրներ 
լուծելու համար:  Հանութագրման ժամանակ պլանային և բարձունքային հիմք են ծառայում 
վաղօրոք որոշված եռանկյունավորման կետերի կոորդինատները (աշխարհագրական կամ 
ուղղանկյուն) և բարձրությունները, որոնց վրա տեղադրվում է մենզուլան: Յուրաքանչյուր պլան-
շետի վրա անհրաժեշտ է տեղադրել նվազագույնը երեք կետեր, որոնք հիմք են հանդիսանում ոչ 
միայն հանութագրման աշխատանքների, այլև երկրաչափական ցանցը հանութագրման 
ենթակա տարածքում տարածելու համար: Երկրաչափական կետերի դիրքը պլանշետի վրա 
որոշվում են հատումների միջոցով, իսկ  բարձրությունները՝ կիպրեգելով: Դրանց քանակը 
որոշվում է՝ հաշվի առնելով հանույթի մասշտաբը և հանութագրողի փորձը:   Յուրաքանչյուր 
կետից որևէ օբյեկտի դիրքը որոշելու համար օգտագործվում են 2 եղանակներ՝ հատումների 
(երկբևեռ կոորդինատներ) և հեռաչափային (բևեռային կոորդինատներ): Կիպրեգելի օգնությամբ 
որոշվում են են նաև թեքությունների անկյունները,  որոնց միջոցով ստացվում են 
բարձրությունները և անցկացվում են հորիզոնականները:  Հանութագրված բոլոր տարրերը 
դաշտում պլանշետի վրա գծագրվում են մատիտով՝ համապատասխան պայմանա-կան 
նշաններով:  Դրանք հետագայում՝ գրասենյակային պայմաններում  մաքրագծվում էին տուշով:   

Կիսագործիքային հանույթն իրականացվում էր փոքր մենզուլայով: Հանութագրման 
ժամանակ օգտագործվում է փոքր կիպրեգել կամ ալիդադա: Պլանշետի կողմնորոշումը 
իրականացվում է փոքր կողմնացույցի միջոցով, որը հնարավորություն է տալիս այն արագ 
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ուղղորդել դեպի հյուսիս: Դրանք թույլ են տալիս ի հաշիվ իրականացվող աշխատանքների 
ճշտության նվազման, արագացնել հանութագրումը: Ի տարբերություն գործիքային հանույթի, 
կիսագործիքային եղանակով հանութագրումը իրականացվում է 5-6 անգամ արագ: Իսկ 
հանութագրման ընդհանուր գործընթացն իր բովանդակությամբ նման է գործիքային 
(մենզուլային) եղանակին:  Առաջին հերթին եռանկյունավորման կետերի հիման վրա ստեղծում 
են երկրաչափական կետեր: Դրանք պլանշետի վրա տեղադրելուց հետո իրականացվում է 
տեղանքի տարրերի հանութագրում, ընդ որում  հեռավորությունները  որոշվում  են քայլերով 
կամ աչքաչափով: Մանրամասնությունների հանութագրմանը  զուգահեռ  գծագրվում են նաև 
տեղանքի անհարթությունները: Քանի որ թեթև մենզուլայի դեպքում կիպրեգել չի 
օգտագործվում, ապա տեղանքի բոլոր անհարթությունները  որոշվում են աչքաչափով, իսկ 
ռելիեֆն արտացոլվում է գաշյուրաներով: Պլանշետի վրա ֆիքսվում են ամենակարևոր կետերը 
և ռելիեֆի գծերը: Ընդհանուր առմամբ, կիսագործիքային հանույթը հանութագրման 
արագացմանը զուգահեռ, տեղանքի վերաբերյալ տալիս է հավաստի տեղեկություններ:   
Հանույթի վերջնական ձևավորումը իրականացվում է մենզուլային հանույթի նմանությամբ:  

Ակնաչափական (ռազմաակնաչափական) հանույթն իրականացվում է ժամանակի 
սղության պայմաներում, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում կարճ ժամանակում ստանալ  
տեղանքի ամբողջական պատկերը: Այն աչքի չի ընկնում բարձր ճշտությունով և 
գեղեցկությունով, սակայն աչքաչափական հանույթը իրականցվում է արագ, իսկ ստացված 
պատկերն էլ ունենում է պարզություն, որի վրա արտացոլվում են միայն կարևոր տարրերը 
(օբյեկտները): Գծերի երկարությունները չափվում են քայլերով կամ հեռավորությունն անցնելու  
ժամանակով, իսկ անկյունները՝ բուսոլով կամ կողմնացույցով:  Ակնաչափական հանույթը 
կատարվում է պլանշետի վրա ամրացված թղթի վրա՝ մատիտով, և միանգամից. այն, ինչ 
հանութագրողը տեսնում է, անմիջապես անցկացնում է թղթի վրա: Պլանշետի վրա առաջին 
կետը տեղադրվում է պայմանականորեն, իսկ հետագա բոլոր կետերը ստացվում են 
ելակետային կետի հիման վրա: Յուրաքանչյուր թղթի վրա նշվում է միջօրեականի ուղղությունը 
և հանույթի մասշտաբը: Ակնաչափական հանույթի վրա պատկերվում են  հիմնական՝ 
կողմնորոշիչ առարկաները: Այդպիսի առարկաների թվին են պատկանում լեռները, բլուրները, 
կառույցները, սյուները և այլն:  Ռելիեֆը պատկերվում է հորիզոնականներով կամ 
գաշյուրաներով. սովորաբար վերջիններս տրվում է առավելություն, քանի որ դրանք ավելի 
պատկերավոր և հասկանալի են: Տեղանքի բոլոր տարրերը պատկերվում են համապատասխան 
պայմանական նշաններով: Առանձնացվում են ակնաչափական հանույթի 2 տեսակ.  

ա) ընդհանուր,   
բ)  հատուկ:  
Ընդհանուր հանույթը կատարվում է մեծ տարածքների վրա: Հանութագրողը շարժվում է 

ճանապարհներով, քանի որ ճանապարհով տեղաշարժվելը հեշտ է, և բացի այդ հանութագրման 
ժամանակ դրանք կարևոր նշանակություն ունեն: Հանութագրման ենթակա տարածքը ընդգր-
կում է լայն սահմաններ, քանի որ ճանապարհները հիմնականում անցնում են հովիտներով, և 
այդտեղից   տեսանելի են հովիտը շրջափակող ամբողջ տարածքը՝ ջրբաժանից՝ ջրբաժան:  

Հատուկ հանույթը կատարվում է փոքր տարածությունների կամ երկարաձգված գոտիների 
համար: Տարբերում են հատուկ հանույթի երկու տեսակներ՝ հետախուզական և երթուղային: 
Հետախուզական հանույթը իրականացվում է տվյալ վայրում ռազմական ճամբարի կամ 
դիրքերի տեղադրման նպատակով: Երթուղային հանույթ իրականացվում  է ճանապարհների 
երկարությամբ՝ ընդգրկելով միայն դրանց կից նեղ գոտիները. երթուղային հանույթի վրա 
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պատկերվում են բնակավայրերը, ճանապարհների ոլորանները, խաչմերուկները, կամուրջները, 
գետնացումները, այսինքն բոլոր այն տարրեը, որոնք կարող են նպաստել կամ խանգարել 
զորքերի տեղաշարժմանը:  

Կախված տարածքի կարևորությունից՝  հանութագրումն իրականացվում էր 1 դյույմում 
կես, 1 և 2 վերստ մասշտաբներով, քաղաքների ե բերդերի հատակագծերի համար կիրառվում 
էին ավելի խոշոր մասշտաբներ (1 դյույմում՝ 200 և 250 սաժեն): Անդրկովկասի (այդ թվում Հա-
յաստանի տարածքի) հանութագրման յուրահատկությունն այն էր, որ դա իրականացվում էր 
գործիքային եղանակով, իսկ ռելիեֆը՝ սկսած 1860-ական թթ. պատկերվում էր հորիզո-
նականներով [1]: 

Տեղագրական քարտեզների դասակարգումը 19-րդ դարում: Ըստ մասշտաբի տարբերում 
էին քարտեզների հետևյալ տեսակները. 
ա) տեղագրական (1 դյույմում`1 վերստ), 
բ) խորոգրաֆիկ (1 դյույմում` 2 վերստ), 
գ) կիսատեղագրական (1 դյույմում` 3 վերստ), 
դ)հատուկ (1 դյույմում` 5 վերստ), 
ե) գլխավոր (1 վերստում` 10 -20 վերստ ): 

Գործնականում, սակայն դրանք խմբավորվում էին` 
1. խոշորամասշտաբ տեղագրական քարտեզներ`1 դյույմում` 1-2 վերստ, 
2. միջին մասշտաբի տեղագրական քարտեզներ`1 դյույմում` 3-5 վերստ, 
3. փոքր մասշտաբի տեղագրական քարտեզներ` 1 դյույմում` 10-20 վերստ: 

Յուրաքանչյուր մասշտաբի համար սահմանվում էին համապատասխան պայմանական 
նշաններ և բովանդակության մանրամասներ: 

Հանութագրման համար հիմք էին հանդիսանում Անդրկովկասի եռանյունավորման կամ 
Պետական գույքի նախարարության կողմից իրականացված սահմանզատման աշխատանքների 
արդյունքում ստացված եռանկյունաչափական կետերը:  

Բոլոր գլխավոր ճանապարհները և գետերը հանութագրվում էին գործիքային եղանակով  
(մենզուլայով` կիպրեգելի կիրառումով), ընդ որում հանութագրման լայնությունը կազմում էր 6 
վերստ` յուրաքանչյուր կողմից` 3-ական: Դրանց միչև ընկած տարածքները հանութագրվում էին 
ակնաչափական կամ հատումների եղանակներով: Հատուկ ուշադրություն էր հատկացվում 
բնակավայրերի և ռելիեֆի  հանութագրմանը: 

Ամենախոշոր մասշտաբի` 1 վերստանոց քարտեզների հանութագրման աշխատանքները 
սկսվում էին հետևյալ կերպ: Պլանշետի համար սահմանագծեր ծառայող զուգահեռականներով 
և միջօրեականներով շրջագծված շրջանակում տեղադրվում էին եռանկյունավորման կետերը:  
Հանույթը սկսվում էր  երկրաչափական ցանցի և դրանց  բարձրությունների զարգացումով: Դրա 
համար եռանկյունավորման կետերի միջև մենզուլային ընթացքներ էին ուղեգծում: 
Գեոդեզիական հիմքի աշխատանքների ավարտից հետո, իրականացվում էր ուրվագծերի և 
ռելիեֆի հանութագրում: Խիստ կտրտված ռելիեֆ ունեցող տարածքներում հորիզոնականներն 
անցկացվում էին 2, իսկ մնացած վայրերում` 1 սաժենով:  

Հայաստանի տարածքի  տեղագրական քարտեզների բնութագրությունները: Մինչև 1-ին 
համաշխարհային պատերազմի սկիզբը խոշորամասշտաբ տեղագրական հանութագրման 
արդյունքում ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ամբողջությամբ ծածկված էր 
հետևյալ մասշտաբների քարտեզներով. 

ա) Կովկասի 1 վերստանոց քարտեզներ` կազմված Կովկասյան Ռազմա-տեղագրական 
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բաժնի կողմից իրականացված գործիքային հանույթի արդյունքում  (համապատասխանում է 1: 
21 000 մասշտաբին): 

բ) Կովկասի 2 վերստանոց  քարտեզ (համապատասխանում է 1: 42 000 մասշտաբին):  
Կազմված է 1 վերստանոց տեղագրական հանութագրման նյութերով: Ռելիեֆը պատկերված է 
հորիզոնականներով, հրատարակվել է 2 գույնով: 

գ) Կովկասի և դրան կից Թուրքիայի և Պարսկաստանի մասերի 5 վերստանոց  քարտեզ: 
(համապատասխանում է 1: 210 000 մասշտաբին): Կազմված է կես, 1 և 2 վերստանոց 
տեղագրական հանութագրման նյութերի հիման վրա: 1902-1914 թթ. ընթացքում քարտեզն 
ամբողջությամբ ուղղվել է: Հանդիսանում է Ռուսաստանի հիմնարար քարտեզագրական 
ստեղծագործություններից մեկը: Հրատարակվել է 3 գույնով: Այս քարտեզների հիման վրա 1913 
թ. Ռուսական աշխարհագրական ընկերության Կովկասյան բաժնի աշխատակից Դ.Դ. Պագիրևի 
կողմից կազմվել է աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների տեղեկատու, որի 307 էջերում 
բերված են մոտ 34 հազար աշխարհագրական անվանումներ:  

դ) Կովկասի և դրան կից Թուրքիայի և Պարսկաստանի մասերի 10 վերստանոց քարտեզ 
(համապատասխանում է 1: 420 000 մասշտաբին): Կազմվել է Եվրոպական Ռուսաստանի 10 
վերստանոց հատուկ քարտեզի պահանջների համաձայն: Բացառություն է հանդիսանում միայն 
ռելիեֆը, որը պատկերվում է գույներով,  և ոչ թե շտրիխներով: Հայտնի են 2 տարբերակներ՝ 
մեկը հրատարակված Կովկասի Ռազմատեղագրական ծառայության, մյուսը՝ Գլխավոր Շտաբի 
Ռազմատեղագրական բաժնի կողմից: Քարտեզը հանդիսանում է Եվրոպական Ռուսաստանի 10 
վերստանոց քարտեզի բաղկացուցիչ մաս: 

ե) Կովկասի, Ասիական Թուրքիայի և Պարսկաստանի 20 վերստանոց քարտեզ  (համա-
պատասխանում է 1: 840 000 մասշտաբին): Քարտեզը հրատարակվել է 3 գույնով: Այն ունեցել է 
ռազմավարական բնույթ, որի պատճառով էլ անընդհատ թարմացվել է նոր տվյալներով: 

զ) Կովկասի և դրան կից Թուրքիայի և Պարսկաստանի մասերի 40 վերստանոց քարտեզ 
(համապատասխանում է 1: 1 680 000 մասշտաբին): Քարտեզը հրատարկվել է երեք գույնով, 
կարմիրով ցույց է տրվել մարզերի և նահանգների վարչական սահմանները: Այս քարտեզի 
առանձին մասեր մաս են կազմել 40 վերստանոց այլ  հրատարակությունների՝ Միջին Եվրոպայի 
ռազմավարական քարտեզի, Ասիական Ռուսատանի հարավային սահմանային գոտու և այլն:  

Բացի այս քարտեզներից, որոնք համատարած ծածկում էին ներկայիս ՀՀ տարածքը, առկա 
էին նաև բնակավայրերի (Ալեքսանդրոպոլ, Երևան, Շուշի)  և ռազմական տեսակետից առավել 
կարևոր տարածքների խոշորամասշտաբ  (200, 250 սաժեն) հատակագծեր:  

Տեղագրական քարտեզները հիմք հանդիսացան 19-րդ դարի 2-րդ կեսի և 20-րդ դարի սկզբի 
թեմատիկ քարտեզների կազմման համար: Շնորհիվ այդ քարտեզների, Հայաստանի տարածքում 
իրականացվեցին աշխարհագրական, երկրաբանական, հողագիտական, բուսաբանական և այլ 
բնույթի ուսումնասիրություններ:  

Եզրակացություններ:  Հայաստանի տարածքում կանոնակարգված տեղագրական 
քարտեզագրման աշխատանքները սկսվել են 1850-ական թթ.: Արդյունքում ստեղծվել են 1, 2, 5, 
10, 20 և 40 վերսատնոց տեղագրական քարտեզներ, որոնք ամբողջությամբ ծածկում են ՀՀ 
տարածքը: Այդ քարտեզները հիմք են հանդիսացել տարաբնույթ թեմատիկ քարտեզների 
կազման և տարբեր ուսումնասիրությունների իրականացման համար: 

 Հաշվի առնելով տեղագրական քարտեզների  կարևորությունը, 19-րդ դարի կեսից մինչև 
20-րդ դարի 20-ական թթ. ընկած ժամանակահատվածը մեր կողմից  դիտվում է Հայաստանի 
քարտեզագրման պատմության մեջ առանձին ենթափուլ: Միաժամանակ, այդ քարտեզները 
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ПРОВЕДЕНИЕ В АРМЕНИИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ РОССИЙСКИМИ 
ВОЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ПЕРИОД СО 2-ОЙ ПОЛОВИНЫ 19-ОГО ВЕКА   

ПО 20-ЫЕ ГОДЫ 20-ОГО ВЕКА 
                                                                        С. Р. Давтян- к.т.н., ассистент, ЕГУ 

 
 Ключевые слова:  старые топографические карты, Армения, карты масштабов  в 1-ом 
дюйме 1, 2, 5, 10, 20, 40  верстов. 
Аннотация. Старые топографические карты являются ценным источником данных для 
географических и исторических исследований. На территории Армении планомерные 
топографические работы начались в середине  19-ого века. В результате этих работ были 
созданы топографические карты территории Республики Армения 1, 2, 5, 10, 20 и 40-
верстного масштабов. Эти карты служили основой для составления различных тематических 
карт, а также ряда других исследований. Подчеркнута важная роль топографических карт, 
созданных за период с 50-ых годов 19-ого века по 20-ые годы 20-ого века. Указанный период 
рассматривается  как отдельный подэтап в истории развития картографии в Армении. Kарты 
эти являются также частью письменного наследия, имеющего межкультурное значение. 

 
 

THE REALIZATION OF TOPOGRAPHY ACTIVITIES IN ARMENIA BY RUSSIAN MILITARY  
ORGANIZATIONS IN THE PERIOD FROM THE 2ND HALF OF THE 19H CENTURY UNTIL THE 

1920S 
S. R.  Davtyan, PhD (technnical sciences), YSU 

Keywords: old topography maps, Armenia, maps at scales of 1, 2, 5, 10, 20, 40 verst. 
Annotation: Old topography maps represent a valuable source of data for 
geographical and historical studies.  In Armenia, regular topographic activities have started since the 1850s. 
They resulted in the preparation of topography maps at the scales of 1, 2, 5, 10, 20 and 40-verst for the entire 
area of the Republic of Armenia. Those maps served the basis for the compilation of various thematic maps, 
as well as other studies. Considering the importance of topography maps created from the 1850s up to the 



82 
 

1920s, we treat the indicated period as an individual sub-stage in the history of cartography development in 
Armenia. In the meantime, these maps are part of the written heritage having inter-cultural value. 
 

 
ՖՐԵԴԵՐԻԿ ԴՅՈՒԲՈՒԱ ԴԸ ՄՈՆՊԵՐՈ՝ 

ԱՅԴՉԱՓ ՀԱՅՏՆԻ ԵՎ ՄԵԶԱՆՈՒՄ ԱՅԴՔԱՆ ԱՆԾԱՆՈԹ ՇՎԵՅՑԱՐԱՑԻ 
ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴԸ 

       (Պատմաաշխարհագրական և քարտեզագրական ուսումնասիրություն) 
Վ.Գ.Մխիթարյան, պատմ.գիտ.թեկ.ԵՊՀ 

Vardan_gm@yahoo.com 
Բանալի բառեր. Ֆրեդերիկ Դյուբուա դը Մոնպերո, շվեյցարացի ճանապարհորդ, հին 
(պատմական) քարտեզներ, քարտեզների հավաքածու, պատմական աղբյուրներ, Ռուսական 
կայսրություն, Թուրքիա, Պարսկաստան, Այսրկովկաս, Հայկական մարզ, ատլաս, Սևանա լիճ, 
քարտեզագրական հետազոտություն : 

Քարտեզները, աշխարհագրական բնույթի պատմական աշխատությունները և այլ գրավոր 
սկզբնաղբյուրները՝ որպես անցյալի անմիջական վկայություններ, պատմական 
հետազոտություններում իրենցից յուրահատուկ արժեք են ներկայացնում [13]։  

Գիտությունների ինտեգրացման և միջդիսցիպլինար հետազոտությունների պայմաններում 
հին քարտեզների ուսումնասիրություններն այսօր շատ արդիական են: Այդ ուսումնասի-
րություններն սկսվել են համեմատաբար ոչ վաղ անցյալում, որոնք սկզբնական շրջանում 
սահմանափակվում էին միայն առանձին քարտեզների կամ հավաքածուների ֆաքսիմիլային 
հրատարակությամբ2 [8] և քարտեզագրության պատմության լուսաբանմամբ, իսկ մեր օրերում 
այդ ամենի հետ մեկտեղ կարևորվում է գրադարաններից, արխիվներից և մասնավոր 
հավաքածուներից անհրաժեշտ «քարտեզագրական նյութի» հայտնաբերումն ու նկարագրումը 
[20, 12]՝ օգտագործելով քարտեզագրական հետազոտման մեթոդները: Այդ կերպ նկատելի է 
դառնում կապը քարտեզագրության, պատմության, կոսմոգրաֆիայի, աստղագիտության, 
մաթեմատիկայի և այլ գիտությունների միջև [9]։ 

Համաձայն մեր ուսումնասիրության, կարող ենք փաստել, որ արտերկրում պատմական 
քարտեզագրության և քարտեզների հետազոտության ընդհանուր խնդիրներին նվիրված 
աշխատություններում, ըստ էության, չեն շոշափվում մեր տարածաշրջանին առնչվող հին 
քարտեզների ուսումնասիրության ու քարտեզագրության պատմության հիմնահարցերը։ 

Հին քարտեզներին և դրանց ուսումնասիրությանն առնչվող աշխատությունների շարքում 
Հայաստանին վերապահվում է շատ համեստ տեղ, այն դեպքում, երբ պատմական 
սկզբնաղբյուրի տեսքով մեզ է հասել քարտեզագրական հարուստ, սակայն դեռևս անտիպ և 
չուսումնասիրված ժառանգություն: Ի դեպ, այդ առումով քիչ երկրներ կարող են հպարտանալ և 
համեմատվել մեզ հետ [7]: 

Տարիների ընթացքում, մեր հետազոտությունների շրջանակներում ստեղծել ենք  Հայաստանի 
և Այսրկովկասի ֆրանսերեն քարտեզների՝ դեռևս անտիպ հավաքածու, ուսումնասիրելով 
մասնավորապես Հայաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի ազգային 

                                                           
 2 Ֆաքսիմիլային հրատարակությունը [facsimile edition] ձեռագիր կամ տպագիր բնօրինակի 
(ձեռագրեր, գրքեր, քարտեզներ, ատլասներ) ճշգրիտ վերարտադրությունն է՝ դրանց գրաֆիկական և 
տեքստային բոլոր առանձնահատկություններով հանդերձ: 
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գրադարաններն ու արխիվները։ Հավաքածուից որպես հետազոտման նյութ ընտրել ենք 
շվեյցարացի ճանապարհորդ (ծագումով ֆրանսիացի) և գիտնական Ֆրեդերիկ Դյուբուա դը 
Մոնպերոյի աշխատությունները: 

Տարածաշրջան այցելած ճանապարհորդներին և նրանց գործունեությանը հայ հեղինակներից 
անդրադարձել են Հ. Հակոբյանը [4, 5] և Մ. Զուլալյանը [1, 2, 3]։ Վերջինս իր ուսումնասիրության 
մեջ նշում է, որ եվրոպական աղբյուրներում եղած ոչ բոլոր նյութերն են հայ իրականության մեջ 
հատուկ ուսումնասիրության առարկա դարձել [1, էջ 56]։ Ըստ նրա, խորհրդահայ պատ-
մագրության մեջ եվրոպական հեղինակների առանձին վկայություններ օգտագործել են Լեոն, Հ. 
Անասյանը, Աշ. Հովհաննիսյանը, Մ. Զուլալյանը և այլք [1, էջ 57]։ 

Հրապարակում եղած նյութերից հստակ երևում է, որ տարածաշրջան այցելած առանձին 
ճանապարհորդների գործունեությանը նվիրված պատմաաշխարհագրական և 
քարտեզագրական ուսումնասիրություններ չեն կատարվել: 

Շվեյցարացի հայտնի ճանապարհորդ Ֆրեդերիկ Դյուբուա դը Մոնպերոն (1798-1850 թթ.) 
ծնվել է Մոթիեր բնակավայրում: Սկզբնական կրթությունը ստացել է տեղի քոլեջում, իսկ 1829-
1831 թթ. Բեռլինի համալսարանում ուսանել է եվրոպական գիտության այնպիսի փայլուն 
մտքերի և հանրագիտարանային գիտելիքների տեր մարդկանց, ինչպիսիք էին հելլենիստ 
Օգուստ Բյոկը, աշխարհագետ Կառլ Ռիթթերը, երկրաբան Լեոպոլդ ֆոն Բուխը և բնագետ 
Ալեքսանդր դը Հումբոլդտը։ Այդ ժամանակ է, որ մշակվում է դեպի Ղրիմ և Կովկաս 
ճանապարհորդության ծրագիրը, որն առանձնանում է իր մասշտաբներով։ Ալեքսանդր դը 
Հումբոլդտի և Լեոպոլդ ֆոն Բուխի ղեկավարությամբ և խորհուրդներով, ունենալով գիտական 
աշխարհի աջակցությունը, ռուսական իշխանության թույլտվությունն ու պաշտպանությունը, 
շատ համեստ ֆինանսական միջոցների տեր Դյուբուան 1831-1834 թթ. միայնակ սկսում է 
վտանգներով լի իր գիտահետազոտական ճանապարհորդությունը դեպի Ղրիմ և Կովկաս։ 

Դյուբուան լինելով բազմակողմանի զարգացած անձնավորություն՝ իր աշխատանքներում 
կարողացել է արձանագրել XIX դ.  30-ական թվականներին Կովկասում և Ղրիմում տիրող 
իրավիճակը, շրջանառության մեջ դնելով հսկայական պատմական, աշխարհագրական, 
քարտեզագրական և մշակութային նյութ, որը հնարավորություն է ընձեռում կատարել 
համեմատություններ և վերլուծություններ։ Լավ տիրապետելով Արևմտյան Եվրոպայում 
ուսումնասիրվող տարածաշրջանին առնչվող նյութին, ինչպես նաև ծանոթ լինելով պատմական 
և «ժամանակակից» քարտեզներին՝ փորձ է արել համեմատել և քննադատորեն վերաբերվել 
եղած տեղեկատվությանը։ Գիտական շրջանակներում ունեցած անձնական կապերի և նոր 
ծանոթությունների շնորհիվ կարողացել է օգտվել նաև չհրատարակված նյութերից և 
պատմական փաստաթղթերից։ Այս առումով հարկ է հիշատակել նրան մեծապես օժանդակած 
Մարի-Ֆելիսիտե Բրոսեի անունը [11]։ 

Ժամանակակիցները շատ բարձր են գնահատել Դյուբուայի կատարած աշխատանքը։ Նրա 
«Ճանապարհորդությունը» ֆրանսերեն հրատարակելուց հետո ամբողջությամբ թարգմանում են 
գերմաներեն։ Փարիզի Աշխարհագրական ընկերությունը նրան պարգևատրում է Մեծ 
մրցանակով: Լոնդոնի երկրաբանական ընկերությունը բարձր է գնահատում կատարված 
աշխատանքը, իսկ Ռուսական կառավարությունը 20.000 ռուբլի դրամական պարգև է հանձնում 
Դյուբուային աշխատությունները հրատարակելու համար։ Ռուսաստանի կայսր Նիկոլայ I-ը 
նրան պարգևատրում է Սբ․Ստանիսլավի շքանշանով և նվիրում ադամանդակուռ մատանի։ 
Պրուսիայի թագավորը պարգևատրում է Մեծ ոսկե մեդալով գիտության բնագավառում 
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հաջողությունների համար։ Լոնդոնի, Բեռլինի և Սանկտ Պետերբուրգի Աշխարհագրական 
ընկերությունները Դյուբուային ընտրում են որպես իրենց թղթակից անդամ [16]։ 

Շվեյցարացի գիտնականի ճանապարհորդությունը համընկավ այն պատմական 
ժամանակահատվածի հետ, որը շրջադարձային դարձավ հայերի և տարածաշրջանում բնակվող 
մյուս ժողովուրդների համար: XIX դարի սկզբներին ցարական Ռուսաստանը առաջնորդվելով 
տնտեսական և քաղաքական շահերով, մեծ ջանքեր էր գործադրում, որպեսզի իր կայսրության 
հարավարևմտյան սահմաններն ընդարձակվեն ու իր ներկայությունը ապահովվի Սև և Կասպից 
ծովերի միջև ընկած տարածքներում՝ Այսրկովկասում։ Ստեղծվել էր մի այնպիսի իրավիճակ, որ 
Այսրկովկասի համար պայքար էին մղում Թուրքիան, Պարսկաստանը, Ռուսաստանը, ինչպես 
նաև եվրոպական որոշ երկրներ: Արդյունքում, ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական մի քանի 
պատերազմներից հետո, Ռուսական կայսրությանն, ի վերջո, հաջողվում է իր քաղաքական, 
ռազմավարական և տնտեսական դիրքերն ամրապնդել Այսրկովկասում։ Այսրկովկասը 
միացվում է Ռուսական կայսրությանը (Պարսկահայքից բացի ամբողջ Արևելյան Հայաստանը 
մտնում է Ռուսական կայսրության կազմի մեջ): 1828 թ. Նիկոլայ I-ի հրամանագրով 
կազմավորվում է «Հայկական մարզ» վարչական միավորը (1828-1840 թթ.)՝ Երևան կենտրոնով: 

Վերոհիշյալ գործընթացներից երեք տարի անց (ճանապարհորդության սկիզբը՝ 1831 թ. – 
վերջը՝ 1834 թ.) շվեյցարացի գիտնական Ֆրեդերիկ Դյուբուա դը Մոնպերոն ձեռնամուխ է լինում 
վտանգներով լի իր հայտնի գիտահետազոտական ճանապարհորդության իրականացմանը։ 

Հավաքած, մշակած ու խմբագրած նյութերի հիման վրա 1839-1843 թթ. Փարիզում 
հրատարակվում է Դյուբուայի «Ճանապարհորդություն Կովկասի շուրջ, չերքեզների ու 
աբխազների մոտ, Կոլխիդա, Վրաստան, Հայաստան և Ղրիմ» վերտառությամբ 6 հատորյա 
աշխատությունը [14], իսկ 1843 թ. Նոշատելում (Շվեյցարիա) հրատարակվում է նրա կազմած  
«Ճանապարհորդություն Կովկաս, չերքեզների ու աբխազների մոտ, Կոլխիդա, Վրաստան, 
Հայաստան և Ղրիմ» [15] ատլասը, որը համարվում է հազվագյուտ ստեղծագործություն։ Սույն 
հրատարակությունները համարվում են Դյուբուայի ամենակարևոր աշխատությունները։ 

Նախորդ մեր հրապարակումներում, հնարավորության սահմաններում, փորձել ենք 
ներկայացնել հանիրավի մոռացության մատնված Ֆրեդերիկ Դյուբուայի կյանքն [16, 17] ու 
գործունեությունը [18], անդրադառնալ գիտական ժառանգությանը [6, 19]։ 

Մեր ուսումնասիրության համար, բնականաբար, առաջին հերթին մեծ հետաքրքրություն է 
ներկայացնում Դյուբուայի հեղինակած ու 1843 թ. հրատարակած «Ատլասը»։ Այն բաղկացած է 
երկու հատորից՝ 42x58 սմ չափերով։ Հատորները ստորաբաժանվում են հինգ բաժինների կամ 
թեմատիկ մասերի, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ամբողջություն է, ինչը դյուրին է դարձնում 
աշխատությունն ընկալել ըստ պատշաճի: 

Հետազոտման համար, որպես պատմական աղբյուր, «Ատլաս»-ի առաջին հատորից ընտրել 
ենք Դյուբուայի «Սևանա լճի ավազանի քարտեզը Հայաստանում, գծահանված ռուս ինժե-
ներների կողմից 1832 թ.» վերտառությամբ քարտեզը [15, Pl. VII]: Այս առումով, մեզ համար 
առավել հետաքրքրական է նրա հեղինակած գրքերի (հատորներ III, IV)՝ «Ճանապար-
հորդության» այն պարբերությունները, որոնք նկարագրում են Հայաստանը, մասնավորապես, 
Սևանա լճի ավազանը [14, T. III., p. 293-317]: 

Մեր կողմից «Ատլաս»-ի առաջին հատորի «Անտիկ ու ժամանակակից աշխարհագրության 
մաս կամ I մաս», Պլանշետ VII, «Սևանա լճի ավազանի քարտեզը Հայաստանում, գծահանված 
ռուս ինժեներների կողմից 1832 թ.» քարտեզի ընտրությունը, որպես պատմաաշխարհագրական 
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և քարտեզագրական հետազոտման աղբյուրի պատահական չէ, և այդ հարցում հաշվի են առնվել 
հետևյալ կարևոր հանգամանքները (տե՛ս քարտեզը). 
• Սևանա լճի ավազանը բնակեցված է եղել վաղնջական ժամանակներից, 
• լճի մասին վկայություններ ունեն անտիկ աղբյուրները, 
• լճի ավազանն իրենից ներկայացնում է մի ամբողջականություն և հանդես է գալիս որպես 

առանձին ֆիզիկաաշխարհագրական շրջան, 
• լճի ավազանը ամբողջությամբ գտնվում է 1828 թ. Նիկոլայ I-ի հրամանագրով 

կազմավորված «Հայկական մարզ» (21.III.1828-10.IV.1840 թթ.) վարչական միավորի 
տարածքում (հյուսիսարևելյան հատվածում), 

• լճի ավազանի քարտեզը, տարածքի մեզ հայտնի ամենահին խոշորամասշտաբ քարտեզն է՝ 
(ըստ մեր հետազոտությունների), 

• ուշագրավ է 1832 թ. լճի ավազանի բնակավայրերի ցանկը և էթնոժողովրդագրական 
պատկերը, 

• մեր օրերում շատ ցայտուն կերպով տեսանելի են մարդու գործունեության հետևանքով լճի 
ավազանին հասցված վնասի չափերը, որը հանգեցրել է էկոհամակարգի խախտման, 

• քարտեզից բացի կան տեքստային նյութեր («Ճանապարհորդության» III և IV հատորները), 
որոնք ամբողջական են դարձնում ուսումնասիրությունը: 
«Սևանա լճի ավազան»-ի քարտեզը ուսումնասիրելու համար մեր կողմից կիրառվել է 

քարտեզագրական հետազոտությունների մեթոդներից նկարագրություն քարտեզի միջոցով 
եղանակը, որը քարտեզների վերլուծության հայտնի և ավանդական ձևն (եղանակն) է: 

Կարելի է ընդհանուր գծերով ասել հետևյալը. 
• այն ընդգրկում է ամբողջ Սևանա լճի ավազանը, 
• մասշտաբը գծային է, տրված են 0-ից մինչև 10 թվերը և վերջում գրված է V տառը, 
• շրջանակի չափը՝ 31,5 x 35,6 սմ է, 
• քարտեզի շրջանակի ստորին մասում գրված են հետևյալ մակագրությունները. 
ա) ձախ մասում՝ ԴԲ (Դյուբուա), կատարող Բաշվելդ, 
բ) աջ մասում՝ քարտեզը տպագրված է Նոշատելում (Շվեյցարիա), լիթոգրաֆիան՝ Նիկոլետի և 

Թեզի, 
• քարտեզի վրա տրված է աստիճանացանց՝ հյուսիսային լայնության 40Օ և արևելյան 

երկայնության 63Օ (հաշված Ֆեռոյի զրոյականից, Ֆեռոյի զրոյականը Գրինվիչի զրոյականից 
արևմուտք է  -17 Օ39'46''-ով, -Վ. Մ.), 

• քարտեզում վերնագրի և լեգենդի համար նախատեսված չէ առանձին տարածք, ինչպես դա 
արված է «Ատլաս»-ի մյուս քարտեզներում, 

• քարտեզի լեգենդի վերին մասում գրված է ծանոթագրություն այն մասին, որ քարտեզի վրա 
տրված են նաև այն բնակավայրերը, որոնք Ռուսաստանին միանալու ժամանակ եղել են 
դատարկ կամ անմարդաբնակ, 

• քարտեզի լեգենդում նշված են. 
ա) ջրանցքները, չնայած այս հանգամանքին, քարտեզում նշանն օգտագործված չէ. բուն 

քարտեզում ջրանցքներ չկան, 
բ) եկեղեցիները, 
գ) բնակավայրերը, որոնք ունեն եկեղեցիներ, 
• լեգենդում բացակայում են սովորական բնակավայրերի և ամրոցների (բերդերի) նշաններն ու 

գետերի հոսքի ուղղությունը ցույց տվող սլաքը, չնայած, որ այդ պայմանական նշաններն 
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օգտագործվել են քարտեզում, 
• քարտեզում՝ Սևանա լճի արևմտյան ափի մոտ (լճի տարածքում), կա մակագրություն, ուր 

ասվում է, որ «Այս ամբողջ թերակղզին ծածկված է խոշոր ավերակներով, որոնք 
հիմնականում տարածվում են Ախ-կալայի և Այրիվանքի միջև», 

• տեքստում հիշատակված Akh-kala անվան գրելաձևի և քարտեզում հղում արված այդ նույն 
անվան գրելաձևի միջև կա տարբերություն՝ Ft. d. Akhkala, 

• քարտեզագրական ստվերարկման մեթոդով փորձ է արվել տալ լեռնագագաթների և 
լեռնաշղթաների ուրվագծերը, 

• քարտեզում տրված չեն բարձրության նիշեր (տեղանքի ունեցած բարձրությունը՝ հաշված 
ծովի մակարդակից), 

• քարտեզում արտահայտված չեն անտառները, ճահիճները և աղբյուրները, 
• քարտեզում գծային տարրերը տրված են հստակ. 
ա) լճի ափագիծը, 
բ) գետային ցանցը, 
գ) ճանապարհացանցը (այն տրված է առանց տարբերակման՝ կախված դրանց նշանակության և 

կարևորության աստիճանից), 
• տեղանունները գրված են անփութորեն՝ ի տարբերություն «Ատլաս»-ում տեղ գտած մյուս 

քարտեզների, 
• գրությունները  շատ հատվածներում դժվար ընթեռնելի են : 

Վերը շարադրվածից կարելի է. 
1. փաստել, որ քարտեզը կազմել են ռուս ինժեներները: Դրա օգտին է խոսում այն հանգամանքը, 

որ Դյուբուան մի քանի տեղ այն հիշատակում է. 
ա) «Ատլաս»-ի առաջին հատորի պլանշետների բացատրական մասում հեղինակը գրել է, որ 

քատեզը գծահանվել է ռուս ինժեներների կողմից, 
բ) «Ատլաս»-ի առաջին հատորի «Սևանա լճի ավազան»-ի քարտեզի վերնագրում հատուկ նշել է, 

որ քարտեզը գծահանվել է ռուս ինժեներների կողմից 1832 թ., 
գ) «Ատլաս»-ի առանձին հրատարակված XIX և XX «Թողարկում»-ներում  գրվածը նույնպես 

ուղղակի ձևով վկայում է, որ քարտեզը գծահանել են ռուսները և ինքը՝ Դյուբուան, 
բովանդակային առումով որևէ միջամտություն չի կատարել « …Ես այստեղ տալիս եմ ճշգրիտ 
պատճեն…»: 

2. Ենթադրել, որ ռուսական քարտեզը, ամենայն հավանականությամբ, մինչև «Ատլաս»-ում 
հրատարակվելն առանձին հրատարակություն չի ունեցել. եղել է ընդամենը քարտեզի 
կազմողական բնօրինակը: Այս ենթադրության օգտին են խոսում. 

ա) եթե համեմատելու լինենք «Ատլաս»-ում տեղ գտած մյուս քարտեզների հետ, ապա 
կնկատենք, որ բոլոր այդ աշխատանքները, որոնց մի մասը նույնպես ռուսական քարտեզների 
ֆրանսերեն թարգմանված տարբերակներ են, կազմված են մեծ խնամքով՝ լեգենդի 
տեքստային և գծային տարրերի հստակ արտահայտմամբ ու դասակարգմամբ, իսկ 
վերնագրերը գրված են այդ ժամանակաշրջանին բնորոշ գեղարվեստական շքեղ ոճով, որոնք 
չեն նկատվում քննարկվող քարտեզում: Մեր դեպքում ցուցաբերված է մի փոքր այլ մոտեցում, 
քարտեզի լեգենդն ու վերնագիրը գրված են քարտեզագրված հատվածի վրա՝ վերին աջ 
անկյունում, անփութորեն: Առկա են լեգենդի և քարտեզում օգտագործված պայմանական 
նշանների միջև որոշ անհամապատասխանություններ: Նմանատիպ «միջանկյալ» (ոչ լավ, ոչ 
վատ) մոտեցումը սովորաբար ցուցաբերվում է քարտեզի կազմողական բնօրինակ ստեղծելու 
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ժամանակ, 
բ) նման բովանդակության, ռուսերեն կազմված (հեղինակային և հրատարակչական բնագրերի) 

քարտեզի փնտրտուքները՝ որից հավանաբար կարող էր օգտվել շվեյցարացի 
ճանապարհորդը, ապարդյուն անցան, 

գ) քարտեզի վրա չկա ռազմական օբյեկտների՝ կայանների, զորամասերի կամ դիրքերի 
իրավիճակային ցուցադրում: Ամենայն հավանականությամբ քարտեզը մաս է կազմում որևէ 
վարչական հանձնարարականի ու այդ փաստաթղթերի հետ մեկտեղ գտնվում է արխիվներից 
մեկում՝ որպես լրացուցիչ նյութ (վիճակագրական հրատարակումներ, բնակավայրերի 
ցուցակներ, հաշվետվություններ և այլն), որը գտնելը զուտ պատահական հաջողություն է, 

դ) «Սևանա լճի ավազան»-ի քարտեզը շատ ամփոփ ու փոքր տարածքի մոդելն է, և, այն չի 
արտացոլում որևէ գործընթաց, հստակ թեմատիկ ուղղվածություն չունի: Քարտեզում 
բացակայում է շատ կարևոր քարտեզագրական տարրերից մեկը՝ Ռուսական կայսրության 
վարչական սահմանները: Այն ընդամենը ակնարկային քարտեզ է, որը նախատեսված չէ 
հրատարակման համար: 

3. Ենթադրել, որ «Սևանա լճի ավազան»-ի քարտեզը մեզ հետաքրքրող տարածքի.        ա) խոշոր 
մասշտաբի ամենահին քարտեզն է՝ ընդհանրապես և բ) տարածքի առաջին խոշորամասշտաբ 
քարտեզն է, որ կազմվել է ռուսների կողմից: 
Այդ մասին են վկայում հետևյալ փաստերը. 

ա) մեր կատարած փնտրտուքներն ավելի հին խոշորամասշտաբ քարտեզ (անկախ քարտեզի 
լեզվից և հրատարակության վայրից) գտնելու ուղղությամբ՝ հաջողությամբ չպսակվեցին, 

բ) հնարավոր է քարտեզը պարսիկներն են կազմել՝ իրենց տիրապետության 
ժամանակաընթացքում, իսկ ռուսներն ընդամենը օգտվել են արդեն կազմված 
քարտեզագրական հենքից՝ վրան ավելացնելով միայն (1832 թ.) իրենց համար անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը: Քարտեզագրությունը բնական գիտություն է և նմանատիպ 
առաջադիմական ծառայություն ունենալու համար անհրաժեշտ էր համապատասխան 
գիտական և տեխնիկական ներուժ, ինչը XIX դարասկզբին Պարսկաստանում այդչափ 
զարգացած չէր: Քարտեզի ռուսական լինելու օգտին է խոսում նաև շատ կարևոր ևս մեկ 
հանգամանք, որ քարտեզը կազմված է և ամբողջությամբ կրում է այն ժամանակաշրջանի 
ռուսական քարտեզագրությանը բնորոշ բոլոր առանձնահատկությունները (որին 
մանրամասն կանդրադառնանք ավելի ուշ՝ հաջորդ հրապարակումներում), 

գ) Սևանա լճի ավազանը ամբողջությամբ գտնվում էր «Հայկական մարզ» վարչական միավորի 
հյուսիսարևելյան հատվածում: Այն չէր գտնվում Ռուսական կայսրության պետական 
սահմանի անմիջական հարևանությամբ՝ սահմանամերձ գոտի չէր, որի պատճառով 
ռուսական իշխանություններն ստիպված կլինեին կազմել ռազմական՝ պաշտպանական կամ 
այլ նպատակների համար անհրաժեշտ խոշորամասշտաբ քարտեզների շարք: Եվ քիչ 
հավանական է թվում այն, որ 1828-1832 թթ. ընկած այս կարճ ժամանակահատվածում ռուս 
ինժեներները կարիք կունենային կազմելու «Սևանա լճի ավազան»-ի մեկ ուրիշ 
խոշորամասշտաբ քարտեզ, 

դ) 1822 թ-ից Ռուսական կայսրությունում գործում էր «Զինվորական տոպոգրաֆիական 
կորպուս»-ը [10], որի խնդիրն էր կազմել Ռուսական կայսրության համար ճշգրիտ խոշորա-
մասշտաբ քարտեզներ, իսկ այդ աշխատանքները ղեկավարվում էր «Զինվորական տոպո-
գրաֆիական դեպոյի»-ի կողմից: Վերն ասվածից և քարտեզի ստեղծման թվականից կարելի է 
հետևություն անել նաև այն, որ այդ ժամանակ ռուսներն արդեն կարողանում էին կազմել, 



88 
 

տվյալ ժամանակաշրջանին համապատասխան, ճշգրիտ խոշորամասշտաբ քարտեզներ: 
 «Սևանա լճի ավազան»-ի քարտեզի ուսումնասիրության ընթացքում առաջացած 

հիմնահարցերի մի մասի վերլուծությանը կփորձենք անդրադառնալ մեր հաջորդ 
հրապարակումներում: 
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ФРЕДЕРИК ДЮБУА ДЕ МОНПЕРЭ:  
СТОЛЬ ИЗВЕСТНЫЙ В МИРЕ, НО НЕВЕДОМЫЙ У НАС ШВЕЙЦАРСКИЙ 

ПУТЕШЕСТВЕННИК 
(Историко-географическое и картографическое исследование) 

                                                                           В.Г.Мхитарян- к.и.н., ЕГУ 
Ключевые слова: Фредерик Дюбуа де Моперэ, швейцарский путешественник, старые 
(исторические) карты, коллекция карт, историческиe источники, Российская империя, Турция, 
Персия, Закавказье, Армянский регион, атлас, озеро Севан, картографические исследования. 
Аннотация. В рамках интеграции наук и междисциплинарных исследований изучение старых 
историко-географических карт на сегоднешний очень актуально. 

Для исследования в качестве исторического источника была выбрана «Карта бассейна озера 
Севана в Армении, составленная российскими инженерами в1832 году» из авторского атласа 
«Путешествие в Кавказ, у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму» знаменитого 
швейцарского путешественника и ученого Фредерика Дюбуа де Монтерэ. 

В процессе исследования сделана попытка детального анализа карты, что позволило прийти к 
определенным выводам. 
 

SO FAMOUS BUT DO NOT SO WELL KNOWN BY AS SWISS TRAVELER 
FRÉDÉRIC DUBOIS DE MONTPERREUX 

(Historical-geographical and cartographic research) 
V. G. Mkhitaryan, Phd of Historical Sciences 

Keywords: Frédéric DuBois de Montperreux, a Swiss traveler, old (historical) maps, 
maps, collection of historical sources, the Russian Empire, Turkey, Persia, Caucasus, 
Annotation: Armenian region, Atlas, lake Sevan, mapping studies 
The integration of science and the expansion of interdisciplinary, historical-geographical 
researches using old maps are very relevant today. 
For our research, as a historical source, we have chosen the map of the famous Swiss 
traveler and scientist Frédéric DuBois de Montperreux, entitled "Map of Sevan Lake in 
Armenia, compiled by Russian engineers in 1832" from his author's atlas "Travels to the 
Caucasus, Circassians and Abkhazians, Colchis, Georgia, Armenia and the Crimea". 
During the research, we have attempted to analyze the map and came to certain 
conclusions. 
In the following publications, we will discuss new results of our future research works 
about Lake Sevan Basin and the studied map. 
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Նկ. 1 Սևանա լճի ավազանի քարտեզը Հայաստանում, գծահանված ռուս ինժեներների կողմից 1832 թ 

. 
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Բանալի բառեր.  տարածական տվյալ, տեղեկատվություն, կոորդինատային համակարգ, 

օբյեկտ, բազա, երկրատեղեկատվական համակարգ: 
Համակարգերում առկա տվյալների մակարդակով ուսումնասիրելով երկրատեղե-

կատվական համակարգի համատեղելիությունը նպատակահարմար է, որ այն ապահովի 
պահանջներ  հետևյալ ոլորտներում. կոորդինատային համակարգը, որտեղ ներկայացված են 
տարածական տվյալները, օբյեկտի կոորդինատային տվյալների ներկայացման եղանակը, 
օբյեկտների տարածական կապերի նկարագրման, ներկայացման եղանակը, առարկայական 
ոլորտի օբյեկտների դասակարգումը քարտադարանների միջոցով, օբյեկտների հասցեների 
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տվյալների ներկայացման եղանակը, օբյեկտների նույնականացումը (իդենտիֆիկատորի 
միջոցով), և վերջապես՝ տվյալների ներկայացման ձևաչափերը [2]: 
 Տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ուղղությամբ նյութերը հանրա-
պետությունում քիչ են, ուստի անհրաժեշտ է «Կադաստրի համակարգում բազային ԵՏՀ 
ստեղծումը, ներդրումը և դրա օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները 
պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերում» 
գիտահետազոտական աշխատանքը ամփոփել, լրացնելով այն նոր տվյալներով [3]: 

Երկրատեղեկատվական համակարգերում  տարածական տվյալների կոորդինատային 
համակարգերի համատեղելիության ապահովման համար անհրաժեշտ է, որ դրանք ներ-
կայացվեն ՀՀ գործող օրենսդրությամբ հաստատված պետական միասնական կոորդինատային 
համակարգերում, մասնավորապես՝ WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) համաշխարհային գեոդեզիական 
կոորդինատային համակարգում: Հայաստանի Հանրապետության պետական մասշտաբային 
շարքի տեղագրական և կադաստրային քարտեզներն ու հատակագծերը հիմք են հանդիսանում 
մեկ քարտեզագրական (հանութային) նյութի համար՝ պետական բոլոր խնդիրներում 
օգտագործման սկզբունքի ներդրման համար:  

Պետական տեղեկատվական ռեսուրսներում կարող են ընդգրկվել միայն այն տա-
րածական տվյալները, որոնք համապատասխանում են սահմանված պահանջներին: Եթե 
տարածական տվյալների ստեղծումը, փոխանցումը, օգտագործումը, ընդգրկվելով դրանց 
տեղեկատվական ռեսուրսների կազմում, իրականացվում է տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտ-
ների հարաբերությունների շրջանակներում` այդ թվում այնպիսի հարաբերությունների 
շրջանակներում, որոնց ընթացքում առանձին տնտեսվարող սուբյեկտները, ելնելով պետական 
կամ գործարար գաղտնիքներից կամ այլ պատճառներից, վերը նշված պահանջների համաձայն 
տարածական տվյալների ներկայացման համար չունեն իրավական հնարավորություններ, 
ապա նշված պահանջները պետք է ապահովի այն սուբյեկտը, որը հանդիսանում է տվյալ 
տեղեկատվական ռեսուրսների իրավատերը: 

Տարածական օբյեկտների կոորդինատային տվյալները պետք է համապատաս-
խանեն հետևյալ պահանջներին.  
• եթե օբյեկտները կամ դրանց հատվածները համընկնում են բազային տարածական 

տվյալների կազմին պատկանող այլ օբյեկտների կամ դրանց հատվածների հետ, ապա 
դրանք պետք է ֆիքսվեն բազային տարածական տվյալների համար սահմանված 
կոորդինատային տվյալներով, 

• եթե օբյեկտների կամ դրանց հատվածների, ինչպես նաև այն օբյեկտների, որոնք չեն 
վերաբերում բազային տարածական տվյալներին, նկարագրման ժամանակ անհրաժեշտ է 
փոխել, ճշտել, վերափոխել օբյեկտների կամ դրանց հատվածների համար սահմանված 
բազային տարածական տվյալների կոորդինատային տվյալները, ապա օբյեկտների 
կոորդինատային տվյալների ստեղծումը պետք է իրականացվի բազային տարածական 
տվյալների փոփոխման հետ միաժամանակ, 

• օբյեկտները կամ դրանց մասերը (տվյալ տարածքի տեղեկատվական ռեսուրսնե-
րի բազա և տարբեր օբյեկտների համար ընդհանուր համարվող տարածքները) պետք է 
ամրագրվեն միանման կոորդինատային տվյալներով:  
Երկրատեղեկատվական համակարգերում տարածական օբյեկտի կոորդինատային     

տվյալների կապը հասցեների և այլ բնութագրիչների հետ իրականցվում է օբյեկտի  իդեն-
տիֆիկատորի միջոցով: Այդ պայմաններն ապահովվում են հետևյալ պահանջների  
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պահպանման հիմքով. 
• բազային տարածական տվյալների՝ երկրատեղեկատվական համակարգի տեսքի 

բերումը, 
• տարածական տվյալների ստեղծմանը և փոփոխմանը մասնակցող սուբյեկտների՝ 

բազային տարածական տվյալներին լիազորված անձանց մուտքի ապահովումը,  
• տարածական տվյալների ստեղծման և փոփոխման գործում ներգրավված սուբյեկտների՝ 

բազային տարածական տվյալների օգտագործման ապահովումը, 
• բազային տարածական տվյալների համար պատասխանատու կազմակերպություն-

ներին՝ բազային տարածական տվյալներին վերաբերող օբյեկտների կոորդինատային 
տվյալների փոփոխության մասին ծանուցումը, 

• առաջնահերթ ուշադրությունը օբյեկտների կոորդինատային տվյալների կառուց-
մանը, որոնք տնտեսական նպատակահարմարությունից և համապատասխան օբյեկտ-
ների համար սահմանված հատուկ նորմատիվ սկզբունքներից ելնելով 
պահանջում են բարձր ճշտություն, 

• շատ օգտագործողների հասանելիության դեպքում տեղեկատվական ռեսուրսների 
տարածական տվյալների փոփոխման իրավունքի ընձեռումը, որի դեպքում յուրա-
քանչյուր օգտագործող պետք է ունենա որոշակի դասի օբյեկտների կոորդինատային 
տվյալների ներմուծման և փոփոխման համապատասխան հնարավորություն: 
Ներդրումային գործունեության անմիջական ապահովման աշխատանքների պլանա-

վորման համար, այդ թվում՝ տարածքի ընտրության, նախնական թույլտվության, փաստա-
թղթերի նախապատրաստման, նախագծման, շինարարության, շահագործման, տարածքի 
օգտագործման իրավունքների և կանոնակարգերի ձևավորման, տարածական տվյալների 
հավաքագրման համար, պահանջվում է ճշտել գոյություն ունեցող և նոր ձևավորվող օբյեկտների 
կամ առկա քարտեզագրական փաստաթղթերի (հատակագիծ, սխեմա, գծագիր, էսքիզ) կոորդի-
նատային տվյալները, որոնցով կարելի է ձևավորել այնպիսի կոորդինատային տվյալներ, որոնք 
պետք է ներառվեն կոորդինատային տվյալների համատեղելիության բարձրացումն ապահովող 
միջոցառումներում: 

Օբյեկտների տարածական հարաբերությունների նկարագրման համատեղելիության 
անհրաժեշտությունն ապահովելու համար նպատակահարմար է առաջնորդվել հետևյալ 
սկզբունքներով. 

• օբյեկտների տարածական հարաբերությունների նկարագրման համատեղելիությունը հանդի-
սանում է կարևոր միջոց՝ տարածական տվյալների ամբողջականության և անհակասա-
կանության վերահսկման համար՝ ՀՀ ամբողջական իրավական կոորդինատային և հասցեական 
տարածքի օժանդակության պայմանով, 

• տարածական տվյալների տեղեկատվական ռեսուրսների շրջանակներում օբյեկտների տարա-
ծական հարաբերությունների բնութագրերը, համատեղելիության ապահովման դեպքում, 
հանդիսանում են ինքնուրույն տեսակի վկայական օբյեկտների տեղադիրքի և փոխադարձ 
բաշխվածության համար: 

Երկրատեղեկատվական համակարգերում օբյեկտների տարածական հարաբերությունները 
պետք է ներառեն. 
• տարածական օբյեկտների փոխադարձ կապերի նկարագրումը ֆիքսված կոորդինատային 

համակարգում, որոնք պետք է հիմնված լինեն իրենց փոխադարձ բաշխվածության վրա, 
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• հղումների տեսքով մեկ տարածական օբյեկտի նկարագրման մեջ մեկ այլ տարածական 

օբյեկտի նկարագրությունը: 
Ինչ վերաբերում է տվյալների ձևավորմանը, ապա երկրատեղեկատվական հա-

մարգերում սուբյեկտների համար, որոնք հանդիսանում են տարածական տվյալների 
ստեղծողները՝ ներառյալ բազային տարածական տվյալները, պարտադիր պայմաններ են 
հանդիսանում ISO դրույթները՝ համապատասխան մշակված դասակարգչի առկայությամբ: 
ՀՀ առարկայական տիրույթների համար, որտեղ գոյություն ունեն օբյեկտների հաստատված 
դասակարգիչներ, դրանց օգտագործումը պետք է հանդիսանա պարտադիր պայման: 

ՀՀ-ում հաստատված օբյեկտների դասակարգիչների բացակայության դեպքում ՀՀ 
սուբյեկտների, համայնքների համար թույլատրելի է ընդունել կորպորատիվ օգտագործման 
համար նախատեսված օբյեկտների ժամանակավոր դասակարգիչներ, եթե դրանք 
պարտադիր պահպանում են նախապատրաստական հետևյալ պահանջները. 
• ձևավորվող դասակարգիչում, որպես տեղանքի օբյեկտների, դրանց ատրիբուտների և 

ատրիբուտների թվարկվող նշանակությունների ցանկի հիմք, պետք է  օգտագործվեն 
համապատասխան ISO դրույթները [4], 

• ձևավորվող դասակարգիչում օբյեկտների տեսակների, դրանց ատրիբուտների և նշված 
ցանկում ատրիբուտների թվարկված նշանակությունների անվանումները պետք է 
համապատասխանեն այդ նույն օբյեկտների տեսակների ու դրանց ատրիբուտների և ատ-
րիբուտների թվարկված  նշանակությունների անվանակոչմանը, 

• պետք է ապահովվի համապատասխանությունն օբյեկտների տեսակների, դրանց ատրի-
բուտների, ատրիբուտների թվարկված նշանակությունների ծածկագրերի և գործող նոր-
մատիվ-իրավական փաստաթղթերի՝ այդ նույն օբյեկտների տեսակների,                                                                                                             
դրանց  ատրիբուտների, ատրիբուտների թվարկված նշանակությունների ծածկագրերի 
միջև: 

Տարածական օբյեկտի հասցեավորման տվյալները պետք է իրենցից ներկայացնեն 
ատրիբուտների նվազագույն փաթեթ, որը թույլ կտա այլ տարածական օբյեկտների մի-
ջավայրում նույնականացնել յուրահատուկ տարածական օբյեկտը: Հասցեավորման 
տվյալները ներառում են տարածական օբյեկտի անվանումը և այլ բնորոշիչներ, որոնք օգ-
տագործվում են տվյալների փոխանակման բոլոր ձևերում և իրենց մեջ չեն ներառում 
տարածական օբյեկտի կոորդինատային նկարագրությունը: 

Տարածական տվյալների համատեղելիությունն ապահովելու համար հասցեավորման 
տվյալները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին. 
• միևնույն համակարգի սահմաններում տարածական օբյեկտների և օբյեկտների տե-

սակների համար հասցեավորման տվյալները պետք է լինեն յուրահատուկ, 
• տարածական օբյեկտի յուրաքանչյուր հասցեավորման տվյալ պետք է տրված լինի իր 

կոորդինատային տվյալներին համապատասխան. հղումը հասցեավորման տվյալ-
ներից դեպի կոորդինատային տվյալներ պետք է իրականացվի օբյեկտի իդեն-
տիֆիկատորի միջոցով, 

• օբյեկտի հասցեավորման տվյալների բացակայության դեպքում, դրանց գործառույթ-
ները պետք է իրականացնի օբյեկտի իդենտիֆիկատորը: 
Տարածական օբյեկտներին վերագրված ատրիբուտային տվյալները պետք է ներառեն 

օբյեկտների հասցեավորման տվյալների հղումներ: 
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Տարածական տվյալների օբյեկտների անվանակոչման հիմքում օգտագործվում է 
օբյեկտի տեքստային նկարագրությունը, որը կատարում է տվյալների փոխանակման բոլոր 
տեսակների համար օբյեկտի անվանման նկարագրման գործառույթը: Օբյեկտների 
անվանումները կարող են չլինել յուրահատուկ:  

Աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման սահմանումը, նորմավորումը, օգտա-
գործումը, հաշվառումը, գրանցումը, և պահպանումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությանը 
համապատասխան [5]: 

Տարածական օբյեկտների իդենտիֆիկատոր է համարվում յուրահատուկ բնութա-
գրիչը, որն օգտագործվում է օբյեկտների նույնականացմամբ կոորդինատային և հաս-
ցեավորման տվյալների կապերի ամրագրման, դրանց փոխադարձ համապատասխանության 
վերահսկման և օբյեկտային կազմով տարածական տվյալների հակասությունների 
բացառման ապահովման համար:   

Տարածական օբյեկտների իդենտիֆիկատորի ձևավորման գործընթացում պետք է 
հաշվի առնել հետևյալ պահանջները. 
• տարածական օբյեկտների իդենտիֆիկատորը պետք է լինի յուրահատուկ ՀՀ  տա-

րածքում, 
•  իդենտիֆիկատորը կարող է ներառել յուրաքանչյուր օբյեկտի սահմաններում յու-

րահատուկ թվային արժեք՝ հաշվիչ, որն իրականացնում է տեղեկատվական ռե-
սուրսների կառավարումը: 

Անդրադառնանք նաև տվյալների ֆորմատներին ներկայացվող պահանջներին:  
Երկրատեղեկատվական համակարգերում համատեղելիությունն ապահովելու հա-

մար տարածական տվյալների ֆորմատը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջ-
ներին [6]. 
• տվյալների ֆորմատի նկարագրությունը, որտեղ ներառվում են բոլոր նշված տարա-

ծական տվյալների բնութագրերը, պետք է լինեն հասանելի հրապարակային օգ-
տագործման համար,  

• նկարագրությունները պետք է լինեն  բավարար, որպեսզի հնարավոր լինի կիրառել 
գոյություն ունեցող վերափոխիչները կամ մշակել տվյալների նոր վերափոխիչներ 
(կոնվերտոր) բաց փոխանակման և ԵՏՀ-ի ներքին ֆորմատների համար, 

• ֆորմատի նկարագրությունը պետք է համապատասխանի այդ ֆորմատով ներկայաց-
վող տվյալներին` ֆորմատի վերաբերյալ ներկայացվող տվյալների բոլոր փոփո-
խությունները պետք է անհապաղ արտացոլվեն նկարագրության փոփոխու-
թյուններում, 

• հրապարակային նկարագրություններ չունեցող ֆորմատներում տվյալների ներկայաց-
ման դեպքում, այդ տվյալներին կցվում են վերափոխիչներ, որոնք թույլ են տալիս 
ձևավորել տվյալներ՝ բաց փոխանակման և ԵՏՀ-ի ներքին ֆորմատների համար: 

Վեկտորային տարածական տվյալների համար ֆորմատը պետք է ընդգրկի. 
• տարածական տվյալների նկարագրություն, որը ներառում է կոորդինատային տվյալ-

ներ, օբյեկտների տարածական հարաբերությունների նկարագրություն,  (ISO դրույթ-
ներին համապատասխան տվյալների պատկանելությունն օբյեկտների տեսակներին),  
հասցեավորման տվյալներ և օբյեկտների իդենտիֆիկատորներ [7], 

• տվյալների փաստաթղթային ուղեկցում` ներառյալ տվյալներ կոորդինատային հա-
մակարգի, տվյալների օգտագործված դասակարգիչների, տվյալների որակական բնու-
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թագրիչների մասին, որոնք թույլ են տալիս որոշել ճշտության, հավաստիության, 
արդիականության աստիճանը: 

Անհրաժեշտ է տարբերակել տարածական տվյալների տարրերի այնպիսի ներկայա-
ցումը, ինչպիսիք են շերտերը, ատրիբուտիվ տվյալները և այդ տարրերի կոմպոզիցիաները: 
Նվազագույն հասանելի տարբերակը հանդիսանում է վերափոխումը բաց ֆորմատների 
այնպիսի էլեմենտների բաց ֆորմատներից, ինչպիսիք են օբյեկտների կոորդինատային 
տվյալները, հասցեավորման տվյալները, դրանց միջև կապը՝ ինդենտիֆիկատորի միջոցով: 
Տարածական հարաբերությունների փոխանցման հնարավորությունները կախված են ԵՏՀ-ի 
բնութագրիչներից: Լավագույն տարբերակ է համարվում ԵՏՀ տվյալների ֆորմատի առանձին 
էլեմենտների կոմպոզիցիաների վերափոխումը: 

Երկրատեղեկատվական համակարգերում տարածական տվյալների տեղեկատվա-
տեղեկագրային ապահովումը ներառում է. 
• նախկինում ստեղծված տվյալների տեղեկատվա-տեղեկագրային ապահովումը, 
• ստեղծվող կամ փոփոխվող տարածական տվյալների տեղեկատվա-տեղեկագրային 

ապահովումը: 
Տարածական տվյալների տեղեկատվա-տեղեկագրային ինտեգրումը կազմակերպվում է. 
• ուղղահայաց կառավարումով` որոշակի տեսակի տարածական տվյալների (ՏՏԵ բլոկ-

ներ, հողային կադաստր, անտառային և ջրային կադաստր և այլն) ստեղծման և 
վերափոխման գործընթացներով, 

• տարածքային միավորներով` ՀՀ սուբյեկտներին, մունիցիպալ կազմավորումներին` 
տվյալ տարածքում առկա բոլոր տեսակի տարածական տվյալների ինտեգրման հիման 
վրա:  

Երկրատեղեկատվական համակարգերը պետք է ներառեն տվյալների տեղեկատվա-
տեղեկագրային հետևյալ տարրերը. 
• տարածական տվյալների մետատվյալները, 
• տարածական տվյալների որակի նկարագրումը, 
• տարածական տվյալների իրավական կարգավիճակի նկարագրությունը: 

Տարածական տվյալների տեղեկատվա-տեղեկագրային ուղեկցման շրջանակներում 
ԵՏՀ-ում պետք է ամրագրվեն հետևյալ պահանջները. 
• տվյալների ստեղծման և փոխակերպման ժամանակ բազային տարածական տվյալների 

և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի տարրերի օգտագործումը, 
• տարածական տվյալների համաձայնեցման բնութագրիչները միևնույն տարածքում 

առկա այլ տարածական տվյալների հետ, 
• կոորդինատային համակարգերը, որոնցում ամրագրված են տարածական տվյալները, 
• դասակարգիչները, որոնց համաձայն ամրագրված են տարածական տվյալների օբյեկտ-

ները, 
• հասցեների և անվանակոչման համակարգերի կառուցումը, որոնց համապատասխան 

ամրագրված են օբյեկտների տարածական տվյալները, 
• տարածական տվյալների օբյեկտների իդենտիֆիկացման համակարգը, 
• տվյալների ծագման և հավաստիության մասին տեղեկությունները, 
• տվյալների արդիականությունը տվյալ ժամանակահատվածում (տվյալների գործած-

ման ժամանակահատվածը), 
• տարածական տվյալների իրավական կարգավիճակը: 
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Ներկայումս տարածական տվյալների որակի հիմնական խնդիրը հանդիսանում  է 
բոլոր մակարդակների վրա դրանց համատեղելիությունը՝ միասնական կոորդինատային և 
հասցեավորման իրավական տարածության ձևավորման առումով [8]:  Միևնույն տարածքի 
օբյեկտների տարածական տվյալների անհամատեղելիության առկայությունը հանգեցնում է 
իրավական առումով դրանց հակասությունների մեծացմանը և տվյալ տարածքի 
օգտագործման հետ կապված բոլոր տեսակի ծախսերի բարձրացմանը [9]: 

Տարածական տվյալների որակի մակարդակը որոշվում է պահանջների համապա-
տասխան բնութագրերի ցուցումների հիման վրա, որոնք ներկայացվում են. 
• կոորդինատային համակարգերում, որոնցում ներկայացված են տարածական տվյալ-

ները, 
• օբյեկտների կոորդինատային տվյալների համատեղելիությամբ, 
• օբյեկտների տարածական հարաբերությունների նկարագրման համատեղելիությամբ, 
• տվյալների դասակարգմամբ, 
• օբյեկտների հասցեավորման տվյալներով, 
• տվյալների ներկայացման ձևաչափերով, 
• տարածական տվյալների որակով: 

Տարածական տվյալների որակը բնութագրվում է նաև այդ տվյալների խտությամբ, 
դիրքային ճշտությամբ, իրենց գործունեության նշված ժամանակահատվածին կամ ժամանա-
կային ճշտության այլ ցուցանիշներին (արդիականությանը)՝ տվյալների համապատաս-
խանությամբ, դրանց ծագման լրացուցիչ բնութագրիչներով և իրավական դիրքով: 

Տարածական տվյալների իրավական կարգավիճակի որոշման համար տարածական 
տվյալների տեղեկատվա-տեղեկագրային նկարագրությունը պետք է ներառի տարածական 
տվյալների իրավական կարգավիճակի բնութագրիչը: 

Տարածական տվյալների իրավական կարգավիճակը նկարագրվում է՝ օգտագործելով 
բնութագրիչներ, որոնք ներկայացնում են. 

• տվյալների պատկանելիությունը տեղեկատվական ռեսուրսների որոշակի տեսակին, 
բազային տարածական տվյալներին և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքին, 

• տարածական տվյալների տիրապետողին` նշելով տիրապետման ձևն ու տիրապետ-
ման օրինական հիմքերի առկայությունը, 

• ժամանակահատվածը, որի սահմաններում գործում է տարածական տվյալների սահ-
մանված  իրավական կարգավիճակը, 

• տվյալների համապատասխանությունը պահանջներին, որոնք ներկայացվում են այլ 
տարածական տվյալների հետ դրանց համատեղելիությանը և տարածական 
տվյալների անհամատեղելիության արդյունքում հնարավոր կամ փաստացի արձա-
նագրված իրավական հակասությունները:  
Տարածական տվյալների իրավական կարգավիճակի նկարագրությունները կարող են 

վերաբերել ինչպես առանձին տարածական օբյեկտներին, այնպես էլ դրանց ամբողջությանը` 
տվյալ միատարր հարաբերություններում: Տարածական տվյալների իրավական 
կարգավիճակի նկարագրությունները պետք է օգտագործվեն նոր տարածական տվյալների 
ստեղծման կամ գոյություն ունեցողների փոփոխման ժամանակ` այլ տարածական 
տվյալների հետ համատեղելիության բարձրացման և իրավական հակասությունների 
նվազեցման նպատակով: 

Այսպիսով` տարածական տվյալները երկրատեղեատվական համակարգ պետք է 
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ուղեկցվեն համապատասխան տարածական տվյալների որակի նկարագրումով, համապա-
տասխան տարածական տվյալների իրավական կարգավիճակի նկարագրությունով և տարա-
ծական տվյալների ուղեկցմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներին համապատասխա-
նության նկարագրությունով:  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ 

А.А. Амирханян - к.тех.н., ЕГУ ИФ 
 

Ключевые слова: Пространственные данные, информация, система координат, объект, база, 
геоинформационная система. 
Аннотация. Вопросы создания и развития пространственных данных в настоящее время пред-
ставляют собой важную задачу, призванную объединить информацию, получаемую из разных 
источников с учетом их географического положения (местоположения). Подобная информация 
позволяет решить ряд научных и прикладных задач, связанных с использованием 
пространственных данных в области планирования хозяйства, территорий, предоставления услуг и 
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в других сферах. Благодаря этому государственные, частные организации и граждане будут иметь 
возможность проводить поиск, наблюдение и загружение  требуемых пространственных данных. 
Задачи в системе инфраструктур пространственных данных (ИПД) многочисленны, но среди них 
по важности можно выделить две. Первая задача связана с предоставлением актуальных 
пространственных данных органам государственной власти, местного самоуправления, гражданам 
и организациям, а вторая - с созданием необходимых условий для обмена информацией между 
межведомственными и другими организациями на различных административных уровнях. 

 
ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF CREATING SPATIAL DATA 
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   Annotaton: Creating and developing spatial data is considered to be an important problem aimed at 
combining the information obtained from different sources taking into account their geographical position 
(location). Such information allows to solve a number of scientific and applied problems concerning the 
application of spatial data in the spheres of economy, regional planning, service providing, etc. Due to 
these, the state, public and private organizations and citizens can search for, observe and input the 
required spatial data. The problems existing in the infrastructure system of spatial data are numerous, but 
among them, two are of utmost importance. One of them is related to the allotment of up-to-date spatial 
information to the State authorities, the local self-governing institutions, the citizens, and organizations, 
while the second – to the creation of the required conditions for exchanging information between the 
different interdepartmental and administrative levels. 
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Բանալի բառեր.  դպրոցականների հետազոտական կարողություններ, 

հետազոտական կարողությունների զարգացում, Բ.Բլումի դասակարգում (թաքսոնոմիա), 
աշխարհագրության ուսուցման գործընթաց:  

Դպրոցականների հետազոտական կարողությունների զարգացումը ժամանակից 
կրթական հիմնախնդիրներից է, քանի որ այս կարողությունների շնորհիվ նրանք կարողա-
նում են գտնել հավաստի տեղեկություններ, վերլուծել և քննարկել տարբեր տեսանկյուն-
ներից, կայացնել հիմնավորված որոշումներ, հաղորդել նոր տեղեկույթը տարբեր լսարան-
ներում: Հետազոտական կարողությունների զարգացումը կարելի է իրականացնել 
հետազոտական աշխատանքների միջոցով: Աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում 
ևս դպրոցականների հետազոտական կարողությունների զարգացումն առաջնային կրթական 
խնդիրներից մեկն է: Սույն հոդվածի նպատակն է ներկայացնել հետազոտական կարո-
ղությունների խմբերը, ուսումնասիրել դրանց զարգացման հնարավորությունները Բ.Բլումի 
դասակարգման միջոցով: 

Հետազոտության վարկածը կայանում է մեր այն ենթադրության մեջ, որ Բ.Բլումի 
դասակարգման բաղադրիչների հիման վրա ստեղծված առաջադրանքները կարող են 
զարգացնել դպրոցականների ոչ միայն մտածական, այլև հետազոտական կարողությունները:  

Տարբեր հեղինակների կողմից ներկայացվում են հետազոտական կարողությունների 
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խմբավորման զանազան տարբերակներ: Ուսումնասիրելով հրապարակի վրա առկա 
գրականությունը և ժամանակակից մոտեցումները, հակված ենք ընդունելու այն 
խմբավորումը, որը տրված է Միջազգային Բակալավրիատ (ՄԲ)3 կազմակերպության 
հիմնական փաստաթղթերում:  Վերջիններիս համաձայն դպրոցականների հետազոտական 
կարողությունները բաժանվում են երկու խմբի՝ տեղեկատվական գրագիտության և 
մեդիագրագիտության կարողություններ [5 , էջ 102]: Աղյուսակում 1-ում բերված են 
հետազոտական կարողությունների վերոնշյալ խմբերը և ենթախմբերը, որոնք 
փոխկապակցված են և ներկայացված են աստիճանական զարգացման կարգով: 

Ինչպես նկատելի է աղյուսակի 1-ի վերլուծությունից, հետազոտական կարո-
ղությունների ենթախմբերը շարադրված են այնպես, որ ենթադրում են դպրոցականների 
կողմից որոշակի գործողություններ, առաջադանքների կատարում: Օրինակ՝ 
տեղեկատվական գրագիտության կարողությունների առաջին ենթախմբում նշված է 
<<հավաքել, գրանցել, ստուգել տվյալները>>: Աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում 
վերջինս կարելի է կիրառել հետևյալ կերպ. օրինակ՝ 9-րդ դասարանում <<ՀՀ կլիմայի 
ընդհանուր բնութագիրը>>, <<Տարվա կլիմայական եղանակները: Կլիմայի վերընթաց 
գոտիականությունը>> թեմաների ուսումնասիրության ընթացքում դպրոցականներին 
հանձնարարել հետազոտական աշխատանք, այն է՝ պարզել  տվյալ բնակավայրի 
կլիմայական առանձնահատկությունները, հավաքել տվյալներ (չափել սարքերով, 
ուսումնասիրել գրականություն, օգտվել քարտեզներից, համացանցից) օդի ջերմաստիճանի, 
մթնոլորտային տեղումների, ճնշման, գերիշխող քամիների վերաբերյալ, գրանցել 
մատյաններում, մուտքագել համակարգչային ծրագրերում, կազմել աղյուսակներ, ստուգել 
դրանք՝ համեմատելով <<Հայպետհիդրոմետի>> հրապարակած պաշտոնական տվյալների 
հետ կամ մասնագիտական գրականության մեջ նշված տվյալների հետ, կազմել գծակարգեր, 
կորեր արդյուքները հիմնավորելու համար, իսկ շեղումների դեպքում՝ պարզել և հիմնավորել 
պատճառները, ամփոփել արդյունքները և հանդես գալ տարածքային կառավարման 
վերաբերյալ խորհուրդներով, նախագծով:  

Աղյուսակ 1 
Դպրոցականների հետազոտական կարողությունների խմբերը 

Հետազոտական 
կարողությունների խմբեր 

Հետազոտական կարողությունների ենթախմբեր 
(նշված են դպրոցականներից ակնկալվող գործողություններին 
համապատասխան). 

Տեղեկատվական 
գրագիտության 
կարողություններ 
 
 
 
Ինչպե՞ս կարող են 
դպրոցականները 
ցուցադրել 

գտնել, մեկնաբանել, գնահատել և ստեղծել տեղեկատվությունը, 
 հավաքել, գրանցել, ստուգել տվյալները, 
 գնահատել տեղեկության որակը (տեղեկացված լինելու և այլոց 

տեղեկացնելու համար), 
  տեղեկույթի տարբեր աղբյուրների միջև կապեր ստեղծել, 
 հասկանալ տեղեկույթի գնահատման, վերլուծման և մեջբերման 

ժամանակ սուբյեկտիվ մոտեցումների առավելությունները և 
թերությունները, 

 օգտագործել երկարատև հիշողության զարգացման 

                                                           
3 Միջազգային Բակալավրիատը հանրակրթության ոլորտի միջազգային կազմակերպություն է, որը 
կազմավորվել է 1968.-ին:  http://ibo.org/ 
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տեղեկատվական 
գրագիտության 
կարողություններ: 

տեխնոլոգիաները, 
 ներկայացնել տեղեկույթը  տարբեր ձևերով և հարթակներում, 
 հավաքել և վերլուծել տվյալներ լուծումներ գտնելու և  տեղեկացված 

որոշումների կայացնելու համար, 
 մշակել տվյալներ և հաղորդել, զեկուցել  արդյունքները, 
 գնահատել և ընտրել տեղեկատվության աղբյուրներ և թվային 

գործիքները՝ ելնելով տրված առաջադրանքին 
համապատասխանելիությունից, 

 հասկանալ և օգտագործել տեխնոլոգիական համակարգերը, 
 օգտագործել քննադատական գրագիտության կարողություններ 

մեդիայում ներկայացված տեղեկույթի վերլուծության և 
մեկնաբանման համար, 

 հասկանալ և կիրառել մտավոր սեփականության իրավունքները, 
 նշել հղումներ, կատարել մեջբերումներ, օգտագործել 

ծանոթագրություններ, կազմել օգտագործված գրականության ցանկն 
ընդունելի ստանդարտներին համապատասխան, 

 ճանաչել առաջնային և երկրորդական աղբյուրները:  
Մեդիագրագիտության 
կարողություններ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ինչպե՞ս կարող են 
դպրոցականները 
ցուցադրել 
մեդիագրագիտության 
կարողություններ: 
 
 
 

կիրառել մեդիան գաղափարներ և տեղեկություններ օգտագործելու և 
ստեղծելու համար,  

 տեղակայել, կարգավորել, վերլուծել, գնահատել, համադրել և 
օգտագործել տեղեկույթն էթիկայի սահմաններում, կիրառել 
տեղեկատվության աղբյուրների և մեդիայի տարբեր տեսակներ 
(ներառյալ թվային սոցիալական մեդիան և առցանց հարթակները), 

 տեղեկացված լինել մեդիայում ներկայացվող իրադարձությունների և 
գաղափարների մեկանբանման հարցում (ներառյալ թվային 
սոցիալական մեդիան), 

 այլոց տեսակնետների վրա հենվելիս լինել տեղեկացված և ընդունել 
հիմնավորված որոշումներ, 

 ըմբռնել մեդիայի ներկայացուցիչների  ազդեցությունը հաղորդվող 
տեղեկույթի որակի վրա  (սուբյեկտիվությունը). 

 ուսումնասիրել տարբեր աղբյուրներ (համալիր 
ուսումնասիրություն), 

 արդյունավետորեն հաղորդել տեղեկույթը և գաղափարները տարբեր 
լսարաններին, օգտագործել մեդիայի և ձևաչափերի տարբեր 
տեսակներ, 

 համեմատել, հակադրել և ստեղծել կապեր (մուլտի)մեդիայի տարբեր 
աղբյուրների միջև: 

Աղբյուրը՝https://www.spps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=38372&d
ataid=21225&FileName=from_principles_to_practice_2014.pdf, էջ 102: 

Հետազոտական աշխատանքների իրականացման գործում կարևոր է նաև 
դպրոցականների մտածական կամ իմացական կարողությունների զարգացումը (որոնք 
ստորաբաժանվում են քննադատական մտածողության և ստեղծագործական մտածողության, 
փոխանցման (տրանսֆեր) կարողությունների [5,էջ 103-104 ]): Վերջինս արդյունավետ է 
իրականացնել՝ օգտագործելով Բ.Բլումի դասակարգումը:  

Բենջամին Ս. Բլումը հոգեբանության և կրթության ասպարեզում հեղինակավոր 
գիտնական էր, ով 1950-ական թթ.-ին, աշխատելով Չիկագոյի համալսարանում, իր 
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գործընկերների հետ դասակարգել, համակարգել է կրթության նպատակները: Բլումի աստի-
ճանակարգումը (թաքսոնոմիան, դասակագումը) բաժանվում է երեք մեծ խմբերի՝ 
ճանաչողական, ներգործական և հոգեշարժական (տե՛ս Աղյուսակ 2) [1, էջ 98-100]:  

Աղյուսակ 2 
 Կրթական նպատակների դասակարգումն ըստ Բ.Բլումի դասակարգումը 

Ճանաչողական խումբ Ներգործական խումբ Հոգեշարժողական խուբ 
Գիտելիք 
Ընկալում (Ըմբռնում) 
Կիրառում 
Վերլուծություն 
Համադրում 
Գնահատում (Արժևորում) 

Ընկալում 
Արձագանք 
Գնահատում 
Կազմակերպում 
Արժեքների բնորոշում 
 

Բնազդային գործողություն 
Հիմնական գործողություն 
Ընկալման կարողություններ 
Ֆիզիկական կարողություններ 
Հմուտ գործողություններ 
Ոչ դիսկուրսիվ հաղորդակցում 

Աղբյուրը՝ 1, էջ 98-100 
Նկար 1-ում ներկայացված են ճանաչողական խմբի բաղադրիչները, որոնք 

առանցքային նշանակություն ունեն դպրոցականների ոչ միայն մտածական, այլև 
հետազոտական կարողությունների զարգացման գործում: Աղյուսակ 3-ում մեր կողմից 
բերված են օրինակներ, թե ինչպե՞ս կարելի է մեկ նկարի օգնությամբ կիրառել Բ.Բլումի 
դասակարգման բաղադրիչները, դպրոցականներին տալ առաջադրանքներ՝ նպաստելով 
հետազոտական հարցերի ձևակերպման, հետազոտական աշխատանքների իրականացմանն 
աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում: Կարելի է բարդացնել առաջադրանքը՝ 
կիրառելով տեղանքի հատակագծեր կամ թեմատիկ քարտեզներ ևս: 

Աղյուսակ 3 
 Բ.Բլումի համակարգի բաղադրիչների կիրառումը հետազոտության հարցերի 

ձևակերպման համար 
Բաղադրիչը Նկար 2-ի վերաբերյալ հետազոտության հարցեր.  

Առաջադրանքների հրահանգների օրինակներ 
Գիտելիք 
 

Ե՞րբ է լուսանկարվել այս նկարը: 
Որտե՞ղ է լուսանկարվել այս նկարը: 
Առաջադրանքներ՝ թվարկի՛ր, անվանի՛ր, պատմի՛ր, ասա՛, սահմանի՛ր: 

Ըմբռնում  
 

Ի՞նչ է  կատարվում նկարում: 
Ինչու՞ են նկատվում ծխի արտանետումներ: 
Առաջադրանքներ՝ նկարագրի՛ր, անվանի՛ր, ճանաչի՛ր, քննարկի՛ր: 

Կիրառում  
 

Ինչպե՞ս կարող ես բացատրել լուսանկարում պատկերված երևույթը:  
Ի՞նչ վերնագիր կընտրեիր այս լուսանկարի համար(օր.՝ ամսագրի 
համար): 
Առաջադրանքներ՝ փոփոխի՛ր, լուծի՛ր, բացատրի՛ր, ձևափոխի՛ր: 

Վերլուծում  
 

Ինչու՞ է ծուխը տեղաշարժվում լուսանկարում տրված ուղղությամբ: 
Արդյո՞ք կարող ես նշել ծխի առաջացման պատճառները: 
Առաջադրանքներ՝ վերլուծի՛ր, տարանջատի՛ր, համեմատի՛ր, հակադրի՛ր: 

Համադրում   
 

Ի՞նչ հետևանքներ կարող են ունենալ ծխի արտանետումները տվյալ 
բնակավայրի համար: 
Բնակավայրի ո՞ր հատվածում կարելի է կառուցել նմանօրինակ 
գործարաններ: Ինչու՞: 
Առաջադրանքներ՝ստեղծի՛ր, կառուցի՛ր, պլանավորի՛ր, 
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ներկայացրու՛դերային խաղի միջոցով:  
Արժևորում 
 

Ի՞նչ նշանակություն ունի նկարը (նրանում պատկերված երևույթները) 
տրված բնակավայրի համար: 
Գնահատի՛ր մթնոլորտի աղտոտվածության հետևանքները 
Համեմատի՛ր նկարը մեկ այլ բնակավայրի լուսանկարի հետ (օր.՝ նկար 3): 
Նշի՛ր  նրանց տարբերությունները և նմանությունները: 
Առաջադրանքներ՝ հայտնի՛ր կարծիքդ, գնահատի՛ր, որոշի՛ր, 
եզրակացրու՛ (ամփոփի՛ր) 

 Աղյուսակը ստեղծվել է մեր կողմից: 
Նշենք, որ 2001 թ.-ից սկսած կիրառվում է Բ.Բլումի դասակարգման վերանայված 

տարբերակը ևս, որի հեղինակներն են Լ.Վ. Անդերսենը և Դ.Ռ. Քրաթվոլը [7]: Կատարված 
հիմնական արտաքին փոփոխությունը բաղադրիչների անվանափոխության մեջ է: Եթե 
Բ.Բլումի դասակարգման մեջ բաղադրիչները նշված են գոյականներով, ապա նոր տար-
բերակում՝ բայերով, քանի որ օր.՝<<Գիտելիք>> և <<Վերլուծումը>> բաղադրիչները համարժեք 
հասակցություններ չեն: Առաջինը ենթադրում է որոշակի փաստերի, հասկացությունների և 
աշխատանքի մեթոդների իմացություն, երկրորդը՝ մտավոր գործողություն: Համեմա-
տությունը պատկերված է նկար 4-ում (Հավելված) [7] աղբյուրը: Նշված հակասությունը 
նկատել էր դեռևս Բ.Բլումը: Հավելենք, որ վերանայված տարբերակում ներկայացված 
բաղադրիչները համեմատելի են (oր.՝ <<Հիշել>> և <<Գնահատել>>), ներառում են 
դպրոցականների համար հասկանալի հրահանգներ և կիրառելի են նաև աշխարհագրության 
ուսուցման գործընթացում հետազոտական աշխատանքներում (աղյուսակ 4): 

Աղյուսակ 4. 
 Բ.Բլումի դասակարգման վերանայված տարբերակի 

 կիրառումն աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում  
Բաղադրիչը և  
հակիրճ 
բնութագի 
րը 

Տարր՝ հրահանգ 
 
 
ՄԲ հետազոտական կարողությունների 
կիրառում 

Առաջադրանքի օրինակ՝ 9-
րդ դաս. հետազոտություն, 
նախագծի կազմում 
<<ՀՀ տրված բնակավայրի 
կլիմայական 
առանձնահատկությունների 
հետազոտություն>> 

Ստեղծել՝ նոր 
կամ 
յուրահատուկ 
աշխատանք 
ստեղծել, 
արտադրել 

ձևավորել, կառուցել, զարգացնել, 
հեղինակել, հայտնաբերել, ձևակերպել, 
խմբավորել, ենթադրություններ անել 

 Արդյունավետորեն հաղորդել 
տեղեկույթը և գաղափարները տարբեր 
լսարաններին, օգտագործել մեդիայի և 
ձևաչափերի տարբեր տեսակներ 
 

Հեղինակել նախագիծ կլի-
մայի և տարածքային պլա-
նավորման վերաբերյալ, 
խմբավորել արդյունքները, 
հանդես գալ առաջարկութ-
յուններով, օգտագործել մե-
դիայի միջոցներ ներկա-
յացման համար (oր.՝ սահի-
կաշարի, մոդելի ստեղծում) 

Գնահատել 
(արժևորել)՝ 
արդարացնել 
տեսակետը կամ 
որոշումը 

ընդունել, պաշտպանել, արժևորել, 
քննադատել, կշռադատել, տեղեկացնել 
(ծանուցել), վիճարկել պաշտպանել, 
դատողություններ անել, ընտրել 

 Գնահատել տեղեկության որակը 

Գնահատել հետազո-
տության արդյունքները, 
պաշտպանել դրույթները, 
եզրակացություններ նշել,  
Անդրադառնալ վարկածին: 
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Վերլուծել՝ 
գաղափար 
ները կապել 
միմյանց 

տարբերակել, կարգավորել, կապակցել, 
համեմատել, հակադրել, փորձարկել, 
թեստավորել, զանազանել, փորձարկել 

 Հավաքել և վերլուծել տվյալներ 
լուծումներ գտնելու և  տեղեկացված 
որոշումներ կայացնելու համար,  

 Տեղեկույթի տարբեր աղբյուրների միջև 
կապեր ստեղծել 

 Ճանաչել առաջնային և երկրորդական 
աղբյուրները: 

Համեմատել և հակադրել 
տրված բնակավայրի կլի-
մայական բնութագրիչները 
ՀՀ համանման այլ բնա-
կավայրի հետ, գտնել 
կապեր աշխարհագրական 
դիրքի և (կլիմայաստեղծ այլ 
գործոնների) և միկրո-
կլիմայի միջև, թեստավորել 
հետազոտության վարկածը: 

Կիրառել՝ 
օգտագործել 
գիտելիքները 
նոր իրավիճակ 
ներում 

իրականացնել, մեկնաբանել, 
կիրառել, լուծել, ցուցադրել, մշակել, 
ցուցակագրել,ուրվագծել 

 Հավաքել, գրանցել, ստուգել տվյալները 

Ձևակերպել հետազոտութ-
յան հարց, վարկած,  մշակել 
հետազոտության պլան, 
Իրականացնել չափումներ, 
Լուծել խնդիներ կլիմայա-
կան բնութագրիչների 
վերաբերյալ: 

Հասկանալ 
(ըմբռնել)՝ 
բացատրել 
գաղափար-
ները կամ 
հասկացու 
թյունները 

ճանաչել, տեղադրել, ընտրել, 
թարգմանել, գտնել, զեկուցել, 
ներկայացնել, դասակարգել, բնութագրել, 
բացատրել 

 Հասկանալ տեղեկույթի գնահատման, 
վերլուծման և մեջբերման ժամանակ 
սուբյեկտիվ մոտեցումների 
առավելությունները և թերությունները,  

Բնութագրել տարվա 
եղանակները, 
Բացատրել կլիմայաստեղծ 
գործոնների 
ազդեցությունները, 
Գտնել հակասություններ 
օրինաչափությունների և 
առկա տվյալների միջև:  

Հիշել՝ վերհիշել 
փաստերը և  
հիմնարար 
հասկացու 
թյունները 

սահմանել,նմանակել,թվարկել, 
հիշել,կրկնել, հաղորդել:  

 Օգտագործել երկարատև հիշողության 
զարգացման տեխնոլոգիաները: 
 

Սահմանել <<ՀՀ կլի-
մայական առանձնահատ-
կություններ >> թեմային 
բնորոշ հասկացությունները, 
հիշել առանձնահատ-
կությունները: 

Աղյուսակը ստեղծվել է մեր կողմից: 
  Այսպիսով՝ Բ.Բլումի դասակարգումը, ինչպես նաև նրա վերանայված տարբերակը 
գործնակում կիրառելի են աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում ինչպես 
դպրոցականների իմացական (մտածական) կարողությունների զարգացման, այնպես էլ՝ 
հետազոտական կարողությունների զարգացման համար, և ուղղորդիչ նշանակություն ունեն 
<<պատանի հետազոտողների>>  հետազոտական գործունեության ընթացքում՝ ունենալով 
զգալի ներուժ: 

 
Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. Ս.Վարդումյան, Լ. Հարությունյան, Ն. Ջաղինյան, Գ. Վարելլա, Ժամանակակից 
մանկավարժական մոտեցումներ, տեսություններ, մեթոդներ, գնահատում, Եր. <<Նոյյան 
տապան>> հրատ., 2003 թ., 404 էջ:  

2. http://larryferlazzo.edublogs.org/2009/05/25/the-best-resources-for-helping-teachers-use-blooms-
taxonomy-in-the-classroom/ 

3. https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1018008/prich

http://larryferlazzo.edublogs.org/2009/05/25/the-best-resources-for-helping-teachers-use-blooms-taxonomy-in-the-classroom/
http://larryferlazzo.edublogs.org/2009/05/25/the-best-resources-for-helping-teachers-use-blooms-taxonomy-in-the-classroom/
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1018008/prichinoi_masshtabnogho_pozhara_v_londonie_moghla_stat_skupost_zastroishchika
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4. http://www.learnnc.org/lp/media/articles/bloom0405-3/bloompix.html  
5. https://www.spps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=38342&dataid=21191&Fi

leName=arts_guide_2014.pdf      MYP: From principles into practice, pdf.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКСОНОМИИ Б.БЛУМА ДЛЯ РАЗВИТИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ГЕОГРАФИИ 
А. С.Мкртумян- аспирант, АПГУ 

 
Ключевые слова: исследовательские навыки школьников, развитие исследовательских навыков, 
таксономии Б.Блума, процесс обучения географии. 
Аннотация. Таксономия Блума (классификация педагогических целей) была создана более 
шестидесяти лет назад Б. Блумом и его коллегами. В настоящее время она по-прежнему широко 
используется в средних школах. Хотя направлена она на развитие навыков мышления у учащихся, 
также способствует развитию исследовательских навыков, список и примеры которых приведены 
в этой статье.  
Как таксономия Блума, так и его пересмотренная версия имеют большой потенциал для развития 
исследовательских навыков у школьников в процессе обучения географии. 
 

THE USAGE OF THE BLOOM’S TAXONOMY IN ORDER TO DEVELOP STUDENTS’ 
RESEARCH SKILLS IN THE GEOGRAPHY TEACHING PROCESS 

A.S. Mkrtumyan, PhD student,  ASPU 
 
Keywords: students’ research skills, development of research skills, B.Bloom’s taxonomy, teaching 
process of  Geography  
Annotation: The Bloom’s taxonomy of learning objectives was created more than sixty years ago by B. 
Bloom and his colleagues. Nowadays it is still used in the secondary schools widely. Though this 
taxonomy aims to develop students’ thinking skills, it also fosters the development of research skills, 
which list and task examples are given in this paper.  

Both the Bloom’s taxonomy and its revised version have great potential to empower students’ 
research skills in the teaching process of Geography. 
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ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ, РАЗМЕЩЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
КАЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  (НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Богданова Л.П.- д.г.н., доцент,ТвГУ 

lpbogdanova@gmail.com 
Щукина А.С.- к.г.н., доцент, ТвГУ 

  
 Ключевые слова: качество населения, человеческое развитие, уровень 
образования, ожидаемая продолжительность жизни, заболеваемость, смертность, 
доступность медицинских услуг. 
 Необходимость смены модели экономического развития нашей страны, широко 
обсуждаемая в научных трудах и стратегических разработках, подразумевает опору на 
преимущества, не подверженные исчерпанию и обесцениванию – на человеческие 
ресурсы. Именно качество населения, его производительная активность должны стать 
драйвером новой модели экономики.    

Еще в начале 1960-х гг. для оценки состояния общества и экономики в развитых 
странах были введены в научный оборот термины «информационное общество» и 
«экономика знаний». Концепция общества знания отражала реальные сдвиги, в результате 
которых человек перемещается в центр экономического развития как источник роста 
общественного богатства; в «обществе знания» (knowledge society) базисным 
экономическим ресурсом являются знания, а не капитал, природные ресурсы или рабочая 
сила [6]. В эти же годы была сформулирована концепция «человеческого капитала», под 
которым стали понимать совокупность знаний и квалификации, выполняющих 
двойственную функцию – средства производства и предмета длительного пользования. 
Нобелевские лауреаты Г.Беккер и Т.Шульц в своих работах показали, что знания и умения 
выступают в качестве самостоятельного фактора экономического роста, что доход от 
инвестиций в человеческий капитал больше, чем от инвестиций в физический капитал.   

Научным результатом происходящих в экономике и обществе изменений стало 
появление на рубеже 1980-1990х гг. двух концепций, отразивших новое видение человека 
– как цели и как источника современного общественного развития.  В Декларации о праве 
на развитие, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1986 г., была обоснована 
необходимость переосмысления научным сообществом взглядов на проблему развития 
человека [4]. Программой развития ООН в 1990 г. был впервые опубликован глобальный  
доклад о человеческом развитии, в котором  отмечалось, что на всех уровнях развития 
наиболее существенным для человека является возможность вести долгую здоровую 
жизнь, приобретать знания и иметь доступ к ресурсам, необходимым для достойного 
существования [5, с.11]. Для сопоставления стран был предложен индекс человеческого 
развития (ИЧР), позднее – индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который 
базируется на интеграции трех характеристик жизнедеятельности населения – долголетия 
(здоровья), образования (интеллектуального развития) и уровня материальной 
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обеспеченности (благополучия).  Но в данном показателе не учитывается такое важное 
свойство населения, как способность к творчеству и созданию нового.  В 2000г. журнал 
«Business Week» первым ввел в оборот термин «креативная экономика». Креативность, по 
мнению Р.Флориды, является движущей силой современного экономического и 
политического развития [17, с. 60].  
        В отечественной научной практике советского времени исследования велись в ином 
направлении. Задача более углубленного изучения социальных процессов, в том числе 
«человеческого обеспечения» научно-технической революции была поставлена в СССР в 
начале 1960-х гг. Сначала основное внимание уделялось отдельным качественным 
характеристикам населения, позднее получил развитие подход к анализу качества 
населения как единого целого. Под эти задачи разрабатывалась система качественных 
характеристик населения. Из первых публикаций следует отметить работы О.В. Лармина 
(1974),  Ю.А. Бжилянского (1974), Е.В. Фотеевой (1984), В.М. Медкова (1991), А.А. 
Саградова (1993,1995), Я.И. Рубина (1998) и др. В 1988г. в ИСЭПН была создана 
лаборатория качественных характеристик населения. Постепенно сформировался 
достаточно большой набор качественных характеристик, включающий в большинстве 
работ этого направления помимо здоровья, образования и квалификации такие функ-
циональные качества, как исторически сложившиеся особенности поведенческих устоев 
народов и наций, интеллектуальные, мотивационные, волевые, коммуникативные 
характеристики и т.д.  

Необходимо отметить, что традиция более широкого подхода к качеству населения, 
когда особенности сознания рассматриваются как одна из важных характеристик, была 
заложена российскими экономистами еще в Х1Х веке. Более ста лет назад они писали, что 
достижение успеха возможно лишь на основе духовности, просвещения и нравственного 
оздоровления общества. В своей известной речи, произнесенной в 1856 г. в Казанском 
университете, И.К. Бабст отмечал, что есть еще одна отрасль народного капитала – это 
капитал нравственный, заключающийся в народной честности, в народной 
предприимчивости и степени трудолюбия, в живом и ревностном участии к общему благу 
[1].  Президент Вольного экономического общества Н.С. Мордвинов в своих работах 
отмечал, что не руки человека дают плодородие земле, не ими процветают художества, 
торговля, промышленность, что ум и наука есть истинные орудия богатства.  

Изучением проблем качества населения, в силу сложности и многогранности 
объекта исследования, в настоящее время занимаются представители разных наук, 
проводится множество прикладных междисциплинарных исследований. По инициативе 
Программы развития ООН с 1995 г. в Российской Федерации издаются подготовленные 
независимыми экспертами национальные доклады о развитии человеческого потенциала. 
В докладе за 1998 г. впервые содержался развернутый сравнительный анализ развития 
человеческого потенциала в регионах России [5]. Разработанная ПРООН методика расчета 
ИРЧП без значительной модификации стала использоваться в России на региональном 
уровне. 

Тверская область – один из регионов ЦФО, отличающийся неблагоприятной 
социально-демографической ситуацией и невысокими показателями экономического 
развития.  Наличие мощного столичного центра создает условия жесткой конкуренции 
между регионами ЦФО не только за финансово-экономические, но и за человеческие 
ресурсы. В таких условиях проблема сохранения населения, повышения его качества 
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представляется чрезвычайно актуальной. Сохранение человеческих ресурсов с учетом не 
только количественных, но и качественных параметров населения определяет 
возможности социально-экономического развития регионов ЦФО на основе современных 
технологий, обеспечивающих качество жизни населения и контроль территории 
исторического ядра российского государства. 

Тверская область по показателям человеческого развития занимает места в седьмом 
десятке регионов страны, что связано с низким уровнем и несинхронностью развития 
отдельных компонентов человеческого потенциала. Разброс частных индексов очень 
большой. Как и большинство регионов страны, область имеет достаточно высокий индекс 
образования (0,931) на фоне отставания индекса доходов (0,829) и особенно индекса 
долголетия (0,719). Оценка сбалансированности человеческого развития в регионе может 
быть также дана с помощью расчета отклонения каждого частного индекса от его 
среднероссийского уровня (табл.1).  

Таблица 1.   Динамика значений индекса развития человеческого потенциала Тверской 
области (2000-2013гг.) 

 
 

Индекс 
доходов 

Индекс продол- 
жительности 

жизни 

Индекс 
образова-

ния 

ИРЧП Место 
области 

в 
РФ 

2000 0,630 0,630 0,897 0,719 68 
2005 0,702 0.607 0.895 0.735 67 
2010 0,806 0,678 0,908 0,797 66 
2013 0,831 0,719 0,931 0,827 66 

Место области по частным 
индексам в РФ (2013 г.) 

57 65 35   

Сбалансированность 
частных индексов 

0,901 0,942 1,009 0,949  

    Составлено по Докладам о развитии человеческого потенциала в Российской 
Федерации –  
     2002, 2007, 2012, 2015. 
         Наиболее значимой составляющей уровня человеческого развития в настоящее 
время считаются накопленные знания, умения и навыки, полученные человеком в 
процессе обучения и практической деятельности и позволяющие ему успешно выполнять 
профессиональные задачи. Система образования, как и здравоохранения, является важ-
нейшим институтом, обеспечивающим устойчивое развитие человеческого потенциала.  
 Тверская область по структурным параметрам профессионального образования 
населения проигрывает многим регионам ЦФО и России в целом.  По данным переписи 
2010 г. доля лиц с высшим и незаконченным высшим образованием в Тверской области 
была на 22% ниже средней по РФ, в то время как доля лиц со средним профессиональным 
образованием – на 11% выше (табл. 2). Причем динамика показателей отражает 
тенденцию увеличения этих различий. 
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Таблица 2. Уровень профессионального образования населения РФ и Тверской области 
(на 1000 жителей). 

Уровень 
образования 

РФ Тверская область 
2002 2010 2010/2002 2002 2010 2010/2002 

Высшее (включая 
послевузовское) 

160 234 1,46 132 185 1,40 

Незаконченное 
высшее 

31 46 1,53 21 33 1,57 

Среднее 
профессиональное 

271 312 1,15 296 347 1,17 

Начальное  
профессиональное 

127 56 0,44 145 64 0,44 

Всего 589 648 1,10 594 629 1,06 
Источник: Материалы переписей населения 2002 и 2010 гг. 
 

За последние десятилетия в системе профессионального образования страны в 
целом и Тверской области, в частности, произошли значительные количественные и 
структурные изменения. В результате накануне кризиса 2008-2009 гг. Россия вышла на 
первое место в мире по доле лиц с высшим образованием в структуре занятого населения: 
по данным Международной организации труда эта доля составила 54% против 35,7% в 
США, 34,3% в Швейцарии, 28,1% в Германии, 17,2% в Бразилии [7]. Показатели Тверской 
области на фоне высоких показателей по России в целом значительно скромнее.  Область 
занимает 63 место в РФ и 14 место в ЦФО по численности студентов высших учебных 
заведений и 58 место в РФ и 11 место в ЦФО по численности студентов средних 
специальных учебных заведений на 10 000 жителей.  

Таблица 3. Динамика численности студентов высших учебных заведений  
(на начало учебного года). 

 На 10 000 жителей приходилось студентов ( чел.) 
РФ ЦФО Тверская область 

Всего в.т.ч. 
государ-
ственных 

Всего в.т.ч. 
государ-
ственных 

Всего в.т.ч. 
государ-
ственных 

2005/2006 493 418 569 443 283 262 
2010/2011 497 412 597 445 315 260 
2015/2016 325 277 372 289 224 185 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. М., 2016. 
Состояние общественного здоровья и системы его обеспечения является не менее 

важным показателем качества населения регионов страны. Недостаточное здоровье не 
позволяет человеку полностью реализовать свои возможности. Устойчивая тенденция 
снижения уровня здоровья населения в СССР наметилась еще в конце 1970 гг., при этом 
падение потенциала здоровья детей оказалось существенно выше средней динамики: 
показатели здоровье детей ниже здоровья родителей, а здоровья внуков – еще ниже. 
Проблемы заболеваемости стали перемещаться из групп престарелых в группы детей и 
молодежи, которые, вступая в детородный возраст, воспроизводят поколение со слабым 
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здоровьем. Больные рожают больных, как бедные – бедных. Н.М. Римашевская отмечает, 
что общество все глубже втягивается в некоторую «социальную воронку» нездоровья [11]. 
Чтобы выбраться из нее, необходимы усилия нескольких поколений.  Исследования 
индивидуального потенциала здоровья страны, проведенные в ИСЭПН, позволяют 
оценить структуру населения по  состоянию его здоровья. Оказалось, что лишь 3% 
граждан России являются абсолютно здоровыми; 33% – относительно здоровы (имеют 
одно-два хронических заболевания); 60% – имеют плохое или относительно плохое 
здоровье при наличии несколько хронических заболеваний и 4% – имеют очень плохое 
здоровье и, как правило, являются инвалидами первой и второй группы [12, с.1].                                   
         Одна из важнейших проблем исследования здоровья – выявление факторов, 
определяющих его потери на всех этапах жизненного цикла человека, начиная с детства и 
юности. Структура факторов риска изменяется с возрастом, прежде всего, резко 
возрастает роль поведенческих факторов. Социологические опросы населения 
показывают, что, с одной стороны, здоровье является главной базовой жизненной 
ценностью, с другой, многие люди относятся к своему здоровью безответственно, легко 
воспринимают опасные для здоровья формы поведения. Изменения в структуре 
заболеваемости взрослого населения в последние десятилетия связаны в значительной 
степени с отсутствием традиции самосохранительного поведения, значительным ростом 
потребления алкоголя, наркотиков, табакокурением, травмами и несчастными случаями. 

Особой проблемой является рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По числу 
официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции на 100 000 тыс.жителей 
Тверская  область значительно превосходит средние по стране показатели (492 случая в 
Тверской области и 352 случая по РФ в целом). 

Таблица 4.  
Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тверской области  

(на конец года), чел. 
Го-
ды 

Число инфицированных ВИЧ из них  больны СПИДом 
всего в т.ч. 

детей 
детей от 

ВИЧ 
инфицирова

нных 
матерей 

из них умерло всего детей из них умерло 

всего детей всего детей 

1994 4 0 0 3 0 3 0 3 0 

2000 2084 15 9 227 1 67 1 36 0 
2005 4462 33 24 317 1 99 1 52 0 
2015 11701 170 147 2254 15 703 11 660 10 

Составлено по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и 
борьбе со  СПИДом. 
          Источниками сведений о состоянии здоровья населения являются не только данные 
статистики о заболеваемости и обследования здоровья разной степени глубины 
(инструментальные обследования и опросы), но и показатели смертности. Причем они более 
объективны, чем показатели здоровья.  Анализ динамики и структуры смертности позволяет 
выявить главные болевые проблемы и целенаправленно работать по их устранению. 
Обобщенным показателем смертности, не зависящим от возрастной структуры населения, 
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является ожидаемая продолжительность жизни при рождении.  В 2015 г. Тверская область 
занимала среди 85 регионов страны по данному показателю для всего населения  68 место, 
для мужчин – 67 -е,  для женщин –   69-е.   В области наблюдаются сверхвысокие различия в 
показателях ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин,  в 2005 г. эта разница 
составила 15,5 лет, в 2015г. – 11,6 года. 

Таблица  5.   Ожидаемая продолжительность жизни населения Российской Федерации  
и Тверской области, лет 

Годы 
Российская Федерация Тверская область 

оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины 
2005 65,3 58,9 72,4 61,4 54,3 69,8 
2010 66,7 60,6 73,1 63,1 56,0 71,2 
2015 71,4 65,9 76,7 69,1 63,3 74,9 

Составлено по данным Росстата 
     Еще точнее оценить ситуацию со здоровьем населения в Тверской области 

позволяет анализ стандартизованных показателей смертности по основным классам 
причин. Несмотря на значительное улучшение за последние годы, стандартизованные 
показатели смертности от всех причин и по отдельным классам причин смерти в Тверской 
области намного выше, чем в РФ и регионах ЦФО.  Наиболее проблемным показателем 
является смертность от причин неестественного характера мужского населения.  

Таблица 5.  
Динамика стандартизованных коэффициентов смертности мужчин по основным 

классам причин смерти 
            Число умерших на 100 тыс. населения 

 
От всех 
причин 

в том числе от 
инфекцион-
ных и пара- 

зитарных 
болезней 

ново-
обра-
зова-
ний 

болезней 
системы 

кровообра-
щения 

болезней 
органов 
дыхания 

болезней 
органов 
пище-

варения 

несчастных 
случаев, 

отравлений 
и травм 

2005 2736,0 48,3 278,0 1493,1 161,7 95,6 534,3 
2015 1778,1 37,2 267,3 859,1 101,9 105,8 226,8 
2015г. в % к 
2005г. 

65,0 77,0 96,1 57,5 63,0 110,7 42,4 

Место Тв. 
обл. в ЦФО 

18 18 13 17 14 12 17 

Источник: Демографический ежегодник России. Естественное движение населения 
Тверской области. 2016. 

Одним из факторов, определяющих пространственные различия в показателях 
здоровья населения, является территориальная организация медицинского обслуживания. 
Для сельских жителей доступность медицинских услуг всегда была осложнена фактором 
расстояния. В сельской местности пространственно наиболее доступными медицинскими 
учреждениями являются фельдшерско-акушерские пункты, но их количество в области  
сократилось с 1003 в 1990г. до 524 в 2015г.  В настоящее время первичную медицинскую 
помощь в месте проживания могут получить 42%,  врачебную  –  лишь 20% сельских 
жителей. Проводимая в настоящее время политика по усилению амбулаторного этапа 
оказания медицинской помощи приводит к закрытию не только ФАПов, но и сельских 
участковых больниц.      
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Таблица 6. Сеть учреждений здравоохранения в сельской местности Тверской области   
  Фельдшерско-

акушерские 
пункты 

Врачебные учреждения 

всего участковые 
больницы 

амбулато
рии 

офисы врачей 
общей практики 

1991 973 112 86 26 - 
2015 524 151 27 49 75 

   Внутрирайонная территориальная доступность учреждений здравоохранения   
проанализирована на уровне сельских поселений, которые отличаются друг от друга по 
площади, численности населения, количеству сельских населённых пунктов, наличию 
населенных пунктов людностью более 100 человек, выступающих опорными центрами 
сельского расселения. Почти в половине сельских поселений Тверской области (в 2015г. их 
было 298) среднее теоретическое расстояние между населенными пунктами составляет от 
5 до 10 км, более чем в трети  –  от 10 до 15км,  в 6-ти  показатель варьирует от 20 до 
31,7км  и  лишь в 5-ти  расстояние составляет менее 5 км.  

 
     Рис. 1. Доступность медицинских услуг для сельского населения Тверской области 
(км).  

   
Таким образом, исследование показало наличие целого ряда проблем в 

воспроизводстве основных качественных характеристик населения Тверской области, и 
прежде всего это касается здоровья населения. Совершенствование качественных 
характеристик населения является одной из главных задач территориального 
управления, в условиях депопуляции это позволяет повысить экономичность 
воспроизводства населения и обеспечить развитие области качественными 
человеческими ресурсами.  
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция представлений о качестве 
населения как главном ресурсе развития современного общества, экономика которого 
основана на знаниях. Проанализированы главные параметры качества населения Тверской 
области в сравнении с регионами ЦФО и среднероссийскими показателями. Выявлены 
основные проблемы воспроизводства главных качественных параметров населения – 
здоровья и образования. Проанализирована доступность медицинских услуг для 
населения муниципальных районов Тверской области.   
Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 17-13-69001.  
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Central Federal District and the average Russian indicators are analyzed. The main problems of 
reproduction of the main qualitative parameters of the population - health and education are 
revealed. Accessibility of medical services for the population of the municipal districts of the 
Tver region is considered.  
 
ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕХОДА 

К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
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  «Сохраняйте Мироздание, потому что, если разрушим        
                                                          Мироздание, Мироздание будет разрушать нас! 

                                                          Никогда не забывайте этого!»  
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    Инициация процесса преодоления современной цивилизацией глобального 
экологического кризиса связана прежде всего с Конференцией ООН по проблемам 
окружающей среды 1972г. в Стокгольме (Швеция), очертившей «Путь в Рио», который 
постепенно перерос во всемирный процесс переориентации к устойчивому развитию [2]. 
     Саммит ООН по окружающей среде и развитию в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 
1992г. заложил институциональные основы этого процесса, закрепив их в итоговых 
документах – Декларации Рио и всемирной программы «Повестка дня на 21-й век» [3]. 
Далее саммиты ООН «Рио+10» (г.Йоганнесбург, Южная Африка, 2002г.) и «Рио+20» 
(г.Рио-де-Жанейро, 2012г.) подводили итоги пройденного десятилетия, обеспечивали 
обмен позитивным опытом между странами, а также международными организациями и 
утверждали программы для дальнейших действий («Политическая декларация» и 
«Йоганнесбургский план действий», 2002г., и  «Будущее, которое мы хотим», 2012г.) 
[4,5]. 
     В результате обстоятельных дискуссий на высшем уровне, данные форумы приходили 
к аналогичным выводам, а именно: 

• Подавляющее большинство государств и международных организаций осуществили 
значительную деятельность по переориентации к устойчивому развитию. 

• Наиболее существенные успехи достигнуты в сфере науки (теории устойчивого развития), 
развития чистых технологий и образования. 

• Тем не менее  развернутая широкомасштабная деятельность недостаточна, ибо 
достигнутые результаты не компенсируют того антропогенного негативного влияния, 
которое приводит в итоге к разбалансированию экосферы. Налицо постоянный рост 
количества и силы воздействия, а также ущерба, наносимого экстремальными погодными 
условиями  и стихийными бедствиями (волны тепла, засуха, пожары, сверхнормативные 
интенсивные осадки, сели, наводнения, тайфуны, землетрясения, цунами и т.д.). Каждый 
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следующий год признается международными организациями рекордным по одному или 
нескольким  климатическим аномалиям/стихийным бедствиям. Кардинально измененные 
экосистемы чреваты также появлением возбудителей новых, неизвестных ранее  или 
побежденных ранее эпидемий. 

• Экологический кризис осложняется все усугубляющимся социальным кризисом – растет 
поляризация в социально-экономической сфере как внутри стран, так и между странами. 
[4-6]. 
    Соответственно, вышеупомянутые саммиты ООН призвали страны активизировать 
действия по преодолению экологического и социального кризисов и переходу к 
устойчивому развитию.  
       В итоге 70-ая, юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015г. 
утвердила всемирную программу  «Преобразование нашего мира. Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года». Базовой частью программы 
являются 17 Целей устойчивого развития с 169 задачами, к которым приложены также 
соответствующие индикаторы для мониторинга деятельности. [7]. 
    Таким образом, процесс перехода к устойчивому развитию существенно расширился, 
обретя всеохватный характер. При Экономическом и социальном совете ООН 
сформирован Политический форум высокого уровня, куда страны представляют свои 
доклады о деятельности, развернутой по имплементации и реализации  Целей 
устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне и международному сотрудничеству 
в данной сфере, в следующей очередности: 

• В 2017г.  Тема: Обеспечить продовольственную безопасность на безопасной планете до 
2030года. Фокус на цели: 1, 2, 6, 13, 14, 15, 17. 

• В 2018г. Тема: Делать города устойчивыми и формировать производственные 
инфраструктуру и  потенциал. Фокус на цели: 7, 8, 9, 11, 12, 17. 

• В 2019г. Тема: Обеспечивать полномочия людей и инклюзивность. 
      Фокус на цели: 3, 4, 5, 10, 16, 17. [8]. 
     Экспертами ООН разработано и представлено странам Руководство по продвижению 
«Повестки 2030» в национальный контекст, в котором выделены 4 этапа имплементации 
Целей устойчивого развития на национальном уровне: 

• обзор существующих стратегий и планов на национальном, региональном и локальном 
уровнях и определение областей для изменения; 

• разработка рекомендаций Правительству по устранению пробелов в действующих 
стратегиях и планах для встраивания ЦУР;  

• выработка национальных задач для ЦУР, которые соответствуют национальным 
приоритетам, реальны и достижимы; 

• формирование стратегии и планов, включающих национальные Цели устойчивого 
развития, и согласование обязательств с ресурсами и возможностями страны. [9]. 
        Проанализируем вкратце доклады ряда стран, представленные в 2016-2017гг. в 
Политический форум высшего уровня ООН.[10]. 
    Большинство докладов содержат общие принципиальные подходы к нижеследующим 
позициям, которые расцениваются в качестве важных предпосылок для успешной 
имплементации и реализации Целей устойчивого развития. 

• Формирование и развитие институциональных рамок для перехода к устойчивому 
развитию, обеспечивающих сбалансированное, гармоничное сочетание экономических, 
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социальных и экологических приоритетов развития на всех уровнях управления. В 
основном в странах, наряду с функционирующими с 1990-ых годов Национальных 
советов по устойчивому развитию, в последние годы начали формировать специальные 
межведомственные советы/ комиссии по имплементации ЦУР. 

• Вовлечение всех граждан, без исключения, в процесс реализации Целей 
устойчивого развития, обеспечение их максимальной осведомленности по теории и 
практике устойчивого развития. 

• Осуществление эффективного, взаимовыгодного  сотрудничества государственного 
сектора со всеми слоями общества, в особенности с частным, предпринимательским 
сектором и неправительственными организациями. 

• Уделение особого внимания образованию в интересах устойчивого развития, 
базируясь на результатах, полученных в рамках реализации Десятилетия ООН по 
образованию в интересах устойчивого развития в 2005-2014гг. Развитие приобретенных 
достижений на всех уровнях образования и воспитания – от школьного до 
университетского. Оптимальное сочетание деятельности в системах  формального и 
неформального образования. 

• Оценка имеющихся национальных стратегических программ в контексте 
устойчивого развития и в дальнейшем приведение их в соответствие с задачами и 
индикаторами ЦУР.  

• Активное международное сотрудничество в сфере   осуществления всемирной 
программы ООН  «Преобразование нашего мира. Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года», с акцентом на ЦУР, обмен соответствующим 
позитивным опытом.  При этом развитые страны подчеркивают свою ответственность и 
готовность в деле оказания разносторонней помощи развивающимся странам. 
       Отметим также, что в подавляющем большинстве докладов представлены краткие 
отчеты  
о предыдущей деятельности, развернутой в странах в период после Саммита ООН по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, 1992г., которая служит базой для 
современной имплементации и реализации Целей устойчивого развития. 
     Далее нами представлены некоторые специфические обстоятельства и подходы, 
наиболее выраженные в докладах отдельных стран, представленных в 2016-2017гг. 
    Так, в докладе Дании отмечается, что определенный ряд задач, поставленных в 
Повестке  2030/ Целях устойчивого развития в стране уже решены. В качестве одной из 
важнейших предпосылок этих достижений указан тот факт, что, согласно результатам 
исследований международной организации Transparency International, Дания числится в 
группе стран с наименьшей коррумпированностью. 
    Ответственным за координацию процесса имплементации ЦУР является Министерство 
финансов в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, в целом же 
ответственным за реализацию Повестки 2030г./ Целей устойчивого развития 
ответственно, конечно, Правительство страны. 
    В Дании разработан и представлен в Парламент на рассмотрение и утверждение 
Национальный план действий по ЦУР, который содержит 37 задач с соответствующими 1-
2 индикаторами. При этом подчеркивается важность развития зеленой экономики, 
снижения выбросов парниковых газов и сохранения биологического разнообразия. 
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     Особый акцент сделан на включение Целей устойчивого развития в школьные 
образовательные программы, участие молодежи как в самом процессе имплементации, так 
и в процессе мониторинга. Большое значение придается также вовлечению академических 
кругов с целью обеспечения всесторонней, комплексной деятельности на научной основе. 
     В докладе Федеративной Республики Германии,  отмечается, что страна, достигшая 
высокого уровня благосостояния, обязана содействовать процессу достижения Целей 
устойчивого развития на глобальном уровне. 
    Правительство решило придать Национальной стратегии устойчивого развития, функ-
ционирующей  с 2002г., статус основных рамок/платформы для имплементации ЦУР. 
Государственный секретарский комитет для устойчивого развития осуществляет 
реализацию стратегии с участием всех секторов общества, включая бизнес-сообщество, 
церковь, молодежь, НПО и др. С 2001г. Правительству помогает Совет по устойчивому 
развитию в качестве независимого рекомендательного органа. Лидирующим 
руководителем всего этого процесса является офис Федерального канцлера. 
    При Парламенте также действует Рекомендательный совет по устойчивому развитию, 
сформированный из профессионалов-экспертов в сфере УР. 
    В целях развития Национальной стратегии с учетом ЦУР, Правительство организовало 
5 конференций в регионах страны с многосторонним участием, аккумулируя  
поступившие  рекомендации. Новая стратегия представлена в Интернет 31 мая 2016г. 
офисом Федерального канцлера. Много лет Федеральное правительство организует также 
3-4 раза в год форумы по дискуссиям вокруг действующего процесса перехода к 
устойчивому развитию. С 2014г. фигурирует документ «Хартия для будущего», 
объединивший вокруг этого процесса более 100 различных организаций.  Германия 
придает большое значение глобальному сотрудничеству во имя устойчивого развития (17-
ая цель) и оказывает содействие наиболее нуждающимся странам и уязвимым слоям 
населения в этой сфере.  
         В докладе Финляндии вкратце отмечено следующее. Еще в 2013г. Национальная 
комиссия по устойчивому развитию презентовала <Общественный договор «Финляндия, 
которую мы хотим» >, к которому к апрелю 2016г.  присоединились более 240 
организаций, представляющих практически все слои общества, включая коренной народ 
Сами и Евангельскую церковь Финляндии.  Особое значение придается вовлечению в 
общенациональный процесс  молодого поколения и мигрантов. В 2016г. Общественный 
договор был усовершенствован с учетом требований, задач и индикаторов ЦУР. 
     При Национальной комиссии по устойчивому развитию функционирует панель для 
экспертов в сфере УР, вырабатывающих  рекомендации по мере необходимости. 
    В итоге, совместными усилиями государственного и общественного секторов, в 2016г. 
разработан и утвержден Национальный план имплементации Повестки 2030г., куда 
включены все 17 целей со 169 задачами. Существенную роль при этом выполняли 
Национальная комиссия по устойчивому развитию, Финский комитет по политике  
развития и Парламент Финляндии. 
     Особое значение придается в стране отчетности по выполнению поставленных задач 
перед общественностью Финляндии, а также перед международным сообществом. 
Соответственно, установлено, что результаты обстоятельно проводимого мониторинга 
процесса имплементации Целей устойчивого развития будут ежегодно широко 
публиковаться. 
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     В докладе Франции особо подчеркивается универсальность и комплексность Целей 
устойчивого развития, причем страна принимала активное участие в идентификации 
индикаторов ЦУР на глобальном уровне. Акцентированы организация международного 
Парижского соглашения по климату и принятие национального Закона по зеленому росту 
17 августа 2015г., благодаря которому выбросы парниковых газов в стране к 2030 году 
сократятся на 40% по сравнению с 1990 годом. 
   В 2013г. Правительство представило инициативу «Новое лицо индустрии Франции», 
основанную на принципах энергоэффективного, низкоуглеродного градостроительства, 
промышленного производства и агроэкологии. Большое значение придается также охране 
биоразнообразия и наземных, а также морских экосистем. 
   Особое внимание уделяет Правительство социальной сфере, в частности, обеспечению 
граждан работой,  а также сокращению социально-экономического неравенства. 
    На международном уровне страна является пятым по величине донором для 
нуждающихся стран, а также прилагает значительные усилия для реформы глобального 
экологического управления. В частности, подготовлено межгосударственное соглашение 
для формирования Платформы по научной политике в сфере охраны биоразнообразия и 
экосистемных услуг. 
    Наряду с этим, Франция, совместно с Перу, Марокко и ООН призвали гражданское 
общество сплотиться вокруг созданного документа «Повестка действий Лима-Париж», 
под которой к 2016г. подписались уже 10 000 организаций из более чем 180 стран. 
   С июня 2016г. Министерство окружающей среды, энергетики и моря, совместно с 
Министерством государственного развития и франкофонии организуют многосторонние 
консультативные семинары по имплементации ЦУР в стране. Национальные 
общественные организации активно участвуют в этих дискуссиях, а также были 
вовлечены в процесс подготовки данного доклада. Следующим этапом в имплементации 
Целей устойчивого развития является разработка Плана действий для реализации ЦУР в 
стране, при обеспечении участия всех заинтересованных сторон. 
           Доклад Швеции начинается с сообщения о стремлении страны быть лидером в 
имплементации  Повестки  2030г. как на национальном, так и на международном уровне. 
При этом подчеркивается, что для устойчивого развития прежде всего необходимо 
инновационное мышление с целью осуществления стратегического и оперативного 
управления. Общественная солидарность и деятельность на местном уровне 
воспринимается как главные предпосылки – камертон успеха. 
     Вначале 1990-х годов, после Саммита Рио-1992, в стране начали разработку 
Национальной стратегии по устойчивому развитию, одобренной Правительством и 
Парламентом в 2002г.  В 2010г. Правительство сформировало многосторонний Комитет 
по экологическим задачам.  
    Уже проведен анализ по значительному количеству индикаторов в различных аспектах 
Целей устойчивого развития, чтобы иметь «стартовый уровень» для дальнейшей 
деятельности. В разработанных программах важное место отводится вопросам 
здравоохранения, особенно для уязвимых слоев населения, сокращения социально-
экономической поляризации граждан, развития устойчивой энергетики, противостояния 
экстремальным климатическим явлениям, устойчивого использования морских ресурсов. 
     Парламентом страны утвержден ряд правовых актов, представленных Правительством 
в рамках имплементации Повестки 2030/ЦУР.  Швеция высказывает готовность оказывать 
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содействие в сфере имплементации  ЦУР в любом регионе мира, в особенности в области 
кооперации и обмена позитивным опытом между странами и всеми секторами общества. 
        В докладе Эстонии представлен весьма богатый опыт страны  в продвижении к 
устойчивому развитию.  Закон об устойчивом развитии принят Парламентом уже в 1995г. 
В 2005г. Парламент утвердил Стратегию устойчивого развития Эстонии «Устойчивая 
Эстония 21», содержащую 4 основные цели: 
     1. Жизнеспособность культурного пространства Эстонии.  2. Рост благосостояния. 
     3. Когерентное общество. 4. Обеспечение экологического баланса. 
      Координацию и мониторинг деятельности для устойчивого развития осуществляет 
созданный при Правительстве орган по стратегическому развитию, которые координирует 
также действия по имплементации Повестки 2030/ЦУР совместно с Межминистерской 
рабочей группой по устойчивому развитию. 
    Комиссия по устойчивому развитию Эстонии сформирована еще в 1996г., в состав 
которой включены представители всех секторов общества. Комиссия 4-5 раз в год 
организует дискуссии по различным, наиболее актуальным аспектам УР. 
     Анализ стратегических программ Правительства в контексте Целей устойчивого 
развития выявил минимальное количество несоответствий (в основном в случаях 
отсутствия в стране указанной проблемы в силу специфических природно-климатических 
условий /например,  вопросы борьбы с опустыниванием, охраны горных экосистем/), что 
еще раз свидетельствует о весьма успешной деятельности страны в сфере продвижения к 
устойчивости. 
     Новая Стратегия Эстонии по развитию сотрудничества и гуманитарной помощи на 
2016-2020гг. базируется на Повестке 2030/ Целях устойчивого развития. 
       В докладе Японии  отмечено, что страна задолго до принятия Генеральной 
Ассамблеей ООН Повестки 2030 развернула деятельность по формированию устойчивой 
экономики и устойчивого общества в духе именно тех принципов и задач, которые 
представлены в Целях устойчивого развития.   Основываясь на этом опыте, Япония 
выполнила лидирующую роль в процессе формирования программы Повестка  2030, 
включая  ЦУР. 
    20 мая 2016г. Правительство Японии основало Головной офис по продвижению Целей 
устойчивого развития под руководством Премьер-министра, с членством всех министров. 
Этот орган периодически организует круглые столы с широким участием всех 
заинтересованных сторон, посвященные вопросам имплементации и реализации ЦУР. В 
результате проведенных дискуссий сформулированы Руководящие принципы по 
имплементации ЦУР.  Исходя из национального контекста, в Руководящих принципах 
акцентированы 8 нижеследующих приоритетных сфер. 
1. Полномочия всех людей (соответствует ЦУР 1,4,5,8,10,12). 
2. Достижение хорошего здоровья и долголетия (соответствует ЦУР 3).  
3. Формирование растущего рынка, реабилитация и активизация сельских районов, 

содействие науке, технологиям и инновациям (соответствует ЦУР 2,8,9,11). 
4. Устойчивое землепользование, содействие качественным инфраструктурам 

(соответствует ЦУР   2,6,9, 11). 
5. Энергоэффективность, возобновляемая энергетика, меры противодействия изменению 

климата, использование материалов в замкнутых циклах (соответствует ЦУР 7,12,13). 
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6. Охрана окружающей среды, включая биоразнообразие, леса и океаны (соответствует 
ЦУР 2,3,14,15). 

7. Достижение мирных, безопасных обществ (соответствует ЦУР 16). 
8. Усиление значения и рамок для имплементации ЦУР (соответствует ЦУР  17). 
    Головным офисом утвержден «Приз Японии по Целям устойчивого развития», для 
компаний и организаций, проявивших передовые инициативы в данной сфере. 
   Особое значение придается в стране проведению  широких информационных кампаний 
по осведомлению населения и содействию Образованию в интересах устойчивого 
развития на всех уровнях -  от школ до послевузовского обучения. [10]. 
     Таким образом, представленный выше анализ свидетельствует о том, что страны в 
основном проявляют общность в подходах и деятельности по переходу к устойчивому 
развитию (в настоящее время – к имплементации и реализации ЦУР), вместе с тем 
очевидна определенная специфика, обусловленная национальным контекстом. Приобре-
тенный развитыми странами позитивный опыт может быть использован развивающимися 
странами и странами с переходной экономикой, в том числе и Арменией, конечно, с 
учетом национальных природно-климатических и социально-экономических условий. 
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Բանալի բառեր.  կլիմա, փոփոխություն, մասնագիտացում, գյուղատնտեսություն,  
                         հարմարվողական-լանդշաֆտային: 
    Տնտեսության ագրարային հատվածի հարմարվողական-լանդշաֆտային համակարգի 
ձևավորումը ենթադրում է կոնկրետ լանդշաֆտային գոտու պայմաններում գյուղատն-
տեսության ճյուղերի և ենթաճյուղերի այնպիսի տեղաբաշխում, որն առավելագույնս համա-
պատասխանի դրանց զարգացման ագրոէկոլոգիական և ագրոտեխնոլոգիական պահանջ-
ներին: Այսինքն,  հարմարվողական-լանդշաֆտային համակարգը դրսևորվում է որպես գյու-
ղատնտեսության գոտիական մասնագիտացման կարևորագույն գործոն և կլիմայի փոփո-
խության կանխատեսումները հիմք են հանդիսանում առավել արդյունավետ ու 
հեռանկարային գոտիական մասնագիտացման համար: 
    Հայաստանն ունի կլիմայական պայմանների նկատելի բազմազանություն, որը  
դժվարացնում է միանշանակ սահմանում տալ կլիմայի բնույթին, քանի որ լեռնային ռելիեֆի 
պայմաններում այն զգալիորեն փոփոխվում է: Այդուհանդերձ, ուղղաձիգ լանդշաֆտային և 
գյուղատնտեսական գոտիներում արժեքավոր մշակաբույսերի արդյունավետ մշակման 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates
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հնարավորությունները պայմանավորող հիմնական գործոնը խոնավապահովվածությունն է: 
ՀՀ կլիմայի փոփոխության ազգային երկրորդ զեկույցում արձանագրված է. «Կլիմայի 
փոփոխության ընդունված սցենարների համաձայն՝ մինչև 2030 թ. կանխատեսվում է 
գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի բերքատվության նվազեցում 8-14 %-ով (այդ 
թվում հացահատիկայիններինը՝ 8-13%-ով, բանջարեղենինը՝ 7-14 %-ով, կարտոֆիլինը՝ 8-10 
%-ով և պտուղներինը ու խաղողինը՝ 5-8 %-ով): Սպասվում է արոտավայրերի ընդհանուր 
տարածության և նրանց արդյունավետության կրճատում 4-10 %-ով, այդ թվում՝ ենթալպյան և 
ալպյան գոտու առավել արժեքավոր արոտավայրերինը՝ 19-22 %-ով: Հավանական է 
խոտհարքների բերքատվության նվազում 7-10 %-ով, որն իր հերթին կհանգեցնի 
կերարտադրության ծավալների կրճատման» [1]: 
 Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողական–լանդշաֆտային մոտեցումը 
պահանջում է գյուղատնտեսական արտադրության ներճյուղային կառուցվածքի, 
ենթաճյուղերի զուգակցման և քանակական հարաբերակցության, հետևապես նաև 
գոտիական մասնագիտացման էական փոփոխություն:  Տեղումների դիտարկվող փոփո-
խության տարածական բաշխվածության միտումները ցույց են տալիս, որ հանրապետության 
Հյուսիս-արևելյան և Արարատյան դաշտի գյուղատնտեսական գոտիներում հաճախադեպ է 
դառնալու երաշտը: Դա տարվա տաք ժամանակահատվածում ուղեկցվելու է հողում 
խոնավության պաշարների նվազմամբ: Մինչդեռ Շիրակի և Սևանի գյուղատնտեսական 
գոտիների հյուսիս-արևմտյան և արևմտյան ենթագոտիներում, ինչպես նաև Զանգեզուրի 
գյուղատնտեսական գոտու առանձին հատվածներում տեղումների քանակը ավելանալու է:  
 Այս համատեքստում տնտեսության ագրարային հատվածի մասնագիտացման համար 
կանխատեսվում են ագրոկլիմայական ցուցանիշների հետևյալ էական փոփոխությունները:  
 Տաքացման չորային տիպի պայմաններում (անբավարար խոնավության դեպքում) 
ավելանալու է 10 ºC-ից բարձր ջերմաստիճաններով օրերի թիվը և վեգետացիոն շրջանը 
երկարելու է մոտ 26 օրով: Ընդ որում, ներկայիս ագրոտեխնիկայի մակարդակով ՀՀ ցած-
րադիր և նախալեռնային գոտիներում կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված գյուղատն-
տեսական տարբեր մշակաբույսերի բերքատվության նկատելի աճ չի կանխատեսվում (աղ. 1): 

Աղյուսակ 1 
Կլիմայի փոփոխության կանխատեսվող ազդեցությունը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի, 
պտուղների և խաղողի բերքատվության վրա (%-ով) [2] 

 Մշակության ուղղաձիգ գոտիները 
Ցածրադիր Նախալեռնային Լեռնային 

Ոռոգելի հողեր 
Առվույտ 

-5 -7 -2 

Ծիրան -5 -5 -5 
Խաղող -7 -5 -5 

Կարտոֆիլ -12 -9 -5 
Լոլիկ -16 6 50 

Ձմերուկ -12 10 չի աճեցվում 
Ցորեն -6 1 38 

Անջրդի հողեր 
Առվույտ 

-3 -8 -1 

Ծիրան -28 -7 -5 
Խաղող -24 -12 -1 
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Կարտոֆիլ -14 -14 -8 
Լոլիկ -19 -8 34 

Ձմերուկ -18 0 չի աճեցվում 
Ցորեն -8 1 38 

 
Տաքացման խոնավ տիպի պայմաններում (ավելցուկային խոնավությամբ) 

տեղումների քանակը ավելանալու է և հողի խոնավությունը մեծանալու է: Այդ դեպքում  
բերքատվության աճ կանխատեսվում է արդեն իսկ ընթացիկ հարյուրամյակի կեսերին: 
Դիցուք, լեռնային գոտում ցորենի և լոլիկի բերքատվության ժամանակակից մակարդակը 
բարձրանալու է համապատասխանաբար 30 և 50 %-ով, մինչդեռ ցածրադիր գոտում այդ 
մշակաբույսերի բերքատվությունը ժամանակակից մակարդակից ցածր  է լինելու համա-
պատասխանաբար 8 և 19 %-ով: Այսինքն՝ ենթադրվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
բերքատվության վերաբաշխում հօգուտ լեռնային գոտու:  

Փորձագիտական գնահատումներով ՀՀ տնտեսության ագրարային հատվածի 
հարմարվողական-լանդշաֆտային համակարգերի հնարավորությունների և նորամուծական  
ագրոտեխնոլոգիների օգտագործումը կարող է առնվազն 2,5-3 անգամ ավելացնել 
գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը: Հետևաբար,  21-րդ դարում 
ագրարային հատվածի զարգացումը կրելու է նորամուծական բնույթ և հարմարվողական-
լանդշաֆտային կազմակերպման սկզբունքին ու կլիմայի փոփոխությանը ներդաշնակ 
ապահովելու է գյուղատնտեսության բարձրարտադրողական վարման համակարգ: 
     Այս համատեքստում միատեսակ չեն ագրոկլիմայական գործոնների ազդեցությունը 
բուսաբուծության տարբեր ենթաճյուղերի վրա: Մի շարք արժեքավոր մշակաբույսերի և 
պտուղների համար, առաջին հերթին ջերմասեր և խոնավասեր, այն բնականորեն կան-
խորոշում է այս կամ այն գյուղատնտեսական գոտու, ենթագոտու և նույնիսկ առանձին հողա-
մասի վրա դրանց աճման հնարավորությունները: Այսպես, ջերմապահովվածության պայ-
մանների հետ են կապված այնպիսի մշակաբույսերի և պտուղների տարածման արեալների 
սահմանափակությունը, ինչպիսիք են՝ հատիկի եգիպտացորենը, բարձրարժեք կերային 
սորգոն, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի որոշ ջերմասեր տեսակները (սմբուկ, 
տաքդեղ, սեխ, ձմերուկ և այլն), մերձարևադարձային պտուղներ (նուռ, թուզ, արքայանարինջ, 
կիվի և այլն), ինչպես նաև խաղողի պահունակ սեղանի սորտեր: Ի տարբերություն 
աշնանացան ու գարնանացան ցորենի, շաքարի ճակնդեղի, գանգրավուշի, քունջութի, 
խնձորի, տանձի, ազնվամորու, հաղարջի և նմանատիպ այլ մշակաբույսերի, որոնք կարող են 
աճել ագրոկլիմայական պայմանների զգալի տարբերություններով  գյուղատնտեսական 
գոտիներում, վերոհիշյալ ջերմասեր մշակաբույսերը ագրոկլիմայական պայմանների նկատ-
մամբ խիստ զգայուն են: Այդուհանդերձ, ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ ժողովրդական 
ընտրասերման արդյունքում ընդլայնվում է ավանդաբար ցածրադիր գոտու հորիզոնական 
հարթություններին բնորոշ պտղատեսակների՝ ծիրանենու, դեղձենու, կեռասենու և 
սալորենու տարածման արեալը (Վարդենիսի, Թալինի, Գորիսի և այլ տարածաշրջաններ):  
 Պտղաբուծության ենթաճյուղում արտադրության բազմազանեցման և բարձրարժեք 
մշակաբույսերի մշակության լավագույն օրինակ է մերձարևադարձային և այլ ջերմասեր 
պտղատեսակների հարմարվողական-լանդշաֆտային կազմակերպման համակարգերի 
արմատավորումը  Սյունիքի և Տավուշի մարզերի ցածրադիր գետահովտային տարածքներում 
(Մեղրի, Նոյեմբերյան) և Արարատյան դաշտի որոշ հատվածներում: Ի դեպ, ինչպես ցույց է 
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տալիս որոշ երկրների, հատկապես Իսրայելի փորձը, լավ արդյունք է տալիս դրսից 
ներկրված բարձրարժեք մշակաբույսերի և սորտերի հարմարեցումը: Մի փոքր մանրա-
մասնելով նշենք, որ Իսրայելի համար նոր բարձրարժեք մշակաբույսերի տեղայնացումն 
անընդհատ գործընթաց է, որի շնորհիվ այդ երկիրը դարձել է կիվիի, ավակադոյի, բանանի, 
գուավայի և  այլ մրգերի արտադրող ու արտահանող: Ներկայումս իսրայելցի գիտնականները 
աշխատում են ամենաթանկ սնկի՝ սպիտակ տրյուֆելի (գետնասնկի), արդյունաբերական 
հիմունքներով արտադրության տեխնոլոգիայի մշակման վրա [3]: Ընդհանրապես, երբ ոչ թե 
սոսկ համացանցի հրապարակումներով, այլ տեղում ուսումնասիրում ես Հայաստանի 
տարածքի ընդամենը 70%-ն ունեցող Իսրայելի, հիրավի, հարմարվողական-լանդշաֆտային 
կազմակերպման համակարգերը, ապա համոզվում ես, որ այդ երկրում իրականացվում է 
ռեսուրսաստեղծ, իսկ մեզանում՝ռեսուրսակործան ագրարային և բնապահպանական  
քաղաքականություն: Ոչինչ չենք չափազանցնում. 21640 ք. կմ տարածք ու մոտ 9 մլն. 
բնակչություն ունեցող այս երկրում, որի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 
ընդամենը 538 հազ. հա է, որից ոռոգելի՝ 164,4 հազ. հա [4] (ՀՀ – ում համապատասխանաբար՝ 
2974,3 ք. կմ, 2045,7 հազ. հա և 154 հազ.հա.) բնակչության մեկ շնչի հաշվով ապահովում է 
37293 դոլար ՀՆԱ [5], որը ՀՀ ցուցանիշը գերազանցում է ավելի քան 10 անգամ:   Գրեթե 
նույնքան անգամ գերազանցում է նաև գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալը, որը 
հիմնականում պայմանավորված է հողային ու հատկապես՝ ջրային ռեսուրսների արդյունա-
վետ օգտագործումով և աշխարհում նմանօրինակը չունեցող նորամուծական ագրո-
տեխնոլոգիաների կիրառումով: Ռեսուրսախնայողությունը այդ տեխնոլոգիաների հիմքն է, 
սակայն ի սկզբանե ազգային գաղափար է դարձել ռեսուրսաստեղծ գործունեությունը: 
Անապատի վրա այգիներ, ջերմոցներ ու ձկնաբուծական տնտեսություններ հիմնելը, ծովից ու 
երկրի ընդերքից ոռոգման և խմելու ջուր վերցնելը, բազմահարկ տեխնոլոգիայով հա-
տապտղի և բոստանային մշակաբույսերի աճեցումը, համատարած կաթիլային ոռոգման մի-
ջոցով ջրի յուրաքանչյուր կաթիլի նպատակային օգտագործումը Իսրայելում դարձել է սովո-
րական գործունեություն: Ահա թե ինչու, բացի նոր մշակաբույսերի շրջանացումից, հար-
մարվողական-լանդշաֆտային կազմակերպման համակարգը նախատեսում է նաև առա-
ջադիմական ագրոտեխնոլոգիաների կիրառում: Որպես սակավահող երկիր, Իսրայելի օրի-
նակով Հայաստանը նույնպես պետք է կիրառի ցածր բերրիության հողերի տեղային մելիորա-
ցիան և զարգացնի ցածրաճ (պալմետային) պտղաբուծությունը, որի առավելությունները 
ավանդական պտղաբուծության  համեմատությամբ ակնհայտ է: Բավական է նշել, որ 
ցածրաճ տնկիներով այգետնկումների  դեպքում կարելի է յուրաքանչյուր հեկտարի վրա 
տնկել ավելի քան 600-700 ծառ, սովորաբար աճեցվող  120-200 բարձրաճ ծառերի փոխարեն: 
Դա հնարավորություն է տալիս կիրառել, մեքենայացված բերքահավաքի, ոռոգման, ցրտահա-
րությունից ու կարկտահարությունից պաշտպանելու նորարարական ագրոտեխնոլոգիաներ 
և ստանալ ավանդական այգիների բերքատվությանը 3-4 անգամ գերազանցող բերք: 

Գիտական ուսումնասիրությունների տվյալներով, կլիմայի զգալի տաքացումը  թույլ է 
տալիս աճողական ջերմային ռեսուրսների օգտագործման համար ընդարձակել խոզանացան 
մշակաբույսերի ցանքատարածությունները: Մասնավորապես, ՀՀ ցածրադիր գոտում 
հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքից հետո կանաչ կերի և սենաժի համար լավ 
արդյունք է տալիս խոզանացան  եգիպտացորենը, արևածաղիկը, սորգոն, տափոլոռը և այլն,  
նախալեռնային գոտում՝ ցրտահարությունների նկատմամբ կայուն և արագ աճող  
մշակաբույսերից՝ սիսեռը, վիկը, հլածուկը, մանանեխը, կերային կաղամբը, լեռնային գոտու 
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սակավազոր և թեթև մեխանիկական կազմ ունեցող լեռնամարգագետնային հողերը 
վերականգնելու և բերրիությունը բարձրացնելու նպատակով մեծ ընդգրկումով տարածել 
կանաչ պարարտացման լյուպինի ցանքերը:   

Ելնելով կլիմայի փոփոխության կանխատեսումներից՝ «Հոլդրիջի կենսական գոտի-
ների» համակարգի վրա հիմնված էկոհամակարգերի փոփոխությունների մոդելավորման 
միջոցով պարզվել է, որ հիմնական էկոհամակարգերի վերին գոտու տեղաշարժերի 
արդյունքում գերակշռելու են մերձալպյան բարձրախոտերը, մարգագետնատափաստանային 
կամ մերձալպյան անտառը, ֆրիգանոիդները և այլն: Մեծամասամբ սպասվում է լեռնա-
տափաստանային լանդշաֆտային գոտու էական ընդարձակում, չոր լեռնատափաստանային 
լանդշաֆտների տարածքի կրճատում և կիսաանապատային լանդշաֆտների վերընթաց 
տարածման ընդարձակում: Գյուղատնտեսության համար առավել բարենպաստ լեռնատա-
փաստանային լանդշաֆտային գոտու տարածքը փոքր ինչ ավելանալու է Շիրակի գյու-
ղատնտեսական գոտու հյուսիս-արևմուտքում և կրճատվելու է Կենտրոնական, Սևանի 
ավազանի և Զանգեզուրի գյուղատնտեսական գոտիների առանձին տեղամասերում: 

Կլիմայի տաքացման պայմաններում ոռոգվող հողերի վրա գյուղատնտեսական 
արժեքավոր մշակաբույսերի, ինչպես նաև պտուղների և հատապտուղների բերքատվությունը 
կարող է բարձրանալ 10-12%-ով: Ջրովի երկրագործության արեալի ընդարձակման դեպքում 
ագրոկլիմայական պայմաններից կախված մեծ նշանակություն է ձեռք բերում թթենու այ-
գիների տարածության ավելացումը: Վերջինս ունի երկակի նշանակություն. նախ՝ թթենիների 
մի մասը աճեցվում է պարենամթերքներ՝ չամիչ, դոշաբ, և մուրաբա ստանալու համար, իսկ 
մեծ մասը կարող է կերային բազա ծառայել շերամապահությամբ զբաղվելու համար:  
Անջրդի երկրագործության վերին սահմանը տեղաշարժվելու է դեպի լեռնային գոտին: 
Հյուսիս-արևելյան գյուղատնտեսական գոտու հավելական խոնավության տեղամասերում 
ջերմապահովվածության բարձրացումը և տեղումների տարեկան քանակի կանխատեսվող 
պակասեցումը դրական ազդեցություն է ունենալու հացահատիկային, բանջարանոցային և 
տեխնիկական որոշ մշակաբույսերի գոտիական մասնագիտացման, ինչպես նաև կերային 
մշակաբույսերի աճեցման արեալի ընդարձակման վրա, առավել ևս բարելավելով կեր-
արտադրության պայմանները: Լեռնատափաստանային լանդշաֆտների գոտու Շիրակի 
գյուղատնտեսական գոտում և Արագածի ու Գեղամա լեռնավահանների լանջերին տարած-
վող Կենտրոնական և Նախալեռնային գյուղատնտեսական գոտիների առանձին տեղա-
մասերում կանխատեսվում է տեղումների տարեկան քանակի 100-120մմ-ով ավելացում,  որն 
առավել բարենպաստ է հացահատիկային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի աճեցման համար:  

    Կլիմայի կանխատեսվող փոփոխության արդյունքում հանրապետության լեռնային 
գոտում հնարավոր է վեգետացիոն շրջանի 1.5 ամսով երկարացում և ակտիվ ջեր-
մաստիճանների գումարի 600-650°C-ով ավելացում: Դա երկրագործության տարածման 
վերին սահմանի 100-150մ վերընթաց տեղաշարժ է ապահովում: Ագրոկլիմայական պայ-
մանների փոփոխությունը թույլ է տալիս պտղաբուծության և խաղողագործության արեալի 
տեղաշարժեր դեպի լեռնային գոտու խոնավապահովված տարածաշրջաններ: Վերջինս 
հնարավորություն է տալիս հորիզոնական հարթությունների ցրտավտանգավոր տարածք-
ներն ազատել եգիպտացորեն, ցորեն, բանջարանոցային և կերային  մշակաբույսեր աճեցնելու 
համար, ամբողջությամբ մեքենայացնել դրանց մշակությունը և ստանալ բարձր բերք: 

Այգեգործության հետագա մասնագիտացումը հարկավոր է իրականացնել լանջերին և 
լեռնահովիտներում մասնագիտացված պտղաբուծական նոր տնտեսություններ ու ագրո-
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ֆիրմաներ ստեղծելու, ծառատունկերի ընդարձակման և գյուղացիական տնտեսութ-
յուններում ու տնտեսավարման մյուս ձևերում գոյություն ունեցող հին բազմամյա 
տնկարկների վերակառուցման միջոցով: 

Տնտեսական նպատակահարմարության և սոցիալական հարցերի լուծման հաշվառ-
մամբ  առանձին գյուղատնտեսական գոտիներում բարենպաստ ագրոկլիմայական պայման-
ների առավելագույն չափով օգտագործմամբ այգեգործության մասնագիտացման խորացումն 
արդեն 2030թ. կարող է ենթաճյուղի տնտեսական արդյունավետության 15-20%-ով բարձրա-
ցում ապահովել: 

Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունն անասնաբուծության ենթաճյուղերի գործառ-
նության և դրանցում աշխատանքի տարածքաճյուղային բաժանման վրա դրսևորվում է 
ուղղակի (արեգակի ճառագայթման ինտենսիվության, օդի ջերմաստիճանի և խոնավության, 
քամու ուժի, ջրերի հատկությունների և այլն) ձևով: 

Անասնաբուծության ճյուղում անուղղակի ազդեցությունը դրսևորվում է հանրա-
պետության տարբեր լանդշաֆտային գոտիներում տեղաբաշխված մանասնաշենքերում 
անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմ և դրանց ջեռուցման համար ընթացիկ ծախսերի 
խնայողությամբ: 

Կլիմայի փոփոխության հետևանքներն անասնաբուծության ենթաճյուղերի վրա բացա-
հայտելու համար պաշտոնական վիճակագրության և հրապարակված փորձագիտական 
տվյալների հիման վրա հաշվարկվել են կաթի արտադրության հնարավոր փոփո-
խությունները ՀՀ-ում (տե՛ս աղ. 2):  

Աղյուսակ 2 
Արոտավայրերի տարածքը և կաթի արտադրության փոփոխության 

կանխատեսումները կլիմայի փոփոխություններից[6]  

Լանդշաֆտային ուղղաձիգ 
գոտիները և ենթագոտիները 

Ըստ 
գոտիների և 

ենթագո-
տիների 

զբաղեցրած 
տարածքը, 

%-ով 

2012թ. փաստացի 2030թ. կանխատեսում 
Արոտա-

վայր,  
հազ. հա-

ով 

Կաթի 
արտադրություն, 

հազ. տ-ով 

Արոտավայր, 
հազ. հա-ով 

Կաթի 
արտադրություն, 

հազ. տ-ով 

Կիսաանապատային 8.5 89.8 23.0 111.8 28.6 
Լեռնատափաստանային 20.7 218.6 111.9 218.6 111.9 

Մարգետնատափաստանային 15.5 163.7 92.1 214.5 120.7 
Հետանտառային 12.4 131.0 72.5 131.0 82.5 

Ենթալպյան 28.3 299.0 210.5 210.6 148.3 
Ալպյան 13.7 144.7 144.8 120.1 120.2 

Արտագոտիական 0.9 9.5 3.3 10.0 3.5 
Ընդամենը 100 1 056.3 658.1 960 605.7 

 
Կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցությունը չկանխարգելելու պարագայում 

լանդշաֆտային ուղղաձիգ գոտիների վերընթաց տեղաշարժի հետևանքով առավել բարձ-
րարժեք՝ ալպյան և ենթալպյան արոտավայրերի տարածությունը կրճատվելու է 
համապատասխանաբար՝ 19 և 22%-ով: Միաժամանակ ավելանալու է կիսաանապատային 
(17%-ով) և մարգագետնատափաստանային (23%-ով) համեմատաբար ցածր արտադրողա-
կան արոտավայրերի տարածությունը: Հետևաբար, համապատասխան միջոցառումներ 
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չկիրառելու դեպքում, լանդշաֆտային ուղղաձիգ գոտիների կառուցվածքային փոփոխություն-
ների պատճառով կաթի արտադրությունը պակասելու է մոտ 52.4 հազ. տ-ով, մսի 
արտադրությունը՝ 15.1 հազ. տ-ով, իսկ բրդի արտադրությունը՝ 116,4 տոնայով [6]: 

Կանխատեսվող կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքներով պայմանա-
վորված՝ նոր թռչնաֆաբրիկաներ և խոզաբուծական համալիրներ կառուցելու ֆինանսական 
միջոցների պակասորդի պայմաններում առաջին պլանում են հայտնվում առկա հզո-
րությունների արտադրողական օգտագործման և դրանց վերակառուցման խնդիրները: Այս-
պես, հանրապետության ցածրադիր և նախալեռնային գոտիներում պետք է կենտրոնացնել 
մսատու ճտերի արտադրությունը, որտեղ տաք կլիման թույլ է տալիս կառուցել թեթև 
կոնստրուկցիաներով էժան թռչնանոցներ և զարգացնել տեղական կերարտադրությունը: 

 Այսպիսով, գյուղատնտեսական արտադրության ներճյուղային կառուցվածքի և գո-
տիական մասնագիտացման հարմարվողական-լանդշաֆտային կազմակերպման համա-
կարգերի և ժամանակակից ագրոտեխնոլոգիաների ձևավորման գործընթացում ավելի 
ակնհայտ է դառնում բնական էկոհամակարգերը և տնտեսության ագրարային հատվածը 
ապակայունացնող կլիմայի փոփոխությունը: Ահա այդ պատճառով այսօր կարևորվում է 
էկոհամակարգային սկզբունքով կլիմայի փոփոխության հարմարվողական-լանդշաֆտային 
կազմակերպման համակարգի ձևավորումը և տեղեկատվական ու խորհրդատվական 
ծառայությունների միջոցով գյուղատնտեսական ապրանքարտադրողներին այդ գաղա-
փարների քարոզչությունը: 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА  НА АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ  И НА ЗОНАЛЬНУЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА  РА 

                                                                            С. С. Аветисян-д. э . н. , профессор, АГЭУ 
                                                                   В. Г. Манасян- к. г. н., доцент, АГЭУ 

Ключевые слова: климат, изменчивость, специализация, сельское хозяйство, адаптивно-
ландшафтная система. 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы влияния изменения климата 
на адаптивно-ландшафтную систему и зональную специализацию сельского хозяйства  
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РА. Проведен aнализ агротехнологическиx и экологическиx мероприятий, направленных 
на адаптацию зональной специализации сельского хозяйства к новым условиям. 
Представлены предложения по совершенствованию отраслевой структуры сельского 
хозяйства и eго основных производственных направлений. Подчеркнута необходимость 
информационного обеспечения и всемерной поддержки разных форм хозяйствования со 
стороны государства. 
 
 

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE ADAPTIVE LANDSCAPE SYSTEM AND 
THE ZONAL SPECIALIZATION OF RA AGRICULTURE  

S.S. Avetisyan, Doctor of economics, professor, ASUE 
V. Manasyan, PhD, associate professor, ASUE 

Keywords:  climate, changes, specialization, agriculture, landscape-adaptive. 
Annotation: In the article we study modern issues of the influence of climate change on the adaptive 
landscape system and the zonal specialization of agriculture RA. We analyze the agrotechnological and 
ecological measures directed to adapt the zonal specialization of agriculture into new conditions. The 
suggestions on the enhancement of the branch structure and main directions of production are 
represented. We also outline the necessity to provide information and support of the government for 
producers of agricultural commodities.   
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Բանալի բառեր.  գեոգլոբալիստիկա, գլոբալ հիմնախնդիր, գլոբալ փոփոխություն, 

գեոինֆորմատիկա, գեոլորտ-կենսոլորտ  ծրագիր:  
Ժամանակակից  համաշխարհային զարգացումների բնորոշ  առանձնահատկություն-

ներից մեկը տնտեսական, քաղաքական , սոցիալական և այլ ոլորտներում տեղի ունեցող 
գործընթացների մասշտաբայնության աճն է, որոնք վերաբերում են համամոլորակային 
գործընթացների` շոշափելով ամբողջ մարդկության և յուրաքանչյուր անհատ քաղաքացու 
շահերը: Այդ հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը պահանջում է բազմաբնույթ և խորը 
աշխարհագրական գիտելիքներ: Գլոբալ հիմնախնդիրները, համակենտրոնացնելով և խտաց-
րած ներառելով ժամանակակից քաղաքակրթության առաջընթացի առկա հակասություններն 
ու դժվարությունները, բացահայտում են համաշխարհային զարգացումների նոր 
հակասություններ: 

Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները դարձել են գիտության տարբեր 
ճյուղերի  հետազոտման կարևոր օբյեկտ, որոնց մասնակցում են և հասարակական, և 
բնական, և տեխնիկական գիտությունները: Նրանց շարքում շատ կարևոր տեղ է գրավում 
աշխարհագրությունը, որի կառուցվածքում 1980-ական թվականներին առաջացավ նոր 
ուղղություն` ստանալով գեոգլոբալիստիկա (երկրագլոբալագիտություն) անվանումը:      

Կարելի է նշել երկու կարևոր հանգամանք, որոնք նպաստեցին գեոգլոբալիստիկայի 
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ձևավորմանը: Ամենից առաջ դա գլոբալ հիմնախնդիրների մեծ մասի հստակ արտահայտված 
աշխարհագրական ասպեկտների առկայությունն է: Այնուհետև դա գլոբալ հիմնախնդիրներն 
ուսումնասիրելու աշխարհագրության որոշակի պատրաստվածությունն է, որը բացատրվում 
է ինչպես նրա բնական և հասարակական գիտությունների շփման, մերձեցման շրջանում 
գտնվելով, այնպես էլ հասարակության և բնության միջև փոխհարաբերության հետազոտման 
փորձի կուտակումով: Գլոբալ հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունն օգնում է մեզ 
յուրացնելու և կյանքում կիրառելու աշխարհագրության չափազանց կարևոր սկզբունքը`‹‹ 
մտածել գլոբալ, գործել  լոկալ  ›› չափանիշով: 

Գլոբալ փոփոխությունների, հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունն ունի շատ կարևոր 
գործնական  և միաժամանակ աշխարհայացքային նշանակություն: 

Գ ո ր ծ ն ա կ ա ն,  որովհետև այդ հիմնախնդիրներն այսօր արդեն ամբողջ հասակով 
ծառացած են մարդկության առջև և դրանց գործնական լուծումից է կախված մարդկային 
գոյության հեռանկարը: Ա շ խ ա ր հ ա յ ա ց ք ա յ ի ն, որովհետև պատկերացնելով գլոբալ 
հիմնախնդիրների  էությունն ու բովանդակությունը` կարող ենք ճիշտ մոտեցում ունենալ 
նաև լոկալ հարցերին, գտնել դրանց լուծման արդյունավետ ուղիները: 

Կարելի է հաստատել, որ ժամանակակից  գեոգլոբալիստիկայում ձևավորվել է 
հետազոտման երեք հաջորդական մակարդակ` գլոբալ, ռեգիոնալ և լոկալ: 

Գլոբալ  մակարդակն  առավել կարևոր է և բխում է աշխարհագրական գիտության հենց 
էությունից: Ֆիզիկական աշխարհագրությունում հիմնական գլոբալ մոտեցումը համարվում է 
շրջակա աշխարհի ամբողջականության հայեցակարգը, որը հենվում է ֆիզիկաաշխարհագ-
րական թաղանթի առանձնացող համակարգի վրա: Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագ-
րության մեջ այդպիսի մոտեցումների հիմք է հանդիսանում օյկումենի (բնակելի ցամաքի) 
միասնական տնտեսական տարածությունը`  ձևավորված  XX  դարի վերջին համաշխար-
հային տնտեսության տեսքով: Դրան ավելացնենք փաստացի միասնական  բնապահ-
պանական տարածությունը, որում բնակվում է մարդկությունը: Ավելացնենք նաև գլոբալ 
կանխատեսումը, որով զբաղվում են տարբեր գիտական ուղղության աշխարհագետները:  

Երկրորդը ռեգիոնալ մակարդակն է: Այն լրիվ համապատասխանում է աշխարհագրական 
հայտնի նշանաբանին`‹‹ Գլոբալը ռեգիոնալում ››  և արտացոլում է անվիճելի այն փաստը, որ 
գլոբալ հիմնախնդիրները սովորաբար դրսևորվում են ռեգիոնալ մակարդակով, ունեն իրենց 
ռեգիոնալ (զոնալ) դրսևորումը [Մուրադյան Յու., Մուրադյան Մ., 2014]: Որպես օրինակ կա-
րելի է բերել Արևմտյան Եվրոպայի կամ Հյուսիսային Ամերիկայի միասնական տնտեսական 
տարածությունը: Ոչ պակաս տիպիկ օրինակ կարող է ծառայել համեմատաբար միասնական  
տնտեսական և էկոլոգիական տարածություն համարվող ԱՊՀ անդամ երկրները, որտեղ, 
ասենք,  Արալի կամ Կասպիցի խնդիրը կարելի է լուծել միայն միջպետական մակարդակով 
առաջին հերթին Ուզբեկստանի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ, իսկ 
երկրորդ հերթին`Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Թուրքմենստանի: 

Որպես երրորդ` լոկալ մակարդակ  հանդես են գալիս առանձին երկրների մակարդակ-
ները: Չէ որ գլոբալ հիմնախնդիրների լուծման հաջողությունը շատ բանով կախված է 
նրանից, թե ինչպիսի միջոցներ կձեռնարկվեն առանձին երկրների մակարդակով : Տարբեր 
երկրներ կարող են ունենալ իրենց յուրահատկությունը, գլոբալ հիմնախնդիրների իրենց 
գերակայությունը: Հենց դրանց հետ է կապված պրոբլեմային երկրագրության ծագման 
գաղափարը, որը կոչված է առաջին պլան մղելայս կամ այն երկրի կարևոր հիմնա-
խնդիրները` ռեսուրսապահովվածությունը և բնօգտագործումը, բնակչության նվազելը և աճը, 
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շրջակա միջավայրի աղտոտումը և պահպանությունը, պարենամթերքի մատակարարումը և 
այլն: Ինչպես նշում է Յա. Գ. Մաշբիցը, հենց այդ ճանապարհով է երկրագրությունը միանում 
միկրոտարածաշրջանային  հիմնախնդիրներին: 

Էլ ավելի հեռու գնաց Լ. Վ. Սմիրնյագինը`առաջ քաշելով գլոբալ երկրագրության  գա-
ղափարը, որը կարելի է դիտել որպես առանձին երկրների ուսումնասիրություն մարդկության 
գլոբալ հիմնախնդիրների համակարգում: Վերջերս այն հետագա զարգացում է ստացել Ն. Ս. 
Միրոնենկոյի աշխատանքներում:  

Վերն հիշատակված երեք մակարդակների հետ մեկտեղ XX դարի  80-90-ական թթ. Գեո-
գլոբալիստիկայում ի հայտ եկավ նաև  համընդգրկող ուղղություն` դառնալով հիշատակված 
երեք մակարդակներից  յուրաքանչյուրի հետազոտության թափանցիկ առարկան: Տվյալ 
դեպքում խոսքը գնում է համաշխարհային տնտեսության աշխարհագրության մասին , որը 
կարճ ժամանակում առավել ետ մնացած  ուղղությունից վերածվեց առավել զարգացած և 
հեռանկարային ուղղության: 

Վերջին տասնամյակներում բացի սոցիալականացումից , տեղի է ունենում նաև աշխար-
հագրական գիտությունների էկոլոգացում և գեոէկոլոգիայի` երկրաբնապահպանության 
ձևավորումը որպես գիտական ուղղություն, ինտեգրվելով աշխարհագրությանը և 
էկոլոգիային: Դրա հետ կապված` զարգանում է և գլոբալ էկոլոգիան, որն իր արտացոլումն է 
գտել Վ.Մ.Կոտլյակովի [Котляков,1995], Ս.Բ.Լավրովի  [Лавров, 1993 ], Յու.Ն. Գլադկիյի  և 
այլոց  աշխատանքներում: 

Գեոգլոբալիստիկայի հետ կապված է և գեոինֆորմատիկան` աշխարհատեղեկատ-
վությունը, որը որպես գիտության ճյուղ` զբաղվում է աշխարհագրական տեղեկատվության 
ստացման, պահպանման, վերափոխման, օգտագործման և հաղորդման սկզբունքների, 
մեթոդների և տեխնոլոգիաների մշակումով և ներդրումով: 

Արդեն չորս տասնամյակ է` գոյություն ունեն տարբեր ընդգրկման ու թեմատիկայի հա-
մամոլորակային, տարածաշրջանային, տեղական, ճյուղային  (ջրային, ռեկրեացիոն ռե-
սուրսների, հողօգտագործման և այլն), աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր  
(գեոինֆորմացիոն համակարգեր` ԳԻՀ ): 

ԳԻՀ-ը տարբեր բնույթի տվյալների ստացման, պահպանման, մշակման և աշ-
խարհագրական տեղեկատվության հաղորդման փոխկապակցված միջոցների մի համալիր է: 
Նա հենվում է տեղեկատվության պահպանման ու հաղորդման, թվային, տեքստային, 
գրաֆիկական ու քարտեզագրական ձևերի օգտագործման վրա: Լայն կիրառում ունեն` 
էլեկտրոնային փոստը, էլեկտրոնային քարտեզներն ու ատլասները:   
      Նոր  մոտեցումներն ու  մի շարք հիմնախնդիրների նորովի լուսաբանումն աշխարհագրու-
թյան մեջ հիմք տվեց վերանայելու նրա որոշ հիմնական դրույթները, նման վերանայման 
էությանն անդրադարձել է ակադեմիկոս Վ.Մ. Կոտլյակովը` հատուկ ուշադրություն դարձնե-
լով, որ աշխարհագրության համար անհրաժեշտ է տարածքի նկատմամբ համալիր 
մոտեցումը, որը թույլ է տալիս բացահայտել, թե որտեղ են վերջանում զարգացման բնական 
միտումները, և որտեղից են սկսվում քաղաքակրթությունների զարգացմանը նպաստող մի-
տումները: Այլ խոսքով` հասարակության և բնության փոխազդեցության բազմակողմանի 
հիմնախնդիրը պահանջում է Երկիր բնությունը և հասարակությունը դիտարկել որպես 
միասնական համակարգ` ունենալով հատուկ հատկություն`տարածական կազմակերպ-
վածություն: 

Այստեղից հետևում է և ընդհանուր երկրագիտության նոր հասկացություն` աշխար-
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հագրության առավել ընդհանուր ճյուղ, որն զբաղվում է տարածական մակարդակներում 
աշխարհագրական թաղանթի կառուցվածքի օրինաչափությունների, գործառույթների, 
դինամիկայի և էվոլյուցիայի ուսումնասիրությամբ: 

Երկրագիտության նոր մոդելը ձևավորվում է`ելնելով աշխարհագրության երկու գլխա-
վոր ճյուղերի` բնական աշխարհագրության, ճանաչում է բնական օրինաչափությունները, և 
հասարակական աշխարհագրության, ուսումնասիրում է հասարակական – աշխար-
հագրական օրինաչափությունները: Այդպիսի մոտեցումը նպաստում է դեպի վճռական 
շրջադարձ համատեղ ուսումնասիրելու բնական, բնատեխնածին և սոցիալ-տնտեսական 
գեոհամակարգերի գործելու և փոխազդելու մեխանիզմները:  

Այդպիսի համալիր մոտեցումը, որի դեպքում հարափոփոխ աշխարհը դիտարկվում է 
բնական և սոցիալական բաղադրիչների, բնական և մարդածին լանդշաֆտների շրջա-
պտույտի և միասնության մեջ, տարածաժամանակային պարադիգմի հիման վրա կարիք ունի 
հատուկ մեթոդներով վերլուծության և համադրման: Արդեն բազմիցս փորձեր են արվել այն 
մոդելավորելու: 

Գեոգլոբալիստիկայի ոլորտում աշխարհագետների կոնկրետ գործունեությունն առաջին 
հերթին կապված է համաշխարհային հանրության կողմից իրականացվող խոշոր ծրագրերին 
նրանց մասնակցության հետ: Առաջին այդպիսի ծրագիրը  ‹‹Գիտությունը Երկրի մասին›› 
խորագրով անցկացվեց 1957-1958  Միջազգային  երկրաֆիզիկական տարում:  Այնուհետև 
իրականացվեցին  Միջազգային կենսաբանական ծրագիրը, Միջազգային ջրաբանական 
ծրագիրը,  Կլիմայի ուսումնասիրության միջազգային ծրագիրը և այլն: Սակայն դրանք բոլորը 
շոշափել են միայն աշխարհագրական թաղանթի առանձին բաղադրիչները` մթնոլորտը,  
ջրոլորտը, քարոլորտը, կենսոլորտը: Եվ միայն հետո սկսվեց անցում ավելի համալիր 
ծրագրերի, որոնք դիտարկում էին ‹‹բնություն-հասարակություն›› համակարգը: Այդպես 
երևան եկավ, օրինակ` ‹‹Տարերային աղետների մեղմման տասնամյակ›› միջազգային ծրա-
գիրը, որը գիտնականների ուշադրությունը բևեռեց արագ ընթացող բնական և մարդածին 
գործընթացների վրա: 

Բայց հատկապես մեծ նշանակություն ունի «Գլոբալ փոփոխություններ» գեոլորտ-
կենսոլորտ միջազգային ծրագիրը, որն ուղղված է ֆիզիկական, երկրաբանական, քիմիական, 
կենսաբանական և սոցիալական գործընթացների մանրակրկիտ ուսումնասիրմանը:  Այդ 
ծրագրում հիմնական ուշադրությունը դարձվում է ժամանակի երեք մասշտաբների` 
սառցապատման-միջսառցապատման վերջին 100-150 հզ. տարվա բնության էվոլյուցիայի, 
վերջին 10 հզ. տարվա (երբ ստույգ հայտնի է բնության փոփոխությունը, այդ թվում` 
մարդածին ներգործության հետևանքով) և  վերջին 100 տարվա (երբ մարդածին ազդե-
ցությունը վիթխարի մասշտաբներ է ընդունել) գլխավոր փոփոխությունների 
ուսումնասիրմանը (Глобальные проблемы…, 2006): 

Գեոլորտ-կենսոլորտ միջազգային ծրագիրն ընդունվել է 1980-ական թթ. կեսերին: Բայց 
նրա պատրաստման, գեոլորտ-կենսոլորտ գործընթացների գիտական խոր իմաստավորման  
համար պահանջվեց տասը տարի: Այս ընթացքում մշակվեցին  երկրային համակարգերի 
բնասոցիալական ուսումնասիրության և նրա մոդելավորման մոտեցումները, նոր թափ 
ստացավ գլոբալ փոփոխությունների տարածաժամանակային վերլուծությունը: Բոլոր այդ 
մշակումների վերաբերյալ աշխարհագետները մեծ ուշադրություն դարձրին Միջազգային 
աշխարհագրական  միության 27-րդ (Վաշինգթոն, 1992) և 28-րդ (Հաագա, 1996 ) կոնգրես-
ներում, որոնք անցկացվեցին երեք գլխավոր թեմաների`«Երկիրը», «Ծովը», «Մարդկային 
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գործունեությունը» քննարկումների նշանաբանով:  Իսկ 1995 թ. Մոսկվայում տեղի ունեցավ 
Միջազգային աշխարհագրական  միության հատուկ նստաշրջանը `«Գլոբալ փոփոխություն-
ները և աշխարհագրությունը»  անվանումով: Կոնֆերանսի նպատակն էր. 

1)  նպաստել աշխարհագրության, որպես բնական և հասարական գիտության 
ինտեգրմանը, 

2) դիտարկել նրա իրական ներդրումը գլոբալ փոփոխությունների հետազոտման 
ծրագրերում, 

3) բանավեճերին ներգրավվել այն կազմակերպություններին, որոնք պատասխանատու 
են գլոբալ հիմնախնդիրների համար,  

4) անցկացնել երկխոսություն գլոբալ փոփոխությունների հետազոտություններով 
զբաղվող աշխարհագետների և այլ դիսցիպլինների  մասնագետների մասնակցությամբ, 

5) օգնել որոշելու աշխարհագրության ներդրման  ուժեղ և թույլ կողմերը գլոբալ 
ծրագրերում: 

2000 թ. օգոստոսին Միջազգային աշխարհագրական  միության  29-րդ կոնգրեսում  
(Սեուլ) գլոբալ փոփոխությունների և աշխարհագրության հարցերը կրկին հայտնվեցին 
ուշադրության կենտրոնում: Գլոբալ հիմնախնդիրներն այս կամ այն չափով քննարկվեցին 
Միջազգային աշխարհագրական միության 30-րդ (Գլազգո, 2004 ) և  31-րդ  (Թունիս, 2008 ) 
կոնգրեսներում: Բայց 2012 թ. Գերմանիայի Քյոլն քաղաքում տեղի ունեցած Միջազգային 
միության 32-րդ կոնգրեսի չորս հիմնական թեմաներն էլ սերտորեն առնչվում են  
մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրներին: Դրանք են գլոբալ  փոփոխությունները 
և գլոբալացումը, հասարակությունը և շրջակա միջավայրը, ռիսկերը և բախումները, 
ուրբանացումը և ժողովրդագրական փոփոխությունները: 
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Аннотация. В современной геоглобалистике сформировалoсь три последовательных 
уровня научных исследований: глобальный, региональный и локальный. Происходят 
процессы экологизации, математизации, социализации географической науки. Развивается 
геоинформатика. Повышается конструктивное и практическое значение международной 
программы «Глобальные изменения: геосфера-биосфера». Глобальные проблемы 
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человечества обсуждались на 29-ом (Сеул, 2000), 30-ом (Глазго, 2004), 31-ом (Тунис, 
2008) и 32-ом (Кельн, 2012) конгрессах Международного Географического Союза. 
 

 
GLOBAL  PROBLEMS,  CHANGES  AND  GEOGRAPHY 

Y. H.Muradyan, PhD (geography), professor, ASPU                                                                                                                               
M.Y.Muradyan , PhD(geography), associate professor, ASPU                                                                                                                              

N.I.Samvelyan, PhD(geography), associate professor, ASPU 
 

Keywords: globalistics, global problems, global changes, geoinformatics, geosphere, biosphere, 
programme. 

Annotation: There are three major levels of the modern Geoglobalistics: global, regional and local.  
The ecologization, mathematization and socialization of Geographical Sciences are taking place. The 
Geoinformatics develops. “The Global Changes” geosphere-biosphere programme has a significant 
influence. The global problems of humanity were discussed during following international congresses of 
The International Geographical Union: 29nd (Seoul, 2000), 30nd (Glasgow, 2004), 31st (Tunis, 2008) and 
32nd (Cologne, 2012). 
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         Բանալի բառեր.  անտառ, անտառտնտեսություն, անտառկառավարում, անտառօգտա-
գործում, վերարտադրություն, կենսաբազմազանություն: 

Անտառը` բազմամյա ծառային բուսականության և անտառբուսական միջավայրը 
կազմող այլ փոխկապակցված բաղադրիչների բարդ ամբողջություն է: Դրանք ոչ միայն 
ֆլորայի ու ֆաունայի ողջ կենսաբազմազանության կենսապահովման պայմաններն են 
ապահովում, այլ նաև ազդում են ամբողջ շրջակա միջավայրի վրա (այդ թվում ջրաբանական 
ռեժիմի, մթնոլորտի կազմի, միկրոկլիմայի, հողերի, լանդշաֆտների և այլն) և ձևավորում 
բարդ բնահասարակական երկրահամակարգեր: 

Տնտեսական իմաստով անտառները, ինչպես և դրանցով զբաղեցված հողատարածքը, 
կապիտալի և աշխատանքի հետ մեկտեղ արտադրության երրորդ գործոն են հանդիսանում, 
լինելով անտառտնտեսության համար հիմնական և անփոխարինելի արտադրության միջոց: 

Անտառի ծառայությունները և ռեսուրսները բազմազան են. Դրանց թվին են 
պատկանում ծառային, տեխնիկական, սննդային, կերային, դեղաբույսային, ջրային և այլ 
ռեսուրսներ, իսկ ոչ նյութական ծառայությունների թվին` սոցիալական, պաշտպանական, 
մշակութային և այլն: 

Պատմության սկզբնական շրջաններում անտառի գերակշռող ռեսուրսը` բնափայտն էր, 
որպես շինարարական և վերամշակման հումք: Հետագայում էկոլոգիական և սոցիալական 
ճգնաժամերի խորացման հետ մեկտեղ անտառների նշանակությունն ընդլայնվեց որպես 
համամոլորակային մասշտաբներ ունեցող անփոխարինելի բնապաշտպան գործոնի, որը 
բարելավում է շրջակա միջավայրը, մարդկանց կյանքի որակը: Անտառային ռեսուրսների 
բազմազանությունը պայմանավորել է դրանց բազմանպատակային օգտագործումն ու 
համապատասխան տնտեսության ճյուղերի զարգացումը: 
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Ի տարբերություն անտառից, որպես հիմնական արտադրական միջոցի, դրա 
ռեսուրսներն ու ծառայություններն անտառտնտեսության աշխատանքի արդյունքներ են 
հանդիսանում: Ըստ բնույթի դրանք բաժանվում են շուկայական և ոչ շուկայական 
ռեսուրսների: Առաջինները յուրաքանչյուր առանձին սպառողի պահանջարկն ունեն և 
օժտված են արժեքով: Իսկ երկրորդները` անբաժանելի հասարակական բարիքներ են. 
Սոցիալական, պաշտպանական, մշակութային ծառայությունները: 

Անտառօգտագործումն` անտառի նշված վերարտադրվող բարիքների ու 
ծառայությունների օգտագործումն է: Անտառտնտեսությունը` բացի անտառօգտագործումից 
նախատեսում է նաև միջոցառումների համակարգի միջոցով պահպանել անտառները 
հրդեհից, վնասատուներից և հիվանդություններից, ապահովել անտառների ռացիոնալ 
օգտագործումն ու վերականգնումը և այլն: 

Ազգային տնտեսության ցանկացած ճյուղ ունի իր յուրահատկությունները, որոնք 
պահանջվում է հաշվի առնել դրանց արդյունավետ գործունեությունը կազմակերպելու 
համար: Անտառային տնտեսության գլխավոր առանձնահատկությունը, որը տարբերում է 
այն տնտեսության այլ ճյուղերից, անտառների աճեցման երկարատև ժամանակամիջոցն է, 
որը հաշվարկվում է տասնյակ, իսկ որոշ արժեքավոր տեսակների համար հարյուրավոր 
տարիներով: Այդ ժամանակահատվածը կոչվում է անտառի հասունության տարիք և 
հաշվարկվում է հատումների շրջանառության հիման վրա: Օրինակ, փշատերևների համար 
այն կազմում է ` եղևնուն 80-ից 120 տարի, մայրին` 160-ից 240, իսկ լայնատերևներից` 
կաղնու համար կազմում է 240-ից 360 տարի [1]: Այդ յուրահատկությունն առաջ քաշեց մի 
շարք երկրների օրենսդրական մակարդակներում անտառի անընդհատ կայուն 
օգտագործման պահանջը, որը ենթադրում է անտառի ռեսուրսների օգտագործման 
մասշտաբների զուգակցումը դրանց վերականգնման տեմպերի հետ:  

Երկրորդ յուրահատկությունը` անտառների բազմանպատակային բնույթն է, որը 
որոշում է անտառտնտեսության կազմակերպման նոր փուլ հանդիսացող անտառների 
բազմառեսուրսային կառավարման սկզբունքը: Բազմառեսուրսային անտառկառավարման 
էությունը կայանում է նրանում, որ անտառի ցանկացած ռեսուրսի օգտագործումն ու 
վերարտադրությունն անհրաժեշտ է իրականացնել հաշվի առնելով անտառտնտեսության 
ամբողջ համալիրի փոխկապակցված տարրերը: 

Կայուն բազմառեսուրսային անտառկառավարման կազմակերպումն առաջ է քաշում 
համապատասխան տնտեսական և իրավական մեխանիզմի հիմնավորման ու 
իրականացման խնդիրը: 

Անտառտնտեսության ճյուղային յուրահատկությունը հաշվի առնող անտառների 
տնտեսությունն ու կառավարումը սերտորեն փոխկապակցված են: Կառավարմանը ներ-
կայացվող գլխավոր պահանջը` անտառի ռեսուրսների ու ծառայությունների կայուն օգտա-
գործման ապահովումն է, ինչը հնարավոր է միայն դրանց վերարտադրման երաշխիքների 
դեպքում գոնե դրանց պարզ անփոփոխ մաշտաբի մակարդակում: Դա իր հերթին հնարավոր 
է միայն եթե իրականացվեն միջոցառումների համակարգ, որը համապատասխանում է 
ձևավորվող անտառների նպատակային նշանակությանը և կազմին, իչպես նաև նորմալ 
վերաճի պայմաններին: Քանի որ անտառը աշխարհագրական հասկացություն է, որը 
արտացոլում է դրա հիմքի գոտիական-տիպոլոգիական առանձնահատկությունները, ապա 
անտառի կայուն կառավարման կազմակերպման պարտադիր պայման պետք է լինի 
անտառտնտեսական միջոցառումների ռեգիոնալ համակարգերի հիմնավորումը: Դա 
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անհրաժեշտ է, քանի որ ներկայումս գործնականում հաճախ բացակայում է 
անտառտնտեսվարման համակարգված լինելը, ինչը իջեցնում է դրա արդյունավետությունը: 

Անտառների բազմանպատակային օգտագործման պահանջն առայժմ հանգեցվում է 
միայն անտառների առանձին կատեգորիաների առանձնեցմամբ, ընդ որում չեն ապահովվում 
անտառտնտեսության վարման համապատասխան նպատակներին ծառայող համակարգերը: 
Շատ երկրներում` նույն տարածքներում տեղակայված անտառները կարող են տարբեր 
նպատակների ծառայել, և այստեղ խնդիր է դրվում ոչ թե նպատակները միմյանց հակադրել, 
այլ ենթարկեցնել մեկը մյուսին` հաշվի առնելով առաջնայնության սկզբունքը: Այդպիսի 
մոտեցման համար անհրաժեշտ է մշակել անտառօգտագործման ինտեգրացված միջո-
ցառումների համակարգ, որը հնարավոր է իրականացնել տարածքի լանդշաֆտային 
պլանավորման միջոցով: 

Դեպի կայուն անտառօգտագործում անցումը ենթադրում է անտառային տնտեսության 
բազմառեսուրսային պլանավորում և կառավարում: Անտառի չմտածված պահպանությունը 
հանգեցնում է դենդրոֆլորայի գերծերացմանը, վնասատուների և հիվանդությունների 
օջախների տարածմանն ու հողմնափլուզումներին: 

Դրա հետ մեկտեղ անտառօգտագործման ձևավորված կարգը, որը կողմնորոշված է 
միայն մեկ տեսակի բնափայտի պաշարմանը, անվերականգնելի վնաս է հասցնում ոչ 
բնափայտային բուսականության և ծռայությունների վերարտադրությանը: Արդյունքում 
վերանում է ենթանտառը, փոփոխվում է ջրաբանական ռեժիմը, աղքատանում է ֆլորայի և 
ֆաունայի բազմազանությունն ու ամբողջ բնական էկոհամակարգը: 

Անտառտնտեսության կառավարմանը ներկայացվող կրևոր պահանջներից է դրա 
հուսալի պահպանության կազմակերպումը հրդեհներից, գողություններից և այլ 
անտառիրավախախտումներից: Այս պահանջն անհրաժեշտ չափով իրականացված չէ, այն 
դեպքում, երբ դրա թերագնահատումն իջեցնում է անտառտնտեսության ծախսերի 
արդյունավետությունը: Ապօրենի հատումների միջոցներն անտառկառավարման ամբողջ 
բնույթի փոփոխություն են պահանջում, ինչպես նաև տնտեսական պատժամիջոցներ և 
իրավական նորմեր, ծախսերի համապատասխան պլանավորում, օպտիմալ տարբերակների 
ընտրության համար արդյունավետության գնահատում: Նույնը վերաբերվում է ոչ 
բնափայտային, այդ թվում կերային ռեսուրսների չկառավարվող օգտագործմանը:  

Բնափայտի պաշարների կուտակման և անտառտնտեսական միջոցառումների 
նախապատրաստման հիմնական ծավալի հետ կապված աշխատանքներն ունեն սեզոնային 
բնույթ, ինչը զգալի չափով արտացոլվում է տեխնիկայի և աշխատանքային ռեսուրսների 
կիրառման և ֆինանսական միջոցների օգտագործման վրա: Անտառօգտագործման միջո-
ցառումների սեզոնայնության պայմաններում, արտադրության արդյունավետ կազմա-
կերպման համար պահանջվում է անտառային ճյուղերի և տնտեսության հարակից ճյուղերի 
արտադրությունների զուգակցման մանրամասն պլանավորում` հաշվի առնելով անտառային 
գործի համաչափության, ռիթմայնության և որպես հետևանք արդյունավետության 
բարձրացումը: 

Անտառօգտագործման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել ոչ միայն տնտեսական 
հաշվապահություն, այլ նաև էկոլոգիական հաշվապահություն վարել: Մեծ կարևորություն է 
տրվում բնական միջավայրում նյութի և էներգիայի հաշվեկշռի որոշարկմանը մինչև 
անտառշահագործումն ու անտառշահագործումից հետո: Օրինակ, հատումների կարճ 
շրջապտույտների ժամանակ, հատկապես արագաճ տեսակների դեպքում, ծառահատումից 
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հետո հողից հեռացվում են սննդարար տարրերը, նկատվում է հողի բերրիության անկում: 
Բերրիության վերականգնման համար պահանջվող ծախսերը նույնպես պետք է հաշվի առնել 
շահույթի գնահատման ժամանակ: 

Կասկածելի է ընդունվող և իրականացվող միջոցառումներից անտառներին հասցվող 
կամ սպասվող վնասի տնտեսական գնահատման ժամանակ այնպիսի հաշվարկման մեթոդի 
կիրառումը, ինչպիսին է դիսկոնտավորումը: Անտառտնտեսության մեջ որոշումներ 
ընդունելու ազատությունը սահմանափակ է` կապիտալի առավելագույն շահու-
թաբերությունը կազմում է 3%, իսկ միջինը` 0,5%-ից 1% իջեցման միտումով [2]: 

Իմանալով պահպանման ենթակա տարածքի կենսաբազմազանության էկոլոգիական 
որմնախորշը, անհրաժեշտ է ձևավորել անտառներ, որոնք կհամապատասխանեն շրջակա 
միջավայրի պայմաններին: Հայտնի է, որ հրդեհների, վնասատուների, հիվանդությունների 
նկատմամբ առավել կայուն են, ֆաունայի համար առավել բարենպաստ են և մի-
ջավայրաստեղծ առավել մեծ օգտակարություն ունեն խառը, բազմատարիքային անտառները: 
Մասնավորապես դրանք տեղայնացնում են այսպես կոչված «արմատային սպունգը», որը 
մինիմալ թույլատրելի սահմանի վրա է պահում անտառի շատ վնասատուների և ավելի 
անվտանգ է հրդեհի առաջացման տեսանկյունից: Օրինակ, հայտնի են կաղնու անտառների 
մեծ կորուստները դրանց կառուցվածքների պարզեցման պատճառով: 

Կայուն անտառը պետք է օժտված լինի համապատասխան ենթակառուցվածքով` 
ճանապարհային ցանցով, հակահրդեհային և անտառպաթոլոգիական ծառայություններով, 
իրականացվի մոնիթորինգ, ունենա տնկարան և այլն: Իսկ դա իր հերթին ժամանակին 
իրականացվող վերարտադրություն կամ նորացում է պահանջում: Վերարտադրության 
խախտումը հանգեցնում է անտառային ողջ համակարգի փլուզմանը: Հրդեհներն ու 
վնասատուների օջախները` ժամանակին չձեռնարկված միջոցառումների հետևանքով 
առաջացած նույն վթարներն ու աղետներն են: Այդ իսկ պատճառով անտառների և 
անտառային տնտեսության բնագավառում ձևավորվում են նոր տնտեսական հարաբե-
րություններ, որոնք կոչված են կանխարգելելու անտառներին, բնությանը, մարդկանց 
հասցվող վնասը: Այսպիսով, անտառներում տնտեսվարումը /անտառային տնտեսությունը, 
անտառի բոլոր ռեսուրսների ու ծառայությունների շահագործման համակարգը/ պետք է 
ընդգրկի ոչ միայն ծախսերի ու եկամուտների վերլուծությունն ինչպես մինչ այժմ էր արվում, 
այլ նաև ծախսերում հաշվի առնվող բոլոր վնասների գծով հոդվածները: Ընդ որում ծախսերի 
ու եկամուտների վերլուծությունը կպահանջի որոշումներ ընդունելու տվյալների բազայի 
ընդլայնում, այդ թվում այլընտրանքների ձևավորման և դրանցից ամենաարդյունավետի 
ընտրության համար, որոնք կհամապատասխանեն ոչ միայ տնտեսական, այլև էկոլոգիական, 
սոցիալական և հոգևոր պահանջմունքներին:  

Ըստ անտառային տնտեսության մեջ վերարտադրության գործընթացի արտահայտման 
ձևերի, տեսաբանների կարծիքները բաժանվում են անտառային ռենտայի և հողային 
ռենտայի կողմնակիցների: Այդ երկու տեսակետների հակադրությունն արդեն մեկ ու կես 
հարյուրամյակից ավելին է շարունակվում: Այդպիսի տարաձայնության պատճառը բացատր-
վում է անտառային ռեսուրսների վերարտադրության մոդելների նկատմամբ հայացքների 
տարբերությամբ: 

Անտառային ռենտայի կողմնակիցները վերարտադրությունը ներկայացնում են 
անտառի անընդհատ կայուն մասհանման հիման վրա, որը անտառային տնտեսությանը 
ներկայացվող կարևորագույն պայմանն է: Անտառային ռենտան` հիմնվում է բավականաչափ 
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խոշոր անտառային տեղամասերի վրա, որն ապահովում է կայուն մասհանման 
կազմակերպումը: Սա օրենսդրական հիմքերով ամրագրված է աշխարհի շատ երկրներում:  

Հողային ռենտայի կողմնակիցները վերարտադրության իրենց մոդելը կառուցում են 
անտառի ժամանակ առ ժամանակ օգտագործման հիման վրա, այսինքն անտառի միանվագ 
հատում հատման ամբողջ շրջապտույտի ընթացքում: Հողային ռենտան` հիմնվում է 
անտառի մի որոշ տեղամասի վրա, որտեղ կայուն մասհանումը կազմակերպելն անհնար է:  
Այս հիմնադրույթը պատմականորեն առաջացել է մանր մասնավոր անտառների համար /մի 
քանի հեկտարից մինչև մի քանի տասնյակ հեկտարներ/, որոնք գերակշռում էին 
կապիտալիզմի սկզբնական փուլերում և երբ դեռ չկային XX դարի երկրորդ կեսին առաջացած 
մասնավոր անտառների ասոցիացիաները: 

Երու դեպքում էլ կպահանջվի ժամանակ նոր կայուն մասհանման մակարդակ 
ստեղծելու կամ եղածը նորով փոխարինելու համար, ինչը և ապահովում է անտառային 
ռեսուրսների ընդլայնված վերարտադրությունը: Անտառի կայուն մասհանման 
կազմակերպումը կապահովվի 1-ից մինչև 10 տարի տարիքային շարքի ձևավորման 
ավարտին: Տնկիների այդպիսի տարիքային շարքը կոչվում է կայուն մասհանվող անտառ 
/ԿՄԱ/: Տերմինը պատմականորեն առաջացել է Գերմանիայում Բերենտորնյան անտառների 
շուրջ բանավեճի ընթացքում, որի հիման վրա առաջացել է «դաուերվալդի» հիմնադրույթը: 
Այդ բանավեճն ամփոփելով ռուս գիտնական Մ.Մ.Օրլովը եկել է այն եզրահանգման, որ 
այդպիսի ԿՄԱ անտառը հատուկ է տնտեսվարման բոլոր ձևերին. ինչպես համատարած, 
այնպես էլ ոչ համատարած /ընտրովի/ հատումներին:  

Այսպիսով, ԿՄԱ-ն հանդիսանում է անտառտնտեսության հիմնական և 
անփոխարինելի արտադրամիջոցը, առանց որի հնարավոր չէ կազմակերպել կայուն 
մասհանում: Այն միասնական ձևով ընդգրկում է և հողը, և դրա վրա աճող ծառը, այդ թվում 
նաև անտառային էկոհամակարգը կազմող այլ բաղադրիչները, կամ այսպես կոչված 
անտառային կենսաերկրահամակեցությունը: ԿՄԱ-ի որպես արտադրամիջոցի 
օգտագործման հիման վրա ստացվող զուտ եկամուտը կախված է ռեսուրսի որակից ու 
անտառային շուկայի նկատմամբ տեղադրվածությունից և կոչվում է անտառային ռենտա: Ընդ 
որում հողային ռենտան կազմում է անտառային ռենտայի 1/10-ից մինչև 1/5 մասը, ինչն 
ակնհայտորեն վկայում է այն մասին, որ հենց անտառային ռենտան և ոչ թե հողային ռենտան 
է որոշիչ հասունույթան տարիքի համար, որը և որոշվում է ըստ առավելագույն հնարավոր 
ռենտայի առաջացման ժամանակի որպես տարեկան մեկ հեկտարից միջինը մեկ հատման 
շրջապտույտից ստացվող անտառային զուտ եկամուտ: 

Անտառային ռենտան անտառտնտեսության կենտրոնական ցուցանիշն է հանդի-
սանում: Այն որոշում է [2]. 
• անտառային ռեսուրսների դիմաց վճարների մեծությունը, 
• տնտեսության շահութաբերությունը,  
• անտառային եկամուտը, 
• անտառային տնտեսության ֆինանսավորման աղբյուրները, 
• անտառի տնտեսապես մատչելի ռեսուրսները, 
• անտառների արժեքը կապիտալացման միջոցով, 
• բոլոր անտառօգտագործողների աշխատանքի հավասար պայմանները: 

Անտառի ռեսուրսների դիմաց վճարները ընդգրկում են երկու բաղադրամասեր. 
• օգտագործվող անտառի վերարտադրության վճարը, 
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• անտառային ռենտան կամ զուտ եկամուտը: 
Ընդ որում, անտառային ռենտան իրենից ներկայացնում է մնացորդային արժեք որպես 

ձեռնարկատիրոջ կողմից չվաստակած գերշահույթ վերջնական արդյունքի գնից հանած ամբողջ 
տեխնոլոգիական շղթայի ծախսերը, սկսած ռեսուրսի աճեցումից մինչև սպառման շուկայում 
դրանց իրացումը` այդ թվում նաև նորմատիվային շահույթը և տրանսպորտային ծախսերը: 

Այս կամ այն տնտեսության իրավասության տակ գտնվող անտառային զանգվածներն 
իրենցից ավարտված և անավարտ կայուն մասհանման անտառների մեծ ամբողջություն են 
ներկայացնում, որոնք կախված են անտառների բազմազանությունից և դրանց նպատակային 
նշանակությունից: Դրանց կառավարման նպատակով մշակվում են անտառային ռեսուրսների 
օգտագործման ու վերարտադրության տարբեր մակարդակների ծրագրեր, սակայն անհրաժեշտ 
է ի նկատի ունենալ դրանց ծախսերի տարբեր բնույթը /ընթացիկ և կապիտալ/, որոնք ինչպես 
պլանավորման, այնպես էլ տնտեսական գնահատման ժամանակ չի կարելի շփոթել:   

Նշենք, որ ֆինանսական հասունության մասին հիմնադրույթում անտառային 
տնտեսության մեջ իրականացվող բոլոր ծախսերը վերաբերվում են միայն ներդրումներին, որն 
ինքնին արդեն անհեթեթություն է, քանի որ տարիքի երկարատև ժամանակահատվածը ավելի 
քան այլ ճյուղերում սահմանափակում է անտառային տնտեսության մեջ ներդրումների 
կատարումը: Մասնավոր, հատկապես մանր, անտառսեփականատերերը, որոնք կարծես թե 
պետք է լինեն հողային ռենտայի կողմնակիցներ, շահագրգռված չեն անտառի մեջ 
ինվեստիցիաներ կատարել, և ինչպես վկայում է ԱՄՆ, Ֆինլյանդիայի և այլ երկրների փորձը, 
միայն պետությունն իր դոտացիաների և արտոնյալ վարկավորման միջոցով դրդում է 
սեփականատերերին իրենց անտառների բարելավմանը և արդյունքայնության բարձրացմանն 
ուղղված ինվեստիցիաներ կատարել: 
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Ключевые слова: лес, лесное хозяйство, управления лесами, лесопользование, 
воспроизводство, биоразнообразие. 
Аннотация. Многообразие функций леса и его универсальная ценность для многих видов 
деятельности приводят к возникновению крайне противоречивых интересов по поводу его 
использования, что требует объективной оценки приоритетов лесопользования 
(экономических, социальных, экологических) и механизмов их реализации. Глобальный 
характер проблем, связанный с сохранением и использованием лесов, обусловил их 
международное признание и разработку концепции устойчивого управления лесами, 
являющейся ориентиром для формирования политики национальных лесных ресурсов, 
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которая поддерживает общепринятые принципы  сбалансированного природопользования 
на основе устойчивого управления лесами. 

 
CONTEMPORARY PROBLEMS OF FOREST MANAGEMENT 

N.A.Harutyunyan, PhD (Geography), associate professor, YSU 
 

Keywords: forest, forestry, forest management, forest use, reproduction, biodiversity. 
Annotation: The diversity of forest functions and its universal value for many types of activities cause 
the emergence of highly conflicting interests regarding its use, which requires an objective assessment of 
forest use priorities (economic, social, environmental) and mechanisms for their implementation. The 
global nature of the problems associated with the conservation and use of forests has led to their 
international recognition and development of the concept of sustainable forest management, which is a 
guide for the formation of national forest policies, which supports the adopted principles of balanced 
nature management based on sustainable forest management. 
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Բանալի բառեր. սահմանամերձ տարածքներ, սահմանամերձ բնակավայրեր, 

բնակչության տարիքային կառուցվածք, տարիքային հիմնական խմբեր, բնակավայրերի 
մարդաքանակ, հիմնախնդիրներ:  

Աշխարհաքաղաքական ներկա իրավիճակով պայմանավորված, սահմանամերձ 
տարածքների և երկրի պաշտպանունակության ամրապնդումը կենսական նշանակություն 
ունի: Բացի այդ, ՀՀ կառավարության կողմից ներկայումս տարվող տարածքային հա-
մամասնական զարգացման քաղաքականության գլխավոր խնդիրներից մեկը սահմանամերձ 
և այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներում  բնակչության թվի նվազման 
կանխարգելումն ու աճի խթանումն է [4]:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերը հիմնականում 
գյուղեր են, իսկ դրանց հեռանկարային զարգացումը, ի թիվս բազմաթիվ այլ գործոնների, մեծ 
չափով կախված է նաև բնակավայրերի մարդաքանակից ու բնակչության տարիքային 
կառուցվածքից, արդիական խնդիր է սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերի 
բնակչության տարիքային կառուցվածքի վերլուծությունը, տարածաշրջանային 
առանձնահատկությունների ու հիմնախնդիրների բացահայտումը:  

ՀՀ-ում սահմանամերձ համարվող 175 համայնքների վարչական տարածքը կազմում է 
մոտ 6182 կմ2 (երկրի տարածքի 20,8%-ը): Իսկ «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
սահմանի մասին» օրենքով հաստատված սահմանամերձ գոտին՝ պետական սահմանից 
ցամաքի խորքը 5 կմ լայնությամբ շերտը, զբաղեցնում է 7155 կմ2 տարածք կամ երկրի 
տարածքի 24%-ը [առավել մանրամասն տես թիվ 1 գրականությունը]: Սահմանամերձ 
բնակավայրեր կան ՀՀ բոլոր մարզերում, բացառությամբ արտաքին սահման չունեցող 
Կոտայքի մարզի: 2015թ. դրությամբ սահմանամերձ 188 գյուղական բնակավայրերում 
ապրում էր հանրապետության գյուղական բնակչության 12,6%-ը [3]:  
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 ՀՀ սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերի թվի 62,2 և բնակչության թվի 60,3%-ը 
բաժին է ընկնում Տավուշի և Սյունիքի մարզերին (համապատասխանաբար բնակավայրերի 
թվի՝ 23,9 և 38,3%-ը, բնակչության թվի՝ 42,1 և 18,2%-ը): Սյունիքի մարզը միևնույն ժամանակ 
առանձնանում է նաև սահմանամերձ գյուղերի շատ փոքր մարդաքանակով [աղյ. 1]:  

ՀՀ-ում սահմանամերձ գյուղերի առավել փոքր մարդաքանակ ունեն Արագածոտնի և 
Լոռու սահմանամերձ գյուղերը, բայց քանի որ վերջիններս այս ցուցակում ներկայացված են 
ընդամենը 7 բնակավայրով, ուստի այդ խնդիրն առավել սուր է դրված հենց Սյունիքում:  

Ըստ առանձին մարզերի ՀՀ սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերի ու բնակչության 
բաշխման մասին հանգամանալից պատկերացում են տալիս թիվ 1 աղյուսակում բերված 
տվյալները:  

Հանրապետության սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերի բնակչության 
տարիքային կառուցվածքի վերաբերյալ ցուցանիշներն ավելի ընկալելի կլինեն և իրավիճակի 
գնահատումն՝ ավելի ամբողջական, եթե դրանք  համեմատենք հանրապետական 
համապատասխան միջին ցուցանիշների հետ: 

Աղյ. 1 
ՀՀ սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերի ու բնակչության թվի բաշխումն 

ըստ մարզերի (2015թ.) [3] 

Մարզեր Համայնքների 
թիվը 

Գյուղերի 
թիվը 

Բնակչության 
թիվը 

Գյուղերի միջին 
մարդաքանակը 

Համայնքների 
վարչական 
տարածքը (հա) 

Արագածոտն 2 2 257 128 4214,2 

Արարատ 9 9 11803 1311 32676,3 

Արմավիր 8 8 12532 1566 13915,8 

Գեղարքունիք 20 20 10379 519 75071,8 

Լոռի 5 5 1008 202 7818,2 

Շիրակ 15 15 10316 688 40560 

Վայոց ձոր 12 12 8473 706 57478,9 

Սյունիք 60 72 25072 353 216337,9 

Տավուշ 44 45 58003 1289 170123,8 

ՀՀ-ում 175 188 137843 737 618196,9 

 
2015թ. ՀՀ բնակչությունն ըստ հիմնական տարիքային խմբերի ուներ հետևյալ 

կառուցվածքը. 0-15 տարեկաններ՝ 20,5%, 16-62 տարեկաններ՝ 67,9%, 63 և բարձր 
տարեկաններ՝ 11,6% [2]: Թիվ 2 աղյուսակում բերված տվյալները ցույց է տալիս, որ ՀՀ 
սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերի բնակչության հիմնական տարիքային խմբերի 
կառուցվածքի ցուցանիշները զգալի տարբերություններ ունեն հանարապետական 
համապատասխան միջին ցուցանիշներից: Մասնավորապես, սահմանամերձ գյուղական 
բնակչության մեջ  աշխատունակ տարիքի բնակչության մասնաբաժինը տոկոսային 2 կետով 
ցածր է ՀՀ միջինից, իսկ աշխատունակ տարիքից բարձր բնակչության մասնաբաժինը՝ 2,6%-
ով բարձր: Բացի այդ, կան նաև սահմանամերձ գյուղական բնակչության տարիքային 
կառուցվածքի տարածաշրջանային նկատելի տարբերություններ, որոնց մասին հանգա-
մանալից պատկերացում են տալիս թիվ 2 աղյուսակում բերված վիճակագրական տվյալները: 
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Աղյուսակ 2 
ՀՀ մարզերի սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերի բնակչության բաշխումն ըստ 

հիմնական տարիքային խմբերի (2015թ.) [3] 

Մարզեր 

Գյուղական բնակավայրերի բնակչության թիվն ըստ 
հիմնական տարիքային խմբերի 

Գ
յո

ւղ
եր

ի 
թի

վը
 

Բ
նա

կչ
ու

թյ
ա

ն 
թի

վը
 

0-15, մարդ 
(%) 

16-62, մարդ 
(%) 

63 և բարձր, 
մարդ (%) 

15-49, մարդ 
(%) 

Արագածոտն 55 (21,4) 179 (69,6) 23 (9,0) 101 (39,3) 2 257 

Արարատ 2270 (19,2) 8292 (70,3) 1241 (10,5) 2785 (23,6) 9 11803 

Արմավիր 2667 (21,3) 8269 (66,0) 1596 (12,7) 3623 (28,9) 8 12532 

Գեղարքունիք 2119 (20,4)  6792 (65,5) 1468 (14,1) 2169 (20,9) 20 10379 

Լոռի 253 (25,1) 672 (66,7) 83 (8,2) 281 (27,9) 5 1008 

Շիրակ 1847 (17,9) 7450 (72,2) 1019 (9,9) 3079 (29,8) 15 10316 

Սյունիք 5296 (21,1)  16001(63,8)  3775 (15,1) 6262 (25,0) 72 25072 

Վայոց ձոր 1556 (18,3) 5886 (69,5) 1031 (12,2) 2182 (25,8) 12 8473 

Տավուշ 11411 (19,7) 37261 (64,2)  9331 (16,1) 15365 (26,5) 45 58003 

ՀՀ-ում 27474 (19,9) 90802 (65,9) 19567 (14,2) 35847 (26,0) 188 137843 

 
ՀՀ սահմանամերձ գյուղական բնակչության ըստ հիմնական տարիքային խմբերի 

բաշխվածության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մարզերի շարքում սահմանամերձ 
գյուղերի բնակչության տարիքային ամենաբարենպաստ կառուցվածքով աչքի է ընկնում 
Լոռին, որտեղ հետաշխատունակ տարիքի բնակչության մասնաբաժինը զգալիորեն ցածր է ՀՀ 
միջին ցուցանիշից, իսկ մինչաշխատունակ տարիքի բնակչության մասնաբաժինը՝ զգալիորեն 
բարձր (համապատասխանաբար 3,4%-ով ցածր և 4,6%-ով՝ բարձր): Բայց, ինչպես արդեն նշել 
ենք, Լոռու մարզն ունի ընդամենը 5 սահմանամերձ գյուղ, և ընդհանուր եզրահանգում այդ 
քանակի բնակավայրերի համար կատարելը տրամաբանական չէ (մանավանդ, որ այդ 5 
գյուղը միասին 2015թ. ունեին ընդամենը 1008 բնակիչ): Նույնը վերաբերվում է նաև 
Արագածոտնի մարզին, որի 2 գյուղերն ունեն բնակչության առավել բարենպաստ տարիքային 
կառուցվածքներից մեկը ՀՀ մարզերի շարքում [աղյ. 2]:  

ՀՀ սահմանամերձ գյուղական բնակչության առավել անբարենպաստ տարիքային 
կառուցվածքով առանձնանում են Տավուշի, Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերը, որոնցից 
երկուսը սահման ունեն Ադրբեջանի հետ: Այդ երեքին բաժին է ընկնում ՀՀ սահմանամերձ 
մարզերի գյուղական բնակչության 67,8%-ը: Առաջին երկուսն աչքի են ընկնում 
հետաշխատունակ տարիքի բնակչության ամենաբարձր տեսակարար կշիռներով, որոնք ՀՀ 
միջին ցուցանիշից ավելին են 3,5-4,5%-ով: Ընդ որում պետք է նկատել, որ միայն այս 
մարզերում է, որ սահմանամերձ գյուղական բնակչության տարիքային հիմնական խմբերի 
կառուցվածքում հետաշխատունակ տարիքային խմբի մասնաբաժինը բարձր է 
սահմանամերձ գյուղական բնակչության միջին (14,2%) ցուցանիշից: Իսկ Գեղարքունքի 
մարզը, ժողովրդագրական առումով ունենալով մեծահասակ բնակչության նույնպես 
բավականին մեծ բաժին (աղյ. 2), առանձնանում է նաև ակտիվ աշխատանքային տարիքում 
գտնվող բնակչության (15-49 տարեկան) ամենացածր մասնաբաժնով, որը ՀՀ սահմանամերձ 
գյուղական բնակչության միջինից ցուցանիշից (26%) ցածր է ավելի քան 5%-ով: Մեր 
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կարծիքով, դրա հիմնական պատճառն այն է, որ Գեղարքունիքի մարզը ՀՀ-ում առանձնանում 
է աշխատունակ տարիքի բնակչության արտագաղթի առավել բարձր ցուցանիշով:  

ՀՀ մարզերի շարքում սահմանամերձ գյուղական բնակչության մեջ տարիքային 
հիմնական խմբերի կառուցվածքով առանձնանում է Շիրակի մարզը: Ունենալով 
հետաշխատունակ տարիքի բնակչության ՀՀ միջինից 1,7%-ով ցածր ցուցանիշ, մարզն ունի 
մինչաշխատունակ տարիքի բնակչության տեսակարար կշռի ամենացածր մասնաբաժինն ՀՀ 
մարզերի շարքում (ավելի քան 2,5%-ով ցածր ՀՀ միջինից): Վերջիններիս պատճառով Շիրակը 
ՀՀ սահմանամերձ գյուղական բնակչության մեջ առանձնանում է նաև աշխատանքային, 
ինչպես նաև ակտիվ աշխատանքային տարիքի բնակչության ամենաբարձր մասնա-
բաժիններով ՀՀ մարզերի շարքում: Թերևս դա է նաև պատճառներից մեկը, որ Շիրակում ՀՀ 
այլ մարզերի համեմատությամբ առավել բարձր է գործազրկության մակարդակը: 

Սահմանամերձ գյուղական բնակչության անբարենպաստ տարիքային կառուցվածքով 
առանձնանում է նաև Վայոց ձորի մարզը: Այստեղ 0-15 տարեկան բնակչության բաժինն 
ավելի քան 2%-ով պակաս է ՀՀ համապատասխան միջին ցուցանիշից (2-րդ ամենացածր 
ցուցանիշը Շիրակից հետո), իսկ հետաշխատունակ բնակչության բաժինը՝ մի փոքր բարձր է 
ՀՀ միջինից:   

Աշխարհագրական տեսակետից հետաքրքիր է համեմատության մեջ տեսնել 
մայրաքաղաքին մոտ գտնվող Արարատի և Արմավիրի մարզերի սահմանամերձ գյուղական 
բնակչության հիմնական տարիքային խմբերի բաշխվածությունը: Դրանք ունեն 
համապատասխանաբար 9 և 8 սահմանամերձ գյուղ, որոնք ՀՀ սահմանամերձ գյուղերի 
շարքում առանձնանում են ամենաբարձր միջին մարդաքանակով: Վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ 10 հազարից ավելի սահմանամերձ գյուղական բնակչություն ունեցող մարզերի 
շարքում Արմավիրի բնակավայրերն ունեն բնակչության առավել նպաստավոր տարիքային 
կառուցվածք: Չնայած մարզում հետաշխատունակ տարիքի բնակչության մասնաբաժինը 
տոկոսային մոտ 1 կետով բարձր է ՀՀ միջինից, բայց մինչաշխատունակ բնակչության 
մասնաբաժինը բարձր է համապատասխան ՀՀ միջինից: Մարզն ակտիվ աշխատանքային 
տարիքի բնակչության մասնաբաժնով Շիրակից հետո երկրորդ բարձր ցուցանիշն ունի ՀՀ 
մարզերի շարքում: Թեև Արարատի մարզում սահմանամերձ գյուղական բնակչության մեջ 
մեծահասակների մասնաբաժինն ավելի քան 2%-ով ցածր է Արմավիրից, սակայն 0-15 
տարեկանների տեսակարար կշռով 1,3%-ով ցածր է ՀՀ համապատասխան միջինից: Մարզում 
ակտիվ աշխատանքային տարիքում գտնվող բնակչության մասնաբաժինն ավելի քան 5%-ով 
պակաս է Արմավիրի մարզի համապատասխան ցուցանիշից: 

Աղյուսակ 3 
ՀՀ սահմանամերձ գյուղական բնակչության բաշխումն ըստ բնակավայրերի 

մարդաշատության  և տարիքային հիմնական խմբերի [3] 

Մարդաշատ
ության 
խմբեր 
(մարդ) 

Գյուղական բնակավայրերի բնակչության թիվն ըստ 
հիմնական տարիքային խմբերի 
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0-15, մարդ 
(%) 

16-62, 
մարդ (%) 

63 և բարձր, 
մարդ (%) 

15-49, 
մարդ (%) 

Մինչև 200 1002 (18,1) 3555 (64,2) 977 (17,7) 1222 (22,1) 5534  56 99 
201-500 2732 (19,3) 9204 (65,1) 2211 (15,6) 3320 (23,5) 14147  44 321 
501-1000 6025 (19,6) 20304 (66,0)  4423 (14,4) 8123 (26,4) 30752  42 732 
1001-2000 8187 (18,6) 29494 (67,0) 6325 (14,4) 12185 (27,7) 44006  31 1419 
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2001-3000 5687 (23,4) 15688 (64,6) 2927 (12,0) 5342 (22,0) 24302  10 2430 
3001-5000 3841 (20,1) 12557 (65,7) 2704 (14,2) 5655 (29,6) 19102  5 3820 
Ընդամենը 
տարիքային 
խմբում 

27474 (19,9)  90802 (65,9) 19567 (14,2) 35847 (26,0) 137843  188 733 

 
ՀՀ սահմանամերձ տարածքներում գյուղական բնակչության տարիքային կառուցվածքի 

առանձնահատկությունները և խնդիրները վեր հանելու համար միայն տարածաշրջանային 
տարբերությունների բացահայտումը բավարար չէ: Անհրաժեշտ է պարզել, թե սահմանամերձ 
գյուղերի բնակչության տարիքային հիմնական խմբերի կառուցվածքն ինչպես է փոխվում 
բնակավայրերի մարդաքանակից կախված: 

Աղյուսակ 3-ում բերված տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ.  
1) մինչև 1000 բնակիչ ունեցող բնակավայրերի 3 խմբի բաժին է ընկնում ՀՀ սահմանամերձ 
գյուղական բնակավայրերի ավելի քան 75%-ը և բնակչության թվի՝ 36,6%-ը:  
2) Սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում բնակչության թվի աճի հետ հիմնական 
տարիքային խմբերում ավելանում են մինչաշխատունակ ու աշխատունակ տարիքի 
բնակչության մասնաբաժինները և նվազում՝ հետաշխատունակ տարիքի բնակչության 
մասնաբաժինը:  
3) Մինչև 200 բնակիչ ունեցող սահմանամերձ գյուղերը, որտեղ մեծահասակաների 
տեսակարար կշիռը ՀՀ միջինը գերազանցում է ավելի քան 6%-ով, իսկ 0-15 տարեկաններինը՝ 
2,4%-ով ցածր, ժողովրդագրական առումով գտնվում են առավել աննպաստ իրավիճակում:  

Այստեղ կարևոր ենք համարում առավել հանգամանորեն անդրադառնալ Սյունիքի 
մարզի սահմանամերձ գյուղական բնակչության հիմնական տարիքային խմբերի 
կառուցվածքին ըստ մարդաշատության հիմնական խմբերի, քանի որ ՀՀ-ում մինչև 200 
բնակիչ ունեցող սահմանամերձ գյուղերի ավելի քան 70%-ը (40 գյուղ) գտնվում են 
Սյունիքում: Թիվ 4 աղյուսակում բերված տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
Սյունիքում մինչև 200 բնակիչ ունեցող սահմանամերձ գյուղերի բնակչության տարիքային 
կառուցվածքը ժողովրդագրական առումով էլ ավելի աննպաստ է: Մարզի նմանատիպ 
բնակավայրերում մինչաշխատունակ տարիքի բնակչության մասնաբաժինը 1,6%-ով պակաս 
է ՀՀ սահմանամերձ մինչև 200 բնակիչ ունեցող գյուղերի միջին ցուցանիշից, իսկ 
հետաշխատունակ տարիքի բնակչության տեսակարար կշիռը ընդհակառակը՝ ավելի քան 
1,5%-ով ավելի: Հատկանշական է, որ այս խմբի գյուղերի միջին մարդաքանակը Սյունիքում 
գրեթե 20%-ով փոքր է ՀՀ սահմանամերձ գյուղերի համապատասխան խմբի ցուցանիշից: Եթե 
հանրապետությունում սահմանամերձ մինչև 200 բնակիչ ունեցող գյուղերի միջին 
մարդաքանակը կազմում է 99 մարդ, ապա Սյունիքում՝ 80: 

Աղյուսակ 4 
Սյունիքի մարզի սահմանամերձ գյուղական բնակչության բաշխումն ըստ 

մարդաշատության և տարիքային հիմնական խմբերի [3] 

Մարդաշատության 
խմբեր (մարդ) 

Գյուղական բնակավայրերի բնակչության թիվն ըստ 
հիմնական տարիքային խմբերի 
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0-15, 
մարդ (%) 

16-62, մարդ 
(%) 

63 և բարձր, 
մարդ (%) 

15-49, 
մարդ (%) 

Մինչև 200 524 (16,4) 2048 (64,3) 615 (19,3) 637 (20,0) 40 3187  
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201-500 1060 (18,8) 3622 (64,2) 959 (17,0) 1242 (22,0) 18 5641  
501-1000 1320 (21,1) 3895 (62,4) 1030 (16,5)  1479 (23,7) 8 6245  
1001-2000 1152 (21,2) 3588 (65,9) 704 (12,9) 1780 (32,7)  4 5444  
2001-3000 1240 (27,2) 2848 (62,5) 467 (10,3) 1124 (24,7) 2 4555 
Ընդամենը տարի-
քային խմբում 5296 (21,1) 16001 (63,8)   3775 (15,1)  6262 (25,0)  72 25072  

 
Բացի մինչև 200 բնակիչ ունեցող գյուղերի խմբից, Սյունիքի մարզում 201-500 և 501-1000 

բնակիչ ունեցող սահմանամերձ գյուղերի խմբերը ևս հանրապետությունում առանձնանում 
են բնակչության առավել աննպաստ տարիքային կառուցվածքով (մանրամասն տես աղյ. 4): 

Այսպիսով, ՀՀ սահմանամերձ տարածքներում գյուղական բնակչության տարիքային 
կառուցվածքի վերը բերված վերլուծությունը, ցույց է տալիս, ընդհանուր առմամբ սահ-
մանամերձ գյուղական բնակչության տարիքային հիմնական խմբերի կառուցվածքը 
ժողովրդագրական առումով առավել աննպաստ է քան ՀՀ միջին ցուցանիշներն են: 
Սահմանամերձ գյուղական բնակչության տարիքային կառուցվածքի առավել աննպաստ 
իրավիճակով առանձնանում են Ադրբեջանի հետ սահմանակից Տավուշի, Սյունիքի և 
Գեղարքունիքի մարզերը: ՀՀ սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերի մեջ ժողովրդագ-
րական, մասնավորապես՝ բնակչության հիմնական տարիքային խմբերի կառուցվածքով 
առավել սուր հիմնախնդիրներ ունեն մինչև 200 բնակիչ ունեցող գյուղերը: 

Առաջարկություն. ՀՀ կառավարության տարածաշրջանային և ժողովրդագրական 
քաղաքականության անհետաձգելի խնդիրներից մեկը պետք է լինի օգտագործել բոլոր 
լծակները (ֆինանսական, սոցիալական, հարկային, մաքսային և այլն) ՀՀ սահմանամերձ 
գյուղական բնակավայրերում ծնելիության մակարդակը բարձրացնելու և բնակչության 
առավել նպաստավոր տարիքային կառուցվածք ձևավորելու համար, քանի որ այդպիսի 
բնակավայրերում բնակչության առկա տարիքային կառուցվածքը հղի է անցանկալի 
հետևանքներով, ընդհուպ գյուղերի բնազրկումով:  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  И ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РА                                                                                  
В.А.Потосян- аспирант, ЕГУ 

  
Ключевые слова: приграничные территории, приграничные населенные пункты, возрастной 
состав населения, основные возратсные группы, людность поселений, проблемы.  
Аннотация. В приграничных районах РА населенными пунктами являются в основном села,  
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перспективное развитие которых помимо ряда других факторов  зависит от людности поселений и 
возрастного состава населения.  

В статье на основе анализа и обобщения фактических и статистических данных 
представлены территориальные различия возрастного состава сельского населения приграничных  
районов РА, вскрыты существующие проблемы. 

 
THE REGIONAL FEATURES AND PROBLEMS OF RURAL POPULATION AGE 

STRUCTURE IN THE RA FRONTIER AREAS 
V.A.Potosyan, PhD student, YSU 

 
Keywords: frontier areas, frontier settlements, population age structure, main age groups, settlements 
population number, problems.  
Annotation: The RA frontier settlements are primarily villages and among the other factors, their 
perspective development depends on the population number of settlements and age structure of 
population as well. Based on the analysis and generalization of factual and statistical data, the regional 
differences of the rural population age structure of the RA frontier areas are given in the article. The 
current problems have been revealed.    
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 Բանալի բառեր. ջրային արգելք, բնակչություն, գետ, լիճ, մարտավարություն, 
պատերազմ, ջրային օբյեկտ, ռազմաաշխարհագրական, ռազմավարություն, տնտեսություն: 

Այն, որ մեր երկրում դեռևս հնագույն ժամանակներից եղել է ջրի պաշտամունք, որ 
ջրին վերաբերվել են որպես կյանքի կարևոր բաղկացուցիչ, վկայում են Գեղամա լեռներում, 
Արագածում և այլուր հայտնաբերված բազալտից կերտված <<վիշապներ>>-ը, որոնք 
մարմնավորում են ջրի պաշտամունքը և դրվել են ոռոգիչ համակարգերի ակունքներում կամ 
եզրերին [1, էջ 13]:  

Այսօր ջուրը կրկնակի նշանակություն ունի մեր երկրի համար. այն կյանքի կարևոր 
բաղկացուցիչ է  և զենք:  

Ջուրը կարող է ընդհուպ համաշխարհային պատերազմի պատճառ դառնալ, ուստի 
հեռատեսորեն անհրաժեշտ է ամբարել ջուրը և ամեն գնով պահել այն: Այսօր ջուրը մեծ զենք 
ու հաղթաթուղթ է այն տնօրինող յուրաքանչյուր պետության ձեռքում: 

Ռազմական գործողությունների թատերաբեմում (ՌԳԹ) առկա ջրային օբյեկտները՝ 
գետերը, ջրանցքները, լճերը, ջրամբարները, զգալի ազդեցություն են թողնում մարտական 
գործողությունների վրա: Մարտավարությունը և օպերատիվ արվեստը ջրային օբյեկտները 
կամ ջրային արգելքները, հատկապես գետերը, դիտարկում են որպես բնական արգելք կամ 
խոչընդոտ զորքերի շարժման ճանապարհին, բնական բնագիծ՝ հուսալի պաշտպանություն 
կազմակերպելու համար, հաղորդակցության ուղի՝ զորքերը և բեռները տեղափոխելու 
համար, զորքերի համար` ջրամատակարարման աղբյուր, ավիացիայի համար` կողմնորոշիչ 
և այլն [3, էջ 41, 4, էջ 54]: Նախապես պատրաստված արհեստական արգելափակոցների հետ 
միասին ջրային արգելքները զորքերի շարժման ճանապարհին զգալիորեն դժվարացնում են 
նրանց հարձակողական գործողությունները:  
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Մարտական գործողությունների վարման վրա մեր երկրում (Հայաստանում և 
Արցախում) զգալի ազդեցություն կարող են ունենալ հատկապես գետերը: Առհասարակ 
գետերի ազդեցության աստիճանը և բնույթը կախված է տվյալ շրջանում դրանց խտությունից 
և քանակից, տեղադիրքից (միմյանց նկատմամբ ունեցած ուղղություններից) և որպես արգելք` 
յուրաքանչյուր առանձին գետի հատկությունից: Որպես ջրային բնագիծ՝ գետերի օպերատիվ-
մարտավարական նշանակությունը որոշվում է նրա հովտի և ողողատի առանձնա-
հատկությամբ, լայնությամբ և հունի խորությամբ, հոսքի արագությամբ [7, էջ 45], գետի վրա 
հակառակորդի պաշտպանության բնույթով, ջրատեխնիկական կառույցների առկայությամբ, 
ինչպես նաև տարվա ժամանակով և եղանակի վիճակով [3, էջ 42]:  

Յուրաքանչյուր գետի կարևորագույն տարրերից են նրա հովիտը և ողողատը: Որոշ 
դեպքերում գետանցումը բարդանում է խորը գետահովտի կամ լայն ճահճապատ ողողատի 
հաղթահարմամբ: Լեռնային շրջաններում գետերը ստեղծել են նեղ ու խորը հովիտներ, որոնք 
իրենց վերնագավառներում զորքերի համար դժվարամատչելի են: Այդպիսի գետերի 
գետանցումը շատ դժվար է: Լեռնային գետի ստորին հոսանքում հովիտն աստիճանաբար 
լայնանում է, նրա լանջերը դառնում են զառիկող, գետի հունը զբաղեցնում է ողողատի մի 
մասը միայն: Այդպիսի հովիտները զորքերի տեղաշարժի հնարավորություն են ստեղծում, 
դրանցով անցկացվում են ավտոճանապարհներ, տեղաբաշխվում են բնակավայրեր: 
Ունենալով զգալի խորություն (500-1000մ)՝ լեռնային գետերի հովիտները համարվում են լավ 
թաքստոցներ հակառակորդի օդային հարվածներից: 

Հաշվի առնելով այս ամենը՝ վստահաբար կարելի է փաստել, որ ջրային ռեսուրսն ունի  
ռազմաաշխարհագրական էական նշանակություն: 

Մեր երկրում հիմնականում գերակշում են լեռնային, սակայն փոքր, ոչ մեծ 
լայնությամբ գետերը: Որոշ գետեր սակայն ունեն խորը հովիտներ և, անհրաժեշտության 
դեպքում, դրանց խելամիտ օգտագործումը կարող է ցանկալի արդյունք տալ: Ջրային 
ռեսուրսների խելամիտ օգտագործումը ոչ միայն որպես պատնեշ, խոչընդոտ կամ թաքստոց 
օգտագործելն է, այլ դրանց քանակական և որակական ճիշտ գնահատական տալը: Ցավոք, 
անկախության տարիներին այդպես էլ չկարողացանք ճիշտ գնահատել մեր հնարա-
վորություններն ու առավելություններն այս առումով:   

Ռազմաաշխարհագրական տեսակետից Հայաստանի գետային ցանցը ունի հետևյալ 
գլխավոր առանձնահատկությունները: 

1) Գետերն աչքի են ընկնում բավականին լավ զարգացվածությամբ (խտությամբ), սա-
կայն բաշխման անհամաչափությամբ: Պատճառը բարդ ռելիեֆն է, կլիմայական տարբե-
րությունները, երկրաբանական կառուցվածքը: Գետային ցանցը լավ է զարգացած 
հատկապես ծալքաբեկորավոր լեռների մարզերում: Այսինքն՝ ավելի խիտ է հանրա-
պետության հյուսիսարևելյան մասում, Կուրի ավազանում (խտության գործակիցը 1,60-ից 
մինչև 2,40 է [2, էջ 205]), որտեղ ձգվում է մեր երկրի պաշտպանության կարևորագույն 
բնագծերից մեկը: Այստեղ ձևավորված գետային ցանցը լեռնաանտառային լանդշաֆտի հետ 
միասին լուրջ առավելություն կարող է ապահովել մեր երկրի պաշտպանական 
գերատեսչության համար, հատկապես պաշտպանական օպերացիա վարելիս: Երկրի ներքին 
որոշ շրջաններում գետային ցանցը համեմատաբար նոսր է, հատկապես՝ Արարատյան 
դաշտում, որտեղ խտության գործակիցը 0,40 է [2, էջ 205]: 

2) Գետերն ունեն անկայուն ռեժիմ, մակարդակի մեծ տատանումներ: Հորդացումները 
տեղի են ունենում հիմնականում գարնանը և մի փոքր էլ աշնանը: Խիստ  ծանծաղում են 
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ամռանը և ձմռանը: Ձմռանը ոչ շատ ցածր ջերմաստիճանի և բուռն ընթացքի պատճառով քիչ 
են սառցակալվում: Կապված սնման պայմանների հետ՝ Կուրի ավազանի գետերի սեզոնային 
բնույթն ավելի արտահայտիչ է: Արաքսի  համակարգի գետերի մոտ ռեժիմի տատանումները 
համեմատաբար փոքր են: Անտառային ծածկույթի պայմաններում Կուրի ավազանում 
ջերմաստիճանը դանդաղ է բարձրանում, իսկ Արաքսի ավազանում ձնհալքը արագ է  
կատարվում: Այստեղ  շատ են սելավային երևույթները, որը գումարային երևույթ է՝ օդերևու-
թաբանական տարրերի (տեղումների) և գեոմորֆոլոգիական գործընթացների (բեկորների):  

3) Գետերը լայն չեն, հիմնականում, ըստ դասակարգման [3, էջ 42], նեղ են (մինչև 60մ): 
Դրա, ինչպես նաև ոչ մեծ խորությունների պատճառով ՀՀ գետերը անցանելի են զորամասերի 
հաստիքային փոխադրամիջոցների կիրառմամբ: Նեղ և ոչ խորը գետերը հնարավորություն 
են ընձեռում զորքերն արագ տեղափոխել նաև կամուրջներով և ծանծաղուտներով:    

4) Չնայած գետերի փոքր լայնություններին և ոչ մեծ խորություններին՝ ՀՀ գետերի մեծ 
մասն ունի մեծ անկում և արագություն: Արագությունը մեծ ազդեցություն է թողնում 
փոխադրումների վրա: Դրանից է կախված ինժեներական, հատկապես պարոմային 
միջոցների տեղափոխման տևողությունը: Հոսքի արագության մասին գիտենալն անհրաժեշտ 
է գետի հունում արգելափակոցների տեղադրման համար: ՀՀ խոշոր գետերը, հատկապես 
իրենց ստորին հոսանքներում (Որոտան, Դեբեդ, Աղավնո, Թարթառ, Աղստև, Կարկառ, որոնք 
գտնվում են առաջնագծին ավելի մոտ) առանց ինժեներական միջոցների կիրառման 
դժվարանցանելի են հորդացումների ժամանակ:  

5) ՀՀ խոշոր գետերը միջին և վերին հոսանքներում հոսում են խորը կանիոններով և 
կիրճերով, որոնք դժվարանցանելի են և պաշտպանվող զորքերին թաքնվելու 
հնարավորություն են տալիս:   

6) ՀՀ բոլոր գետերն էլ նավարկելի չեն: Փոխարենը հարուստ են ջրաէներգետիկ 
պաշարներով: Օգտագործվում են ոռոգման, էներգետիկ նպատակներով և կենցաղում: Բոլոր 
այս նպատակներով ջրերի նպատակային և խելամիտ օգտագործումը նպաստելու է մեր 
երկրի տնտեսության զարգացմանը և պաշտպանունակության ամրապնդմանը, իսկ 
բացասական հետևանքները նկատելի են դառնալու հարևան հանրապետությունում:  

Հայտնի է, որ աշխարհագրական դիրքի պատճառով Հայաստանում շատ ջուր է 
հավաքվում, սակայն այդ նույն աշխարհագրական դիրքի (մասնավորապես`ռելիեֆի) պատ-
ճառով դրանք գետերի ու գետակների տեսքով հոսում են հանրապետությունից դուրս: 
Տարեկան մեր երկրից դեպի Ադրբեջան և Վրաստան (այնուհետև` նորից Ադրբեջան) հոսում է 
մոտ 6 - 6,5մլրդ մ3 ջուր: Հողերի անապատացման վտանգի առաջ կանգնած լինելով և 
ոռոգման խնդիրներ ունենալով հանդերձ՝ մենք պարզապես նվիրատվություն ենք անում մեր 
հարևաններին` իրենց այգիներն ու դաշտերը ջրելու, տնտեսությունը (մասնավորապես՝ 
ռազմական արդյունաբերությունը) զարգացնելու և բանակին սնելու համար: 
 Այս ամենը հաշվի առնելով հրամայական է դարձել համապատասխան ծրագրի 
մշակումը, որով մեր երկրից դուրս հոսող ջրերի մեծ մասը կպահվի Հայաստանի տա-
րածքում` զուգահեռաբար միանգամից լուծելով 2 խնդիր` Հայաստանի տնտեսության 
առողջացում և Ադրբեջանին զգալի նյութական, ֆինանսական և բարոյահոգեբանական 
խնդիրների ծագում: Եթե խորհրդային տարիներին մեր երկրի տնտեսությունը սպառել է 
4մլրդ մ3 ջուր, ապա այսօր օգտագործում է 1,5-2մլրդ մ3: Այսինքն՝ մենք իրական հնարավո-
րություն ունենք մինչև 3,5-4մլրդ մ3-ը սպառել կամ պահել մեր երկրի սահմաններում:  
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Հայտնի է, որ ցանկացած երկրի ջրային հաշվեկշիռը բաղկացած է ջրերի մուտքի և 
ելքի հարաբերակցությունից: Հայաստանի Հանրապետության ջրային հաշվեկշռում 
մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը կազմում է 18,5մլրդ մ3: Սրա 2/3-ը 
գոլորշիանում է (մոտավորապես 11մլրդ մ3): Միայն 7,1մլրդ մ3-ն է մնում է մակերևութային 
հոսքին և ստորերկրյա ջրերին: Եվս 1,4մլրդ մ3 ջուր ենք ստանում հարևան երկրներից 
(Արաքսի և Ախուրյանի աջակողմյան վտակների միջոցով): Այսպիսով ՀՀ տարեկան ջրային 
պաշարները կազմում են 8,5մլրդ մ3: Մեկ բնակչին (3մլն բնակչի հաշվարկով) ընկնում է 
2833,3մ3 ջուր: Աշխարհի շատ երկրների մեծ մասի համեմատությամբ դա փոքր թիվ է (թեպետ 
առավելություն ունենք Ադրբեջանի համեմատ, որտեղ այդ ցուցանիշը  1700 մ3 է): 

Մինչև 1990 թվականը Հայաստանում կառուցվել և գործել է 80 ջրամբար, 403 
պոմպակայան, 2221 խորքային և արտեզյան հորեր: Այս համակարգն այսօր ունի անմխիթար, 
երբեմն վթարային կամ արդեն ավերված վիճակ: Պոմպակայանները բարոյապես մաշված են, 
վերանորոգումն ու վերականգնումը փոքր ծավալներով են իրականացվում: Արդյունքում 
հոսանք շատ է ծախսվում, ջուր քիչ է մղվում, բարձրանում է ջրի ինքնարժեքը, որի վճարումը 
սոցիալական լուրջ խնդիր է գյուղացու և տնտեսվարողների համար: Ջուրը պահելու միակ 
հուսալի տարբերակը ջրամբարների կառուցումն է: Այն մեր պետության համար գերխնդիր 
պետք է հայտարարվի, որպեսզի հնարավոր լինի մեր երկիրն ու գյուղատնտեսությունը փրկել 
և պահպանել հետագա սերունդների համար: Ջրամբարների և ջրագծերի կառուցումը 
հնարավորություն կտա ջրերը պահել մեր երկրի տարածքում, այլապես ջրերը ոռոգելու են 
ուրիշների հողերը և աշխատացնելու են մեր թշնամիների ջրաղացները: Միայն Տավուշի և 
Լոռու մարզերից պոմպակայանների չաշխատելու կամ վատ աշխատանքի պատճառով 
ավելի քան 80մլն մ3 ջուր է հոսում հարևան հանրապետություններ, որտեղ ոռոգվում են մի 
քանի տասնյակ հազար հա հողատարածքներ: 

Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս կա 79 ջրամբար, որոնցից 5-ը 
էներգետիկ են, 2-ը՝ բնապահպանական, մնացածն ունեն ոռոգիչ նշանակություն: Հաշվի 
առնելով երկրաբանական կառուցվածքը, հողային ռեսուրսները, բնապահպանական խնդիր-
ները, գետային ցանցի վերը նշված առանձնահատկությունները և մի շարք այլ հանգա-
մանքներ, Հայաստանում հնարավոր է կառուցել ևս 40-45 ջրամբար, որոնցում կպահվի 
լրացուցիչ  350-400մլն մ3 ջուր: Եթե սրան ավելացնենք Արցախում գործող 2 ջրամբարներից 
բացի հնարավոր 10-12 ջրամբարի կառուցումը Աղավնո, Որոտան, Ողջի, Ծավ, Իշխանագետ, 
Կարկառ, Վարանդա, Թարթառ (ևս մեկը` Սարսանգից բացի) գետերի վրա, ապա զգալի 
դերակատարում կունենանք մեր տնտեսության վերակառուցման և մեր հարևանների` 
հիստերիայի մեջ ընկնելու գործում: Խորհրդային տարիներին, 2-2,3մլրդ մ3 ջուր է 
օգտագործվել ոռոգման նպատակով: Այդ ժամանակ մեր հանրապետությունում ոռոգվել է 
շուրջ 300 հազար հա, իսկ ներկայումս` տարբեր տվյալներով՝ հազիվ 140-180 հազար հա:  

Եվս մեկ անգամ անդրադառալով գետային ցանցի առանձնահատկություններին՝ 
դժվար չէ նկատել, որ ամռան գյուղատնտեսական աշխատանքների, ոռոգման անհրաժեշտ 
ժամանակահատվածում մեր հանրապետության գետերի մեծ մասը սակավաջուր են կամ 
չորացած, իսկ տարվա մյուս ժամանակահատվածում (հատկապես՝ գարնանը և ուշ աշնանը) 
գետերը հորդառատ են ու մեծ քանակությամբ ջրեր են հոսում հարևան երկրներ: Անմիջա-
կանորեն հարևան հանրապետություն հոսող գետերի սնումը հիմնականում ձնաանձրևային 
են. Դեբեդ՝ 54,5%, Աղստև՝ 65,0%,  Հախում՝ 64,1%, Ոսկեպար՝ 74,9% [2, էջ 208]: Մեր 
հանրապետության ջրերի ամբարման, ջրանցքների ցանցի զարգացման, պոմպակայանների 
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վերանորոգման ու ինքնահոս ոռոգման համակարգերի ներդրման արդյունքում,  ինչպես նաև 
Արցախից, Տավուշի և Վայոց Ձորի մարզերից անմիջականորեն դեպի Ադրբեջան և 
Նախիջևան հոսող գետերի վրա  ամբարտակների կառուցմամբ գարնան և աշնան ամիսներին 
ջրերի զգալի պաշարներ կուտակելով դրանք կարող ենք ամռան տապին օգտագործել մեր 
կարիքների համար` հակառակորդին զրկելով այնքան անհրաժեշտ կենարար հեղուկից: 
Աղստև, Կողբ, Վարագաջուր, Տավուշ, Սևջուր, Ջողազ (կազմավորվում է Ոսկեպար և 
Քարահան գետերի միախառնումով), Աղնջա, Արփա, Արածո, Թարթառ, Իշխանագետ, 
Խաչենագետ, Վարանդա, Կարկառ գետերի ափին կամ դրանց հարևանությամբ են գտնվում 
կամ այդ գետերի ջրերով են սնվում  ադրբեջանական ավելի քան 170 բնակավայր, այդ թվում՝ 
մեկ տասնյակից ավելի քաղաքներ, չհաշված այդ տարածքներում տեղակայված 
ադրբեջանական զինուժի ստորաբաժանումները: Այդ գետերի ջրերով են ոռոգվում ավելի 
քան 200-250 հազար հա հողատարածք: Ջրերի արգելափակումով կփոփոխվի մոտավորապես 
7 500 - 10 000կմ2 տարածքի միկրոկլիման, հողաբուսածածկը, այս ամենի արդյունքում և 
հետևանքով կմեծանա համաճարակի և մի շարք հիվանդությունների ռիսկը: Կառաջանա  
հողերի աղակալում, ճաքեր, որոնք հետագայում հանկարծակի (մարտական գործողություն-
ների հավանական սկզբից առաջ կամ ընթացքում) ջրի մեծ քանակությամբ բացթողնման 
հետևանքով ջրով լցվելուց հետո մեծ դժվարություններ կարող են առաջացնել հակառակորդի 
ստորաբաժանումների տեղաշարժման ընթացքում: Դեպի Կուր և Արաքս հոսող գետերի 
(Դեբեդ, Աղավնո, Որոտան, Ողջի, Մեղրի, Ծավ, Մեծամոր (Քասաղ), Ազատ, Վեդի, Հրազդան, 
Ախուրյան) ջրերի կարգավորմամբ (իմա՝ կրճատմամբ) հնարավոր է վնաս հասցնել 
Ադրբեջանի կենտրոնական շրջանների տնտեսությանը և բնակչությանը: Նյութական և բնա-
պահպանական վնասներին հետևելու է բնակչության խուճապը, հիստերիան, հոգեբանական 
ցնցումները, գաղթը: Մեր հարևանները ստիպված են լինելու երկրի արևմտյան հատվածների 
ոռոգման և տնտեսության նպատակով ավելի շատ օգտագործել Կուրի և Արաքսի ջրերը, ինչի 
հետևանքով կտուժեն երկրի ներքին շրջանները:   

Ժամանակին ադրբեջանական խորհրդային իշխանությունները հատուկ վարած 
քաղաքականության միջոցով հայաթափ են արել Արցախի (ԼՂԻՄ-ի) բազմաթիվ գյուղեր և 
հայերին զրկել իրենց դաշտերն ու այգիները ջրելու հնարավորությունից: <<Ջրային 
քաղաքականությունը>> կրել է բացահայտ բնույթ: Բաքվի իշխանությունների վարած 
քաղաքականության արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում 1970-80-ական թվականներին 
տեղի ունեցավ քաղցկեղային հիվանդությունների զգալի աճ: ԼՂԻՄ-ում 1975թ. 
ուռուցքաբանական բուժհաստատություններում հիվանդների թիվը կազմել է 90,7 մարդ 100 
հազար բնակչի հաշվով, իսկ Հայաստանում` 116,3, Ադրբեջանում` 107,8, Վրաստանում` 
108,8, Ուկրաինայում` 213,5, Բելառուսում` 178: Ղարաբաղյան շարժման նախաշեմին` 
1987թ., այդ թիվը ԼՂԻՄ-ում արդեն հասել էր 142 մարդու` 100 հազար բնակչի հաշվով: 1988թ. 
Վրաստանում այն հավասար էր 109,1, Ադրբեջանում` 105,7, Հայաստանում` 122,2 մարդու: 
ԼՂԻՄ-ում այս ցուցանիշի աճի գլխավոր պատճառը խմելու ջրի պակասը և որակն է: ԼՂ-ում 
լայն կիրառություն ուներ քլորը՝ որպես խմելու ջրի ախտահանիչ: Գետերի մեջ լցված քլորի և 
այլ քիմիկատների պատճառով շրջակա բնակավայրերի բնակիչները լուրջ վտանգի առաջ էին 
կանգնում: Պատահական չէ, որ քաղցկեղով հիվանդների թվաքանակով 1-ին տեղում 
մայրաքաղաք Ստեփանակերտն էր [5,6,8]: Ղայբալու գետը, որն սկիզբ էր առնում Շուշիի 
շրջանի տարածքում, ապահովում էր Ստեփանակերտի ջրի 50%-ը: Այդ գետի մեջ 
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բավականին մեծ չափաբաժնով էին լցվում բազմաթիվ քիմիական տարրեր, որոնք 
վնասակար ազդեցություն էին թողնում մարդկանց առողջության վրա:  

Այսպիսով, ջրային ռեսուրսների, մասնավորապես գետերի արդյունավետ 
օգտագործումը և կառավարումը Հայաստանի և Արցախի համար ունի կարևորագույն 
նշանակություն: Տնտեսության և ռազմական արդյունաբերության զարգացման, երկրի 
պաշտպանունակության ամրապնդման և հակառակորդին որոշակի վնասներ 
հասցնելու ողղությամբ մեզ համար այդքան մեծ կարևորություն ունեցող բնական 
ռեսուրսը օգտագործվում է անվերադարձ, ինչը ստիպում է ոլորտն ուսումնասիրող 
մասնագետներին և խնդրով զբաղվող կառույցներին ավելի ու ավելի մեծ  
ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներ ծախսել միավոր ջրի արդյունավետությունը 
բարձրացնելու համար:  
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ВОЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕК В АРМЕНИИ                                                  

                                                                            С. А.Суджян- к.г.н., докторант, ЕГУ, МО РА 
 

Ключевые слова: водный барьер население, река, озеро, тактика, война, водный объект, 
стратегия, экономика.  
Аннотация. В статье представлены роль и значение водных ресурсов РА и, в частности,  
военно-географическая оценка рек. Tакже представлены основные характеристики речной 
сети РА. Реки Армении имеют как экономическое, так и политическое значение. Сегодня 
вокруг Республики Армения сложилась  сложная военно-геополитическая ситуация и 
речная сеть страны приобрела исключительно важное значение в конфликтных ситуациях.  
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THE MILITARY-GEOGRAPHICAL ASSESSMENT OF RIVERS IN ARMENIA 
S.Sujyan, PhD (geography), doctorate, YSU, Ministry of Defence of the RA 
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Keywords: water barrier population, river, lake, tactics, war, water object, military-

geographical, strategy.   
Annotation: The article presents the role and significance of the RA water resources and, in 

particular, the rivers, their military-geographical assessment. The main characteristics of the RA river 
network are presented. The rivers of Armenia have both economic and political significance. Today, the 
difficult military-geopolitical situation has been developed around the Republic of Armenia and the 
country's river network has gained exceptional significance in terms of having some leverage in this 
conflict.  
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Բանալի բառեր. անտառային էկոհամակարգային ծառայություններ, էկոհամակար-

գային մոտեցում, անտառկառավարման պլան, կենսաբազմազանության պահպանություն: 
 Վերջին տարիներին կտրուկ աճել է էկոհամակարգերի դերի ու արժեքի, ինչպես նաև  
դրանց ծառայությունների միջոցով կյանքի որակի բարելավման նկատմամբ հանրության 
հետաքրքրությունը: Հայաստանում էկոհամակարգային մոտեցման համակողմանի ըմբռ-
նումը և հեռանկարային կառավարման փորձը բացակայում է: Ներկայումս անտառային ԷԾ-
ների համալիր նշանակությունը՝ հատկապես նրանց կողմից կենսապայմանների ապա-
հովումը Հայաստանում դեռևս չունի տնտեսական կոնկրետ դրսևորում, ինչը հանգեցնում է 
էկոհամակարգերի թերգնահատմանը, խախտմանը և կենսաբազմազանության աղքա-
տացմանը:   

Չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ ռազմավարական որոշ փաստաթղթեր անդրա-
դարձել են ԷԾ–ների կարևորության խնդրին, այնուամենայնիվ ազգային մակարդակով 
գործնականում բացակայում են  դրանց տնտեսական  արժեքի համապարփակ ընկալումն ու 
ներդրման տնտեսական մեխանիզմները:   

Բացառություն չէ նաև անտառային ոլորտը, որտեղ չեն կիրառվում էկոհամակարգերի 
կայուն կառավարման համալիր մոտեցումները և ԷԾ-ների գնահատման արդյունքները, ԷԾ-
ների տնտեսական ներուժը չի հանդիսանում երկրի տնտեսական քաղաքականության 
բաղադրիչ, անտառային կենսաբազմազանության և բնական ապրելավայրերի 
պահպանությունը չեն դիտարկվում որպես գերակա խնդիրներ [1]: 

Մինչդեռ անտառային էկոհամակարգերը հանդիսանում են ազգային բնական և 
սոցիալական կապիտալի կարևոր բաղադրիչը և դրանց կողմից տրամադրվող էկոլոգիական 
ծառայությունները պետք է համալրեն ազգային տնտեսությունը և նպաստեն շրջակա 
միջավայրի և կենսաբազմազանության հետագա պահպանությանը և վերականգնմանը:  

Ստորև ներկայացվում է հիմնական Էկոհամակարգային ծառայությունների 
համեմատական բնութագիրը` ներկայումս կիրառվող անտառկառավարման (business as 
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usual/ BAU) [4] և էկոհամակարգերի կայուն կառավարման (sustainable ecosystem 
management/SEM) [3] տարբերակների դեպքում։  

Աղյուսակ 1 
Էկոհամակարգային ծառայությունների համեմատական բնութագիրը BAU և SEM 

տարբերակների դեպքում 
Էկոհամակարգային 
ծառայությունների 

տեսակը 
 

Բացեր և վտանգներ՝ 
Ներկայումս կիրառվող 
անտառկառավարման 

պրակտիկա (BAU) 

Հնարավորություններ՝  
էկոհամակարգերի կայուն կառավարում 

(SEM) 
 

I. Ապահովող՝ էկոհամակարգերից ստացվող  նյութական օգուտներ 
Սննդի տրամադրում 
/պտուղ, հատա-
պտուղներ, կերային 
բույսեր, ձուկ, 
որսամիս և այլն/  
 

Չկանոնակարգված օգտա-
գործում, ապօրինի որսա-
գողություն և հավաք, ան-
տառհատումներ, ապրելա-
վայրերի կրճատում, կեն-
սաբազմազանության 
կորուստ  

Կենսաբազմազանության ապրելա-
վայրերի և աճելավայրերի բարելավում, 
ԷԾ-ների որակի և քանակի  աճ, 
տեղական բնակչության կենսամակար-
դակի աճ  
 

Ջուր /խմելու, ոռոգ-
ման; աղբյուրներ, 
գետակներ, հան-
քային ջրեր/ 

Ապօրինի հատումներ,  
էրոզիա, սելավներ, աղբ-
յուրների չորացում, խմելու 
և ոռոգման ջրի պակաս, 
ջրային կենսաբազմա-
զանության կորուստ  
 

Անտառապատման և անտառվե-
րականգնման, անտառների պահպա-
նության միջոցով ջրային հոսքերի 
կարգավորում, ջրերի որակական և 
քանակական ցուցանիշների բարելավում, 
տեղական բնակչության համար խմելու և 
ոռոգման ջրի ապահովում 

Անմշակ նյութեր՝ 
հումք/վառելափայտ, 
շինափայտ, անաս-
նակեր, այլ նյութեր/  
 

Անտառածածկի կրճա-
տում, գերարածեցում, կար-
ճաժամկետ օգուտների 
վրա հիմնված տնտես-
վարում  

Կայուն անտառկառավարում,  անտառի   
հատկանիշների պահպանություն ռե-
սուրսների երկարաժամկետ 
խնայողական օգտագործում 

Գենետիկական  
պաշարներ 

Ապօրինի հավաք, չկա-
նոնակարգված և ապօրինի 
հատումներ, ռեսուրսների 
սպառում 

Անտառածածկ տարածքների, 
գենետիկական պաշարների 
պահպանություն, կրճատման 
վտանգների կանխարգելում և վերացում 

II. Կարգավորող՝էկոհամակարգային գործընթացների կարգավորումից ստացվող  օգուտներ 
Օդի որակի կարգա-
վորում /փոշու, ար-
տանետումների  
կլանում/ 

Անտառածածկի, անտառ-
ների կազմի և կառուց-
վածքի փոփոխությունների  
հետևանքով օդի որակի և 
կլիմայի կարգավորման, 
CO2-ի կլանման կարո-
ղության կրճատում 

ԲՀՊՏ ռեժիմների կիրառման, անտա-
ռածածկի ավելացման, հատումների 
կրճատման, անտառների պահպանու-
թյան միջոցով օդի որակի բարելավում, 
կլիմայի կարգավորման կարողության և 
ծավալների աճ, անտառային գեոհա-
մակարգերի ինքնակարգավորման և 
ինքնավերականգնման հատկանիշների 
պահպանում 

Կլիմայի կարգավո-
րում /ջերմային բա-
լանսի և խոնավու-
թյան  կարգավորում, 
ածխածնի երկօքսիդի 
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(CO2) կլանում / 
Մակերևութային և 
ստորերկրյա  ջրերի 
կարգավորում  /հոս-
քի ինտենսիվություն 
և սեզոնային բաշ-
խում, բնական դրե-
նաժի ապահովում, 
երաշտների կան-
խում/  

Ապօրինի հատումներ,  
աղբյուրների չորացում, 
ոռոգման ջրի պակաս, 
երաշտների հաճախա-
կանություն 

Ջրային հոսքերի կարգավորում, ջրերի 
որակական և քանակական 
ցուցանիշների բարելավում, ոռոգման, 
տեխնիկական, կենցաղային և էներգետիկ 
նպատակներով ջրերի ապահովում 

Բնական աղետներ 
/երաշտներ, սո-
ղանքներ, սելավներ, 
փոշու ամպեր, 
հրդեհներ և այլն/  

Անտառածածկի, անտառ-
ների կազմի և կառուց-
վածքի փոփոխությունների 
հետևանքով երաշտների, 
սելավների, սողանքների 
հաճախականության աճ 

Անտառածածկի ավելացման, 
անտառների պահպանության և 
վերականգնման միջոցով բնական 
աղետների հետևանքների մեղմացում և 
կանխարգելում 

Էրոզիա /հողի վերին 
շերտի տեղատարում, 
ձորակների 
առաջացում/  

Արոտների և խոտհարքերի 
գերշահագործման, չկա-
նոնակարգված և ապօրինի 
հատումների (հատկապես 
մեծ թեքության լանջերի 
վրա) արդյունքում հողի 
էրոզիա 

Անտառապատման/վերականգնման 
/պահպանության միջոցով բնական 
էրոզիայի կանխարգելում, հողում CO2 – ի 
պարունակության պահպանում և դրա 
աճի ապահովում 

Ապրելավայրերի 
/աճելավայրերի 
ապահովում /պո-
պուլյացիաների 
կենսացիկլի ապա-
հովում, միգրացիա և 
այլն/  

Կենսաբազմազանության 
տեսակների և քանակների 
կրճատում, անտառածած-
կի կրճատում, անտառների 
կազմի և կառուցվածքի փո-
փոխություն և հատվա-
ծայնության (ֆրագ-
մենտացիա) ավելացում 

Ապրելավայրերի վերականգնում, 
կենդանիների միգրացիոն ուղիների 
պահպանություն, հատուկ 
պահպանության ռեժիմների կիրառում 

Վնասատուների,  
հիվանդությունների 
և համաճարակների 
կանխարգելում 

Չկանոնակարգված և 
ապօրինի հատումների 
հետևանքով վնասատու-
ների և հիվանդությունների 
տարածում, սերմերի 
որակազրկում 

Վնասատուների և հիվանդությունների 
դեմ պայքարի միջոցառումների 
պլանավորում, արդյունավետության 
բարձրացում, ծառուտների առողջացում, 
անտառի բնական վերականգնման 
հատկանիշների բարելավում 

III. Մշակութային ծառայություններ՝ոչ նյութական օգուտներ հոգևոր հարստացման, 
գիտահետազոտական գործունեության իրականացման, ռեկրեացիայի, գեղագիտական փորձի 

և այլնի միջոցով 
Գեղագիտական 
արժեքներ 

Հատումների, էրոզիայի, 
սելավների, հիվանդու-
թյունների տարածման 

Անտառվերականգնում, անտառածածկ 
տարածքների ավելացում, մասնակցային 
կառավարման սկզբունքների և 
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հետևանքով անտառային 
լանդշաֆտների և բնա-
պատկերների խաթարում 

ներգրավման ապահովում 

Հոգևոր և կրոնական 
արժեքներ 

Անտառային 
լանդշաֆտների 
դեգրադացիա,  խաթարում 
 

Իրազեկության բարձրացում, կրթական 
ծրագրերի իրականացում, անտառային 
լանդշաֆտների վերականգնում 
 

Գիտաճանաչողական 
և կրթական արժեք-
ներ 
Ռեկրեացիա և 
էկոտուրիզմ 

Չկանոնակարգված տու-
րիզմ, անտառածածկի 
կրճատում, լանդշաֆտների 
խաթարում և աղտոտում, 
անտառային լանդշաֆտ-
ների ռեկրեացիոն 
պոտենցիալի նվազում 

Տուրիզմի կառավարման ծրագրերի 
իրականացում, տարածքների 
ռեկրեացիոն գոտիավորում, 
համայնքների ներգրավում, տեղական 
կարողությունների հզորացում, 
ծառայությունների տրամադրում 

IV. Աջակցող/նպաստող ծառայություններ՝ծառայություններ, որոնք անհրաժեշտ են 
էկոհամակարգային այլ ծառայությունների գործարկման համար 

Հողագոյացում Անտառների դեգրադացիա, 
անտառածածկ տարածք-
ների կրճատում, էրոզիա, 
հողագոյացման 
երևույթների խախտում 

Դեգրադացված անտառների վերա-
կանգնում, անտառածածկ տարածքների 
ավելացում, հողերի խախտման երևույթ-
ների կանխարգելում, անտառների 
աճման և վերականգնման պայմանների 
բարելավում, անտառվերականգնման 
միջոցառումների շնորհիվ անտառային 
հողերի բարելավում 

Սննդարար նյութերի 
շրջանառություն 

Անտառածածկի, անտառ-
ների կազմի և կառուց-
վածքի փոփոխությունների 
հետևանքով սննդարար 
նյութերի շրջանառության 
խախտում, հողերի 
բերրիության նվազում 

Ապօրինի անտառհատումների և արա-
ծեցումների կանխարգելում, անկանոն 
զբոսաշրջության և ՈՓԱԱ–յի օգտա-
գործման կանոնակարգում, խոտհարքերի 
ու արոտավայրերի բուսական կազմի 
բազմազանության ապահովում 

Ջրի շրջանառություն Անկանոն հատումներ, 
ծառուտների կողմից խո-
նավության կլանման և 
պահպանման ռեժիմի 
խախտումներ, աղբյուր-
ների չորացում, էրոզիա, 
հեղեղումներ 

Անտառածածկ տարածքների ավելացում, 
ապօրինի անտառհատումների 
կանխարգելում, ծառուտների բնական 
վերականգնման հատկանիշների 
պահպանում, ջրի շրջանառության 
հավասարակշռում 

Ֆոտոսինթեզ Անտառածածկի 
կրճատում, ածխածնի 
երկօքսիդի (CO2) կլանման 
նվազում, լույսի և 

Անտառվերականգնում, անտառածածկ 
տարածքների ավելացում, ածխածնի 
երկօքսիդի (CO2) կլանման ավելացում, 
օրգանական նյութերի կուտակման 
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էներգիայի շրջանառության 
խախտում, թթվածնի 
արտազատման նվազում 

ծավալների աճ,  էներգիայի և նյութերի 
շրջանառության կարգավորում 

 
Անտառային ոլորտի վերլուծությունները /BAU և SEM սցենարների համեմատություն, 

աղյուսակ 1/ ցույց են տալիս, որ ոլորտի կառավարումը չի համապատասխանում բազմա-
նպատակ անտառօգտագործման սկզբունքներին: Կառավարման ներկա գործընթացների 
շարունակումը չի նպաստում անտառների կողմից էկոհամակարգային ծառայությունների 
տրամադրմանը, բնափայտի արտադրությունը շարունակում է մնալ ոլորտի եկամտի 
հիմնական աղբյուր և տնտեսվարման միջոց՝ խոչընդոտելով կայուն անտառօգտագործմանը:  

Անտառկառավարման բնագավառում պետք է որդեգրվեն էկոհամակարգային 
մոտեցումները՝ որպես կառավարման օբյեկտ դիտարկելով ոչ թե ծառուտը կամ բնափայտի 
արտադրությունը, այլ անտառային ամբողջական էկոհամակարգը` բիոտիկ և աբիոտիկ բոլոր 
բաղադրիչներով հանդերձ:  

Այդ նպատակով պետք է վերանայել անտառկառավարման պլանների մշակման 
գործընթացը և գործող հրահանգը: Ներկայումս մշակվող անտառկառավարման պլաններում 
պետք է ընդգրկվեն էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման, բնապահպանական 
բարձրարժեք անտառների առանձնացման բաժիններ: 

Ներկայումս ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (UNDP-GEF) «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման 
ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» (ԿԱԾ) ծրագրի շրջա-
նակներում իրականացվում է Լոռու և Տավուշի մարզերի անտառտնտեսությունների ան-
տառկառավարման պլանների վերանայման աշխատանքներ, որտեղ առաջին անգամ հաշվի 
են առնվում նաև կենսաբազմազանության, էկոհամակարգային ծառայությունների, կլիմայի 
փոփոխության և համայնքների կողմից պաշարների օգտագործման նկատառումները [5]: 

Հայաստանում ձևավորված ներկա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վերլուծություն-
ները ցույց են տալիս, որ մոտ ապագայում անտառային ոլոլորտում ԷԾ – ների վճարային 
համակարգի ներդրման պրակտիկան կարող է ընթանալ որոշակի դժվարություններով և կրել 
միայն մասնակի բնույթ։ Համենայն դեպս ԷԾ-ների վճարային համակարգը դժվար կամ 
անհնար կլինի կիրառել անտառային ԷԾ-ներից օգտվող համայնքների նկատմամբ։ 
Այնուամենայնիվ, կարելի է քննարկել այդ համակարգի կիրառումը տնտեսվարող 
սուբյեկտների նկատմամբ (օրինակ ՀԷԿ-երի), իսկ հավաքված միջոցները կարող են ուղղվել 
ԷԾ-ների պահպանմանը կամ վերականգնմանը: 
 Որոշ կոնկրետ դեպքերում անհրաժեշտ է իրականացնել անտառային էկոհամա-
կարգերի տնտեսական գնահատում, որը կարող է հիմնավորել կոնկրետ անտառային էկո-
համակարգի տնտեսական նպատակով չօգտագործելը կամ այլընտրանքային օգտա-
գործումը՝ երկար ժամկետում ավելի մեծ օգուտներ ստանալու համար։ Նման գնահատումներ 
կարող են իրականացվել նաև անտառային ԲՀՊՏ—ներում [2], որոնց մեծ մասը ներկայումս 
օգտագործվում է որպես անտառտնտեսության մի մաս՝ առանց համապատասխան 
պահպանության ռեժիմների կիրառման և առանց հատուկ ուշադրություն դարձնելու այնտեղ 
առկա կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային արժեքների վրա։ Նույնը վերաբերվում 
է բարձր բնապահպանական արժեք ունեցող անտառային տարածքներին. դրանց ԷԾ-ների 
գնահատումը կարող է հիմնավորել որոշակի պահպանության ռեժիմների կիրառումը: 
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Аннотациа: В статье представлены возможности для интеграции услуг лесных экосистем в 
лесной план. Сделан сравнительный анализ сценария текущей практики управления лесного 
хозяйства и устойчивого управления экосистем, а также представлены соответствующие 
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Annotation: The article presents opportunities for integration of forest ecosystem services into forest 
management plans. Made a comparative analysis of the Current Management Practices for forestry 
management (BAU) and Sustainable Ecosystem Sustainability (SEM) scenarios, were presented relevant 
recommendations on integration of forest ecosystem services in forest management plans.  
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Բանալի բառեր. տեղական ինքնակառավարում, ապակենտրոնացում, ծառա-

յությունների որակ, հանրային ֆինանսների կառավարում, ծրագրային  բյուջետավորում, 
համայնքի զարգացման ծրագիր, ֆինանսական համահարթեցում:  

Տնտեսության կառավարման նախկին համակարգի պայմաններում տնտեսության 
տարածքային ոչ լիարժեք ինքնակառավարումը և վերջինիս ձևական բնույթ կրելը հանգեցրել 
էին տեղական ֆինանսական համակարգի դերի անտեսման  [9]: Չնայած վերջին տարիների 
բյուջետային իրավահարաբերությունների նորմատիվ-իրավական կարգավորման և մեթո-
դական ապահովման զարգացմանը՝ ներկայումս հանրային ֆինանսների ամբողջական հա-
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մակարգի ձևավորման գործընթացը դեռ չի ավարտվել [11]: Աշխարհի զարգացման տեմ-
պերին համահունչ վերափոխումներ իրականացնելու նպատակով՝ ՀՀ-ում տեղական ինքնա-
կառավարման հետ կապված հարցերն առավել կարևորվում են ներկա պայմաններում, ինչն 
էլ ենթադրում է համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ամրագրվում են 
բարեփոխումների շարունակական ապահովման գործընթացում:  

Համաձայն  2015  թվականի դեկտեմբերի  6-ին հանրաքվեով հաստատված սահմա-
նադրական փոփոխությունների՝ 179-րդ հոդվածում ամրագրվել է, որ տեղական ինքնա-
կառավարումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավունքն ու կարողությունն է՝ 
համայնքի բնակիչների շահերից ելնելով, Սահմանադրությանը և օրենքներին համա-
պատասխան, սեփական պատասխանատվությամբ լուծելու համայնքային նշանակության 
հանրային հարցերը: Նշենք նաև, որ տեղական ինքնակառավարումն իրականացվում է 
համայնքներում: ՀՀ Սահմանադրությամբ կարևորվում է նաև համայնքի գործերի 
կառավարմանը համայնքի բնակիչների անմիջական մասնակցությունը: Այս առումով, նրանք 
կարող են անմիջականորեն մասնակցել համայնքի գործերի կառավարմանը՝ համայնքային 
նշանակության հանրային հարցերը տեղական հանրաքվեով լուծելու միջոցով [1]:  

Ըստ <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի՝ տեղական ինքնա-
կառավարումը համայնքային հարցերը լուծելու ոչ միայն իրավունք է, այլ նաև՝ կարողություն: 
Առաջին դեպքում անհրաժեշտ է կարևորել տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
լիազորություննրի շրջանակը, իսկ երկրորդ դեպքում՝ համայնքների ֆինանսական 
հնարավորությունների բարելավման մոտեցումները: <<Տեղական ինքնակառավարման 
մասին>> ՀՀ օրենքը 2002 թվականից մինչև 2017 թվականը փոխվել է 57 անգամ: Օրենքի 
շրջանակներում ամրագրվել են համայնքի ղեկավարի տասնյակ նոր լիազորություններ. 
արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 
պաշտպանության, զբոսաշրջության, սոցիալական և մի շարք այլ ոլորտներում [2]:  

Այս տեսանկյունից կարևորվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
պարտադիր, կամավոր, պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների և դրանց 
իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների համապատասխանության 
ապահովումը: Երկարաժամկետ քաղաքականության իրականացման համար անհրաժեշտ է 
տարածքային զարգացման ֆինանսավորման համակարգի բարելավում, ինչը ենթադրում է 
մի կողմից տարածքային զարգացմանն ուղղվող պետական միջոցների, իսկ մյուս կողմից` 
նույն նպատակին ուղղվող դոնոր հանրույթի և մասնավոր ներդրումների համակարգում: 

Ինչպես 1995 թվականին, այնպես էլ 2005 թվականին Սահմանադրության 
փոփոխություններում տեղական ինքնակառավարմանը նվիրված էին 104-110 հոդվածները, 
սակայն, վերջիններիս բովանդակությունները ունեին նշանակալի տարբերություններ: 
Տնտեսական և ֆինանսական հիմքերի ձևավորման տեսանկյունից, եթե 1995 թվականի 
Սահմանադրության` տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող դրույթներում համայնքի 
բյուջեի եկամուտների վերաբերյալ նշումները պարզապես բացակայում էին, ապա 2005 
թվականի խմբագրությամբ համայնքներն իրենց բյուջեները ձևավորում են ինքնուրույն, 
իրավունք ունեն սահմանել տեղական հարկեր, տուրքեր և վճարներ: ՀՀ սահմանադրական և 
<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի վերջին փոփոխությունները չեն 
նախատեսում եկամտի նոր աղբյուրներ: 

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման ֆինանսական համակարգի 
բարեփոխումների գնահատականը կարելի է տալ՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 
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ծրագրով նախատեսված տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող դրույթների 
կատարումը: Կառավարության ծրագրով ամրագրված է, որ պետք է շարունակվի տեղական 
ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխման և իշխանության ապակենտրոնացման 
քաղաքականության իրականացումը՝ նպատակ ունենալով ընդարձակելու տեղական 
ինքնակառավարման համակարգում բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների 
ընդգրկումն ու որակը։ Տարածքային կառավարման բնագավառում ՀՀ կառավարությունը 
նախատեսում է նախաձեռնել մարզային և համայնքային զարգացման ծրագրերի 
համատեքստում ՝պետական և այլ աղբյուրներից ֆինանսավորման հաշվին սոցիալ-
տնտեսական զարգացմանը միտված ծրագրեր:  

Ապակենտրոնացման աստիճանի գնահատման հիմնական ցուցանիշները երկուսն են՝ 
• տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ըստ ոլորտների վերապահված 

լիազորությունների թիվը, 
• համայնքների բյուջեների ծախսերի տեսակարար կշիռը հանրային ծախսերում և/կամ 

ՀՆԱ-ում [10]: 
Համայնքի զարգացման գլխավոր գրավականը բյուջեն է: Համայնքների բյուջեները 

հանդես գալով համախմբված բյուջեի կազմում՝ որպես ՀՀ բյուջետային համակարգի երկրորդ 
մակարդակի բյուջեների համախումբ, վերջին տարիներին նպաստել են համախմբված 
բյուջեի ծավալի ավելացմանը: Մասնավորապես, ներկայացնենք ՀՀ համախմբված բյուջեի 
փաստացի ցուցանիշները և դրանց տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի նկատմամբ:  

Աղյուսակ 1. 
ՀՀ համախմբված բյուջեն բնութագրող ցուցանիշները [7] /մլրդ դրամ/ 

Ցուցանիշներ 2012 2013 2014 2015 2016 
Համախմբված բյուջեի եկամուտներ 975,1 1101,7 1178,2 1201,7 1205.8 

Պետական բյուջեի եկամուտներ 946,2 1071,4 1144,8 1167,7 1171.1 
Համայնքների բյուջեների եկամուտներ 95,5 105,8 114,4 128,2 128.6 
Համախմբված բյուջեի ծախսեր 1036,9 1170,6 1268,8 1444,0 1485.2 

Պետական բյուջեի ծախսեր 1006,1 1142,9 1235,0 1409,0 1449.4 
Համայնքների բյուջեների ծախսեր 97,4 103,1 114,6 129,2 130.2 

              %`ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
Համախմբված բյուջեի եկամուտներ 22,9 24,2 24,4 23,8 23.7 

Պետական բյուջեի եկամուտներ 22,2 23,5 23,7 23,2 23.1 
Համայնքների բյուջեների եկամուտներ 2,2 2,3 2,4 2,5 2.5 

Համախմբված բյուջեի ծախսեր 24,3 25,7 26,3 28,6 29.2 
Պետական բյուջեի ծախսեր 23,6 25,1 25,6 28,0 28.5 

Համայնքների բյուջեների ծախսեր 2,3 2,3 2,4 2,6 2.6 
 

Ինչպես տեսնում ենք,  բացարձակ ցուցանիշների աճ արձանագրվել է բոլոր 
տարիներին, իսկ 2015-2016 թվականներին նկատվում է համախմբված և պետական 
բյուջեների եկամուտ/ՀՆԱ ցուցանիշների նվազում: Համայնքների սեփական եկամուտների 
տեսակարար կշիռը բավական փոքր է ընդհանուր եկամուտների կազմում և աննշան է 
համախմբված բյուջեի կազմում: Սակայն նշենք, որ վերջին տարիներին համայնքների 
բյուջեների ծավալային փոփոխությունները նպաստել են համախմբված բյուջեի ծավալի 
կայուն ավելացմանը:  
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Աղյուսակ 2. 
Համայնքների բյուջեների եկամուտները  ՀՀ համախմբված բյուջեի կազմում [4;5] 

/մլրդ դրամ/  
Ցուցանիշներ 2012 

փաստ. 
2013 

փաստ. 
2014 

փաստ. 
2015 

փաստ. 
2016  

փաստ. 
Համախմբված 

բյուջեի 
եկամուտներ 

 
975.1 

 
1,101.7 

 
1,178.2 

 
1,201.7 

 
10205.8 

Համայնքների 
բյուջեների 
սեփական 

եկամուտներ 

 
28.9 

 
30.4 

 
33.4 

 
34.0 

 
3.4.7 

Դա համահունչ է պեության կողմից որդեգրված եկամտային քաղաքականության 
հիմնական ուղղվածությանը, այն է՝ ապահովել բյուջեի եկամտային մասը առավելապես 
ներքին ռեսուրսների հաշվին: Այդ միտումը կպահպանվի նաև երկարաժամկետ հատվածում՝ 
հաշվի առնելով համախմբված բյուջեի հեռանկարային կանխատեսումային ցուցանիշները:  

Աղյուսակ 3. 
2014-2025թթ. համախմբված բյուջեի ռեսուրսային շրջանակը /ՀՆԱ %/ 
Ցուցանիշներ 2014 2017 2021 2025 
Եկամուտներ 24,9 25,0 26,5 27,9 

Ծախսեր 27,4 26,8 28,2 29,3 
Փոխառու միջոցներ 2,5 1,8 1,8 1,3 

 
Տեղական ինքնակառավարման ֆինանսական համակարգի վիճակը բնութագրող 

կարևորագույն ցուցանիշներից է նաև մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի մեծությունը, մեկ շնչի հաշվով 
համայնքի բյուջեի եկամուտը և ծախսը, որը անցումային շրջանի սկզբնական փուլում 
բավական ցածր մակարդակի վրա էր, և չնայած վերջին տասնամյակում արձանագրված 
դրական փոփոխություններին, այնուհանդերձ, այն հեռու է բավարար լինելուց:        

Աղյուսակ 4. 
Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի հարաբերակցությունը միջին հանրապետականի նկատմամբ 

ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում, տոկոս [6]  
Ցուցանիշներ 2015 2017 2021 2025 
Ընդամենը ՀՀ 100 100 100 100 

Երևան 136,0 127,6 123,5 121,8 
Արագածոտն 79,0 79,3 84,6 92,0 

Արարատ 74,3 81,1 84,1 87,1 
Արմավիր 68,3 74,6 77,4 80,2 

Գեղարքունիք 75,9 83,3 85,6 87,1 
Լոռի 58,3 69,3 91,5 100,5 

Կոտայք 83,4 90,2 91,9 93,5 
Շիրակ 61,4 70,4 79,7 85,6 
Սյունիք 130,6 125,8 119,5 115,8 

Վայոց ձոր 62,7 71,6 79,6 83,3 
Տավուշ 68,2 78,3 81,2 84,2 
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Ըստ ՀԶԾ նպատակադրումների 2017 թվականին շնչային ՀՆԱ-ների մարզային 
մակարդակները միջին հաշվով կկազմեն միջին հանրապետական շնչային ՀՆԱ-ի շուրջ 85 
տոկոսը,  2021 թվականին՝ 90 տոկոսը, իսկ 2025 թվականին՝ 94 տոկոսը: Դա հնարա-
վորություն կտա թիրախային մարզային զարգացման անհամաչափությունները հասցնել 
հնարավոր նվազագույնի: Ըստ վերոնշյալ զարգացումների թույլ զարգացած համայնքների 
զարգացման տեմպերը առաջանցիկ են լինելու համեմատաբար ավելի զարգացած 
համայնքների աճի տեմպերից: 

 Հայաստանի տարածքների բնակլիմայական առանձնահատկությունները, արտադ-
րողական ուժերի ու բնական ռեսուրսների անհամաչափ բաշխումը, տնտեսական զար-
գացման, սոցիալական, ժողովրդագրական ու մշակութային տարբերությունները պայմանա-
վորել են տարածքային միավորների զարգացման մակարդակների անհամաչափություններ և 
անհրաժեշտություն են առաջացրել մշակելու տարածքների անհամաչափությունների 
մեղմմանն ուղղված գործողություններ [8]: Տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
անհամաչափությունը խոչընդոտում է երկրի ներքին սոցիալական ու տնտեսական 
կայունությանը և նույնիսկ անվտանգությանը՝ նպաստելով տնտեսապես թույլ զարգացած 
տարածքներից բնակչության անցանկալի արտահոսքին:  

Ըստ Ֆրիդոմ Հաուզ կազմակերպության հրապարակած «Ազգերն անցումային 
շրջանում» տարեկան զեկույցների, ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգը 2005-
2010թթ. շարունակաբար գնահատվել է 5.50 միավոր, ներկայումս այդ ցուցանիշը փոքր-ինչ 
բարելավվել է, բայց դա դեռևս նշանակում է, որ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման հա-
մակարգը ավտորիտարից ժողովրդավարական կառավարման համակարգին անցման 
փուլում է [12]:  

Ավելի քան 900 համայնքներից շատերն ունեն սակավաթիվ բնակչություն, 
տրանսպորտային և այլ անբավարար ենթակառուցվածք, և որպես հետևանք, սեփական 
բավարար բյուջե ձևավորելու և համայնքային նշանակության խնդիրներ լուծելու 
տնտեսական անբավարար ներուժ: Այս համատեքստում կարևորվում է նաև համայնքների 
խոշորացումը, քանի որ բազմաթիվ փոքր և թույլ համայնքների գոյությունը շարունակում է 
մնալ կառուցվածքային խնդիր. դրանցում տեղական իշխանությունների կողմից մատուցվում 
են սահմանափակ քանակով ծառայություններ: Համայնքների խոշորացման առաջին քայլն 
իրագործվեց 2016 թվականին, երբ 18 համայնքներ խոշորացվեցին ավելի քան 140 
համայնքներով,  2017 թվականին առաջին անգամ ներկայացվեցին խոշորացված բյուջեներ՝ 
կազմված զարգացման լավագույն ծրագրերի հիման վրա: Մինչև 2019 թվականը 
նախատեսվում է ավարտել համայնքների խոշորացման գործընթացը, իսկ մինչև 2017-2022 
թվականները՝ ձևավորել միջհամայնքային միավորումներ:   

Այժմ առավել մանրամասն աղյուսակ 5–ում ներկայացնենք համայնքների բյուջեների 
կատարման վերաբերյալ ցուցանիշները:  

Համայնքի բյուջեի ոչ բավարար միջոցները թույլ չեն տալիս տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին լիարժեք իրականացնել օրենքով իրենց վերապահված 
լիազորությունները և մատուցել բավարար հանրային ծառայություններ: Այս պարագայում 
առանձնահատուկ դերակատարություն ունեն պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին 
համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները: Ֆինանսական համահար-
թեցումը լայն կիրառություն է գտել բազմաթիվ երկրներում: Մեր համար առանձնահատուկ է 
եվրոպական երկրների փորձն ու կիրառվող մեխանիզմները, որոնք համա-
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պատասխանեցված են <<Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի>> 
պահանջներին: Եվրոպական երկրների մեծ մասը համահարթեցնում է ոչ միայն եկա-
մուտները, այլ նաև հաշվի է առնում համայնքների ծախսային առանձնահատկությունները: 

Աղյուսակ 5. 
Համայնքների բյուջեների եկամուտները և ծախսերը 01.01.2016թ.-31.12.2016թ. 

ժամանակահատվածի համար  [13] 
/մլրդ դրամ/ 

Ցուցանիշներ Տարեկան 
հաստատված 

պլան 

Տարեկան 
ճշտված 

պլան 

Փաստացի Կատարո 
ղական 

1. Ընդամենը եկամուտներ 129,1 127,9 128,6 100,6 
1.1 Հարկեր և տուրքեր  25,0 24,7 24,6 99,3 

1.1.1 Գույքային հարկեր 20,2 20,1 20,1 99,8 
1.2 Պաշտոն. դրամաշնորհներ  56,8 55,4 55,3 99,8 

1.2.1 Ֆին. համ. դոտացիաներ 46,9 47,1 47,1 100.0 
1.3 Այլ եկամուտներ 47,3 47,7 48,8 102,1 

2. Ընդամենը ծախսեր 134,6 137,1 130,2 94,9 
2.1 Ընթացիկ ծախսեր 127,3 124,3 123,3 99,1 
2.2. Ոչ ֆին. ակտ. գծով ծախսեր 15,0 21,6 13,1 60,4 

 
 
1998թ.-ից սկսած Հայաստանի Հանրապետությունում գործում էր <<Ֆինանսական 

համահարթեցման մասին>> ՀՀ օրենքը, որը սկզբում քիչ թե շատ համապատասխանում էր 
նորաստեղծ տեղական ինքնակառավարման համակարգի պահանջներին, սակայն 
զարգացումների ներկա փուլում այն լուրջ լրամշակման և վերափոխման կարիք ուներ [14]: 
Մասնավորապես, միայն համայնքների եկամտային ունակությունների վրա հիմնվելը և 
նրանց ծախսային յուրահատկությունների անտեսումը այդ օրենքի առանցքային 
թերություններից մեկն էր: Ելնելով Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման 
առանձնահատկություններից և հաշվի առնելով ֆինանսական համահարթեցման նախորդ 
տարիների, ինչպես նաև միջազգային փորձը՝ առաջարկվող ֆինանսական համահարթեցման 
նոր համակարգը կառուցվել է մի քանի հիմնարար սկզբունքների հիման վրա, և 2019 
թվականին պետք է ապահովվի ֆինանսական համահարթեցման բազմագործոն համակարգի 
ամբողջական կիրարկումը [3]: 

Ինչպես 2016 թվականին, այնպես էլ նախորդ տարիներին համայնքների բյուջեների 
ծախսերի կազմում գերակշռել են ընթացիկ ծախսերը, կապիտալ ծախսերն ունեցել են 
կատարողական ցածր աստիճան: Համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման և 
անհամաչափությունների նվազեցման նպատակով հանրապետությունում ձևավորվել և 
սկիզբ է առել համայնքային ներդրումային ծրագրերի իրականացման գործընթացը, որը 
պետք է կրի շարունակական բնույթ:   

Անհրաժեշտ է նաև իրականացնել ծրագրային բյուջետավորման աստիճանական 
ներդրում համայնքի տեսլականի, ոլորտային (ծրագրային) նպատակների, վերջնական 
արդյունքների, ծրագրերի և միջոցառումների սահմանման նպատակով: Բարեփոխումների 
հիմնական նպատակներից մեկը պետք է լինի համայնքներում ծրագրային բյուջետավորման 
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կիրառումը և բյուջեների ու համայնքների հնգամյա զարգացման ծրագրերի միջև կապի 
ամրապնդումը: 

Սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքներում հարկային արտոնությունների լայն 
շրջանակը, վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը, լիզինգային գործառնություն-
ների, պարարտանյութերի մատչելիությունը և հասանելիությունը, ինչպես նաև պետության 
կողմից ձեռնարկված մի շարք այլ միջոցառումները թեթևացնում են համայնքի բնակչի ծանր 
սոցիալ-տնտեսական վիճակը, բայց վերջին տարիներին կատարված բազմաթիվ 
բարեփոխումները դեռևս չեն ստեղծել այն կայուն երաշխիքները, որոնք համայնքավարման 
գործընթացներում կապահովեին հիմնական հայեցակարգային մոտեցումները՝ 
արդյունավետություն, համաչափ զարգացում, հաշվետվողականություն և այլն: 
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ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  В РА 

А.В.Счанян- к.э.н., доцент, АГЭУ 
 

Ключевые слова: местное самоуправление, децентрализация, качество услуг, управление 
общественных финансов, программное бюджетирование, программа развития общин, 
финансовое выравнивание. 
Аннотация. Необходимо продолжить осуществление политики реформирования системы 
местного самоуправления и децентрализации власти с целью расширения спектра и  качествa 
услуг, предоставляемых населению в системе местного самоуправления. Основной целью реформ 
в сфере формирования общинных бюджетов и финансового управления общинами является 
применение программного бюджетирования в общинах и укрепление связи между бюджетами и 
пятилетними планами развития общин, последовательное увеличение доли собственных доходов 
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общин в объеме доходов общины и обеспечение целостности многофункциональной системы 
финансового выравнивания. 

 
                             

PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF FINANCIAL SISTEM OF LOCAL SELF-
GOVERMENT IN RA 

A.V.Schanyan, PhD in Economis, associate professor, ASUE 
 
Keywords: local self-government, decentralization, quality of services, public finance management, 
programme budgeting, development program of community, financial equalisation. 
Annotiation: The implementation of local self-government system reforms and power decentralisation 
policy should continue aiming to expand the coverage and improve the quality of services rendered to the 
population within the local self-government system.The main objective of municipal budget formulation 
and municipal financial management reforms is to use programme budgeting and strengthen the links 
between the budgets and five-year development programmes of communities, to consistently increase the 
share of community’s own revenue in the total revenue and finalize the multi-factor financial equalization 
system.  
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ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО -
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ և 
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԲՆՈՐՈՇ ԳԾԵՐԸ                                            

                                                             Ա.Հ. Պոտոսյան, աշխ.գիտ.թեկ., դոցենտ, ԵՊՀ 
                                                            aksel.potosyan@yandex.ru, a.potosyan@ysu.am 

                             Ա.Խ. Գրիգորյան,  մագիստրանտ, ԵՊՀ 
 
Բանալի բառեր.  Հայաստանի Հանրապետություն, գյուղական բնակչություն, 

գյուղական բնակավայրեր, բնակչության և բնակավայրերի տեղաբաշխում, բարձրության 
գոտիներ: 

 ՀՀ-ում բնակչության և բնակավայրերի հիմնական մասը տեղաբաշխված են 
նախալեռնային հարթություններում, գետահովիտներում, լեռնային գոգավորությունների 
ցածրադիր հատվածներում և սարահարթերում: Բնակչության առավել մեծ թվով առանձ-
նանում են Արարատյան դաշտը և այն եզրավորող նախալեռնային գոտին, Սևանի ավազանը, 
Շիրակի և Լոռվա սարահարթերը [1]: Միայն Արարատյան դաշտում և այն եզրավորող 
նախալեռնային գոտու ինը նախկին վարչական շրջաններում, որոնց բաժին է ընկնում ՀՀ ցա-
մաքային տարածքի 17,8 %-ը (Արարատի, Արմավիրի, Արտաշատի, Աշտարակի, Էջմիածնի, 
Բաղրամյանի, Մասիսի, Կոտայքի և Նաիրիի) ապրում է ՀՀ գյուղական բնակչության 46,2 %ը: 
Իսկ Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում, որոնք զբաղեցնում են ՀՀ ցամաքային տարածքի 
24.3%ը, ապրում է գյուղական բնակչության ընդամենը 7.2%ը (ավելի քիչ, քան միայն Էջմիածնի 
տարածաշրջանում): 
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(2015 Ã.) [3;4] 
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1.²ßï³ñ³ÏÇ 2.4 49 44.3 4.0 33 65 133 4.9 9.0 2 
2. ²å³ñ³ÝÇ 2.1 44 15.6 1.4 20 26 60 3.4 7.0 - 
3. ²ñ³·³ÍÇ 1.4 61 13.4 1.3 22 35 57 5.8 9.4 - 
4.Â³ÉÇÝÇ 3.9 51 28.1 3 41 26 50 3.7 7.4 - 
5.²ñ³ñ³ïÇ 4.7 40 57.6 3.0 30 41 103 2.1 5.4 - 
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6. ²ñï³ß³ïÇ 1.8 63 70.0 6.7 39 137 210 7.5 12.0 1 
7.Ø³ëÇëÇ 0.6 81 58.5 4.9 26 346 427 15 19.0 - 
8.  ²ñÙ³íÇñÇ 1.5 67 74.6 6.6 37 177 264 8.8 13.0 - 
9.´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ 1.6 52 20.1 1.7 15 44 85 3.3 6.3 - 
10.¾çÙÇ³ÍÝÇ 1.3 72 87.3 7.3 43 243 338 11 15.8 - 
11. ¶³í³éÇ 2.3 71 31.4 2.7 11 49 69 1.7 2.4 - 

12. Îñ³ëÝáë»ÉëÏÇ 2.5 58 7.8 0.7 17 11 19 2.4 4.2 2 

13.Ø³ñïáõÝáõ 4.2 52 77.3 6.4 18 65 125 1.5 2.7 1 

14. ê¨³ÝÇ 1.4 62 20.8 1.8 10 54 87 2.6 4.1 - 

15.ì³ñ¹»ÝÇëÇ 4.1 59 25.5 2.2 36 22 38 3.1 5.3 1 

16.¶áõ·³ñùÇ 2.7 45 21.2 2.4 26 27 61 3.4 7.3 1 

17.ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ 4.0 35 21.9 2.3 29 20 56 2.6 8.0 - 

18. êåÇï³ÏÇ 1.9 63 23.2 2.3 20 43 68 3.7 5.9 - 

19.êï»÷³Ý³í³ÝÇ 2.3 58 14.5 1.5 18 23 40 2.9 5.0 - 

20.î³ßÇñÇ 2.5 68 12.9 1.5 23 17 28 3.3 4.9 - 
21.Ðñ³½¹³ÝÇ  3.3 38 21.7 2.2 16 23 62 1.7 4.6 - 
22. Îáï³ÛùÇ 2.9 54 57.9 5.1 30 72 133 3.7 6.7 - 
23.Ü³ÇñÇÇ 1.1 67 36.9 3.3 16 107 160 5.2 7.8 - 
24.²ËáõñÛ³ÝÇ 2.1 75 40.4 4.0 35 70 93 6.0 8.0 1 

25.²Ù³ëÇ³ÛÇ 2.2 67 6.3 0.6 26 10 15 4.3 6.5 3 
26.²ÝÇÇ 1.5 64 13.6 1.3 19 32 49 4.4 6.4 - 
27. ²ßáóùÇ 2.0 53 9.3 0.9 25 20 38 4.6 8.7 - 
28. ²ñÃÇÏÇ 1.7 54 33.3 2.8 23 70 129 4.8 8.6 - 
29.¶áñÇëÇ 2.7 72 20.7 1.8 27 28 38 3.6 5.0 3 
30.Î³å³ÝÇ 4.8 25 7.9 0.7 53 6 23 3.2 14.0 8 
31.Ø»Õñáõ 2.4 19 2.2 0.2 13 3 17 2.0 10.4 - 
32.êÇëÇ³ÝÇ 6.2 53 15.0 1.4 34 9 16 2.0 3.7 - 
33.ºÕ»·Ý³ÓáñÇ 4.1 38 25.6 2.4 31 23 59 2.7 7.0 4 
34.ì³ÛùÇ 4.2 26 7.7 0.8 20 7 25 1.7 6.5 2 
35. ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ 1.9 53 21.7 2.1 18 40 76 3.2 5.9 1 
36.Æç¨³ÝÇ 4.8 24 33.0 2.4 28 25 103 2.1 6.5 2 
37. î³íáõßÇ 2.9 31 18.5 2.0 16 22 73 1.9 6.2 - 
ÐÐ-áõÙ 100 48 1097.71 100 944 39 83 3.1 6.5 32 

      
 1.²é³Ýó ù³Õ³ùÝ»ñÇ »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ Ãíáí 12 ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃíÇ: 

 
Գյուղական բնակչության միջին խտությամբ (37 մարդ/կմ2) ՀՀ-ն մոտ 1,2 անգամ 

գերազանցում է ՌԴ խիտ բնակեցված մարզերից մեկին՝ Մոսկվայի մարզին (30 մարդ/կմ2) [2]: 
Տարածքի մակերևույթի բազմազանության և  մշակության համար պիտանի հողատա-
րածքների խիստ անհավասարաչափ տեղաբաշխման պատճառով ՀՀ-ում գյուղական բնակ-
չության խտության տարբերությունները  մեծ են: ՀՀ տարածքում գյուղական բնակչության 
բաշխման, խտության և գյուղական տարածքները բնութագրող մի քանի այլ ցուցանիշների 
մասին հանգամանալից պատկերացում են տալիս թիվ 1 աղյուսակում բերված տվյալները: 

Սովորաբար այս կամ այն տարածքում գյուղական բնակչության տեղաբաշխման 
առավել իրական պատկերն արտահայտում է ըստ գյուղատնտեսական հողատարածքների 
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գյուղական բնակչության խտության ցուցանիշը: Այն առավել բնորոշ է ՀՀ-ի նման լեռնային  
երկրներին, որտեղ բացարձակ բարձրությունների մեծ տարբերությունների և տարածքի 
մակերևույթի խիստ մասնատվածության պատճառով  զգալի տարածքներ դուրս են մնում 
տնտեսական օգտագործումից և բնակեցումից [5]: 

 
Նկ. 1 ՀՀ գյուղական բնակչության խտությունը և գյուղերի միջին մարդաքանակը 

(2015թ): 
 
ՀՀ-ում գյուղական բնակչության խտությունն ըստ գյուղատնտեսական հողատա-

րածքների ավելի քան երկու անգամ մեծ է ամբողջ տարածքի հաշվով գյուղական բնակչության 
միջին խտությունից: Գյուղատնտեսական հողատարածությունների հաշվով  գյուղական 
բնակչության խտությունը բարձր է հիմնականում ՀՀ-ի  այն շրջաններում, որտեղ այն բարձր է 
նաև ամբողջ տարածքի հաշվով ՀՀ գյուղական միջին խտությունից (աղ. 1): Այդ օրինաչա-
փությունից բացառություն են կազմում Սևանի, Գավառի և Սպիտակի տարածաշրջանները: 
Հակառակ երևույթը դիտվում է միայն Տավուշի տարածաշրջանում, որտեղ գյուղական 
բնակչության խտությունն ըստ գյուղատնտեսական հողատարածությունների ավելի քան 3.2 
անգամ մեծ  է ամբողջ տարածքի հաշվով գյուղական բնակչության խտությունից (նկ. 1): 

Գյուղական տարածքների  և երկրի  բնակեցվածության աստիճանը բնութագրող 
կարևոր ցուցանիշ է համարվում նաև գյուղական բնակավայրերի խտության ցուցանիշը (նկ. 
2): Հաճախ օգտագործվում է նաև հակադարձ ցուցանիշը` մեկ բնակավայրին բաժին ընկնող 
տարածքի չափը: ՀՀ-ում յուրաքանչյուր 100 քկմ-ին բաժին է ընկնում միջին հաշվով 3.1 
գյուղական բնակավայր (աղ. 1): Սակայն առանձին տարածաշրջանների միջև գյուղական 
բնակավայրերի խտությունների տարբերությունը 6 անգամից ավելի է: ՀՀ վեց մարզում այդ 
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ցուցանիշը ցածր է ՀՀ միջինից: Արագածոտնի, Արարատի և Շիրակի մարզերում այն կազմում 
է 4.2-4.8, իսկ  ամենամեծն  Արմավիրի մարզում է՝ 7.6 գյուղ/100 քկմ: 

 
Նկ. 2 ՀՀ գյուղական բնակավայրերի խտությունը 
 
Ամբողջ տարածքի և գյուղատնտեսական հողատարածքների հաշվով գյուղական 

բնակավայրերի խտության ցուցանիշների միջև տարբերությունը մեծ է հատկապես այն 
շրջաններում, որտեղ համեմատաբար ցածր է գյուղատնտեսական հողատարածքների 
տեսակարար կշիռը: Գյուղատնտեսական հողատարածությունների հաշվով գյուղական 
բնակավայրերի առավել բարձր խտությամբ առանձնանում են Արարատյան դաշտում ընկած 
տարածաշրջանները (աղ.1): 

ԱÕÛáõë³Ï 2 

ÐÐ ï³ñ³ÍùÇ,   µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¨ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ µ³ßËáõÙÝ Áëï µ³ñÓñáõÃÛ³Ý 
·áïÇÝ»ñÇ (2015թ.) [3;6] 
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Մինչև 
800 

607.3 2,1 83465 2.7 33886 1.8 49579 4.0 51 5.3 5 10.2 46 5.0 137.0 82 6777 1078 

801-1000 2347.5 8.3 1717579 54.5 1286245 67.2 431334 34.9 208 21.6 11 22.5 197 21.6 732.0 184 116931 2190 
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1. Øßï³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·ÛáõÕ»ñÇ ÃÇíÁ: ³)µ³ó³ñÓ³Ï ÃÇíÁ, µ) ïáÏáëÝ»ñáí:  

*²é³Ýó ê¨³Ý³ É×Ç Ù³Ï»ñ»ëÇª 1272.29 ÏÙ2 (4.3 %) ³) µ³ó³ñÓ³Ï óáõó³ÝÇßÁ, µ/ ïáÏáë³ÛÇÝ 
Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ:  

ՀՀ-ի նման լեռնային երկրներում խիստ կարևոր է բացահայտել նաև բնակչության 
տեղաբաշխման և խտության պատկերն ըստ ծովի մակարդակից ունեցած բարձրության, 
քանի որ լեռնային մակերևույթի պատճառով ըստ ծովի մակարդակից ունեցած բարձրության 
ավելացման կամ նվազման տեղի է ունենում բնական համալիրի տարրերի փոփոխություն: 
Այդ հանգամանքն իր անմիջական ազդեցությունն է թողնում բնակավայրերի տեղադիրքի, 
չափերի, ձևաբանական առանձնահատկությունների, բնակչության թվաքանակի և 
տնտեսական գործունեության վրա [1,5]: 

²ÕÛáõë³Ï 3 
ÐÐ Ù³ñ½»ñÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ÃíÇ µ³ßËáõÙÝ Áëï µ³ñÓñáõÃÛ³Ý 
·áïÇÝ»ñÇ (µ³ó³ñÓ³Ï Ãí»ñáí, ³é³Ýó ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ·ÛáõÕ»ñÇ , 

2015 Ã. )1[3] 
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1001120
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12011400 1401 
1600 

16011800 1801 
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2001 
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µ³ñÓñ 

³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ 

  2 2125 14 32180 10 20828 17 14362 16 12030 27 21607 27 18522 1 1326 114 122980 
²ñ³·³ÍáïÝ 2 1847 81 197473 3 5471 2 1181   3 1694 3 1111     94 208777 
²ñ³ñ³ï   89 202425 5 7835 1 641           95 210903 
²ñÙ³íÇñ     2 734 1 908 3 328 3 2163 45 122559 32 40623 2 168 88 167483 
¶»Õ³ñùáõÝÇù 7 7940 3 3739 10 9947 25 27248 35 20250 31 39169 4 5191     115 113484 
ÈáéÇ     5 19873 12 41690 21 37669 16 22293 5 4588 3 734   62 126847 
Îáï³Ûù       1 474 33 47077 29 33156 37 34175 23 6202 1 216 124 121300 
ÞÇñ³Ï 6 1870 7 791 26 6141 17 7312 17 10141 24 16860 16 4220 3 1422   116 48757 
ÊÛáõÝÇù   2 3242 3 4762 3 9891 14 11100 11 5204 8 2996 4 343   45 37538 
ì³Ûáó Óáñ 31 37922 13 21539 7 8958 5 6976 2 1444 1 8       59 76847 
î³íáõß 46 49579 197 431334 75 95903 77 117149 142 142371 13

4 
132577 145 196447 92 64846 4 1710 912 1234916 

 
ՀՀ-ում մշտական բնակչություն ունեցող տարածքը սկսվում է մոտ   400մ-ից և հասնում 

մինչև 2300մ բարձրությունը: Լեռնային երկրներում, որպես օրինաչափություն, ըստ ծովի 
մակարդակից ունեցած բարձրության ավելացման բնակչության խտությունը, բնակավայրերի 
թիվն ու մարդաշատությունն աստիճանաբար նվազում են: Ուսումնասիրությունը ցույց է 

1001-
1400 

4123.0 14.5 462537 14,7 249485 13.0 213052 17.3 165 17.2 13 26.5 152 16.7 112.0 52 19191 1402 

1401-
1800 

5648.2 19.8 536737 17.0 261789 13.7 274948 22.3 288 30.0 12 24.5 276 30.3 95.0 49 21816 996 

1801-
2000 

3653.2 12.8 275607 8.8 79160 4.1 196447 15.9 152 15.8 7 14.3 145 15.9 75.0 54 11309 1355 

2001-
2250 

4149.0 14.6 72336 2.3 4490 0.2 67846 5.5 93 9.7 1 2.0 92 10.1 17.0 16.0 4490 737 

2250-
2500 

3035.0 10.7 1710 0.0   1710 0.1 4 0.4   4 0.4 0.6 0.6  428 

2500-Çó 
µ³ñÓñ 

4901 17.2                 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 28464.3* 100.0 3149971 100.0 1915055 100.0 1234916 100.0 961 100.0 49 100.0 9121 100.0 111.0 43.0 39083 1354 
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տալիս, որ ՀՀ-ում վերը նշված օրինաչափությունը չի պահպանվում  (աղ.5): Դա պայմա-
նավորված է, նախ և առաջ, հանրապետության տարածքի ռելիեֆի բնույթով: ՀՀ-ում 
ռելիեֆային նպաստավոր պայմաններ ունեցող շրջանները, չնայած որ ընկած են ծովի 
մակարդակից տարբեր բարձրությունների վրա (801-2000մ), առանձնանում են բնակչության 
առավել բարձր խտությամբ: 

Աղյուսակ 4 
(Նույնը տոկոսներով) 

 

Ø³ñ½»ñը 

´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ¨ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ µ³ßËáõÙÝ Áëï µ³ñÓñáõÃÛ³Ý ·áïÇÝ»ñÇ (Ù) 

À
Ý¹

³
Ù»

ÝÁ
  

µÝ
³

Ï³
í

³
Ûñ

»ñ
 

À
Ý¹

³
Ù»

ÝÁ
 

µÝ
³

Ïã
áõ

Ã
Ûá

õÝ
 

Մինչև 
800 

801 
1000 

1001120
0 

1201 
1400 

1401 
1600 

1601 
1800 

1801 
2000 

2001 
2200 

2200-Çó 

µ³ñÓñ 

³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ ³ µ 

²ñ³·³Íá
ïÝ 

  1.0 0.5 18.7 33.6 13.0 17.8 12.0 10.1 11.9 9.1 18.6 11.0 29.3 27.3 25.0 77.6 114 122980 

²ñ³ñ³ï 4.4 3.7 41.1 45.8 4.0 5.7 2.6 1.0   2.2 1.3 2.1 0.6     94 208777 
²ñÙ³íÇñ   45.2 46.9 6.7 8.2 1.3 0.5           95 210903 
¶»Õ³ñùáõÝ
Çù 

    2.7 0.8 1.3 0.8 2.1 0.2 2.2 1.6 31.0 62.4 34.8 59.9 50.0 9.8 88 167483 

ÈáéÇ 15.2 16.0 1.5 0.9 13.3 10.3 32.5 23.3 24.6 14.2 23.2 29.6 2.8 2.6     115 113484 
Îáï³Ûù     6.6 20.7 15.6 35.6 14.8 25.5 11.9 16.8 3.5 2.3 3.3 1.1   62 126847 
ÞÇñ³Ï       1.3 0.4 23.2 33.1 21.7 25.0 25.5 17.4 25.0 9.1 25.0 12.6 124 121300 
êÛáõÝÇù 13.0 3.8 3.6 0.2 34.7 6.4 22.0 6.2 12.0 7.1 17.9 12.7 11.0 2.2 3.3 2.1   116 48757 
ì³Ûáó Óáñ   1.0 0.7 4.0 5.0 3.9 8.4 9.9 7.8 8.2 3.9 5.5 1.5 4.3 0.5   45 37538 
î³íáõß 67.4 76.5 6.6 5.0 9.3 9.3 6.5 6.0 1.4 1.0 0.8 0.0       59 76847 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  100.

0 
100.

0 
100.

0 
100.

0 
100.

0 
100.

0 
100.

0 
100.

0 
100.

0 
100.0 100.

0 
100.

0 
100.

0 
100.0 100.

0 
100.

0 
100.

0 
100.

0 
912 123491

6 
 

 
ՀՀ-ում ամբողջ բնակչության համեմատ գյուղական բնակչությունն ըստ բարձրության 

գոտիների համեմատաբար ավելի հավասարաչափ է տեղաբաշխված (աղ.2): Եթե ՀՀ 
բնակչության 54.5%ը ապրում է 801-1000մ (որն զբաղեցնում է ՀՀ տարածքի 8,3%-ը) 
բարձրության գոտում, ապա այդ գոտում գյուղական բնակչությունը կազմում է ՀՀ գյուղական 
բնակչության մոտ 35%ը: ՀՀ-ում իր զբաղեցրած տարածքի համեմատ (ՀՀ տարածքի 12,8%) 
գյուղական բնակչության քանակով առանձնանում է 1801-2000 մ բարձրության գոտին: Թեև 
այդ գոտուն բաժին է ընկնում ՀՀ ամբողջ բնակչության 8.8%ը, սակայն  այդ գոտում ապրում է 
ՀՀ գյուղական բնակչության մոտ 16%ը: Եթե ծովի մակարդակից 1400մ-ից բարձր շրջաններում 
ապրում են հանրապետության բնակչության 28.1%-ը, ապա գյուղական բնակչության բաժինը 
նշված սահմաններում կազմում է 43.8%, որը 4.8 տոկոսային կետով բարձր է մինչև 1000մ 
բարձրության գոտու գյուղական բնակչության տեսակարար կշռից:  

Ըստ ծովի մակարդակից ունեցած բարձրության գոտիների ՀՀ-ում գյուղական բնակ-
չության խտությունն ամբողջ բնակչության համեմատ ավելի փոքր տարբերություններ ունի: 
Բարձրության 5 գոտիներում գյուղական բնակչության խտության ցուցանիշներն ունեն փոքր 
տարբերություններ կամ գրեթե հավասար են (տես աղ.2):    

ՀՀ-ում ըստ ծովի մակարդակից ունեցած բարձրության գյուղական բնակավայրերի 
ամենամեծ թվաքանակը բաժին է ընկնում 801-1000 մ բարձրության գոտուն (գյուղերի 
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ընդհանուր  թվի 21,6%-ը): Սրան հաջորդող բարձրության երկու գոտիներին (1001-1200 և 1201-
1400) բաժին է ընկնում գյուղերի ընդհանուր թվի համապատասխանաբար 8.3 և 8.4 %-ը, 
չնայած որ միայն 1201-1400 մ բարձրության գոտին իր զբաղեցրած տարածքով հավասար է 
801-1000 մ բարձրության գոտուն: 

 

 
Նկ. 3 ՀՀ գյուղական բնակչության և բնակավայրերի խտությունն ըստ գյուղա-

տնտեսական հողատարածքների  (2015թ): 
 
Մեր հանրապետությունում գյուղական բնակավայրերի 57%-ը գտնվում են ծովի 

մակարդակից 1400 մ-ից բարձր շրջաններում: Գյուղերի մեծ թվաքանակով առանձնանում է 
1801-2000 մ բարձրության գոտին, որտեղ են ընկած ՀՀ գյուղական բնակավայրերի շուրջ 16%-
ը (145 գյուղ): Բնակեցված վերջին գոտուն (2001-2250 մ և 2250-ից բարձր) բաժին է ընկնում ՀՀ 
գյուղերի 10.5%-ը (96 գյուղ): 

ՀՀ-ում գյուղական բնակչության և բնակավայրերի տեղաբաշխման կարևոր 
առանձնահատկություններից մեկն էլ բարձրության միևնույն գոտու սահմաններում բնակ-
չության ու բնակավայրերի տեղաբաշխման և խտության զգալիորեն մեծ տարբերությունների 
առկայությունն է (աղ.5): Մինչև 800 մ բարձրության գոտում գյուղական բնակչության գրեթե 
77%-ը բաժին է ընկնում Տավուշի, իսկ 16%-ը` Լոռու մարզին: Բարձրության 801-1000 մ 
գոտում գյուղական բնակչության 92%-ից ավելին ապրում է Արմավիրի և Արարատի 
մարզերում, իսկ Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու և Սյունիքի մարզերում միասին վերցրած` 
ընդամենը 2.3%-ը, մնացած  5%-ը`   Տավուշի մարզում: 

Գյուղական բնակչության տեղաբաշխման և խտության նմանատիպ տարբերություն-
ներ կան նաև բարձրության մյուս գոտիներում, որի մասին հանգամանալից պատկերացում 
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են տալիս թիվ 5 աղյուսակում բերված տվյալները:  
Ըստ ծովի մակարդակից ունեցած միջին բարձրության ՀՀ-ում առանձնացվում են. ա/ 

նախալեռնային հարթավայրային, բ/ լեռնային և գ/ բարձր լեռնային բնակավայրեր [2;3]:  ՀՀ 
կառավարության 1998 թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 756 որոշումով լեռնային են համարվում ծովի 
մակարդակից 1700-2000, իսկ բարձր լեռնային` 2000 մ և ավելի բարձրության վրա գտնվող 
բնակավայրերը: ՀՀ գյուղական  համայնքներից  187-ը լեռնային են, իսկ 117-ը` բարձր  
լեռնային: ՀՀ  562 գյուղական համայնք ըստ բարձունքային նիշի համարվում են նախալեռնա-
յին հարթավայրային, չնայած դրանց միջև կա 1000 մ-ից ավելի հարաբերական բարձրություն: 

Հասկանալի է, որ ծովի մակարդակից բարձրությունների այդպիսի տարբերություններ 
ունեցող գյուղական բնակավայրերը չեն կարող ունենալ զարգացման նույնանման 
հնարավորություններ, մանավանդ որ ՀՀ տարածքի 1001-1400 մ բարձրության մակերևույթն 
առանձնանում է մասնատվածության առավել բարձր աստիճանով և մեծ թեքություններով: 
Ուստի գյուղական բնակավայրերի հեռանկարային զարգացման առումով ճիշտ կլինի այդ 
խումբը տրոհել երկու մասի` նախալեռնային և հարթավայրային: 

²ÕÛáõë³Ï 5 
ÐÐ Ù³ñ½»ñÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ËïáõÃÛáõÝÝ Áëï µ³ñÓñáõÃÛ³Ý ·áïÇÝ»ñÇ 

[1;3] 

ÐÐ Ù³ñ½»ñÁ 

´³ñÓñáõÃÛ³Ý ·áïÇÝ»ñÁ (Ù»ïñ) 
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1. ²ñ³·³ÍáïÝ  1301 85 71 57 71 60 46  
2. ²ñ³ñ³ï  320 52 5.0  7.0 7.0   
3. ²ñÙ³íÇñ  201 40       
4. ¶»Õ³ñùáõÝÇù   32 41 10 87 125 45  
5. ÈáéÇ 68 37 54 88 36 35 11   
6. Îáï³Ûù   122 284 202 86 15 3.0  
7. ÞÇñ³Ï    25 120 83 81 8  
8. êÛáõÝÇù 15 5 29 25 28 43 12 2  
9. ì³Ûáó Òáñ  63 57 58 47 20 9 2  
10. î³íáõß 78 54 32 24 4     
ØÇçÇÝÁ ÐÐ-áõÙ 62 183 58 53 54 43 53 17  

 
Այսպիսով, բերված վերլուծության արդյունքների ամփոփումը և ընդհանրացումը թույլ 

է տալիս եզրակացնել, որ. 
1) տարածքի լեռնային ռելիեֆի, մակերևույթի բազմազանության և մշակության համար 

պիտանի հողատարածքների խիստ անհավասարաչափ տեղաբաշխման պատճառով 
ՀՀ-ում գյուղական բնակչության ու բնակավայրերի հիմնական մասը տեղաբաշխված են 
նախալեռնային հարթություններում, գետահովիտներում, լեռնային գոգավորություն-
ների ցածրադիր հատվածներում, սարահարթերում և առանձնանում է գյուղական 
բնակչության խտության մեծ տարբերություններով, 

2) գյուղական բնակչության և բնակավայրերի առավել բարձր խտությամբ աչքի են ընկ-
                                                           
1 ¶ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ËïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý ïíÛ³É ·áïáõÙ: 
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նում հարթավայրային մակերևույթ և ընդհանուր տարածքում գյուղատնտեսական 
հողատարածքների ավելի բարձր տեսակարար կշիռ ունեցող շրջանները, 

3) թեև ՀՀ-ում լեռնային երկրներին բնորոշ ծովի մակերևույթից ունեցած բարձրության 
ավելացման համեմատ բնակչության խտության, բնակավայրերի թվի և գյուղերի միջին 
մարդաքանակի նվազման օրինաչափությունը չի պահպանվում, սակայն ամբողջ բնակ-
չության համեմատ գյուղական բնակչությունն ըստ բարձրության  գոտիների համե-
մատաբար ավելի հավասարաչափ է տեղաբաշխված և ամբողջ բնակչության  համեմատ 
խտության ավելի փոքր տարբերություններ ունի: ՀՀ-ում բարձրության միևնույն գոտու 
սահմաններում գյուղական բնակչության ու բնակավայրերի տեղաբաշխման և 
խտության զգալիորեն մեծ տարբերություններ կան: 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И 
ПОСЕЛЕНИЙ РА 

А.А.Подосян- к.г.н.доцент, ЕГУ  
А.Х.Григорян- магистрант, ЕГУ 

 
Ключевые слова: Республика Армения, сельское население, сельские поселения, 
размещение  населения и поселений, высотные пояса. 
Аннотация. Вследствие разнообразия форм горного рельефа и неравномерного 
распределения сельских угодий, на территории РА наблюдается выраженная 
неравномерность в размещении  и плотности сельского населения и поселений. 

В статье на основе анализа и обобщения фактического материала и статистических 
данных представлены характерные черты размещения  сельского населения и поселений 
по районам и по сельскохозяйственным угодьям.  Также выявлены особенности 
размещения сельского населения и поселений  республики по высотным поясам.  

 
THE CHARACTERISTIC LINES OF THE RA RURAL POPULATION AND 

SETTLEMENTS DISTRIBUTION 
A.H. Potosyan, associate,PhD YSU 

A.Kh. Grigorian, master, YSU  
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dynamics, problems. 
Annotation: Due to the diversity of mountainous surface and unequal distribution of agricultural lands, 
the RA stands out by great differences of the rural population and settlements distribution density. 

Based on the analysis, summary and generalization of factual and statistical data, the characteristic 
lines of the RA rural population and settlements distribution across the regions and on the count of 
agricultural lands are given in the article. The features of the republics rural population and settlements 
distribution by an absolute height from sea level have been revealed 
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Բանալի բառեր  .փոքր քաղաք, ուրբանացում, միգրացիա, տարաբնակեցման համակարգ, 

շրջանային կենտրոն, քաղաքաստեղծ հիմք: 
Խորհրդային տարիներին  սոցիալ-տնտեսական արագ զարգացման պայմաններում  

Հայաստանը պատմական կարճ ժամանակահատվածում ագրարային երկրից վերածվեց 
ինդուստրիալ երկրի:  Արդյունաբերության, շինարարության  և սպասարկման ոլորտի  բուռն 
տեմպերով զարգացումը նպաստեց քաղաքների ցանցի ընդլայնմանը և քաղաքային 
բնակչության կտրուկ աճին: Բավական է նշել, որ խորհրդային տարիներին քաղաքային 
բնակչության թիվն ավելացել է ավելի քան 25 անգամ,բնակավայրերի թիվը 4-ից հասավ 57-ի, 
իսկ ուրբանացման մակարդակը 10-ից 69%-ի: Խորհրդային վերջին տարիներին 
ուրբանացման մակարդակով Հայաստանը գերազանցում էր հարևան չորս երկրներին: 

Չնայած  ուրբանացման բարձր մակարդակին  և քաղաքային բնակավայրերի  լայն ցան-
ցին,  խորհրդային տարիներին քաղաքային բնակավայրերի համակարգն աչքի չէր ընկնում 
իր հասունությամբ և հավասարակշռված կառուցվածքով: Բավական է նշել, որ Հայաստանի 
քաղաքային բնակչության կեսից ավելին կենտրոնացած էր Երևանում:  ՀՀ քաղաքների 
համակարգի կառուցվածքում թույլ էին  զարգացած ենթակարգության ավելի ցածր կարգի 
քաղաքային կենտրոնները:  

Խորհրդային ժամանակաշրջանում  քաղաքների և դրանց ցանցի ձևավորման և զար-
գացման հիմնահարցերը համակողմանի ուսումասիրությունների են ենթարկվել (1,2,3,4):  
Հետխորհրդային ժամանակահատվածի քաղաքների զարգացման տարբեր կողմերն ու հիմ-
նահարցերը դեռևս  ուսումնասիրված չեն: Հետխորհրդային առաջին տասնամյակում  փոքր 
քաղաքների զարգացման առանձնահատկություններին անդրադարձել ենք «ՀՀ տարա-
բնակեցման համակարգը» մենագրությունում [5]:  Դեռևս վերլուծության չեն ենթարկվել  
վերջին 25 տարիներին ՀՀ քաղաքների համակարգի կառուցվածքային տեղաշարժերը, փոքր 
քաղաքների զարգացման  միտումներն ու հիմնախնդիրները: 

Անկախության տարիներին միանգամայն այլ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալ-
ժողովրդագրական պայմաններ ստեղծվեցին  ՀՀ քաղաքների գործունեության և զարգացման 
համար: Դրանցից առավել կարևորներն են. 

ա) վարչատարածքային ռեֆորմի արդյունքում  մարզային բաժանման հետևանքով տասը 
քաղաքներ ստանալով  մարզկենտրոննների կարգավիճակ ընդլայնեցին  իրենց  վարչական-
կազմակերպչական գործառույթները: Միևնույն ժամանակ երկու տասնյակից ավելի փոքր 

mailto:mman@rambler.ru


174 
 

քաղաք-շրջկենտրոններ շրջանային բաժանման վերացումից հետո կորցրեցին շրջակա 
տարածքների նկատմամբ վարչական-կազմակերպչական գործառույթները:   Խորհրդային  
տարիներից  մնացած  քաղաքատիպ ավանների (թվով  33), մեծ մասը (24-ը) ստացան 
քաղաքի  կարգավիճակ, մնացածը լրացրին գյուղական բնակավայրերի շարքը,  

բ) մասնավոր սեփականության վրա հենված ազատ, շուկայական տնտեսության ձևա-
վորումն ու զարգացումը, տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերը, հատկապես վե-
րամշակող  արդյունաբերության  խորը ճգնաժամը, միանգամայն տարբեր սոցիալ-տնտեսա-
կան նախադրյալներ և պայմաններ են ստեղծել  քաղաքների զարգացման համար, անկայուն 
են դարձել քաղաքաստեղծ հիմքերը, 

գ)  բնակչության վերարտադրության ցածր տեմպերը, ծնելիության ցածր ցուցանիշները, 
բնակչության ծերացումը, զբավածության ցածր մակարդակը, բնակչության միգրացիոն 
բարձր ակտիվությունը  խորհրդային ժամանակաշրջանի համեմատությամբ միանգամայն 
այլ սոցիալական միջավայր և ժողովրդագրական իրավիճակներ են ստեղծել  քաղաքների  
համար: 

Փոքր քաղաքներն առանձնահատուկ դեր են խաղում ՀՀ տարաբնակեցման 
համակարգում (ՏՀ): Քաղաքաշինական պրակտիկայում փոքր քաղաքներ են համարվում 
մինչև 50 հազ բնակիչ ունեցող բնակավայրերը: Սակայն տնտեսաաշխարհագրական 
գրականության մեջ (Խորև, Պերցիկ) փոքր քաղաքներ համարում են մինչև 20 հազ. 
բնակչությամբ քաղաքները, իսկ 20-50 հազ. բնակչությամբ քաղաքները՝  կիսամիջին:  Նման 
տարբերակումը մեր կարծիքով արդարացված է, քանի որ կիսամիջին քաղաքները,  որպես 
կանոն, բազմաֆունկցիոնալ քաղաքներ են, ունեն ավելի բարդ հատակագծային կառուցվածք 
և ՏՀ-ի ենթակարգության մեջ ավելի բարձր կարգ են զբաղեցնում:  Այսպես, ՀՀ  տասը 
մարզկենտրոններից  փոքր քաղաքներ են միայն 3-ը: Մինչդեռ նախկին շրջկենտրոն 23 
քաղաքներից 19-ը փոքր քաղաքներ են: Փոքր քաղաքներ են բոլոր հանքարդյունաբերական և 
կուրորտային կենտրոնները, վերամշակող արդյունաբերության կենտրոնների մեծ մասը:  

Փոքր քաղաքները խիստ տարբեր են՝ կախված բնակչության թվից փոխվում են քաղաք-
ների գործառույթները, շրջանաստեղծ դերը և դրանց հետ կապված՝ տեղը ՏՀ-ի ենթա-
կարգությունում: Բնակչության թվով առավել փոքր քաղաքները (մինչև 3 հազ.), հանդես են 
գալիս միայն համայնքների կենտրոններ: Դրանք միագործառութային կենտրոններ են: ՀՀ-ում 
ներկայացված են հանքարդյունաբերական կենտրոններով (Դաստակերտ, Ախթալա, Շամ-
լուղ, Թումանյան,), գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման կենտրոնով (Այրում), 
կուրորտային  կենտրոնով (Ծաղկաձոր): Նշված միագործառույթային քաղաքները նույնիսկ 
խորհրդային տարիներին աչքի չէին ընկնում իրենց կայունությամբ, դրանց քաղաքաստեղծ 
հիմքը ամբողջովին կախված էր միակ գործառույթի զարգացման բնույթից: Հանքային 
պաշարների նվազմանն ու  սպառմանը զուգընթաց դրանց արտադրության ծավալները 
կրճատվում են, որը հանգեցնում է բնակչության թվի նվազման:  Հանքարդյունաբերության 
բոլոր կենտրոնների բնակչության թվաքանակի կրճատումը սկսվել է դեռևս խորհրդային 
տարիներին (տես. աղ.1): Դա նախ և առաջ վերաբերում է Դաստակերտին որի հանքային 
ռեսուրսների սպառման հետ կապված  քաղաքաստեղծ հիմքը կազմող պղնձամոլիբդենային 
հանքահարստացուցիչ կոմբինատը դադարեցրել է իր գործունեությունը: Հետխորհրդային 
տարիներին   քաղաքաստեղծ հիմքը կազմող հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների 
անկանոն աշխատանքների պատճառով  նշված միագործառութային քաղաքներից բնակ-
չության արտահոսքն ինտենսիվ  բնույթ է կրել:  
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Փոքր քաղաքների առանձին խումբ են  կազմում  3-10 հազ. բնակչություն ունեցող 
քաղաքները, որոնք միմյանցից տարբերվում են ՏԱԴ-ով և գործառութային կառուցվածքով:  
Դրանք ՏՀ-ի ենթակարգությունում տարբեր դիրքեր են զբաղեցնում: Այսպես, Եղեգնաձորը` 
մարզկենտրոն է,  Տաշիր, Բերդ, Մարալիկ, Ապարան, Վայք, Ճամբարակ, Նոյեմբերյան, 
Թալին, Մեղրի  նախկին շրջկենտրոնները` շրջակա գյուղական տարածքների կենտրոններ,  
Նոր Հաճնը, Բյուրեղավանը, Մեծամորը` վերամշակող արդյունաբերության, իսկ Քաջարանը 
և Ագարակը՝ հանքարդյունաբերության կենտրոններ են: Վերը նշված բոլոր քաղաքների 
բնակչության թվերն անկախության տարիներին  նվազել են (տես աղ. 1):      

Խորհրդային տարիներին   քաղաքների համակարգում առավել դինամիկ էին վերամշա-
կող արդյունաբերության քաղաքաստեղծ հիմքով երիտասարդ քաղաքները: Դրանք հիմ-
նականում գտնվում էին Երևանյան ագլոմերացիայի սահմաններում: Դրանցից Հրազդանը և 
Աբովյանը արագ աճի հետևանքով դեռևս խորհրդային տարիներին դարձան միջին մեծութ-
յան քաղաքներ, իսկ Չարենցավանն ու Արարատը՝  կիսամիջին:  Դրանց  բնակչության թվերն 
ավելացել են ոչ միայն բնակչության բնական աճի, այլ նաև միգրացիայի հաշվին: 

Փոքր քաղաքների թվում գործառութային կառուցվածքով և ՏՀ-ի ենթակարգությունում 
զբաղեցրած տեղով առանձնահատուկ խումբ են կազմում 10-20 հազ. բնակչություն ունեցող 
քաղաքները: Դրանք են Սևան, Ալավերդի, Սպիտակ, Ստեփանավան, Արթիկ, Սիսիան, 
Եղվարդ, Մարտունի, Վարդենիս, Վեդի քաղաքները, որոնք նախկինում եղել են վարչական 
շրջանների կենտրոններ և շրջակա գյուղական բնակավայրերի համար կատարել են տնտե-
սական, կազմակերպչական և  բնակչության  սպասարկման  գործառույթներ: Այս խմբի 
առանձին քաղաքների քաղաքաստեղծ հիմքում խորհրդային տարիներին կարևոր դեր են 
խաղացել շրջակա բնական ռեսուրսները (Ալավերդի, Արթիկ) կամ գյուղատնտեսական 
հումքը վերամշակող արդյունաբերական ձեռնարկությունները (Վեդի, Սիսիան, Եղվարդ, 
Սպիտակ և այլն):  

                                                                                        Աղյուսակ  1 
ՀՀ տարբերի տիպի փոքր  քաղաքների բնակչության թվի փոփոխությունները (1970-

2016թթ) 
Փոքր քաղաքներ Բնակչության թիվը (հազար 

մարդ) 
Բնակչության թվի 
փոփոխությունը (անգամ) 

 1970 1990 2001 2011 2016 1970-
1990 

1990-
2001 

2001-
2011 

2011-
2016 

Մարզկենտրոններ          
1. Գավառ 20.0 31.4 26.0 20.8 19.5 1.57 -1.18 -1.28 -1.02 
2. Աշտարակ 12.1 23.5 20.6 18.8 18.0 1.94 -1.14 -1.10 -1.02 
3. Եղեգնաձոր 5.1 9.7 8.2 8.0 7.6 1.90 -1.18 -1.03 -1.02 
Նախկին շրջկենտրոններ          
1. Սևան 12.4 26.1 21.5 19.2 19.2 2.10 -1.21 -1.12 1.0 
2. Ստեփանավան 13.5 21.3 16.3 13.1 12.8 1.58 -1.31 -1.24 -1.02 
3. Ալավերդի 21.3 25.6 16.6 13.3 13.0 1.20 -1.54 -1.25 -1.02 
4. Արթիկ 13.3 22.8 17.6 19.5 18.8 1.71 -1.30 1.11 -1.09 
5. Սպիտակ 11.9 15.0 15.0 12.9 13.0 1.26 1.0 -1.16 1.01 
6. Սիսիան 7.5 15.1 16.8 14.9 14.9 2.01 1.11 -1.13 1.0 
7. Վարդենիս 3.3 13.9 12.8 12.7 12.6 4.21 -1.09 -1.01 -1.01 
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8. Մարտունի 7.5 12.9 11.4 12.9 12.2 1.72 -1.13 1.13 -1.03 
9. Վեդի 6.1 14.6 13.0 11.4 11.6 2.39 -11.2 -11.4 1.02 
10. Տաշիր 7.1 13.5 9.5 7.8 7.5 1.90 -1.42 -1.22 -1.03 
11. Եղվարդ - 10.5 11.6 11.7 11.9 - 1.10 1.01 1.01 
12. Բերդ 3.9 11.2 8.8 8.0 7.7 2.87 -1.27 -1.10 -1.03 
13. Ապարան 4.7 7.5 6.6 6.5 6.3 1.6 -1.14 -1.02 -1.02 
14. Մարալիկ 3.3 5.8 5.7 5.4 5.5 1.76 -1.02 -1.06 1.02 
15. Վայք 2.7 6.3 6.0 5.9 5.7 2.33 -1.05 -1.02 -1.02 
16. Թալին 3.2 6.6 5.6 5.3 4.8 2.06 -1.18 -1.06 -1.06 
17. Ճամբարակ - 6.7 6.4 5.8 5.7 - -1.05 -1.1 -1.01 
18. Նոյեմբերյան 4.3 5.8 5.5 5.3 4.9 1.35 -1.05 -1.04 -1.04 
19. Մեղրի 4.1 5.2 4.8 4.6 4.5 1.27 -1.08 -1.04 -1.02 
Վերամշակող 
արդյունաբերության 
կենտրոններ 

         

1.  Նոր Հաճն 3.9 11.2 10.2 9.3 9.4 2.87 -1.10 -1.10 1.01 
2. Բյուրեղավան - 9.5 8.2 9.5 9.3 - -1.16 1.16 -1.02 
3. Մեծամոր - 11.3 9.9 9.2 9.1 - -1.14 -1.08 -1.01 
4. Այրում - - - 2.1 20 - - - -1.05 
Հանքարդյունաբերության 
կենտրոններ 

         

1. Քաջարան 10.7 8.4 8.4 7.2 7.1 -1.27 1.0 -1.17 -1.01 
2. Ագարակ 3.9 4.9 4.8 4.4 4.3 1.26 -1.02 -1.09 -1.02 
3. Ախթալա 4.6 3.5 2.4 2.1 2.0 -1.31 -1.46 -1.14 -1.05 
4. Թումանյան 2.5 2.1 1.9 1.7 1.6 -1.19 -1.11 -1.12 -1.06 
5. Շամլուղ 2.4 1.9 0.8 0.7 0.7 -1.26 -2.34 -1.14 1.0 
6. Դաստակերտ 1.3 0.5 0.3 0.3 0.3 -2.6 -1.67 1.0 1.0 
Կուրորտային 
կենտրոններ 

         

1. Դիլիջան 15.8 25.2 16.2 17.7 17.6 1.59 -1.56 1.09 -1.01 
2. Ջերմուկ 5.2 8.7 5.4 4.6 4.4 1.67 -1.61 -1.17 -1.02 
3. Ծաղկաձոր 2.1 2.6 1.6 1.3 1.2 1.24 -1.63 -1.23 -1.08 

 
Փոքր քաղաքների մեծ մասը ՀՀ ՏՀ-ում առավել անկայուն տնտեսական հիմք ունեցող 

բնակավայրերն են: Աշխատատեղերի սակավությունը, ծառայությունների ընտրության 
սահմանափակ հնարավորությունները, ենթակսռուցվածքների անբավարար զարգացումը, ոչ 
տարողունակ շուկան մարդկանց տնտեսական գործունեության համար  ստեղծում են ոչ 
բարենպաստ  բիզնես միջավայր:  Բացառությամբ կուրորտային քաղաքների և մի շարք այլ 
քաղաքների, փոքր քաղաքների մեծ մասում անկախության տարիներին  բնակելի և 
արտադրական բնույթի  նոր շինարարական աշխատանքներ  գրեթե չեն իրականացվել: 

Ամբողջ հանրապետությունում ստեղծված   ժողովրդագրական  իրավիճակն  առավել մեծ 
սրությամբ դրսևորվում է փոքր քաղաքներում:  Երիտասարդ տղամարդկանց զանգվածային 
արտագաղթի հետևանքով  խախտվել են բնակչության սեռատարիքային համամասնութ-
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յունները, էապես նվազել են  բնակչության վերարտադրության տեմպերը: Այսպես, բնակ-
չության տարիքային կառուցվածքում հետաշխատունակ տարիքի բնակչության, իսկ սեռային 
կազմում կանանց մասնաբաժինների ավելացման հետևանքով  նվազում են  ծնելիության, 
բարձրանում մահացության  ցուցանիշները: Բացառությամբ կուրորտային կենտրոնների և 
հանքարդյունաբերական մի շարք քաղաքների, մնացած փոքր քաղաքներում մեծ չափերի է 
հասնում գործազրկության մակարդակը: 

Անկախության տարիներին  Հայասատանի բոլոր քաղաքների  բնակչության թվերը 
նվազեցին: Քաղաքներից  բնակչության  արտահոսքերն այնպիսի չափերի հասան, որ նույ-
նիսկ բնակչության բնական աճը չէր փոխհատուցում  բնակչության կորուստը: Բնակչության 
թվի նվազման արդյունքում  կիսամիջին մեծության քաղաքներ՝ Գավառը, Աշտարակը, 
Սևանը, Ստեփանավանը, Ալավերդին, Արթիկը, Դիլիջանը անկախության տարիներին  
լրացրին փոքր քաղաքների շարքը: Նկատի ունենալով բնակչության թվի նվազման առկա 
միտումները, մոտակա տարիներին փոքր քաղաքների շարքը կարող է ավելացավ ի հաշիվ  
կիսամիջին մեծության  Արտաշատ (20,7հազ), Իջևան (20,7հազ), Գորիս (20,3հազ), Մասիս 
(20,5հազ), Չարենցավան (20,5) և Արարատ (20,3հազ) քաղաքների: Նշված քաղաքներն իրենց 
բիզնես միջավայրով, գործառույթներով, հատակագծային կառուցվածքով և ՏՀ-ի ենթա-
կարգության մեջ զբաղեցրած տեղով առանձնապես չեն տարբերվում  փոքր քաղաքներից: 

Իջևանը միակ քաղաքն է, որ անկախության տարիներին ունեցել է բնակչության թվի աճ և 
մարդաշատությամբ փոքր քաղաքից դարձել է կիսամիջին մեծության քաղաք:  Մարզկենտ-
րոնի կարգավիճակ ստանալն ու մարզային նշանակության օբյեկտների կենտրոնացումը 
նպաստեց նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը և բնակչության արտահոսքի կրճատմանը:  
Սակայն վերջին տարիների բնակչության թվի շարժընթացը ցույց է տալիս, որ այն մոտակա 
տարիներին կլրացնի փոքր քաղաքների շարքը:  

Փոքր քաղաքների բնակչության թվի շարժընթացի վերլուծություն անկախության 
տարիներին կատարել ենք երեք ժամանակահատվածի կտրվածքով. 1990-2001թթ, 2001-
2011թթ., 2011-2016թթ:  

Անկախության առաջին տասնամյակում (1990-2001թթ) բացառությաբ չորս քաղաքների, 
մնացածների բնակչության թիվը նվազել է: Միայն Եղվարդ և Սիսիան նախկին շրջկենտ-
րոններում բնակչության թիվը մի փոքր ավելացել են, իսկ Սպիտակ և Քաջարան 
քաղաքներում բնակչության թիվ մնացել է անփոփոխ:  Առանձնապես արագ տեմպերով են 
նվազել  կուրորտային կենտրոնների և հանքարդյունաբերական  քաղաքների (Շամլուղ, Դաս-
տակերտ)   բնակչության թիվը:  Դա պայմանավորված էր նրանով, որ առաջին տասնամ-
յակում ՀՀ բնակչության կենսամակարդակի կտրուկ անկման հետևանքով զգալիորեն նվազել 
էր բնակչության ռեկրեացիոն պահանջմունքը: Այդ պայմաններում կուրորտային քաղաքների 
տնտեսական հիմքը դարձել էր բավականաչափ անկայուն և բնակչությանը չէր ապահովում 
աշխատանքով և համապատսսխան ծառայություններով: Բնակչության թվի զգալի 
կորուստներ են ունեցել նաև Ստեփանավան, Արթիկ, Տաշիր, Բերդ, Ախթալա քաղաքները: 

2001-2011թթ. փոքր քաղաքների բնակչության թվի նվազումը շարունակվել  է, միայն 
Դիլիջան, Արթիկ, Մարտունի, Բյուրեղավան քաղաքներում են արձանագրվել բնակչության 
թվի աճ, իսկ Վարդենիս, Եղվարդ,Ապարան, Վայք քաղաքներում բնակչության  թիվը մնացել է 
գրեթե անփոփոխ: Քննարկվող ժամանակահատվածում բնակչության թվի մեծ կորուստներ 
են ունեցել Գավառ, Ստեփանավան, Ալավերդի, Տաշիր քաղաքները: Ընդ որում, վերջին երեք 
քաղաքները նախորդ փուլում ևս ունեցել են բնակչության թվի զգալի նվազում: Այս փուլում 
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կուրորտային կենտրոնների բնակչության թվի նվազման բարձր տեմպերը վերածվում են 
ցածր տեմպերի, իսկ Դիլիջանի քաղաքաստեղծ հիմքը կուրորտային հիմնարկներից բացի 
լրացվում է  կրթական և ֆինանսական նոր գործառույթներով:   Ջերմուկի և Ծաղկաձորի    
քաղաքաստեղծ հիմքերն ևս վերջին 10-15 տարիներին լրացվելով նոր  հանգստյան տներով և 
առողջարաններով,  դրանք ավելի գրավիչ քաղաքներ են դարձել:  

Միագործառութային հանքարդյունաբերական կենտրոնների  բնակչության թվերի փո-
փոխություններն առավելապես պայմանավորված են հիմնական գործառույթի զարգացման 
բնույթից: Այդ պատճառով են դրանք շարունակում մնալ ՀՀ քաղաքների համակարգի առավել 
ռիսկային և անկայուն բաղադրիչները: Միայն այլ ոլորտներում, հատկապես կանանց 
զբաղվածության ապահովման ուղղությամբ, նոր աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով 
հնարավոր կլինի ապահովել դրանց կայուն զարգացումը: 

 Վերամշակող արդյունաբերության կենտրոնները, բացառությամբ Այրումի,  գտնվում են 
Երևանի ագլոմերացիայում: Երևանի հետ աշխատանքային և տնտեսական ինտենսիվ 
կապերի զարգացումը   որոշակի կայունություն է հաղորդում դրանց զարգացմանը;    Բյուրե-
ղավանը և Նոր Հաճնը   բացառիկ փոքր քաղաքներից են, որ անկախության տարիների 
որոշակի ժամանակահատվածում  բնակչության թվի աճ են արձանագրել:  

Անկախության տարիներին զարգացման միանգամայն տարբեր վարք են դրսևորել նախ-
կին շրջկենտրոններն ու մարզկենտրոնները: Այս տիպի քաղաքները խորհրդային տարի-
ներին ունեցել են քաղաքաստեղծ համեմատաբար ավելի ամուր և կայուն հիմք:  Դրանք 
հիմնականում ներկայացված են եղել տնտեսական-կազմակերպչական, մշակութային-կեն-
ցաղային և այլ կարևոր գործառույթներով: Այսինքն, դրանց քաղաքաստեղծ հիմքերն ուղղա-
կիորեն կապված են  շրջակա տարածքների հետ, բավարարելով բնակչության պահանջ-
մունքները տարբեր ծառայություններով և ապրանքներով,  վերամշակելով  գյուղատնտե-
սական հումքը:  Նախկին շրջկենտրոնների մեծ մասի  քաղաքաստեղծ հիմքը ներկայացված 
էր նաև արդյունաբերական տարբեր ճյուղերի ձեռնարկություններով և դրանց մասնաճյու-
ղերով, որոնց մի մասը օգտագործում էր տեղական բնական և աշխատանքային ռեսուրսները:  

Անկախության տարիներին նշված քաղաքներից մի փոքր մասը դառնալով մարզ-
կենտրոններ (Գավառ, Աշտարակ, Եղեգնաձոր)  նույնիսկ հնարավորություն են ստացել 
զարգացնելու  կենտրոնական գործառույթները: Սակայն շրջկենտրոնների մեծ մասը 
զրկվելով վարչական գործառույթներից՝  շրջակա գյուղական բնակչության  համար կորցրել 
են իրենց երբեմնի գրավչությունը:  Բնակչության թվի առավել մեծ կորուստ են ունեցել 
հատկապես այն նախկին շրջկենտրոնները, որոնց քաղաքաստեղծ հիմքի կարևոր 
բաղադրիչը արդյունաբերությունն էր: Այսպես, անկախության ողջ ժամանակահատվածում 
բնակչության թվի առավել մեծ կորուստներ են ունեցել Ալավերդի, Ստեփանավան, Տաշիր 
քաղաքները: Հատկանշական է որ դրանք երեքն էլ գտնվում են Լոռու մարզում, որի  
մարզկենտրոն Վանաձորն, անկախության տարիներին կորցրել է բնակչության գրեթե կեսը:  

Նախկին շրջկենտրոններից համեմատաբար կայուն վիճակում են եղել այն քաղաքները 
որոնք շրջապատված են ընդարձակ գյուղատնտեսական հողահանդակներով (Սիսիան, 
Վարդենիս,  Մարտունի, Մարալիկ, Ճամբարակ), կամ էլ ձեռք են բերել կարևոր տարանացիկ 
տրանսպորտային դեր (Մեղրի): Համեմատաբար կայունություն են դրսևորել նաև Երևանի 
ագլոմերացիայի սահմաններում գտնվող նախկին շրջկենտրոնները: Եղվարդը միակ նախկին 
շրջկենտրոնն է, որն անկախության տարիներին ունեցել է բնակչության թվի աճ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Տարբեր տիպի փոքր քաղաքների գրավչության   ինտեգրալ գնահատման և համեմա-
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տության  համար հարմար ցուցանիշ է  բնակելի տների շուկայական գինը:  Փոքր քաղաքների 
բնակելի տների և բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների  շուկայական միջին  գների 
համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանք առավել ցածր են բնակչության 
թվով փոքր և Երևանից առավել մեծ հեռավորույան վրա գտնվող քաղաքներում: Այսպես, 
առավել    ցածր են բնակելի տների  շուկայական միջին գները Դաստակերտ, Շամլուղ, 
Թումանյան հանքարդյունաբերական  կենտրոններում  (1 քառ.մ-ի հաշվով 11-14 հազ. դրամ): 
Բնակելի տների շուկայական միջին գները ցածր են նաև (30-50 հազ. դրամ) Երևանից մեծ 
հեռավորության վրա գտնվող նախկին շրջկենտրոններում (Ճամբարակ, Վարդենիս, Տաշիր, 
Մարալիկ, Նոյեմբերյան), ինչպես նաև բնակչության ոչ մեծ թիվ և  ծայրամասային դիրք 
ունեցող Ախթալա, Այրում  և Ագարակ  արդյունաբերական քաղաքներում:  Բնակելի տների 
շուկայական միջին գները համեմատաբար ցածր են  Ալավերդի,Բերդ, Արթիկ, Գավառ, 
Ապարան, Թալին նախկին շրջկենտրոններում (50- 70 հազ. դրամ):  

Բնակելի տների առավել բարձր շուկայական գներով (100-140 հազ. դրամ և ավելի) 
առանձնանում են կուրորտային  կենտրոնները (Դիլիջան, Ջերմուկ), մարզկենտրոնները  
(Աշտարակ և Եղեգնաձոր) , Երևանյան ագլոմերաղիայում  գտնվող փոքր քաղաքները 
(Բյուրեղավան, Նոր Հաճն, Եղվարդ), ինչպես նաև հետերկրաշարժային տարիներին նոր 
բնակելի տներով կառուցապատված Սպիտակը: Փոքր քաղաքներից  բնակելի տների 
շուկայական ամենաբարձ գներն ունի Ծաղկաձորը (շուրջ 300 հազ. դրամ), որը համադրելի է  
Երևանի բնակելի տների շուկայական միջին գներին:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ բազմաբնակարան շենքերի բնակարաների և բնակելի տների 
գները բավականին կարևոր սինթետիկ ցուցանիշներ են  որոնք արտահայտում են տվյալ 
քաղաքի կյանքի միջավայրի որակը, գրավչության աստիճանը, որպես ապրելու վայր: Ինչպես 
ցույց են տալիս  համեմատական վերլուծությունները, բնակելի տների կամ բնակարանների 
շուկայական միջին գների վրա առավել մեծ ազդեցություն են թողնում    Երևանի նկատմամբ 
ունեցած տեղադիրքը: Երևանից  հեռավորության մեծացմանը զուգընթաց զգալիորեն  
նվազում են բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների և բնակելի տների գները:  Գների 
վրա որոշակի ազդեցություն են թողնում նաև քաղաքների մարդաշատությունն ու 
գործառույթները: Առավել ցածր գներ ունեն հանքաարդյունաբերական փոքր քաղաքների, 
իսկ առավել բարձր գներ՝ կուրորտային քաղաքների բնակարանները: Գների վրա որոշակի 
ազդեցություն են ունենում նաև բնակչության միգրացիոն շարժունակությունը: Բնակչության 
մեծ արտահոսք ունեցող քաղաքներում (Ալավերդի, Տաշիր), բնակարանների գները 
զգալիորեն ցածր են, իսկ միգրացիոն փոքր մասշտաբներ ունեցող և կայուն ու ամուր 
տնտեսական հիմք ունեցող կուրորտային կենտրոններում այն բավականին բարձր է: 

Փոքր քաղաքներին բնորոշ սոցիալական, տնտեսական, ժողովրդագրական 
հատակագծային, էկոլոգիական բնույթի բազմազան հիմնախնդիրներն իրենց 
տարածաշրջանային դրսևորումներով մեր երկրի առաջնահերթ լուծում պահանջող 
հիմնախնդիրներից են: Դրա կարգավորումը  հնարավորություն  կտա  ոչ միայն ապահովել 
փոքր քաղաքների կայուն զարգացումը, այլև բնակչության, արտադրության և սպասարկման 
հնարավոր ապակենտրոնացումը ՀՀ ամբողջ տարածքում:  
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Ключевые слова:  малые города, урбанизация, миграция, система расселения, районный 
центр, градообразующая основа. 
Аннотация. В  статье обсуждаются роль и особенности развития малых городов в системе 
расселения РА в постсоветском периоде. Характер и степень интенсивности проявления 
экономических, социальных, демографических и других проблем развития малых городов 
меняются в зависимости от  местоположения, людности и функциональных типов 
городов.  
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Annotation: The article discusses the role and features of the development of small towns in the RA 
settlement system in the post-Soviet period. The nature and intensity of the manifestation of economic, 
social, demographic and other problems of the development of small towns vary with the location, 
population and functional types of cities. 
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Բանալի բառեր. Խորհրդային Հայաստան, Զանգեզուր, վարչատարածքային 

բաժանում, գավառ, սահման, դեկրետ, որոշում, հրահանգ: 
1920 թ. թուրք-հայկական պատերազմում Հայաստանի Հանրապետության պար-

տության պայմաններում Խորհրդային Ռուսաստանի 11-րդ կարմիր բանակի զորամասերի 
ուղեկցությամբ 1920 թ. նոյեմբերի 29-ին հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմաններից 
Քարվանսարա մտած Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտեն տեղի չունեցած 
«բանվորների և գյուղացիների ապստամբության» անունից երկիրը հայտարարեց 
«Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն» [11, էջ 1-5]: 
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Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը որոշեց զերծ մնալ ռազմական 
բախումից: Դեկտեմբերի 2-ին ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչների և ՀՀ-ում Խորհրդային 
Ռուսաստանի լիազոր ներկայացուցչի միջև Երևանում ստորագրված համաձայնագրի 
համաձայն՝ Հայաստանը հռչակվեց «անկախ սոցիալիստական հանրապետություն»: 
Համաձայնագրի երրորդ հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային 
Հանրապետության (ՀՍԽՀ) մաս էին ճանաչվում նախկին Ռուսական կայսրության Երևանի 
նահանգը՝ իր 7 (Երևանի, Էջմիածնի, Նոր Բայազետի, Ալեքսանդրապոլի, Սուրմալուի, 
Շարուր-Դարալագյազի, Նախիջևանի) գավառներով, Կարսի մարզի մի մասը, Ելիզավետպոլի 
նահանգի Զանգեզուրի գավառը, Ղազախի գավառի մի մասը, Թիֆլիսի նահանգի այն 
տարածքները, որոնց վրա մինչև 1920 թ. թուրք-հայկական պատերազմը տարածվում էր ՀՀ 
իրավասությունը [9, էջ 383-384]: Թեև Երևանի համաձայնագրի նշյալ հոդվածը կյանքում 
չիրագործվեց, այդուհանդերձ այս դեպքում կարևոր է այն իրողությունը, որ Խորհրդային Ռու-
սաստանը շուրջ 43000 կմ2 տարածք Խորհրդային Հայաստանի մաս էր ճանաչում [3, էջ 7-18]: 

Առաջնորդվելով նախկին (դաշնակցական) կառավարության իրականացրած փոփո-
խություններից հրաժարվելու սկզբունքային դիրքորոշմամբ ու գործելաձևով՝ ՀՍԽՀ իշխա-
նությունները ձեռնամուխ եղան գոյություն ունեցող վարչատարածքային բաժանման փոփո-
խությանը: Նշենք, որ 1919 թ. ամռան դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը բաժանված 
էր 9 գավառի (Երևանի, Էջմիածնի, Ալեքսանդրապոլի, Ղարաքիլիսայի, Նոր Բայազետի, Դիլի-
ջանի, Սուրմալուի, Դարալագյազի և Զանգեզուրի): 1920 թ. մայիսյան ապստամբությունից 
հետո երկրի կառավարումն առավել կենտրոնացնելու նպատակով հանրապետությունը 
բաժանվել էր 4 նահանգի՝ Արարատյան, Շիրակի, Վանանդի և Սյունյաց [20, էջ 446; 10; 1, էջ 
88-93]: 

Հայկոմկուսի կենտկոմի և Հայաստանի հեղկոմի պաշտոնաթերթ «Կոմունիստ»-ի 1920 
թ. դեկտեմբերի 14-ի համարում տպագրված Հայհեղկոմի դեկրետով ազդարարվում էր, որ 
Ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատը հանդիսանում է հանրապետության 
բարձրագույն վարչական մարմինը, որի միջոցով հեղկոմը կառավարելու էր պետությունը: 
Ժողկոմատին էր վերապահված հանրապետության վարչատարածքային փոփոխությունների 
վերաբերյալ Հայհեղկոմի որոշումների կենսագործման լիազորությունը:  

Հայաստանի հեղկոմի 1920 թ. դեկտեմբերի 19-ի նիստում քննարկվեց «Վարչական 
բաժանման մասին» հարցը և որոշվեց մինչև հանրապետության տարածքի նոր վարչական 
բաժանումը հավատարիմ մնալ հին բաժանմանը՝ վերացնելով միայն նահանգներն ու 
շրջանները [6, թ. 12]: Ըստ այդմ էլ՝ «Կոմունիստ» պաշտոնաթերթի 1920 թ. դեկտեմբերի 26-ի 
համարում տպագրված ՀՍԽՀ ներքին գործերի ժողկոմ Ի. Դովլաթյանի «Նահանգների ու 
շրջանների վերացման մասին» հրամանի առաջին կետով ազդարարվեց, որ հեղկոմի 
դեկտեմբերի 19-ի որոշման համաձայն երկրի բաժանումը նահանգների և շրջանների 
վերացվում է [11, էջ 8-9, 29]: Այնուհետև հանրապետությունը ժամանակավորապես 
բաժանվեց 6 գավառի՝ Երևանի, Էջմիածնի, Ղարաքիլիսայի, Դիլիջանի, Նոր Բայազետի, 
Դարալագյազի [19, էջ 18]: Սրանք այն հայկական տարածքներն էին, որոնց վրա փաստացի 
տարածվում էր Հայհեղկոմի իշխանությունը: 

Խորհրդային Հայաստանի վարչատարածքային նոր բաժանման հարցը 1921 թ. 
փետրվարի կեսերին բռնկված հակախորհրդային ապստամբության պատճառով 
առժամանակ հետաձգվեց: Բացի այդ՝ անհրաժեշտ էր հստակեցնել, թե հարևանների հետ 
վիճելի համարվող տարածքներից որո՞նք էին միանալու ՀՍԽՀ-ին: 
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1921 թ. փետրվարի վերջին խորհրդայնացվեց Վրաստանը, իսկ ապրիլի սկզբին 
խորհրդային ուժերը վերագրավեցին Երևանը: Փաստորեն, Անդրկովկասի հիմնական մասում 
խորհրդային իշխանություն հաստատվեց: Այդ իշխանությունը չէր տարածվում միայն 
«Լեռնահայաստան» վերանվանված Զանգեզուրի վրա: Այս պայմաններում Անդրկովկասում 
Խորհրդային Ռուսաստանի քաղաքականությունը կենսագործող ՌԿ(բ)Կ կենտկոմի 
կովկասյան բյուրոն ձեռնամուխ եղավ երկրամասի խորհրդային հանրապետությունների 
միջև առկա տարածքային խնդիրների կարգավորմանն ու միջպետական սահմանների 
հստակեցմանը: 1921 թ. հուլիսի 2-7-ը Թիֆլիսում գումարված Կովկասյան բյուրոյի պլենումի 
որոշումների արդյունքում հայկական տարածքներից Լոռու նախկին չեզոք գոտին միացվեց 
Խորհրդային Հայաստանին, Ջավախքը՝ Խորհրդային Վրաստանին, Լեռնային Ղարաբաղը՝ 
Խորհրդային Ադրբեջանին (մինչ այդ՝ 1921 թ. մարտի 16 (18)-ին, Մոսկվայում ստորագրված 
ռուս-թուրքական պայմանագրի համաձայն Նախիջևանն անցել էր Խորհրդային Ադրբեջանին, 
ինչը վավերացվեց 1921 թ. հոկտեմբերի 13-ի Կարսի թուրք-անդրկովկասյան պայմանագրով) 
[3, էջ 19-26, 37-38, 120-121]: Միայն այս ամենից հետո ՀՍԽՀ ժողովրդական կոմիսարների 
խորհուրդը նպատակահարմար համարեց հանրապետության վարչատարածքային 
վերաբաժանման մասին դեկրետ ընդունել: 

1921 թ. հուլիսի 20-ին ՀՍԽՀ ժողկոմխորհի հրատարակած «ՀՍԽՀ վարչական 
վերաբաժանումների մասին» դեկրետով հանրապետությունը բաժանվեց 8 գավառի՝ 33 
գավառակով: Երևանի գավառը բաղկացած էր Ղամարլուի, Աղհամզալուի, Բաշ-Գյառնիի, 
Կոտայքի գավառակներից, Էջմիածնի գավառը՝ Զանգիբասարի, Սամաղարի, Աշտարակի, 
Աբարանի, Սարդարապատի, Փարաքարի գավառակներից, Ալեքսանդրապոլի գավառը՝ 
Թալինի, Մոլլա-Գյոկչայի, Քաֆթարլուի, Դյուզքենդի, Աղբաբայի գավառակներից, Ղարա-
քիլիսայի գավառը՝ Ղարաքիլիսայի, Համամլուի, Բոզքենդի գավառակներից, Լոռու գավառը 
(կենտրոնը∗՝ Ջալալօղլի)՝ Ջալալօղլու, Ալավերդու, Ուզունլարի, Դսեղի գավառակներից, 
Իջևանի գավառը՝ Իջևանի, Դիլիջանի, Կոթքենդի, Շամշադինի և Կարմիրգյուղի գավա-
ռակներից, Նոր Բայազետի գավառը՝ Նոր Բայազետի, Ղարանլուխի, Բասարգեչարի 
գավառակներից, Դարալագյազի գավառը (կենտրոնը՝ Քեշիշքենդ)՝ Քեշիշքենդի և Գնդևազի 
գավառակներից: Երևան քաղաքը նույնանուն գավառի մեջ չէր մտնելու, այլ վարչական 
առումով գավառին համապատասխան առանձին միավոր էր հանդիսանալու, իսկ 
Ալեքսանդրապոլ և Նոր Բայազետ քաղաքները, որոնք մտնելու էին նույնանուն գավառների 
մեջ, վարչական տեսակետից իրենց գավառակներին համապատասխան միավորներ էին 
հանդիսանալու: Դեկրետի համաձայն՝ գավառակների սահմանների փոփոխումը, կենտրոն-
ների որոշումը, գավառների միջև դրանց վերաբաժանումը, նոր կենտրոնների որոշումը և 
գավառից կամ գավառակից քաղաքների առանձնացումը կատարում էր Հայաստանի 
ժողկոմխորհը՝ ներքին գործերի ժողկոմատի առաջարկությամբ և համապատասխան հեղ-
կոմի միջնորդությամբ: ՆԳԺԿ-ին էր վերապահված նաև ըստ գավառակների հանրա-
պետության բնակավայրերի ցուցակի կազմումը [12, էջ 83-84]: Պրոֆ. Վ. Ղազախեցյանի 
կարծիքով՝ վերջին հանգամանքով էր պայմանավորված նաև 1923 թ. կենտվիճվարչության 
կողմից հրատարակված «Ցուցակ Խորհրդային Հայաստանի բնակավայրերի» խորագրով 
գրքույկի տպագրությունը, որը պատրաստվել էր 1922 թ. անցկացված գյուղատնտեսական 
վիճակագրության տվյալների հիման վրա [16, էջ 228]: 

                                                           
∗ Նույնանուն կենտրոններ ունեցող վարչատարածքային միավորները չենք նշում: 
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Պետք է կարծել, որ հուլիսի 20-ի դեկրետը հապշտապ, առանց երկար քննարկումների 
էր ընդունվել: Այդ մասին է վկայում թեկուզ այն փաստը, որ արդեն օգոստոսի 16-ին ՀՍԽՀ 
Ժողկոմխորհը նոր դեկրետ ընդունեց, որով նախորդ դեկրետի՝ Երևանի գավառին վերաբերող 
մասը փոփոխվեց. առանձնացվեցին Վեդի-Բասարի և Ախտայի գավառակները [13, էջ 18]: 

Ինչպես տեսնում ենք, վերը հիշատակված երկու դեկրետներում էլ Զանգեզուրը 
հիշատակված չէ՝ չնայած հիմնական դեկրետի հրապարակումից շուրջ 2 շաբաթ առաջ գա-
վառը խորհրդային էր դարձել. խորհրդային գերակշիռ զինուժի առաջխաղացման պայ-
մաններում երկրամասը խորհրդայնացվեց, իսկ հուլիսի 9-ին Գարեգին Նժդեհն իր մի խումբ 
կողմնակիցներով Մեղրիի հատվածում անցավ Արաքս գետի արևելյան (պարսկական) ափը: 
Զանգեզուրի ինքնապաշտպանությունն ունեցավ այն արդյունքը, որ երկրամասի հայությունը 
փրկվեց ադրբեջանական ջարդերից: Առաջին հերթին լեռնականների դիմադրությամբ էր 
պայմանավորված, որ Զանգեզուրի գավառի հայաբնակ հատվածը միացավ Խորհրդային 
Հայաստանին: 

ՀՍԽՀ վարչական վերաբաժանմանը վերաբերող դեկրետներում Զանգեզուրի 
շրջանցումը, մեր կարծիքով, ուներ իր օբյեկտիվ պատճառը: Կարծում ենք, չնայած 
Ադրբեջանի հեղկոմի 1920 թ. նոյեմբերի 30-ի հայտնի հայտարարությանը՝ Լեռնային 
Ղարաբաղը, Զանգեզուրն ու Նախիջևանը Խորհրդային Հայաստանի մաս ճանաչելու մասին 
[21, էջ 602], նաև Երևանի 1920 թ. դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրի երրորդ հոդվածին, 
Զանգեզուրի խորհրդայնացմանը հաջորդող օրերին ՀՍԽՀ իշխանությունների համար դեռևս 
հստակ չէր, թե նախկին Ռուսական կայսրության Ելիզավետպոլի նահանգի Զանգեզուրի 
գավառի որ մասերը պետք է ընդգրկվեն հանրապետության կազմում: Բանն այն է, որ, ինչպես 
1921 թ. մայիսի 12-15-ին Սիսիանի Ղալաջուղ գյուղում Խորհրդային Հայաստանի և 
Լեռնահայաստանի պատվիրակների միջև տեղի ունեցած բանակցությունների ժամանակ [18, 
էջ 498-513], այնպես էլ ՀՍԽՀ Ժողկոմխորհի 1921 թ. հունիսի 13-ի նամակ-հայտարա-
րությունում, որի համաձայն երկրամասը կազմելու էր Խորհրդային Հայաստանի մասը [4], չէր 
նշվում, թե Զանգեզուրն ինչպիսի սահմաններով պետք է անցներ ՀՍԽՀ-ին: Տրամաբանորեն, 
«Զանգեզուրի» տակ պետք է հասկանային ողջ գավառը՝ մանավանդ որ այդպես էր նշվում 
Ադրբեջանի հեղկոմի հայտարարությունում և Երևանի հայ-ռուսական համաձայնագրում: 

Այստեղ հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ Զանգեզուրի հետ գրեթե 
միաժամանակ (1921 թ. հունիսի 26-ին) խորհրդայնացված Դարալագյազը ենթարկվեց 
վարչական վերաբաժանման, իսկ Զանգեզուրը՝ ոչ: Հավանաբար ՀՍԽՀ իշխանություններին 
ժամանակ էր անհրաժեշտ նոր խորհրդայնացված Զանգեզուրի վարչական բաժանման 
հարցում կողմնորոշվելու համար: Կամ էլ` ՀՍԽՀ ղեկավարությունը սպասում էր Հայաստանի 
և Ադրբեջանի միջև նախկին Զանգեզուրի գավառի վերաբաժանման վերաբերյալ Մոսկվայի 
վերջնական ցուցումին ու միայն դրանից հետո կհայտարարեր ՀՍԽՀ-ին միացված 
տարածքների մասին: Հակառակ պարագայում կարող էր կրկնվել Լեռնային Ղարաբաղի 
օրինակը, երբ, հիմք ընդունելով Ադրբեջանի հեղկոմի հայտնի հայտարարությունը, ՀՍԽՀ 
ժողկոմխորհը 1921 թ. հունիսի 12-ին հատուկ դեկրետով Լեռնային Ղարաբաղը Խորհրդային 
Հայաստանի «անբաժան մաս» հայտարարեց [21, էջ 636], սակայն Խորհրդային Ադրբեջանի 
ղեկավարության իրականացրած գործողությունների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի՝ 
ՀՍԽՀ-ին միացմանն ուղղված քայլերը ձախողվեցին: 

Ի դեպ, 1921 թ. հուլիսի 16-ին «բոլոր գավառամասերի հեղկոմներին» ուղղված «շտապ» 
նշագրումը կրող գրությամբ Զանգեզուրի գավառային  հեղկոմը տեղեկացնում էր, որ հուլիսի 
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25-ին Գորիսում կայանալու է բոլոր գյուղական հեղկոմների նախագահների և ան-
կուսակցական ներկայացուցիչների համագումար: Յուրաքանչյուր գյուղից մասնակցելու էին 
գյուղական հեղկոմի նախագահը և մեկ անկուսակցական ներկայացուցիչ: Համագումարը 
քննարկելու էր նաև «Հողային հարցը» [7, թ. 2-3]: Այս փաստաթուղթը թույլ է տալիս ենթադրել, 
որ խորհրդայնացումից անմիջապես հետո փաստացի «Զանգեզուր» էր դիտվում նախկինում 
Գ. Նժդեհի իշխանության ներքո եղած տարածքները (գավառի արևմտյան մասը): Այլապես 
մինչև գյուղերի ներկայացուցիչների համագումար հրավիրելը խորհրդային իշխանություն-
ները կփորձեին հստակեցնել Զանգեզուրի գավառում Խորհրդային Հայաստանի և 
Խորհրդային Ադրբեջանի սահմանագիծը: 

ՀՍԽՀ վարչական վերաբաժանման մասին դեկրետի ընդունումից ավելի քան մեկ ամիս 
անց՝ 1921 թ. օգոստոսի 31-ին, ՀՍԽՀ ժողկոմխորհը որոշում ընդունեց Զանգեզուրի գավառ 
կազմելու մասին: Այստեղ հստակ նշվում էր. «Զանգեզուրի՝ ՀՍԽ Հանրապետությանը կցված 
մասից կազմել առանձին Զանգեզուրի գավառ (կենտրոնը՝ Գորիս)»՝ հետևյալ գավառակներով. 
Գորիսի, Դխի (Տեղ), Տաթևի, Սիսիանի (կենտրոնը՝ Բռնակոթ), Ղափանի (կենտրոնը՝ Ղաթարի 
գործարանները) և Մեղրիի [14, էջ 39-40]: Դեկրետում արձանագրված «Զանգեզուրի՝ ՀՍԽ 
Հանրապետությանը կցված մաս» արտահայտությամբ Խորհրդային Հայաստանի 
ղեկավարները, փաստորեն, ընդունում էին, որ կա նաև Զանգեզուրի՝ ՀՍԽՀ-ին չկցված, այն է՝ 
Խորհրդային Ադրբեջանի ենթակայության տակ գտնվող մաս: 

Փաստորեն, Խորհրդային Հայաստանում սկսեցին «Զանգեզուր» ասելով հասկանալ 
հայաբնակ այն տարածքները, որոնց վրա մինչև 1921 թ. հունիսին խորհրդային ուժերի 
հարձակումը տարածվում էր Գարեգին Նժդեհի իշխանությունը: Ինչպես տեսնում ենք, ՀՍԽՀ 
ղեկավարները լռելյայն համակերպվում էին Երևանի համաձայնագրով հանրապետության 
մաս ճանաչված Զանգեզուրի գավառի արևելյան մասի կորստի հետ՝ քարոզչական դաշտում 
պատրանք ստեղծելով, թե իբր Զանգեզուրը միացել է Խորհրդային Հայաստանին: Այնինչ 
խոսքը միայն գավառի արևմտյան հատվածի մասին է: Ի դեպ, ՀՅԴ հայտնի գործիչ Ռուբեն 
Տեր-Մինասյանը 1925 թ. տպագրած իր մի հոդվածում հայ-ադրբեջանական տարածքային 
վեճերը լուծելու բոլշևիկյան իշխանությունների սկզբունքը «մաքիավելյան» է անվանում, որի 
արդյունքում «Զանգեզուրի գավառի մի մասը» միացվել է Ադրբեջանին [17, էջ 173]: Իր 
աշխատություններից մեկում նշանավոր ազգագրագետ Ստեփան Լիսիցյանը ևս ուղղակի 
հիշատակում է Անդրկովկասի խորհրդայնացումից հետո «ցարական ժամանակի ընդարձակ 
առումով Զանգեզուր կոչվող գավառը» Խորհրդային Հայաստանի և Խորհրդային Ադրբեջանի 
միջև բաժանելու մասին, որից հետո գավառի նախկին անվանումը սկսել է օգտագործվել 
միայն հայկական մասի առնչությամբ [2, էջ 13]: 

Զանգեզուրում հայ-ադրբեջանական միջպետական սահմանագծի անորոշ լինելը 
կարող էր տեղում զանազան խնդիրների, թյուրիմացությունների առիթ դառնալ: Ուստի՝ 
առաջնային խնդիր էր ժամանակավոր սահմանագծի հաստատումը: Մանավանդ որ 
անհրաժեշտ էր նաև պատրաստվել տեղական խորհուրդների ընտրություններին: Որքան էլ 
զարմանալի թվա, նախկին Ելիզավետպոլի նահանգի Զանգեզուրի գավառի տարածքում 
Խորհրդային Հայաստանի և Խորհրդային Ադրբեջանի միջև ժամանակավոր սահմանագծի 
որոշումը վերապահվեց ոչ թե միջպետական հանձնաժողովի, այլ հայ և ադրբեջանցի 
կոմունիստներին: 1921 թ. հոկտեմբերի 12-13-ին տեղի ունեցավ հայկական Զանգեզուրի և 
ադրբեջանական Ղուբաթլուի գավառների 43 «պատասխանատու գործիչների» խորհրդակ-
ցություն, որը որոշեց. «Ընտրել հանձնաժողով՝ պարզելու համար, թե որ գյուղերում են գյուղ-
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խորհուրդներ եղել, որոնց ներկայացուցիչները մայիսի 1-ին մասնակցել են համա-
ադրբեջանական խորհուրդների առաջին համագումարին, այդտեղ պետք է տարածվի Ղու-
բաթլուի գործադիր կոմիտեի իշխանությունը, իսկ Զանգեզուրի հեղկոմի տարածք համարել 
այն, որը 1921 թ. հուլիսին մաքրվել է Նժդեհի բանդաներից» [5, թ. 22 շրջ.; 8, թ. 13 շրջ.]: 

Փաստորեն, Գարեգին Նժդեհի գլխավորությամբ Սյունիքում մղված պայքարի արդյուն-
քում է, որ Ելիզավետպոլի նահանգի Զանգեզուրի գավառի արևմտյան մասը միացավ 
Խորհրդային Հայաստանին: Բացառված չէ, որ եթե մինչև 1921 թ. մայիս-հուլիսը (ադրբե-
ջանական տեղական խորհուրդների ընտրությունների և Զանգեզուրի խորհրդայնացման 
շրջանը) Զանգեզուրի գավառից առավել քիչ տարածքներ գտնվեին Գ. Նժդեհի իշխանության 
ներքո, ապա ավելի սեղմ կլիներ Խորհրդային Հայաստանի տարածքը: 

1922 թ. փետրվարի 2-ին ընդունված Խորհրդային Հայաստանի առաջին Սահմանադ-
րության 37-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի խորհուրդների համագումարի և 
Կենտրոնական գործադիր կոմիտեի իրավասությանն էր վերապահված «Հանրապետության 
ընդհանուր վարչական բաժանումը» [15, էջ 63]: Մինչ այդ այս գործառույթը, ինչպես տեսանք, 
սկզբում իրականացնում էր Հայաստանին հեղկոմը, այնուհետև՝ Ժողովրդական 
կոմիսարների խորհուրդը: 1922 թ. գարնանը Խորհրդային Հայաստանը բաժանված էր 10 
գավառի՝ Երևանի, Էջմիածնի, Ալեքսանդրապոլի, Ղարաքիլիսայի, Լոռիի, Դիլիջանի (Իջևանի 
գավառն անվանափոխվել էր), Նոր Բայազետի, Դարալագյազի, Զանգեզուրի, Մեղրիի 
(Զանգեզուրի գավառի Մեղրիի գավառակն առանձին գավառի էր վերածվել): Այս բաժանումը 
հիմնականում պահպանվեց մինչև 1929 թ.՝ չնայած 1921 թ. հուլիսի 20-ին ընդունված ՀՍԽՀ 
վարչական վերաբաժանման մասին դեկրետը հաջորդ տարիներին որոշ փոփոխությունների 
ու լրացումների ենթարկվեց: 
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ИЗ ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 

АРМЕНИИ (НАЧАЛО 1920-ЫХ ГОДОВ) 
                                                                   А.К.Сукиасян- к.и.н., доцент, ин-т ист. НАН РА 

 
Ключевые слова: Советская Армения, Зангезур, административно-территориальное деление, 
уезд, граница, декрет, решение, директива. 
Аннотация. После советизации Армении  в административно-территориальном делении 
территории страны были проведены некоторые изменения, в частности, были упразднены бывшие 
губернии и районы. Страна была временно разделена на шесть уездов: Ереванский, 
Эчмиадзинский, Каракилисский, Ново-Баязетский, Даралагязский. В  осуществлении 
окончательного административно-территориального деления препятствовало наличие 
территориальных споров с соседними государствами. После определения территорий в составе 
Советской Армении, 20-го июля 1921 г. Совет народных комиссаров издал декрет об 
административно-территориальном делении Армении, согласно которому Советская Армения 
была разделена на 8 уездов: Ереванский, Эчмиадзинский, Александропольский, Каракилисский, 
Лорийский, Иджеванский, Ново-Баязетский, Даралагязский. 31-го августа 1921 г. Совнарком 
издал декрет об образовании Зангезура как отдельного уезда  Арм. ССР. 

Полномочиями по осуществлению административно-территориальных измeнений был 
наделен Совнарком Арм.ССР, oднако  согласно принятой 2 февраля 1922 г. Конституции эти права 
были переданы Центральному Исполнительному Комитету. 

 
 

FROM THE HISTORY OF SOVIET ARMENIA’S ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL  
DIVISION (BEGINNING OF THE 1920S) 

                              H. K. Sukiasyan, PhD (History), associate professor, Institute of History NAS RA 
 

Keywords: Soviet Armenia, Zangezur, administrative-territorial division, province, border, decree, 
decision, instruction. 
Annotation: After the sovietization of Armenia former states and regions of the country  were 
immediately eliminated. The country was temporarily divided into 6 provinces: Yerevan, Etchmiatdzin, 
Gharakilisa, Dilijan, Nor Bayazet, Daralagyaz. Existence of territorial disputes with the neighboring 
states hindered the final decision of the authorities of SSRA. After clarifying the territories that remained 
in the structure of Soviet Armenia the Council of the People's Commissars on the 20th of July 1920 
adopted a decree about the territorial division, according to which Soviet Armenia was divided into 8 
provinces: Yerevan, Etchmiatdzin, Aleksandrapol, Gharakilisa, Lori, Ijevan, Nor Bayazet, Daralagyaz. 
On the 31st of August Council of the People's Commissars adopted a decree about creating a separate 
province from the western part of Zangezur connected to SSRA.  
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If in the beginning the Council of the People's Commissars of SSRA had the authority to realise 
administrative-territorial changes, then, after the adoption of the Constitution on the 2nd of February, it 
was passed to the Central Executive Committee. 

 
 
 
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆԱԿԵՑՄԱՆ, ԲՆԱԿՎԱՅՐԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ 

ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ  
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Բանալի  բառեր.  բնակչության թվաքանակ, բնակչության տեղաբաշխում, բնակչության 
խտություն, բնակավայրերի ցանց, տարաբնակեցման համակարգ, ենթաշրջան: 

Լոռու մարզի տարածքում մարդը բնակվել է դեռևս քարեդարյան ժամանակներից  (այդ 
մասին վկայում են մարզի տարբեր վայրերում` Դսեղ, Իքահատ, Պարնիգյուղ, Լեռնանցք և 
այլուր հայտնաբերված հազարամյակների վաղեմության հողագործական և անասնա-
պահական բնակատեղիների մնացորդները, գործիքները, զենքերը, զարդերը, մշակված 
բույսերի մնացորդներն ու ընտելացված կենդանիների ոսկորները), սակայն պատմական 
իրադարձությունների բերումով հիմնական բնակեցումը և բնակավայրերի ցանցի 
ձևավորումը կատարվել է 1820-ական թվականներից: Դրանում մեծ դեր են խաղացել ինչպես 
ներգաղթը (Արևմտյան Հայաստանից և Ցարական Ռուսաստանից), այնպես էլ բավարար 
բնական աճը: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Լոռու տարածքի բնակեցման և 
բնակչության թվաքանակի փոփոխությունների ինտենսիվությունը փոփոխվել է պարբե-
րաբար` ըստ ժամանակահատվածների: Այսպես, առաջին մեծ ակտիվությունը դիտվել է 
1829-30-ական թթ.-ին, երբ Արևմտյան Հայաստանից դեպի Արևելյան Հայաստան կատարվեց 
զանգվածային ներգաղթ, որի արդյունքում   բնակչության թվաքանակը, այդ թվում նաև 
Լոռիում, կտրուկ աճեց: Ներգաղթած բնակչությունը հաստատվում էր ավերված և լքված 
գյուղերում` վերականգնելով կամ նորից հիմնելով դրանք: 1831թվին Լոռու տարածքում 
արդեն կար 54 գյուղ` 10636 բնակչությամբ [3]: Այդ ժամանակաշրջանում բնակչության 
թվաքանակի և նոր բնակավայրերի ավելացման գործում վճռորոշ դեր է խաղացել ռուս 
զինվորականների և աղանդավոր-աքսորականների  վերաբնակեցումը Լոռիում, որն իր 
բարենպաստ դիրքով կապող օղակ էր Հայաստանի մյուս գավառների և Ռուսաստանի միջև:  
Հարկ է նշել, որ Ցարական Ռուսաստանն իր դիրքերը ծայրամասային գավառներում 
ամրապնդելու համար ռուսների բնակեցումը հիմնականում կատարում էր ռազմավարական 
և տնտեսական կարևոր նշանակության բանուկ ճանապարհների երկայնքով: 

1886 թվին Թիֆլիսի նահանգի մեջ մտնող Լոռու գավառում արդեն կային երկու 
տասնյակից ավելի ռուսական գյուղեր` Վոսկրեսենովկա (այժմ Լերմոնտովո),  Նիկիտինո 
(Ֆիոլետովո), Ալեքսանդրովկա (Բովաձոր), Ռուսի Գյառգյառ (Պուշկինո), Մեդովկա, 
Նովոսելցովո, Միխայլովկա, Վորոնցովկա (Տաշիր) և այլն, իսկ նրանցում ապրող ռուսների 
թվաքանակը հասել էր 3200-ի[2]: 1897 թվին Լոռիում գյուղերի ընդհանուր թիվն արդեն 120 էր, 
իսկ բնակչության թվաքանակը 90250 մարդ` 1831թ. համեմատ ավելանալով 8.5 անգամ [3]: 

Բնակչության թվաքանակի աճի նման բարձր տեմպերը մեկնաբանվում է նաև 
ծնելիության բարձր մակարդակով, որով աչքի են ընկել ինչպես ներգաղթող հայերն ու 
ռուսները, այնպես էլ Լոռիում բնակվող մեծ թվով քրդերն ու այլազգիները:  
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Լոռու տարածքում բնակչության թվաքանակի և բնակավայրերի ավելացման հաջորդ 
ժամանակահատվածն ընդգրկում է 1890-ական թվականներից մինչև 1920-ական թվա-
կանները: Այդ գործում ներգաղթի հետ մեծ դեր են խաղացել նաև արհեստների, առևտրի և 
արդյունաբերության որոշ ճյուղերի զարգացումը, Երևան-Ղարաքիլիսա-Դիլիջան 
ավտոխճուղու և Թիֆլիս-Ալեքսանդրապոլ երկաթուղու անցկացումը, որոնք խթանել են նոր 
բնակավայրերի ձևավորմանը և որոշ գյուղերի խոշորացմանը: Ճանապարհների եզրերի 
հարմար վայրերում հիմնված իջևանատները, փոստատները, դարբնոցները, կարի 
արտելները, բուժկետերը հետագայում դարձել են բնակավայրեր (Փամբակ, Վահագնաձոր, 
Ձորագետ և այլն): 1926 թվին Լոռիում արդեն կար 163 բնակավայր (162 գյուղ և 1 քաղաք` 
Ղարաքիլիսան)` 132435 մարդ ընդհանուր բնակչությամբ [3] (տես` նկար 1): 

 1922-1940թթ. ընկած ժամանակահատվածը ևս աչքի է ընկել բնակչության թվաքանակի 
անշեղորեն ավելացմամբ` պայմանավորված ծնելիության մակարդակի աճով, կենցաղային և 
սանիտարահիգիենիկ պայմանների ու բժշկական սպասարկման բարելավման շնորհիվ 
մահացությունների կրճատմամբ: 1939թ Լոռու բնակչության թվաքանակը դարձել էր 174994 
մարդ, 1926թ. համեմատ` 13 տարում ավելանալով 1.3 անգամ [4]: 

 
Նկար 1. Լոռու մարզի բնակավայրերի թվի փոփոխությունները 1831-2017թթ.[3; 6; 7]  

1950-ական թվականներից կրկին բնակչության թվաքանակի աճ է դիտվել, որին 
նպաստող գործոն էր նաև մեծ չափերի հասնող կազմակերպված հայրենադարձությունը: 

1979 թվին Լոռու բնակչության թիվը 1970 թվի համեմատ ավելացել էր 1.2 անգամ (44838 
մարդով), դառնալով 357464 մարդ [4] (տես նկար 2): 

Լոռու տարածքի բնակեցման և բնակավայրերի տեղաբաշխման գործում կարևոր նա-
խադրյալներ են հանդիսացել ինչպես տեղի աշխարհագրական դիրքը, այնպես էլ` 
բնաշխարհագրական գործոնները:  

Հարմար դիրքը, բարենպաստ բնակլիմայական պայմանները, տրանսպորտային մայ-
րուղիների առկայությունը (մարզի տարածքի կենտրոնական մասով են անցնում Հայաստանի 
գլխավոր երկաթուղին և ավտոմայրուղին, որոնք հյուսիսային ուղղությամբ մարզին ելք են 
ապահովում դեպի Վրաստան և Սև ծովի նավահանգիստներ, իսկ արևմտյան ուղղությամբ` 
Գյումրիի միջոցով դեպի մայրաքաղաք Երևան) նպաստել են ոչ միայն բնակչության 
կենտրոնացմանը Լոռու տարածքում, այլ նաև թվաքանակի անշեղորեն ավելացմանը: 
Բնակավայրերի գերակշռող մասը կենտրոնացած է Երևան-Վանաձոր-Թբիլիսի երկաթուղու 
մերձակա տարածքներում: Միայն Սպիտակի (16 գյուղեր), Գուգարքի (15 գյուղեր) և 
Թումանյանի (17 գյուղեր) ենթաշրջանների գյուղերի 71%-ը գտնվում են կամ երկաթուղու 
անմիջական հարևանությամբ, կամ նրանից մինչև 3 կմ հեռավորության վրա[1]: 
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Հարկ է նշել, որ բնաշխարհագրական գործոնների ազդեցությունն առավել մեծ է եղել և 
շարունակում է մնալ գյուղական տարաբնակեցման վրա, քանի որ ի տարբերություն 
քաղաքային բնակչության, գյուղական բնակչությունը գտնվում է բնական միջավայրի հետ 
անմիջական կապի մեջ:  Ընդհանուր առմամբ Լոռու մարզում բնակեցման համար առավել 
նպաստավոր պայմաններ կան միջլեռնային գոգավորություններում և լեռնահովիտներում, 
որոնք զուգակցվել են ջրային և հողակլիմայական բարենպաստ պայմանների հետ, ուստի, ի 
սկզբանե բնակչությունը կենտրոնացել է այդտեղ: Սրանով է բացատրվում մարզի ներկայիս 
բնակչության 70-75%-ի կենտրոնացումը Փամբակ, Ձորագետ և Դեբեդ գետերի 
հովիտներում[1]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 2. Լոռու մարզի բնակչության թվաքանակի շարժընթացը 1831-2017թթ. [1; 4; 5; 6] 
 
Նկար 2-ից երևում է, որ 1831թվից մինչև 1987թիվը Լոռու մարզի տարածքում դիտվել է 

բնակչության թվաքանակի անշեղորեն աճ, որն ինչպես նշվեց, կատարվել է ներգաղթի, 
բավարար բնական աճի և կազմակերպված հայրենադարձության շնորհիվ: Մարզի տարած-
քում բնակչության ամենամեծ թվաքանակն արձանագրվել է երկրաշարժին նախորդող` 1987  
թվին` 383300 մարդ:    

Լոռու մարզի տարբեր ենթաշրջաններում բնակչության կենտրոնացման և բնակա-
վայրերի ձևավորման գործում վճռական դեր է խաղացել նաև հանքային ռեսուրսների 
առկայությունը, որոնց պաշարներով Լոռու մարզը 2-րդն է Հայաստանում` Սյունիքի մարզից 
հետո: Այստեղ են կենտրոնացած հանրապետության հանքային պաշարների 15.2%-ը[1]: 
Այսպես, Թումանյանի ենթաշրջանում պղնձի պաշարների առկայությունը և դրանց հանքա-
վայրերի շահագործումը Ալավերդում և Շամլուղում, արծաթի և բազմամետաղների 
պաշարները Ախթալայում, հրակայուն կավերը Թումանյանում նպաստեցին քաղաքային 
բնակավայրերի ձևավորմանը, կամ` ագաթի և շինանյութերի պաշարները` Մեծավանի 
խոշորացմանը (Տաշիրի ենթաշրջան) և այլն: 

Բնակչության և բնակավայրերի տեղաբաշխման գործում էական դեր է խաղացել 
մակերևույթն իր բոլոր պարամետրերով` մակերևույթի ձևերով, լանջերի թեքությամբ, դիր-
քադրությամբ, ծովի մակարդակից ունեցած բարձրությամբ և այլն: Աչքի ընկնելով բարձ-
րությունների մեծ տարբերություններով, Լոռու մարզում բնակավայրերը տեղաբաշխված են 

 տարեթվեր 

մա
րդ
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խիստ անհավասարաչափ և գտնվում են հիպսոմետրիկ տարբեր բարձրությունների վրա: 
Մշտական բնակության տարածքը մարզում տատանվում է 505 մետրից (գ. Քարկոփ` 
Թումանյանի տարածաշրջան) մինչև 1930 մ (գ. Արևաշող` Սպիտակի տարածաշրջան) 
բացարձակ բարձրությունների միջև, տարբերությունը կազմելով 1425մ (տես` աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1.  
Բնակության տարածման սահմանները Լոռու մարզում` ըստ ենթաշրջանների 

Ենթաշրջան Նվազագույն 
բարձր.(մ) 

Բնակավայր 
Առավելագույն 

բարձր.(մ) 
Բնակավայր 

Գուգարքի 
Սպիտակի 

Ստեփանավանի 
Թումանյանի 

Տաշիրի 

870 
1450 
1260 
505 
1470 

Ձորագետ 
Նոր Խաչակապ 

Կուրթան 
Քարկոփ 

Նովոսելցովո 

1820 
1930 
1610 
1650 
1750 

Լերմոնտովո 
Արևաշող 

Կաթնաղբյուր 
Աթան 

Պաղաղբյուր 

 
Մակերևույթի ձևերի մեծ բազմազանությունը տարբեր նախադրյալներ է ընձեռել 

բնակչության և բնակավայրերի տեղաբաշխման համար` ինչպես ըստ տարածաշրջանների, 
այնպես էլ ըստ բարձրության գոտիների: Բոլոր բնակավայրերի մոտ 52%-ը գտնվում է 
առավել բարենպաստ մինչև 1500 մ բարձրություններում, որը կազմում է մարզի տարածքի 
29.2%-ը: Ընդ որում դրանք հիմնականում Գուգարք և Թումանյան տարածաշրջանների 
բնակավայրերն են: Բնակավայրերի հիպսոմետրիկ բարձրությունների մեծ տարբերությամբ 
աչքի է ընկնում Թումանյանի ենթաշրջանը, որտեղ  այն կազմում է 1145 մ: 

Մարզի ամենաբարձրադիր տարածաշրջանը Սպիտակն է, որտեղ 21 բնակավայրից 20-
ը գտնվում են 1500 մ-ից ավելի բարձրություններում, ապա Տաշիրի ենթաշրջանը` 20 
բնակավայրից 18-ը: Մակերևույթի մեծ բազմազանության պատճառով մարզի տարածքում 
անհամաչափ է տեղաբաշխված նաև բնակչությունը (տես աղյուսակ 2): 

Բնակչության տեղաբաշխման և առհասարակ տարաբնակեցման բնույթի վրա մեծ ազ-
դեցություն են թողել նաև տեղանքի թեքությունները: Բնակեցման համար առավել բարե-
նպաստ են մինչև 80 թեքության լանջերը [1], որոնք կազմում են մարզի տարածքի միայն 
24.3%-ը և զբաղեցնում են հիմնականում Լոռու սարահարթը, որտեղ էլ գտնվում են մարդա-
շատ գյուղերի մեծ մասը (Մեծավան, Սարչապետ, Նորաշեն, Կուրթան, Գյուլագարակ, Վար-
դաբլուր և այլն): Տարածքի 38.1%-ն ունի բավարար` 80-160 թեքության լանջեր, իսկ 37.7%-ը` ոչ 
պիտանի` զառիթափ և առավել զառիթափ լանջեր (160-ից ավելի): Վերջիններս առավել հան-
դիպում են Թումանյանի տարածաշրջանում, իսկ Ալավերդիում տեղ-տեղ հասնում են 350 

թեքության: 
Աղյուսակ 2.Լոռու մարզի բնակչության խտությունն ըստ ենթաշրջանների  (մարդ/քկմ )[1; 6] 

Տարածա-
շրջանները 

 

1970թ. 1987թ. 2008թ. 2017թ. 
Բնակ-
չութ. 

Խտութ. 
 

Բնակ-
չութ. 

Խտութ. 
 

Բնակ-
չութ. 

Խտութ. 
 

Բնակ-
չութ. 

Խտութ. 

Գուգարք 133173 172.9 203500 264.1 132541 172.0 100200 130.0 
Սպիտակ 41487 75.5 46300 84.3 43057 78.4 35700 65.0 
Ստեփանաան 30874 48.5 36300 56.9 32500 51.1 26500 41.6 
Թումանյան 68170 60.8 58200 51.9 47998 42.8 38700 34.5 
Տաշիր 38922 56.4 39100 56.7 25904 37.5 18900 27.4 
Լոռու մարզ 312626 83.0 383300 101.8 282000 74.9 220000 58.4 
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Աղյուսակ 2-ի տվյալներից երևում է, որ մարզի տարածքում բնակչության թվաքանակի 

և խտության ցուցանիշների առավելագույն արժեքները` 383300 մարդ և 101.8 մարդ/քկմ, 
դիտվել են 1987թվականին: 1988թվից սկսած բնակչության թվաքանակը և խտության 
ցուցանիշները նվազել են` 2017թվին դառնալով համապատասխանաբար 220000 մարդ [6] 
(նվազելով 163300-ով) և 58.4մարդ/քկմ: Մոտ 30 տարվա ընթացքում մարզի բնակչության 
թվաքանակը նվազել է 42.6%-ով, ինչը ՀՀ մարզերում դիտված բնակչության ամենամեծ 
կրճատումն է: Բնակչության թվաքանակի աննախադեպ նվազումը պայմանավորված է 
ինչպես բնական աճի կտրուկ նվազմամբ, այնպես էլ մեծ չափերի հասնող արտագաղթով: 

Մարզի տարածքն աչքի է ընկնում նաև մեծ մասնատվածությամբ, ինչը խանգարել է 
խոշոր բնակավայրերի ձևավորմանը: Այդ է պատճառը, որ մարզում գերակշռում են փոքր 
(մինչև 500 բնակիչ) և միջին (500-1000 բնակիչ) համայնքները, որոնց ընդհանուր թիվը 66-ն է 
(105-ից) [1]: Տարածքի բնակեցման, տարաբնակեցման համակարգի ձևավորման գործում 
իրենց ուրույն դերն են խաղացել նաև հողապահովվածությունը և ջրապահովվածությունը: 
Վարելահողերի և խոտհարքերի առկայությունը նպաստել են  մի շարք գյուղերի (Օձուն, 
Ճոճկան, Շնող, Վարդաբլուր, Գարգառ, Վահագնի և այլն) ձևավորմանը, իսկ մակերեսային 
հոսքի և ստորերկրյա ջրերի զգալի պաշարները կարևոր նախադրյալ են հանդիսացել շատ 
գյուղերի հիմնադրմանը (Ջրաշեն, Մեծ Պարնի, Շիրակամուտ, Լեռնավան և այլն): 

1830-ական թվականներից մինչև մեր օրերը, Լոռու և նրա տարածաշրջանների 
բնակչության թվաքանակների փոփոխությունները ներկայացված են նկար 3-ում:                                                                                                    

 
Նկար 3. Լոռու մարզի տարածաշրջանների բնակչության թվաքանակի շարժընթացը  

1831-2017թթ.*) 
Գծապատկերը կազմվել է ըստ [4; 5; 6; 7] աղբյուրների և ՀՀ ԱՎԾ ԼՄԳ պաշտոնական 
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Ինչպես երևում է նկար 3-ի գծապատկերից, բնակչության թվաքանակի առավել 
ինտենսիվ աճ դիտվել է 1930-ական թվականներից հատկապես Վանաձորում և Թումանյանի 
տարածաշրջաններում, ինչը մեկ անգամ ևս փաստում է արդյունաբերության դերը բնակ-
չության կենտրոնացման և թվաքանակի ավելացման գործում: Տաշիրի և Գուգարքի տարա-
ծաշրջաններում, մինչև 1970 թվականը բնակչության թվաքանակի աճն առաջին հերթին 
մեկնաբանվում է նրանցում բարձր ծնելիություն ունեցող այլազգիների առկայությամբ: 

 Ընդհանուր առմամբ, 1946-1980թթ. ընկած ժամանակահատվածն աչքի է ընկել 
բնակչության թվաքանակի ինտենսիվ աճով, ինչը պայմանավորված է Լոռիում երբևէ դիտված 
ժողովրդագրական ամենաակտիվ  գործընթացներով` ամուսնությունների և ծնելիության 
բարձր տեմպեր, ցածր մահացություն, որոնց արդյունքում դիտվել է բարձր բնական աճ, ինչը 
զգալի էր հատկապես Կիրովականում (այժմ` Վանաձոր):  

Գծապատկերից պարզ երևում է նաև, որ բնակչության թվաքանակի աճի դանդաղ 
տեմպեր արձանագրված են Գուգարքի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններում: Գուգարքի 
պարագայում սա մեկնաբանվում է Վանաձորի առկայությամբ (որտեղ կենտրոնանում էր 
հիմնական աշխատուժը), իսկ Ստեփանավանի ենթաշրջանի տարածքն ունենալով բարե-
նպաստ կլիմայական պայմաններ` սկզբից ևեթ ունեցել է առողջարանային նշանակություն, 
դեպի ուր տեղաշարժվել  է առավելապես տարեց բնակչությունը:  

Ամփոփելով` կարող ենք միանշանակ ասել, որ Լոռու մարզի տարածքի բնակեցումն ու 
բնակավայրերի հիմնումն սկսվել է 1820-ական թթ.-ից և մինչև 1988 թիվը բնակչության 
թվաքանակն անշեղորեն աճել է: ՀՀ մարզերի ձևավորման նախօրեին՝ 1994 թվին, Լոռին 
Հայաստանի ամենաբազմամարդ մարզն էր Երևանից հետո՝ 330400 մարդ բնակչությամբ [4]: 
Ունենալով մեծ թվով աշխատանքային և արդյունաբերական ներուժ` Լոռու մարզը մինչև 
ԽՍՀՄ-ի փլուզումը դարձել էր Հայաստանի տնտեսապես ամենազարգացած շրջաններից 
մեկը: Սակայն, 1988թ. երկրաշարժի, քաղաքական ու տնտեսական իրավիճակների վատթա-
րացման և մեծ չափերի հասնող  արտագաղթի արդյունքում, Լոռու մարզում կտրուկ նվազեց 
բնակչության թվաքանակը` 2017թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմելով 220 հազ. մարդ[6]: 
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Аннотация. В статье обсуждаются исторические, экономические и природно-
географические предпосылки, способствующие заселению, размещению населенных 
пунктов, формированию системы расселения  Лорийского региона, а также изменения  
численности населения с 1820-ых годов до наших дней. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ ИЗ СТРАН ЗАКАВКАЗЬЯ В 
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                                                                         И.А.Соловьев, к. г. н., доцент, СКФУ   
soloivan@mail.ru  

                                                   Ю.Ф.Зольникова, к. г. н., доцент, СКФУ         
                                                                                zolnst@mail.ru 

 
Ключевые слова: адаптация и интеграция мигрантов, трудовые мигранты, иммигранты, 
натурализация, Ставропольский край, Армения, Азербайджан. 

В условиях интенсивных и полиэтничных международных миграций в России 
актуальными являются проблемы  адаптации и интеграции мигрантов. На протяжении всего 
постсоветского периода Ставропольский край относился к привлекательным регионам для 
иностранных иноэтничных мигрантов. Важными миграционными донорами для Ставрополья 
выступают страны Закавказья. Целью нашего исследования является выявление ключевых 
проблем адаптации и интеграции мигрантов из стран Закавказья (на примере Армении и 
Азербайджана) в Ставропольском крае. 

Информационной основой работы служат данные официальной статистики и материалы 
глубинных интервью проведенных в 2013-2014 и 2017 годах. Всего выборка составила 18 чел. 
мигрантов из Армении и Азербайджана, это преимущественно  представители титульных народов 
– армяне и азербайджанцы. Вопросы для интервьюирования были составлены таким образом, 
чтобы выявить возникающие затруднения на всех этапах миграции. Анкета состоит из вопросов о 

                                                           
1 Статья подготовлена при государственной поддержке ведущих научных школ по гранту Президента 
Российской Федерации в рамках научно-исследовательского проекта «Иностранные мигранты в России: 
стратегии и практики интеграции и адаптации в региональные сообщества» (проект № НШ-9300.2016.6). 
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мотивах миграции в Россию, первоначальных и текущих проблемах адаптации и интеграции, 
будущих миграционных намерениях.   

В Ставропольском крае в 2015 г. отмечалось положительное сальдо миграции со всеми 
странами СНГ. По известным причинам, более 2/3 (67,7%) миграционного прироста на 
Ставрополье в международной миграции со странами СНГ приходится на Украину. В первую 
тройку по этому показателю входят Армения (11,5%) и Азербайджан (8,2%) (таблица 1).   

Таблица 1 
 Распределение миграционного прироста Ставропольского края по странам СНГ в 2015 г.[3] 

Страны СНГ Миграционный прирост 
Чел. % 

Международная миграция со странами СНГ, в т.ч.: 3577 100 
Украина 2422 67,7 
Армения 410 11,5 
Азербайджан 294 8,2 
Узбекистан 151 4,2 
Таджикистан 90 2,5 
Молдова 57 1,6 
Казахстан 52 1,4 
Беларусь 43 1,2 
Туркмения 44 1,2 
Киргизия 14 0,4 

По правовому статусу среди респондентов встречаются трудовые мигранты и иммигранты. 
Первые проживают в России по разрешениям на работу и патентам. В свою очередь иммигранты 
из документов имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство.   

На самом деле, большинство мигрантов из стран Закавказья, не относятся к временным 
трудовым мигрантам, т.к. проживают здесь постоянно на протяжении от года до более 10 лет (по 
исследованию 2013-2014 гг.) [1, 2]. Им легче легализовать свое пребывание в России путем 
получения патента, нежели более сложной процедурой оформления российского гражданства и 
предшествующих этому процедур. Другим свидетельством бессрочного характера миграции 
представителей этих народов, в отличие от трудовых мигрантов из Средней Азии, является 
проживание их в России вместе со своими семьями, в т.ч. в собственном жилье. 

Таким образом, мигранты титульных народов из Армении и Азербайджана 
преимущественно используют стратегию, направленную на интеграцию в принимающее 
сообщество с целью проживания в России на постоянной основе. Другими словами трудовых 
мигрантов из стран Закавказья справедливо отнести к категории иммигрантов.  

В основном это лица трудоспособного возраста со средним общим или образованием. Как 
правило, они обладают специальностями низкой квалификации (курсы, ПТУ), реже имеют 
дипломы о средне-техническом образовании. В силу своего городского происхождения, мигранты 
из Закавказья преимущественно расселяются на Ставрополье в городской местности, предпочитая 
большие города. 

В отличие от трудовых мигрантов из стран Средней Азии, которые преимущественно 
работают на частных стройках (каменщики, штукатуры, маляры, подсобники), армяне и 
азербайджанцы имеют более обширную сферу занятости, однако многие из них тоже работают в 
строительной сфере 

Мигранты армяне и азербайджанцы при выборе места жительства (или работы) в России, 
как правило, опирались на проживание здесь родственников и знакомых. Благодаря ним многие 
мигранты смогли быстро трудоустроиться в России и частично или полностью решить жилищные 
проблемы. При этом фактор наличия на Ставрополье культурных армянских и азербайджанских 
автономий никакой роли, по мнению респондентов в адаптационно-интеграционных процессах не 
играет.  
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Иммигранты живут в собственном жилье, у родственников и на съемных квартирах. 
Заработок мигрантов из этих стран сопоставим с уровнем доходов коренного населения. 

Среди основных проблем адаптации и интеграции мигрантов из Армении и Азербайджана, 
являются материальное положение, получение российского гражданства и реже языковой барьер.  

О наличие материальных проблем свидетельствуют следующие оценки респондентов: 
14,3% интервьюируемых живет хорошо, без особых материальных проблем, 57,1% живут 
приемлемо, 28,6% живет очень скромно. Таким образом, как минимум у трети респондентов 2017 
г. экономическая адаптация протекает сложно.  

Проблемы языковой интеграции большинство респондентов решили успешно. Это связано 
с тем, что мигранты из Закавказья на Ставрополье  проживают среди русскоязычного населения, в 
т.ч. армян и азербайджанцев не создавая анклавы. Кроме того на успешность решения языковой 
проблемы влияет длительное и постоянное проживание в России.  

По нашему мнению, самой сложной проблемой адаптационно-интеграционных процессов 
мигрантов из стран Закавказья в России выступает проблема натурализации. Исследование 2013-
2014 годов показало, что некоторые мигранты не могут стать гражданами России в течение 
многих лет (до 15 лет). Проведенный мониторинг этой проблемы в 2017 г. позволил определить 
сохранение сложности прохождения натурализации. В частности, выявлено у респондентов 4 
факта незавершенной натурализации в течение 10-16 лет, ещё 2 человека не решили эту проблему 
за 3–6 лет.   

Главной причиной проблем натурализации является российское законодательство, по 
которому процедура натурализации растягивается на годы.  Иногда сами мигранты не проявляют 
активности в решении этой проблемы, например, 2 респондента из Армении и Азербайджана на 
территории России проживали нелегально один 10 лет, а другой 12 лет.  

Подведем итог, большинство иммигрантов из Армении и Азербайджана успешно 
адаптировались в социально-экономическом отношении, они имеют доходы сопоставимые с 
коренным населением, многие решили жилищную проблему и преодолели языковой барьер. 
Успешность социально-экономической адаптации связана со стратегией мигрантов армян и 
азербайджанцев направленной на использование родственных связей и достижения полнейшей 
натурализации в России.  

Несмотря на это, процесс их интеграции во многих случаях растягивается на долгие годы, 
что свидетельствует о сложной процедуре получения гражданства Российской Федерации, а в 
некоторых случаях о пассивности самих мигрантов. Нередко они выбирают более легкий путь, 
легализуя свое пребывание в России приобретением патента или цикличным пересечением 
границы с Арменией (раз в 3 месяца).  

По нашему мнению, мигранты армяне и азербайджанцы в большей мере относятся к 
соотечественникам, которым следует предоставлять право на получение гражданства в 
упрощенном порядке. Они владеют необходимой для трудовой деятельности в России языковой 
компетенцией, знакомы с русской культурой, планируют связать свои судьбы с Россией, обладают 
экономической предприимчивостью. Немаловажным также является факт низкой степени 
мигрантофобии (по оценкам респондентов) среди местного населения к армянам и 
азербайджанцам. Таким образом, поддержка интеграции данной категории мигрантов на уровне 
государства и региональных принимающих обществ принесет пользу экономическим, 
демографическим, политическим аспектам национальной безопасности России, а также будет 
способствовать интеграционным процессам на пространстве Евразийского Союза.  
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Аннотация. В статье на основе официальной статистики проведен анализ географии 
миграционного прироста населения Ставропольского края в потоках со странами СНГ. С 
помощью социологических исследований (глубинных интервью) авторами выявлены ключевые 
проблемы адаптации и интеграции мигрантов из стран Закавказья в Ставропольском крае, а также 
определены основные особенности их адаптивно-интеграционного поведения. Сделаны 
рекомендации для оптимизации миграционной политики России. 
 
 

ADAPTATION AND INTEGRATION PROBLEMS OF MIGRANTS FROM THE 
TRANSCAUCASIA COUNTRIES IN THE STAVROPOL REGION1 

I.A.Soloviev, PhD (geography), associate professor, NCFU 
Y.F.Zolnikova, PhD (geography), associate professor, NCFU 
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Annotation: The article analyzes the geography of migration growth in the Stavropol Territory in flows 
with the CIS countries on the basis of official statistics. With the help of sociological surveys (in-depth 
interviews), the authors identified key problems of adaptation and integration of migrants from the 
countries of Transcaucasia in the Stavropol Territory, as well as identified the main features of their 
adaptive and integrative behavior. Recommendations are made for the optimization of Russia's migration 
policy. 
 
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ  ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԵՐՋԻՆ 
ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿՈՒՄ (1917-2017 ԹԹ.) 

Կ. Բ.Ալեքսանյան, աշխ.գիտ.թեկ, դոցենտ, ԵՊՀ 
 
Բանալի բառեր. տեղանուն, քաղաքներ, անվանափոխություն, աշխարհագրական 

օբյեկտներ, Գեղարքունիքի մարզ: 
Մեր օրերում, երբ գնալով որոշիչ և առաջնային են դառնում աշխարհագրական 

անվանումների իմաստն ու դերակատարությունը, հրատապ է դառնում դրանց 
բազմակողմանի ուսումնասիրությունը նաև ՀՀ առանձին մարզերի օրինակով:  

Ընտրելով Գեղարքունիքի մարզի քաղաքների անվանափոխման հարցերը, փորձել 
ենք դրանք դիտարկել վերջին հարյուրամյակի կտրվածքով: Ինչպես իրավացիորեն նշում է Թ. 
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Հակոբյանը. <<Աշխարհագրական անվանումները կամ տեղանունները, ի տարբերություն այլ 
հնագիտական արժեքների, իրենց մեջ կրում են ժողովրդի լեզվական, հնչյունային, 
պատմական և աշխարհագրական հիշողությունը, դրանով իսկ բարձրացնելով նրա 
տեղեկատվական արժեքը[1]:  

Գեղարքունիքի մարզի քաղաքները վերջին հարյուրամյակում բազմաթիվ հանգա-
մանքների բերումով զգալի փոփոխություններ են  կրել:Փոփոխությունները վերաբերում են ոչ 
միայն այդ քաղաքների սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին, նրանց արդյունաբերական կարո-
ղություններին, զարգացման օրինաչափություններին և ձեռքբերումներին, այլ նաև անվանա-
փոխություններին: 

Յուրաքանչյուր անվանափոխության առնչությամբ վճռորոշ դեր են խաղացել քաղա-
քական իրադարձությունները, պատմական դեպքերն ու դեմքերը, տվյալ ժամանակաշրջանը՝ 
արտացոլելով մարզի բնակչության պատմության, լեզվի, մշակույթի և աշխարհագրության 
սինթեզված պատկերը: 

Աշխարհագրական օբյեկտների, մեր պարագայում՝ քաղաքների անվանակոչման 
հարցերը, պահանջում են համակարգված և իմաստավորված մոտեցում, որտեղ ամենայն 
մանրամասնությամբ հաշվի են առնվում հետևյալ կարևոր հանգամանքները [2]. 

ա) օբյեկտի հին անվանումը և տեսակը,  
բ) օբյեկտի ճշգրիտ դիրքը մարզում,նրա կոորդինատները,  
գ) անվանափոխման անհրաժեշտության հիմնավորումը և  նպատակահար-
մարությունը, 
դ) առաջարկվող նոր անվանումը՝ իր հիմնավորումով 
ե) անվան բովանդակային հիմնավորումը  
զ)պատմական մարմինների և մասնագիտական եզրակացության տեսակետների 
համադրումը  
է) Պատմական անվան վերականգնումը 
Այս տեսանկյունից գիտական հետաքրքրություն են ներկայացնում Գեղարքունիքի 

մարզի աչքի ընկնող քաղաքների (Սևան, Մարտունի, Գավառ, Ճամբարակ, Վարդենիս)  կրած 
անվանափոխությունները վերջին հարյուր տարվա (1917-2017 թթ. )  ընթացքում: 

Առանձին-առանձին դիտարկենք  յուրաքանչյուր քաղաքի կրած անվանափոխություն-
ների շարժընթացը, փորձելով պարզել, թե ինչ օրինաչափությունների են դրանք ենթարկվել: 

Նշված ժամանակահատվածում Գեղարքունիքի մարզի քաղաքներից իրենց 
անվանումներն ամենաշատը փոխել են Ճամբարակը (4 անգամ) և Գավառը (3 անգամ): 
Երկուական անգամ անվանափոխության են ենթարկվել Սևանը, Մարտունին և Վարդենիսը: 
Պատկերն այսպիսին է՝ 
       Ճամբարակ                                                                                       Գավառ 
1917-1920 թթ.՝ Միխայլովկա                                                  1917-1959 թթ.՝  Նոր Բայազետ 
1920-1972 թթ.՝ Կարմիր գյուղ                                          1959-1995թթ.՝ Կամո 
1972-1995 թթ. ՝ Կրասնոսելսկ                                         1995-2017թթ.՝ Գավառ  
1995-2017թթ.     Ճամբարակ 
        Սևան                                            Մարտունի                                          Վարդենիս 
1917-1935 թթ.՝ Ելենովկա        1917-1926 թթ.՝ Ներքին Ղարաբաղ       1917-1969թթ.՝                     
                                                                                                                         Բասարգեչար 
1935-2017 թթ.՝ Սևան                  1926-2017 թթ. Մարտունի                        1969-2017թթ.՝    
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                                                                                                                           Վարդենիս 
Բերված փաստերը ցույց են տալիս, որ Գեղարքունիքի մարզում անվանափո-

խությունները կատարվել են ոչ օրինաչափորեն, անկանոն, չկա համակարգված մոտեցում: 
Մեկ մարզի հինգ քաղաքների օրինակով երևաց, որ անվանափոխությունների հաճախակա-
նությունը այնուամենայնիվ ենթարկվում է որոշակի քաղաքական, տնտեսական և  սոցիալա-
կան ազդեցությունների, կրում նրանց անմիջական կնիքը: Բացի այդ, անվանափոխություն-
ների դեպքում վերադարձը դեպի պատմական հին անվանումը հազվադեպ է տեղի ունեցել: 

Նշված հինգ  քաղաքներից միայն Գավառն է, որ ի վերջո վերադարձել է հին 
անվանմանը: Մարտունին՝ Մեծ Կզնուտ,իսկ Վարդենիսը՝ Վասակաշեն և Ոսկեշեն հին 
պատմական անվանումներին կարծես չեն էլ ձգտում:  

Նկատելի է նաև, որ հարյուրամյակի ընթացքում ինչպես Հայաստանի շատ 
հատվածների, այնպես էլ Գեղարքունիքի մարզի քաղաքների անունները մինչև հայեցի 
հնչեղություն ստանալը կրել են թուրքական (Բասարգեչար, Ղարանլուղ)  և ռուսական ( 
Միխայլովկա, Ելենովկա, Կրասնոսելսկ) ազդեցություններ: Ընդ որում, այս անունները 
գերակշռող են եղել 20-րդ դարի հիմնականում առաջին կեսին:  

20-րդ դարի երկրորդ կեսին Գեղարքունիքի մարզին բնութագրական է եղել կո-
մունիստական կուսակցության գաղափարախոսությունը քարոզող և հայտնի կուսակցական 
գործիչների անունները կամ ծածկանունները  հավերժացնող անվանումների օգտագործումը 
(օրինակ՝ Կամո, Կրասնոսելսկ, Մարտունի): 

Նկատելի է, որ  Ճամբարակ անվանումն ի վերջո հաջորդել է ռուսական Միխայլովկա 
և Կրասնոսելսկ ձևերին, իսկ Սևանը՝ ռուսական Ելենովկա  ձևին: Մարտունին թուրքական 
Ղարանլուղ, իսկ Վարդենիսը՝ թուրքական Բասարգեչար ձևերից հետո ստանալով իրեն 
ներկայիս անվանումները, այնումենայնիվ, կարիք ունեն նայելու դեպի պատմական անցյալը 
(Մեծ Կզնուտ և Ոսկեշեն): Մարտունի անվանումը կրում է կուսակցական քաղաքական 
գործչի  ծածկանուն (Ալեքսանդր Մյասնիկյան) և այդքան էլ նախընտրելի չէ պատմական Մեծ 
Կզնուտ ձևից: Գավառի պարագայում, թեև անվանումները տարբեր ժամանակներում հայեցի 
են եղել, նույնպես որոշ ժամանակ կրել է հեղափոխական գործչի կեղծանուն (Սիմոն Տեր-
Պետրոսյան-Կամո) և միայն մեր օրերում է վերադարձել նախկին ձևին: Այնպես որ հաճախ 
հենց տեղանուններն են դառնում աշխարհագրական կարևոր բացահայտումների միակ 
աղբյուրը: Այս առումով դիպուկ է նկատել Վ. Նիկոնովը. << Շատ ժողովուրդներ են ոչնչացվել, 
մոռացվել է լեզուն, բայց անվանման փխրուն բառը գրանիտից կարծր է դուրս եկել[3]: 

Ամփոփելով նյութը, կարող ենք պնդել, որ մեր օրերում, երբ հայագիտական 
ուսումնասիրություններն ամենատարբեր ուղղություններով վերելք են ապրում, հրատապ են 
դառնում նաև գիտական անդրադարձն այնպիսի նուրբ և զգայուն ոլորտի, ինչպիսին 
աշխարհագրական օբյեկտների անվանումներն են: Դրանց բարեհունչ և հայեցի 
անվանումներն ի վերջո ցույց են տալիս տվյալ երկրի, տվյալ մարզի դեմքը: 

Գեղարքունիքի մարզի քաղաքների անվանափոխությունների օրինակով փորձեցինք 
տեսնել խնդրի էությունը, պատճառները և իհարկե՝ լուծման ուղիները: Իսկ լուծումներ գտնե-
լիս պետք է առաջնորդվել տվյալ բնակավայրի պատմական անցյալով, հաշվի առնելով նաև 
աշխարհագրական դիրքի և լեզվամշակութային մտածողության առանձնահատկությունները: 
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ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ ГЕХАРКУНИКСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 
СТОЛЕТИЕ (1917-2017гг.) 

                                                                                              К.Б.Алексанян- к.г.н.,доцент,ЕГУ 
 
Ключевые слова: топоним, города, переименование, географические обьекты, марз Гегаркуник. 
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы переименований городов Гегаркуникской области РА 
на протяжении  последнего столетия (1917-2017гг.). Выявлены политические, исторические, 
географические и социально – экономические причины переименований, их динамика в течение 
последнего столетия. 
 

RENAMING OF CITIES OF GEGHARKUNIK PROVINCE LAST CENTURY (1917-2017) 
K.B. Aleksanyan,  PhD (geography), associate professor, YSU 

 
Keywords:  toponym, cities, renaming, geographical objects, Gegharkunik province. 
Annotation: In clause the questions of renamings of cities Gegharkunik of region RA last century 

(1917-2017) are discussed. The political, historical, geographical and socio-economic reasons of 
renamings, their dynamics during last century are revealed. 
 

 
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ  

ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 
Տ.Ա. Սարգսյան, աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ, ԵՊՀ 

 sargsyan.t@gmail.com 
 
Բանալի բառեր.  քաղաքային միջավայր, քաղաքային միջավայրի կայուն զարգացում, կայուն 
քաղաքային զարգացում: 
 Արդի պայմաններում համաշխարհային ուրբանացման գործընթացները բուռն 
զարգացում և փոփոխություններ են ապրում՝ ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական 
առումներով։  
Աղյուսակ 1 Համաշխարհային ուրբանացման որոշ քանակական ցուցանիշներ 
Քաղաքաբնակների ներկայիս բացարձակ թիվը 

1950-ին 
2050-ին, կանխ․ 

4 մլրդ մարդ 
0․8 մլրդ մարդ 
6․4 մլրդ մարդ 

Տարեկան աճի միջին տեմպերը վերջին 67 տարում 7․5 - 7․7% 
Ուրբանիզացման ներկայիս մակարդակը 

2050-ին, կանխ․ 
54% (7.5 մլրդ-ից) 
66% (9․7մլրդ-ից) 

Տվյալների աղբյուրը՝ [5] 

mailto:sargsyan.t@gmail.com


200 
 

 
 2016թ․ տվյալներով աշխարհում 1մլն և ավելի բնակչությամբ քաղաքները 512-ն են։ 
Քանակական աճն առավել ինտենսիվ է դրսևորվում, հատկապես, զարգացող երկրներում։ 
Հատկանշական է, որ այս երկրներում են գտնվում աշխարհի 31 մեգապոլիսներից (10մլն և 
ավելի բնակչությամբ քաղաքները) 24-ը [4]։  
 Որակական առումով արդի ուրբանացման բնորոշ միտումներից պետք է համարել 
սուբուրբանացումը, կեղծ ուրբանացումը, արեալային ուրբանացումը՝ ուրբանացված ընդար-
ձակ գոտիների ձևավորումը և այլն։  
 Միանգամայն տրամաբանական է, որ վերը նշված զարգացումների, փոփոխութ-
յունների և վերաարժևորումների պարագայում լրջագույն մարտահրավերներ են ծառանում 
ինչպես քաղաքային բնակավայրերի, այնպես էլ, լայն առումով, ուրբանացման գործըն-
թացների առջև: Դրանց բնույթն առավել լավ ընկալելու և վերլուծելու առումով նպա-
տակահարմար է կիրառել «քաղաքային միջավայր» (անգլ․ “urban environment”) եզրույթը։ 
 Քաղաքային միջավայրն, ըստ էության, յուրաքանչյուր ուրբանացված տարածքային 
միավորի (քաղաք, ագլոմերացիա և այլն) սահմաններում պատմական զարգացման արդ-
յունքում ձևավորված յուրահատուկ ներքին միջավայրն է՝ կազմված հետևյալ 
բաղադրիչներից․ 

• արհեստական (մարդածին կամ տեխնածին) միջավայր՝ սա քաղաքային բնակչության 
կենցաղի, արտադրատնտեսական գործունեության միջավայրն է։ Ներառում է բոլոր տեսակի 
արտադրական և ոչ արտադրական (ոչ նյութական, սպասարկման) ձեռնարկությունները, 
տեխնիկական, ինժեներական, տրանսպորտային-հաղորդակցման համակարգերը, բնակելի 
զանգվածներն ու շինությունները և այլն։ 

• բնական միջավայր, ավելի կոնկրետ՝ բնական միջավայրի այն հատվածը, որը 
գտնվում է քաղաքային միջավայրի սահմաններում և որոշակիորեն ենթարկվել է մարդու 
վերափոխիչ ազդեցությանը, կամ՝ ստեղծվել է դրա արդյունքում (մասնավորապես, քա-
ղաքային կանաչ գոտիները)։ Այս առումով դիպուկ պետք է համարել «արհեստական 
բնություն» բնորոշումը։ 

• սոցիալ-մշակութային միջավայր՝ բուն քաղաքային բնակչությունը և նրա յուրօրինակ 
կենսաոճը, ապրելակերպը, հարաբերությունները, արժեհամակարգերը և այլն։ 

Քաղաքային միջավայրը գրավիչ է մի շարք առավելություններով․ մասնավորապես, 
մասնագիտական կրթության, աճի և զարգացման, աշխատանքի և կարիերայի, սոցիալական 
պահանջմունքների բավարարման առավել լայն հնարավորությունների և պայմանների 
շնորհիվ։ Այդուհանդերձ, արդի քաղաքային միջավայրի անբաժանելի մասն են կազմում նաև 
մի շարք հիմնախնդիրներ։ Դրանք բազմազան են և բազմաթիվ․ այդուհանդերձ, կարելի է 
առանձնացնել հետևյալ հիմնական խմբերը (տե՛ս աղյուսակ 2). 
Աղյուսակ 2 Քաղաքային միջավայրի հիմնախնդիրների խմբերը և բնութագիրը 
№ Հիմնախնդիրների խմբերը Բնութագիրը 
1 Էկոլոգիական  1․1 «էկոլոգիական ոտնահետք»՝ որքա՞ն է քաղաքի կող-

մից բոլոր տեսակի ռեսուրսների սպառումը-օգտագոր-
ծումը և որքա՞ն էկոհամակարգային ծառայություններ են 
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պետք՝ արտանետումներն ու թափոնները չեզոքացնելու 
համար4 
1․2 շրջակա միջավայրի աղտոտում, արտանետումներ 
1.3 ճնշումը միջավայրի վրա՝ համեմատաբար սահմանա-
փակ տարածքում բնակչության, արտադրության, ենթա-
կառուցվածքների և կառուցապատման կենտրոնացման 
հաշվին 
1․4 սանիտարահիգիենիկ իրավիճակը, թափոնների հե-
ռացումն ու կուտակումները 

2 Քաղաքաշինական  Կառուցապատման տեխնիկական և էսթետիկ նորմերի 
պահպանման անհրաժեշտությունը՝ հաշվի առնելով տա-
րածքի սեյսմիկ, ինժեներական-երկրաբանական 
առանձնահատկությունները, տեղական-ավանդական 
ճարտարապետական մոտեցումները և այլն 

3 Անվտանգության 3․1 քրեական իրավիճակն ու հանցագործությունների թի-
վը և հիմնական տեսակները,  
3․2 քաղաքներում «առավել վտանգավոր» տարածքների 
առկայությունը, տեղի բնակիչների ու զբոսաշրջիկների 
խոցելիությունը որոշակի վայրերում և օրվա որոշակի 
ժամերին և այլն 

4 Առողջապահական Քաղաքային կենսակերպի առանձնահատկություններով 
և էկոլոգիական ու սանիտարական իրավիճակներով 
պայմանավորված՝ հիվանդությունների որոշակի 
տեսակների առաջացումն ու զարգացումը (մասնավո-
րապես նյարդահոգեբանական, սիրտանոթային և այլն) 

5 Սոցիալ-մշակութային Սոցիալական բևեռացվածություն, հոգեբանական խնդիր-
ներ և կարծրատիպեր, «կեղծ ուրբանիզացում» 

6 Սոցիալ-տնտեսական Աղքատություն և ցածր կենսամակարդակ, աշխատա-
տեղերի պակաս, բնակության վատ պայմաններ և այլն 

 
 Վերը նշված հիմնախնդիրների բազմազանությունը ակնհայտ է դարձնում դրանց 
լուծման համալիրային ուղիների կիրառման անհրաժեշտությունը։ Այս առումով առանցքա-
յին նշանակություն է ստանում կայուն զարգացումը՝ որպես  համալիր հայեցակարգային 
մոտեցում։ Կայուն զարգացման հայեցակարգի և ուրբանիստիկայի տեսության ու 
պրակտիկայի շփման հատվածում ձևավորվել է «կայուն քաղաքային զարգացում» (sustainable 
urban development) հասկացությունը։ Դրա հիմնական նպատակն է քաղաքային միջավայրի 
զարգացման և պլանավորման գործընթացներում կայուն զարգացման սկզբունքների և 
գաղափարների կիրառության ապահովումը (էկոլոգիական անվտանգություն, սոցիալական 
արդարություն, տնտեսական արդյունավետություն և հոգևոր-մշակութային բազմա-

                                                           
4 «Էկոլոգիական ոտնահետքն» ու սպառման ծավալները մեծանում են՝ քաղաքային բնակչության աճին 
զուգահեռ։ Հաշվի առնելով յուրքանչյուր հավելյալ բնակչի ազդեցությունը՝ մշակվել է սպառման 
հաշվարկի հետևյալ բանաձևը՝ I=P*F, որտեղ I-ն սպառմամբ պայմանավորված բացասական 
էկոլոգիական ազդեցությունն է, P-ն՝ բնակչության թիվը, F-ը՝ ազդեցությունը 1 շնչի հաշվով [1]: 
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զանություն)։ Այլ կերպ ասած, կայուն քաղաքային զարգացումը գիտատեսական-մեթո-
դաբանական և կիրառական «գործիքների» համակարգ է՝ ուղղված քաղաքային զարգացման 
և կայուն զարգացման դրույթների միջև համապատասխանության ապահովմանը։  
 Վերը նշվածի հիման վրա կարելի է առանձնացնել կայուն քաղաքային զարգացման 
հետևյալ հիմնական սկզբունքներն ու դրույթները․ 

• «էկոլոգիական ոտնահետքի» և աղտոտման կրճատում, «կանաչ» տրանսպորտ, ճար-
տարապետություն և դիզայն, թափոնների վերամշակում, կանաչ գոտիների 
ընդլայնում 

• «լավ կառավարում»՝ շահագրգիռ կողմերի ներգրավում, զարգացման պլանավորում, 
առաջավոր փորձի վերլուծություն 

• բնակչության պատշաճ կենսապայմանների և աշխատատեղերի ապահովում, աղ-
քատության կրճատում 

• մշակութային բազմազանության և էսթետիկական արժեքների պահպանություն 
• սոցիալական ինտեգրացվածություն, քաղաքային միջավայրի՝ որպես «միասնական-

ընդհանուր» տան գաղափարի ձևավորում 
• անվտանգություն և ապահովություն։ 

Կայուն քաղաքային զարգացման՝ որպես գործընթացի վերջնարդյունքն է կայուն 
քաղաքը (անգլ․ “sustainable city”): Հաճախ կիրառվում է նաև «խելացի քաղաք» (անգլ․ “smart 
city”) հոմանիշը։  

Հարկ է նշել, որ, չնայած լայն կիրառությանը, «կայուն քաղաք» հասկացության բնո-
րոշումը դեռևս հստակեցման կարիք ունի։ Համաձայն Շրջակա միջավայրի և զարգացման 
համաշխարհային հանձնաժողովի բնորոշման (1987), կայուն է համարվում այն քաղաքը, որը 
հաշվի է առնում իր ներկա բնակիչների կարիքները՝ առանց կասկածի տակ դնելու գալիք 
սերունդների բնակիչների հնարավորությունները՝ բավարարելու իրենց պահանջմունքները։ 

Կայուն քաղաքը հաճախ սահմանվում է որպես շրջակա միջավայրի վրա նվազագույն 
աննպաստ ներգործություն ունեցող քաղաք՝ նույնացվելով «էկոքաղաքի» կամ «կանաչ 
քաղաքի» հետ։ Սակայն, առավել լայն համատեքստում, կայուն քաղաքի հայեցակարգը պետք 
է ներառի կայուն զարգացման հայեցակարգի բոլոր ասպեկտները՝ էկոլոգիական, 
սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական և մշակութային [3]:      

Գիտակցելով կայուն քաղաքային զարգացման անհրաժեշտությունն ու կարևո-
րությունը, Եվրոմիության՝ քաղաքային զարգացման համար պատասխանատու նախարար-
ների կողմից մշակված Կայուն եվրոպական քաղաքների լայպցիգյան հռչակագիրը (2007): 
Դրանում ամրագրվեցին եվրոպական քաղաքների կայունության ապահովման հետևյալ 
ռազմավարությունները․ 

• բարձրակարգ և որակյալ հանրային տարածքների ստեղծում, 
• ենթակառուցվածքների արդիականացում, 
• էներգետիկ արդյունավետության բարելավում, 
• ակտիվ նորարական և կրթական ծրագրերի իրականացում, 
• հավասար հնարավորությունների քաղաքականության իրականացում, 
• նպատակային ժողովրդագրական քաղաքականության իրականացում [2]: 

Ներկայումս աշխարհի շատ քաղաքներում հաջողությամբ կյանքի են կոչվում կայուն 
զարգացման հայեցակարգի, մասնավորապես, դրա էկոլոգիական բաղադրիչի դրույթները. 
այլընտրանքային էներգետիկա՝ վերականգնվող աղբյուրների կիրառմամբ, մթնոլորտային 
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արտանետումների կրճատում, անցում վառելիքի ոչ ավանդական տեսակներին, «կանաչ» և 
անվտանգ տրանսպորտ (մասնավորապես, հեծանիվների և էլեկտրական տրանսպորտի ու 
էլեկտրամեքենաների լայն կիրառությամբ), թափոնների լիարժեք վերամշակում և կրկնօգ-
տագործում, կանաչ և ջրային տարածքների ընդարձակում և այլն։ Մասնավորապես, լուրջ 
հաջողություններ են գրանցվում Օսլոյում (Եվրոպայի ամենակայուն քաղաքներից մեկը, 
Նորվեգիա), Պորտլենդում (ԱՄՆ), Կոպենհագենում (Դանիա), Ամստերդամում (Նիդեր-
լանդներ), Յոկոհամայում (Ճապոնիա), Կուրիտիբայում (Բրազիլիա) և այլուր [3]։   

Վերջում պետք է փաստել, որ քաղաքային կայուն զարգացման գործընթացների՝ հա-
մալիր և բարդ բովանդակության պատճառով առաջ է գալիս դրանց ուսումնասիրություննե-
րում միջճյուղային գիտական մոտեցման կիրառման օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը։ Լինելով 
բնական ու հասարակական գիտությունների ինտեգրման, թերևս, լավագույն օրինակը, աշ-
խարհագրական գիտությունների համակարգը վճռորոշ դերակատարություն է ստանձնում 
քաղաքային կայուն զարգացման գիտատեսական ապահովման առումով։ Մասնավորապես, 
աշխարհագրության հիմնարար «տեսական գործիքները»՝ տարածական և համակարգային 
մոտեցումները ընդհանուր և հուսալի մեթոդաբանական հիմք են ստեղծում կայուն քա-
ղաքների հայեցակարգը գիտականորեն հիմնավորված կյանքի կոչելու համար։ Այս առումով 
մեծ է բնակչության և բնակավայրերի աշխարհագրության, կիրառական աշխարհագրության 
և տարածքային պլանավորման, երկրաբնապահպանության դերակատարությունը։ 

Ոչ աշխարհագրական գիտություններից կարելի է առանձնացնել  քաղաքաշինության 
և ինժեներիայի (ճարտարագիտության) տեսությունը, ընդհանուր էկոլոգիան, տն-
տեսագիտությունն ու սոցիոլոգիան։  

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ կայունության սկզբունքի ներդրումն ուրբա-
նացման և քաղաքների պլանավորման գործընթացներում այլևս կասկածի տեղիք չի տալիս․ 
առկա է նաև վիթխարի դրական փորձ՝ դրա գործնական իրականացման առումով։ Այդու-
հանդերձ, գտնում ենք, որ նշյալ գործընթացի գիտատեսական և մեթոդաբանական հիմ-
նավորման ոլորտում անելիքները դեռևս շատ են․ մասնավորապես, աշխարհագրական 
գիտությունների գիտագործնական ներուժի և աշխարհագետ-մասնագետների առավել 
ինտենսիվ և արդյունավետ ներգրավման առումով։ 
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О НЕКОТОРЫХ НАУЧНO-ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ УСТОЙЧИВОГО 
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Аннотация. В статье раскрыты основные качественные и количественные тенденции 
мировой урбанизации, а также их современные последствия и основные проблемы. 
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На основе вышесказанного анализируются основные идеи устойчивого развития городов, 
а также передовая практика и тематические исследования в области устойчивого развития 
городов. Особое внимание было уделено вопросам теоретико-методологического 
обоснования устойчивых городов и устойчивого развития городов. 

 
ON SOME SCIENTIFIC AND PRACTICAL ISSUES OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF URBAN ENVIRONMENT 
T.A.Sargsyan, PhD (geography), associate professor, YSU 

 
Keywords: Urban environment, sustainable development of urban environment,, sustainable urban 
development 
Annotation: In the article the main qualitative and quantitative trends of world urbanization, as well as 
their contemporary consequences and main challenges are revealed. 

On the base of aforementioned, the main ideas of sustainable urban development, as well the best 
practices and case studies in the sphere of sustainable urban development are analyzed. A special 
attention has been paid to the issues of theoretical-methodological substantiation of sustainable cities and 
sustainable urban development.  
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Բանալի բառեր. տարածքային կազմակերպում, վարչատարածքային բաժանում, 

մարզկենտրոններ, համայնքների խոշորացում, վարչատարածքային բաժանման 
սկզբունքներ: 

Անկախ ՀՀ ստեղծումը, շուկայական հարաբերությունների և ժողովրդավարական վար-
չակարգի ու նոր քաղաքական ռեժիմի հաստատումը պատճառ հանդիսացան, ի թիվս այլ մի-
ջոցառումների, երկրում կատարել նաև վարչատարածքային կառուցվածքի արմատական 
փոփոխություն: ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքն ընդունվել է 1995թ-ին և 
որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել 2005թ-ին:  

Նոր բաժանման համաձայն՝ վարչական միավորներ են մարզերը և համայնքները: Ըստ 
էության, վարչական կառուցվածքում պահպանվել է նախկին երկաստիճան մակարդակը, 
սակայն նրանցում էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել:  

Փոփոխություններն ակնառու են հատկապես առաջին կարգի միավորների թվում: 
Նախկին 58 միավորի (37 գյուղական վարչական շրջան և 21 հանրապետական ենթակա-
յության քաղաք) փոխարեն ստեղծվել է 11 միավոր (10 մարզ և մայրաքաղաք Երևանը): Մար-
զերը ստեղծվել են նախկին գյուղական վարչական շրջանների մեխանիկական միավորման 
միջոցով՝  առանց որևէ սահմանային փոփոխության: 

Երկրորդ մակարդակում ևս կատարվել են փոփոխություններ: Նախկին գյուղխոր-
հուրդների (թվով 479), շրջանային ենթակայության քաղաքների (6) և քաղաքատիպ ավան-
ների (31), Երևանի (6) և Գյումրիի (2) քաղաքային շրջանների, ընդամենը 524 միավորների 
փոխարեն ներկայիս բաժանմամբ դրանք 49 քաղաքային և 847 գյուղական համայնքներ են 
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(953 գյուղական բնակավայր): 2015թ. գյուղական համայնքների թիվը եղել է 866, որոնք 
համայնքների խոշորացման ընթացիկ գործընթացի արդյունքում կրճատվել են:  

Հայտնի են վարչատարածքային բաժանման տարբեր սկզբունքներ: Այդ սկզբունքները 
պատմական տարբեր ժամանակներում ու տարբեր երկրներում մեծապես տարբերվել ու 
տարբերվում են միմյանցից: Դրա հետ մեկտեղ, այսօր հասարակական կյանքում տեղի ունե-
ցող փոփոխություններն, ինչպիսիք են ուրբանացումը, տեխնոլոգիական առաջընթացը, տն-
տեսության կառուցվածքային փոփոխությունները, բնակչության ինքնագիտակցության և 
նույնականության զգացումի փոփոխությունները, պետական աջակցության և միջամտության 
ծրագրային փոփոխություններն և այլն, այնքան ակնառու տեմպերով են ընթանում, որ երկր-
ների վարչատարածքային կառուցվածքի պարբերաբար բարեփոխման խնդիր է առաջացնում: 

Վարչատարածքային բաժանումների կամ բարեփոխումների հիմքում դրվում են 
համաշխարհային պրակտիկայում ընդունված հետևյալ սկզբունքները. 

• միասնականությունը՝ բացառում է վարչատարածքային միավորների տարածքային 
տարբեր մասերի տարանջատում միմյանցից, 

• կոմպակտությունը՝ նշանակում է հասարակական կյանքի իրականացման համար 
հավաք գծագրություն ունեցող տարածքի առկայություն, 

• համաչափությունը՝ ակնկալում է տարածքի յուրացվածության, տնտեսական ներուժի 
և բնակչության խտության հնարավորինս փոքր տարբերություններ, 

• ժառանգականությունը՝ ակնկալում է արդեն իսկ ձևավորված սահմանների և 
նրանցում կայացած ենթակառուցվածքների պահպանում, 

• նույնականության զգացումի համապատասխանությունը՝ ակնկալում է ազգաբնակ-
չության պատմական և մշակութային արդեն իսկ ձևավորված ամբողջականության պահպա-
նում, 

• փոխլրացումը՝ ակնկալում է վարչատարածքային միավորի սահմաններում հարուստ 
և աղքատ, զարգացած ու թերզարգացած տարածքների որոշակի համամասնության 
պահպանում: 

Վերոհիշյալ սկզբունքներին զուգահեռ մասնագետները տարբերակում են վարչա-
տարածքային կառուցվածքի ձևավորման հիմնարար կարևորություն ունեցող ելակետային 
հետևյալ դրույթները.  

1. Սոցիալ-քաղաքական ու պետական կառավարման նպատակը՝ մեր դեպքում, ազատ 
շուկայական տնտեսության, բազմակուսակցության վրա հենվող ժողովրդավարության 
ապահովումը, 

2. Շրջանացման արդյունքում առանձնացվող տարածքային միավորի բնական, 
 ժողովրդագրական և տնտեսական բաղադրիչների առանձնահատկությունները և դրանց 
համադրումը (համալիր ինտեգրալ շրջանացում) [5, էջ 319], 

3. Վերոհիշյալ երկու դրույթներին զուգահեռ, որոնք միանշանակորեն ընդունվում են 
գիտական շրջանակներում, կարծում ենք, որ որպես երրորդ ելակետային դրույթ անհրաժեշտ 
է ընդունել տարաբնակեցման համակարգի կառուցվածքային և տարածաժամանակային 
առանձնահատկությունները: Այս դրույթի կարևորությունը նշում է Մ. Մանասյանը [3, էջ 288-
306] իր աշխատանքներում: 

ՀՀ վարչատարածքային բաժանման առաջին կարգի միավորների քանակի կրճատումը 
կարծում ենք արդարացված է իշխանության ապակենտրոնացման և ժողովրդավարացման 
պայմաններում, բայց արդյո՞ք այն համապատասխանում է տարաբնակեցման համակարգերի 
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տարածաժամանակային կազմակերպման առանձնահատկություններին, կպատասխանենք 
հոդվածի շրջանակներում: 

Տարաբնակեցումը և վարչատարածքային բաժանումը փոխադարձ կապերի մեջ են և 
միմյանցով փոխպայմանավորված: Վարչատարածքային բաժանումը, վարչական միա-
վորների տարբերակումը և սահմանագծումը, վարչական միավորներում տարածքային 
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ստեղծումը, դրանց լիազորու-
թյունների, պարտականությունների և փոխհարաբերությունների հստակեցումը հենվում է 
արդեն իսկ ձևավորված տարաբնակեցման համակարգերի առանձնահատկությունների վրա 
և միաժամանակ զգալի ազդեցություն թողնում տարաբնակեցման հետագա գործընթացների 
վրա [3, էջ 289]: 

ՀՀ նոր վարչատարածքային բաժանման արդյունքում ձևավորված մարզկենտրոնները 
դառնալով վարչական, նաև տարաբնակեցման համակարգերի կենտրոններ ձեռք են բերել 
հզոր քաղաքաստեղծ հիմք, տարածաշրջանային գործառույթներ, համակարգաստեղծ 
նշանակություն: Սրանք վերածվել են նոր ուժային կենտրոնների, որոնք իրենց ազդեցության 
դաշտն են տարածում ողջ վարչական սահմաններում:  

Հենվելով մարդու կենսաբանական առանձնահատկությունների վրա առավել ցանկալի 
է մարզկենտրոնների 1 ժամյա տրանսպորտային մատչելիության գոտու ձևավորումը 
(Քարտեզ 1, աղյուսակ 1):  

 
Քարտեզ 1. ՀՀ մարզերի բնակավայրերից դեպի մարզկենտրոններ տրանսպորտային 
մատչելիությունը (ըստ ժամանակի) 
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ մարզկենտրոնների տրանսպորտային մատչելիությունը 

  
  

Բնակավայրերի 
քանակը 

Մշտական 
բնակ-

չություն 
չունեցող 
բնակա-
վայրերի 
քանակը 

Մարզկենտրոններից բնակավայրերի հեռավորությունը, րոպե 

Ք
ա

ղա
ք 

  

Գ
յո

ւղ
 

  

Մինչև 30 60 90 120 
120-ից 
բարձր 

Ք
ա

նա
կ 

% 

Ք
ա

նա
կ 

% 

Ք
ա

նա
կ 

% 

Ք
ա

նա
կ 

% 

Ք
ա

նա
կ 

% 

Արագածոտն 3 117 3 44 37 69 58 6 5 - - - - 

Արարատ 4 95 1 79 81 18 18 1 1 - - - - 

Արմավիր 3 95 - 65 67 32 33 - - - - - - 

Գողարքունիք 5 93 4 21 22 31 32 45 46 - - - - 

Լոռի 8 122 2 50 39 70 54 9 7 - - - - 

Կոտայք 7 62 1 32 47 36 53 - - - - - - 

Շիրակ 3 128 8 74 57 56 43 - - - - - - 

Սյունիք 7 127 10 42 32 23 17 18 13 48 36 2 2 

Վայոց ձոր 3 52 8 32 59 22 41 - - - - - - 

Տավուշ 5 62 3 23 35 10 15 15 23 13 20 5 7 

Ընդամենը 48 953 40 462 47 367 37 94 9 61 6 7 1 

Սակայն, ինչպես տեսանելի է ներկայացված վերլուծական քարտեզում և աղյուսակում, 
ոչ բոլոր մարզկենտրոններն ունեն տարածքի 1 ժամյա տրանսպորտային մատչելիության 
ընդգրկում: Նրանցում առկա են այդ մատչելիության գոտուց դուրս մնացած բնակավայրեր և 
տարածքներ: Հատկապես հիմնախնդրային են Տավուշի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի մարզերի 
մարզկենտրոնների մատչելիության հարցերը: 

Կարևոր խնդիր է նաև մարզկենտրոնների ազդեցության դաշտերի ուսումնա-
սիրությունը: Մարզկենտրոնների ազդեցության դաշտերի հզորությունը մեծապես կախված է 
կենտրոնների մեծությունից և համակարգաստեղծ նշանակությունից (Քարտեզ 2): 

Մարզկենտրոնների ազդեցության դաշտերի վերլուծական քարտեզից ակնհայտ է 
դառնում, որ առավել հզոր կենտրոններ և ընդգրկուն ազդեցության դաշտեր ունեն Շիրակի, 
Լոռու, Տավուշի մարզերը, մասնակիորեն, Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի, Արագածոտնի, 
Սյունիքի, Գեղարքունիքի մարզերը: Մարզկենտրոնի կարգավիճակ ունեցող Եղեգնաձորը թե՛ 
բնակչության թվով, թե՛սոցիալ-տնտեսական ներուժով և ազդեցության գոտով դեռևս հեռու է 
տարաբնակեցման կենտրոնին հատուկ հատկանիշներից:  

Մերձերևանյան շրջանում՝ նրա անմիջական ազդեցության գոտում գտնվող Արմա-
վիրի, Արարատի, Արագածոտի, Կոտայքի մարզերում, մարզկենտրոնները մասնակիորեն են 
ձևավորել տարաբնակեցման համակարգեր և իրենց ազդեցության սեփական գոտիները, 
քանի որ գտնվում են մայրաքաղաքի հզոր ազդեցության գոտում (Քարտեզ 3) :   Եթե Կոտայքի 
և Արմավիրի մարզերի մարզկենտրոնները, շնորհիվ իրենց զգալի հեռավորության (40կմ-ից 
ավելի) և համեմատաբար հզոր ներուժի, կարողացել են մասնակիորեն ստեղծել ազդեցության 
սեփական գոտիները, ապա նույնը չի կարելի ասել Արտաշատի և Աշտարակի մասին: Նրանք 
գտնվելով Երևանի անմիջական հարևանությամբ, չունեն ազդեցության զգալի դաշտ, 
ինքնուրույն շրջանաստեղծ դեր: 
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Քարտեզ 2. ՀՀ մարզկենտրոնների ազդեցության ներուժը 

 
Քարտեզ 3. Երևան քաղաքի ազդեցության ներուժը 
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Այսպիսով, վերոհիշյալ քարտեզների ուսումնասիրություններից և տեսական վերլու-
ծություններից հանգում ենք հետևյալ եզրահանգումներին: 

1. Երևանը, Գյումրին, Վանաձորը ՀՀ տարաբնակեցման համակարգում հզոր տարա-
ծաշրջանային կենտրոններ են ազդեցության հզոր դաշտերով:  

2. Աշտարակը, Հրազդանը, Արմավիրը և Արտաշատը մարզային կենտրոններ են 
ազդեցության ձևավորված դաշտերով, սակայն կենտրոնական ավելի քիչ գործառույթներով, 
քանի որ գտնվում են Երևանի ազդեցության դաշտում: 

3. Իջևանը, Կապանը, Եղեգնաձորը և Գավառը մարզային կենտրոններ են, սակայն 
լեռնային ռելիեֆի, իսկ Գեղարքունիքի մարզում նաև Սևանա լճի առկայության պայման-
ներում նրանց ազդեցության դաշտերն ունեն գծային ձգվածություն և ոչ լիարժեք ընդգրկում: 
Այս 4 մարզերում համակարգաստեղծ գործընթացներն առավել ինտենսիվությամբ ընթանում 
են շրջանային և տեղական տարածքային մակարդակներում: Մարզային այս կենտրոնների 
ազդեցության դաշտերը համեմատաբար փոքր են, իսկ տարաբնակեցման համակարգում 
շոշափելի է վերոհիշյալ մարզերի մյուս քաղաք կենտրոնների նշանակությունը: 

Վերլուծությունները մեզ հիմք են տալիս խորհելու մարզկենտրոնների տարածքային 
կազմակերպման բարելավման, նրանց տնտեսական ներուժի հզորացման, ճանապարհային 
ցանցի կատարելագործման ու բարեկարգման ուղղությամբ: 

Մարզկենտրոնների ազդեցության դաշտի, նրա տարածաժամանակային ընդգրկման և 
մարզի սահմանների անհամապատասխանության խնդրի լուծման հարցում տարբեր մոտե-
ցումներ կան: Մեր կարծիքով դրանք են. 

I. Վարչատարածքային բարեփոխումները: 
Բարեփոխումների իրականացում հնարավոր է հետևյալ ուղիներով. 

 Վարչատարածքային բաժանման առաջին կարգի միավորների՝ մարզերի թվի փոփո-
խությամբ: Հայտնի են նմանօրինակ բարեփոխման մի շարք հիմնավորված առաջարկներ: 
Մասնավորապես հիշարժան են Մ. Մանասյանի, Լ. Վալեսյանի, Գ. Ավագյանի, Ս. Մել-
քումյանի [4] և այլոց մշակումները, 
 Վարչատարածքային բաժանման մակարդակների քանակի փոփոխությամբ: Այսօր 

հնչում են գործող երկմակարդակ վարչատարածքային բաժանման փոխարեն եռմակարդակ 
բաժանման ընտրության առաջարկներ: Առաջարկվում է ՀՀ տարածքային կառավարման 
խնդիրները լուծելու և առավել արդյունավետություն ապահովելու համար ձևավորել 
տեղական ինքնակառավարման երկմակարդակ համակարգ, դեռևս անփոփոխ թողնելով 
ներկայիս գործող համայնքները` որպես առաջին մակարդակ, ստեղծել երկրորդ մակար-
դակը` ընդգրկելով 20 գավառ և 3 հատուկ գոտիներ: Եվրոպական մի շարք զարգացած 
երկրներ, ինչպիսիք են օրինակ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Միացյալ Թագավո-
րությունը, Իսպանիան և այլն, կիրառում են տեղական ինքնակառավարման բազմամա-
կարդակ համակարգ: Առաջարկի հեղինակները գտնում են, սակայն, որ ՀՀ համար առավել 
նպատակահարմար է տեղական ինքնակառավարման երկմակարդակ համակարգի ձևա-
վորումը: Առաջարկը հիմնավորում են այն պատճառաբանությամբ, որ մեր երկրի առաջին 
մակարդակի միավորները՝ համայնքները չափազանց թույլ են իրագործում իրենց լիազո-
րությունների մեծ մասը, իսկ ևս մեկ, առավել բարձր մակարդակի միավորների ստեղծումը, 
ինչպիսիք կլինեն գավառային ՏԻՄ-երը, հնարավորություն կընձեռնի լուծելու տարածաշրջա-
նային նշանակության խնդիրներ և կապող օղակ կհանդիսանան համայնքների և մարզ-
կենտրոնների միջև [2, էջ 65], 
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 վարչատարածքային բաժանման ստորին մակարդակի միավորների՝ համայնքների 
թվի փոփոխությամբ, մասնավորապես համայնքների խոշորացմամբ: Մշակված ծրագրի 
համաձայն նախատեսվում է աստիճանական կարգով ՀՀ-ում ձևավորել շուրջ 300-350 
համայնք, 15000-ից ավելի բնակչություն ունեցող 22 ինքնուրույն քաղաքներ և 40-45 միջ-
համայնքային միավորումներ, որոնց բնակչությունը կկազմի 15000-ից մինչև 50000 [2, էջ 62]: 

II. Վարչական միավորներում տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինների լիազորությունների, պարտականությունների և փոխհարաբերու-
թյունների բարեփոխումները: 

III. Տրանսպորտային միասնական համակարգի ստեղծման, ճանապարհային ցանցի 
կատարելագործման, տրանսպորտային արագընթաց միջոցների ներդրման միջոցառումների 
իրականացումը: Կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ գյուղական հա-
մայնքների 24,6%-ը մայրուղուն և այլ համայնքներին միացնող ճանապարհների տեսակետից 
ունի շատ վատ, 31,7%-ը վատ, 35,1%-ը միջին, 8,2%-ը լավ, 0%-ը գերազանց վիճակ:»  [1, էջ 79] 
«ՀՀ 116 գյուղական համայնքներում ճանապարհներն անանցանելի են ձմռան ամիսներին, 
որոնք առավել մեծ թիվ են կազմում Արագածոտնի (26 համայնք), Գեղարքունիքի (23 
համայնք), Սյունիքի (19 համայնք) և Շիրակի (19 համայնք) մարզերում: Հանրապետության 
ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը նույնպես բավարար գնահատել չի կարելի: 
Գյուղական 279 համայնքի ներքին ճանապարհներն ընդհանրապես պինդ ծածկույթ չունեն, 
421 համայնքում ճանապարհները հիմնականում ծածկույթ չունեն և միայն 12 համայնքում 
բոլոր ճանապարհներն ասֆալտապատ են: ... ՀՀ գյուղական համայնքների մոտ 30%-ի 
տարածքով չեն անցնում միջհամայնքային կամ ներհանրապետական հասարակական 
տրանսպորտի միջոցներ [1, էջ 80]: 

ՀՀ- ում այս ուղղությամբ ևս կատարվում են որոշակի աշխատանքներ, սակայն խնդիրն 
իր սրությամբ դեռևս հիմնախնդրային է:  

IV. Մարզկենտրոնների ազդեցության ներուժի հզորացումը. Մարզկենտրոնները բացի 
վարչական գործառույթներից պետք է կատարեն նաև սոցիալ-տնտեսական գործառույթներ: 
Նրանց զարգացման համար պետք է կազմվեն հիմնավորված զարգացման ծրագրեր, 
ապահովվի ներդրումային միջավայր, իրականացվի աջակցության քաղաքականություն, 
որոնց արդյունքում կմեծանա մարզկենտրոնի ներուժը և իր ազդեցության դաշտում կընդգրկի 
ողջ վարչական միավորի տարածքը: 

Այսպիսով, մարզկենտրոնների տարածաժամանակային մատչելիության, ազդեցության 
դաշտի, գործառույթների բաշխման խնդիրները լուրջ կարևորություն են ներկայացնում, իսկ 
նրանց լուծման համար հարկավոր է առաջարկված բարեփոխումների համալիր իրա-
կանացում:  
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Aннотация. В статье рассматриваются административные изменения РА после обретения 
независимости и особенности пространственно-временной организации областных центров. 
Анализ дает повод задуматься об улучшении пространственно-временной организации областных 
центров, о повышении их экономического потенциала, об улучшении дорожной сети, о 
реформировании полномочий, обязанностей и взаимоотношений территориального управления и 
органов местного самоуправления. 
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Annotation: This article discusses the administrative changes after the independence of Armenia and 
features the space-time organization of regional centers. The analysis gives us a reason to think about 
improving the spatial and temporal organization of regional centers, increasing their economic potential, 
improving of the road network, and reforming of the powers, responsibilities and relationships of 
territorial administration and local government. 
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ապրելակերպի հիմնախնդիրն առավել հրատապ է դարձել 1970-80-ականներին: Ապրելա-
կերպի մասին, որպես գիտական հասկացության, խոսեցին այն ժամանակ, երբ պարզվեց, որ 
բավարար չէ մարդկանց կենսագործունեության առանձին ձևերի վերլուծությունը և կա 
սոցիալական հարաբերությունների կանխատեսման, ապրելակերպի իմացական հարուստ 
ներուժի օգտագործման անհրաժեշտություն [5]:  

Ապրելակերպը տարածականորեն զգալիորեն տարբերակված կենսաձևերի, կյանքի 
ոճերի յուրօրինակ համակարգ է, ինտեգրալ հասկացություն, որի բաղադրիչների, 
հատկանիշների և առանձնահատկությունների մանրակրկիտ վերլուծությունը պատ-
կերացում է տալիս ներկայիս սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունների, կյանքի 
պայմանների, կենսագործունեության մոդելների, մի խոսքով՝ հասարակության ինքնատիպ 
սոցիալական պատկերի մասին: Այն միաժամանակ խտացված ձևով ցույց է տալիս 
հասարակությունում առկա սոցիալ-տարածական հիմնախնդիրները՝ հանդիսանալով 
ապագան կանխորոշող ինքնատիպ ցուցիչ: Նշվածից հետևում է բնակչության ապրելակերպի 
աշխարհագրական հետազոտությունների հրատապությունը տարածքային տարբեր մակար-
դակներում, որը բխում է նաև աշխարհագրության հումանացման արդի միտումների 
տրամաբանությունից և պահանջներից: 

Կան ապրելակերպի մի շարք ձևակերպումներ, որոնք առանձնացնում են նրա 
տարբեր կողմերն ու հատկանիշները, ինչը պայմանավորված է նրա բովանդակային 
բարդությամբ: Որոշ ձևակերպումների մեջ  շեշտը դրվում  է սոցիալական ակտիվության 
ուսումնասիրության վրա (կարևորելով վարքագծային մոտեցումը), որը բնորոշ է սոցիո-
լոգիային և սոցիալական աշխարհագրությանը, իսկ առավել ընդհանուր, փիլիսոփայական 
տեսանկյունից՝  կարևորվում են կենսապայմանները, այսինքն կյանքի միջավայրի գործոնը: 
Վերջինս հատկապես մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ազգային մշակույթի և ազգային 
ինքնօրինակության պահպանման տեսանկյունից: Այս դեպքում գործ ունենք ապրելակերպի 
մշակութաբանական իմաստավորման հետ։  

Քանի որ աշխարհագրական  վերլուծությանը բնորոշ է համալիրությունը (օբյեկտի 
կամ երևույթի քննարկումը բոլոր ներքին և արտաքին կապերի, անհատական 
հատկանիշների ու դրանց վրա ազդող գործոնների հաշվառմամբ), հետևաբար բնակչության 
ապրելակերպի հետազոտությամբ զբաղվող աշխարհագրագետների տեսանկյունը մոտ է 
ավելի լայն փիլիսոփայական տեսանկյանը և նրանք բնակչության գործունեությունից բացի 
կարևորում են նաև կյանքի բնական և հասարակական պայմանները, գործունեություն-
կյանքի պայմաններ փոխադարձ կապերը։ 

Ապրելակերպի աշխարհագրական հետազոտության կարևոր առանձնահատկություն 
է նրա դիտարկումն ըստ տարածական-ենթակարգային մակարդակների. մակրո (ազգային-
պետական), մեզո (տարածաշրջանային-մարզային), միկրո (բնակավայրային-համայնքային): 
Մեր կարծիքով, մշակութաբանական մոտեցումը պետք է հիմք հանդիսանա ապրելակերպի 
աշխարհագրական հետազոտությանը` պետական (ազգային) մակարդակում, մշակութա-
բանական, սոցիալ-տնտեսական և վարքագծային մոտեցումների սինթեզը՝ տարածա-
շրջանային մակարդակում, իսկ բնակավայրային մակարդակում առաջնային է դառնում 
ապրելակերպի վարքագծային մոտեցումը: Ըստ նշված մակարդակների պետք է դիտարկվեն 
նաև ապրելակերպի սուբյեկտները` սկսած անհատից, ընտանիքից, վերջացրած մարդկանց 
տարբեր խմբերով և ամբողջ հասարակությամբ։ Ապրելակերպի սուբյեկտները հանդիսանում 
են  ապրելակերպի անմիջական կրողները, իսկ նրանց գոյության միջոցների ստեղծմանն 
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ուղղված գործունեության տարբեր եղանակները հիմնականում դառնում են բազմազան 
կենսաձևերի առաջացման պատճառներ։ 

Տարածական  յուրաքանչյուր մակարդակում անհրաժեշտ է նաև ապրելակերպի 
համապատասխան կառուցվածքային բաղադրիչների ու դրանք պայմանավորող գործոնների 
առանձնացում: ՀՀ-ում բնակչության ապրելակերպի ձևավորման և նրա տարածքային 
տարբերակման վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ, որոնք առանձին-առանձին և զու-
գակցված ձևով տարբեր կերպով են դրսևորվում ապրելակերպի ձևավորման տարբեր տա-
րածական-ենթակարգային մակարդակներում։ Դրանցից  ազգային-քաղաքական  գործոններն 
առաջնային նշանակություն են ստանում առավելապես ապրելակերպի ձևավորման համա-
պետական մակարդակում, իսկ  բնական, տնտեսական, սոցիալ-ժողովրդագրական գոր-
ծոնները՝ տարածաշրջանային  (մարզային) և  տեղական (համայնքային) մակարդակներում:  

Մակրոմակարդակում առաջնային է դառնում ապրելակերպի հետազոտության 
սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտը, որը կապված է «բնակչության սոցիալ-էթնիկական 
ինքնության զգացմունքի, ինքնագնահատման, սեփական երկրին  ինքնանույնականացման 
հետ, ինչը մեկ ամբողջություն է դարձնում ազգը և տարբերում նրան մոտիկ ու հեռու 
հարևաններից» [3]: Ազգի էթնոհոգեբանությունը ձևավորվում է մեծաթիվ գործոնների 
ազդեցությամբ (պատմական զարգացման ընթացք, պատմական հիշողություն, պետական 
տարածքի աշխարհագրական դիրք և այլն)։   Աշխարհագրականորեն լինելով արևելյան  
երկիր  և շրջապատված լինելով արևելյան էթնոմշակութային արժեքներով Հայաստանը 
պատմականորեն համակված է եղել արևմտյան հոգևոր արժեքներով: Համաշխարհային 
նշանակության բաժանման գծերի վրա գտնվելու փաստը պայմանավորել է հայկական 
էթնոհոգեբանության երկակիությունը, որին բնորոշ է արևելյան կոլեկտիվիզմի և արևմտյան 
անհատապաշտության համակցումը [2]: Պատմական զարգացման ընթացքում փոխվել է հայ 
ժողովրդի ինքնանույնականացումը` սոցիալ-էթնիկական ինքնության զգացումը: 
Պատմական զարգացման արդի փուլում ձևավորվում է Հայաստանի ազգաբնակչության նոր 
նույնականությունը, որն էապես տարբերվում է այն նույնականությունից, որը տիրապետող 
էր ազգային պետականության բացակայության պայմաններում [3]: Մեր կարծիքով, 
հայկական նոր նույնականացման ձևավորմանը նպաստել են հատկապես ազգային 
պետականության ստեղծումը, Ղարաբաղյան պատերազմում տարած հաղթանակը, 
հայկական խոշոր սփյուռքի առկայությունը, գլոբալացման գործընթացները:  

Մակրոմակարդակում ապրելակերպի վրա իր ազդեցությունն է թողնում գլոբա-
լացումը, որի հետևանքով Հայաստանում տեղի է ունենում արժեքային համակարգի որոշակի 
վերափոխում, արևմտյան արժեքների և ապրելակերպի յուրացում: Գ.Ա. Պողոսյանն առա-
ջարկում է հայ ազգային «նորացման մոդելը» կառուցել` հաշվի առնելով գլոբալացման 
առանձնահատկությունները: Նա առաջարկում է գլոբալացմանը բնորոշ կապերի ցանցային 
համակարգի ստեղծման օրինակով օգտագործել հայկական սփյուռքի ցանցային տարած-
քային կառուցվածքի ներուժը և արդյունավետորեն ինտեգրվել արագորեն փոփոխվող 
աշխարհին [6]: 

Արժեքային տարբերակումը յուրաքանչյուր հասարակության բնական վիճակն է, բայց 
նորմալ հասարակության մեջ միշտ առկա են «վերխմբային» արժեքներ, որոնք առավել 
առաջնային են համարվում, քան խմբային արժեքները: Առողջ հասարակության մեջ այդ 
արժեքներն ընդհանուր են հասարակության մեծամասնության համար և հետևաբար դրանք 
կատարում են միասնականացնող գործառույթ` պայմանավորելով հասարակության 



214 
 

կայունությունը [7]: Նման արժեքներ են հայի համար հայրենիքը, ընտանիքը, ծնողները, 
զավակները, ընկերները, բարեկամները: Այս մակարդակում կարևոր հանգամանք է ՀՀ  բնակ-
չության մոնոէթնիկ լինելը, որն անցումային շրջանում կարող է դրսևորվել ինչպես լավ, 
այնպես էլ  վատ կողմերով, օրինակ` մշակութային աղքատացմամբ:  

 Մեզոմակարդակում գործ ունենք տարածաշրջանային ինքնանույնականացման հետ: 
Գաղտնիք չէ, որ նույնիսկ ունիտար և մոնոէթնիկ Հայաստանում չափազանց կայուն է 
բնակչության նույնականացումը, օրինակ` «Շիրակ», «Զանգեզուր», «Ապարան» պատմաաշ-
խարհագրական տարածքների հետ և շարունակում է իր հետքը թողնել հասարակության 
տրամադրությունների վրա [3]: Հայաստանով ճանապարհորդելիս կարելի է նկատել տարբեր 
տարածաշրջանների ոչ միայն բնության, այլև բնակչության սովորույթների, կենցաղի, 
շինությունների արտաքին տեսքի, կերակուրների, բարբառների տարբերությունները: Բնիկ 
գյումրեցու սովորույթներն ու կենցաղը նույնը չեն, ինչ որ բնիկ երևանցունը կամ լոռեցունը, 
Զանգեզուրի բնակիչը տարբերվում է Գավառի բնակչից: Հետևաբար, այս մակարդակում շատ 
կարևոր է տարանջատել ապրելակերպով միմյանցից տարբերվող տարածաշրջանները և 
կատարել տիպաբանական դասակարգում ու շրջանացում՝  հիմք ընդունելով առկա 
մշակութային, ազգագրական, սոցիալական, տարաբնակեցման շրջանացման փորձերը:  

Ապրելակերպի տարածաշրջանային տարբերությունների բացահայտման համար, 
սույն հետազոտության շրջանակներում նպատակահարմար ենք գտել տիպաբանությունը 
կատարել, հիմնվելով սոցիալ-տնտեսական գործոնի  վրա, և  կատարել ենք կյանքի որակի 
ինտեգրալ համաթվի հաշվարկ: Կյանքի որակ հասկացությունը մարդկային կյանքի ին-
տեգրալ, որակական բնութագիրն է, որը բացահայտում է հասարակության, որպես 
ամբողջական օրգանիզմի ոչ միայն կենսագործունեությունը և կենսապահովումը, այլև 
կենսունակությունը և սոցիալական որակները: Այն հասարակական բարեկեցության և 
առողջության կարևորագույն ցուցանիշներից է, որն «ուսումնասիրում են երեք ասպեկտով. 1. 
կյանքի պայմաններ, 2.կյանքի իմաստ, 3.կենսագործունեության ինքնագնահատում» [4]: 
Կյանքի որակը, լինելով գնահատող հասկացություն, ներառում է կյանքի միջավայրի որակ և 
բնակչության որակ հասկացությունները: Բավականին նոր և միաժամանակ կարևոր 
հասկացություն է բնակչության որակ հասկացությունը: Այն մի համակարգ է, որը ներառում է 
բնակչության առավել կարևոր բնութագրերը` կրթական մակարդակը, մասնագիտական 
կառուցվածքը, առողջական վիճակը, կյանքի միջին տևողությունը, նյութական բարե-
կեցության մակարդակը: Լինելով ինտեգրալ հասկացություն, արտացոլում է մարդու 
գործունեության համար առկա հնարավորությունների մակարդակը: Ինչքան ավելի բարձր է 
բնակչության որակը, այնքան ավելի բազմազան են նրա պահանջմունքները, ընդարձակ նրա 
գործունեության տարածքը, ավելի բարձր՝ սոցիալական, կենցաղային-մշակութային ակտի-
վությունը, իսկ կենսագործունեությունն ավելի ինտենսիվ է և բազմագործառութային: Կյանքի 
միջավայրի որակ  հասկացությունը սկսել են օգտագործել Արևմուտքի երկրներում՝ 20-րդ 
դարի 60-ական թվականներից: Այն ներառում է կյանքի միջավայրի առավել կարևոր բնու-
թագրերը՝ սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը, սոցիալական ենթակառուցվածքը, 
էկոլոգիական և սոցիալական անվտանգության մակարդակը, բնակարանային պայմանները:  

Ապրելակերպի հետազոտության մեզոմակարդակում կատարելով կյանքի որակի 
ինտեգրալ համաթվի հաշվարկ, պարզել ենք, որ ՀՀ բնակչության կյանքի որակի և նրա 
առանձին բաղադրիչների՝ բնակչության որակի և կյանքի միջավայրի որակի համաթվերի մեծ 
տարբերություններ մարզային կտրվածքով 2001-2015թ․թ․ չկան։ Համեմատաբար ցածր 
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համաթվեր դիտվել են  Շիրակի, Լոռու, Տավուշի մարզերում, որտեղ բարձր է աղքատության 
մակարդակը և մեծ՝ արտագաղթի մասշտաբները։ Թեև 2015թ-ին Երևանում 2001-2010թթ-ի 
համեմատությամբ դիտվել է կյանքի որակի նկատելի անկում, այնուամենայնիվ, Երևանի և 
մարզերի միջև առկա  են զգալի տարբերություններ: Երևանում, բնակչությունն առկա զար-
գացած ենթակառուցվածքի շնորհիվ, ընդունում և յուրացնում է մշակութային-կենցաղային, 
ռեկրեացիոն նորամուծությունները՝ դրսևորելով վարքի առավել էլիտար ձևեր: ՀՀ-ում 
տարածաշրջանային (մարզային) մակարդակով բնակչության ապրելակերպի տարածքային 
կազմակերպման բարելավմանն ուղղված միջոցառումները պետք է նպաստեն աշխատանքի, 
կենցաղի և հանգստի գծով բնակչության պահանջմունքների բավարարման լիարժեք համա-
կարգերի ձևավորմանը։ Դա կնվազեցնի բնակչության սպառողական «ճնշումը» Երևանին։ 

 Ապրելակերպի հետազոտության միկրոմակարդակում գործ ունենք տարբեր տիպի 
բնակավայրերի բնակչության (մեծ բնակավայրերի դեպքում` ներբնակավայրային) ապրե-
լակերպի վարքագծային բնութագրման, միջբնակավայրային կապերի հետ։ Վերջինները 
պայմանավորված են բնակավայրերի ենթակարգային-գործառութային տիպով, առավել 
բարձր կարգի բնակավայրերից ունեցած հեռավորությամբ, մարդաշատությամբ, աշխարհագ-
րական դիրքով, բնական պայմաններով, բնակչության տարածաժամանակային կենսա-
գործունեությամբ: Այս մակարդակում,  տարբեր տիպի բնակավայրերում մենք կատարել ենք 
սոցիոլոգիական հարցումներ, որոնց շնորհիվ մանրամասը տեղեկություններ են ստացվել 
կենսագործունեության ձևերի (աշխատանքի, կենցաղի, ազատ ժամանակի անցկացման, 
հասարակական-քաղաքական կազմակերպություններին մասնակցության աստիճանի և 
այլնի), դրանց շարժառիթների, վայրի, տևողության, ռեժիմի և բովանդակության մասին: 
Հետազոտության արդյունքում պարզ է դարձել, որ բնակչության աշխատանքային և սպառո-
ղական ակտիվության և  տարածական շարժունակության վրա ավելի շատ ազդում են հա-
մայնքների մոտիկությունը մարզկենտրոններին, քան մարդաշատությունն ու գործառույթ-
ները:  Հաշվի առնելով, որ կենսագործունեության համար պայմանները «լավագույն են հա-
մարվում այն ժամանակ, երբ մարդը հնարավորություն է ունենում ժամանակի ավելի փոքր 
ծախսումներով բավարարել ավելի շատ պահանջմունքներ, օգտվել ավելի շատ 
ծառայություններից» [1], պարզել ենք, որ բնակչության տարածաժամանակային կենսա-
գործունեության համար առավել անբարենպաստ պայմաններ  ունեն ծայրամասային, փոքր, 
ոչ լիարժեք՝ օրական կենսագործունեության ցիկլ իրականացնող և ոչ գյուղատնտեսական 
մասնագիտացմամբ գյուղական համայնքները: Հետևաբար՝ համայնքների մակարդակով 
բնակչության ապրելակերպի արդյունավետ տարածաժամանակային կազմակերպմանն 
ուղղված միջոցառումներն ու ներդրումներն առաջին հերթին անհրաժեշտ է ուղղել դեպի այդ 
գյուղական համայնքները։ Դրանցում աշխատանքի, կենցաղի և հանգստի ինքնաբավ 
պայմանների ստեղծումը հնարավորություն կտա խուսափել բնակչության ոչ արդյունավետ և 
չարդարացված տեղաշարժերից: Կապված հասարակության վերափոխման կարգավիճակի  
հետ` տարածական-ենթակարգային բոլոր մակարդակներում տեղի են ունենում ապրե-
լակերպի փոփոխություններ: Հայաստանի բնակչության մի մասը (հատկապես երի-
տասարդները), ձգտում են ինտեգրվել արևմտյան ապրելակերպին և նախընտրում են շուկա-
յական հարաբերությունները և մասնավոր սեփականությունը, մյուսները` հիմնականում 
տարեցները, շարունակում են պահպանել խորհրդային ապրելակերպին բնորոշ գծերը և  
պետական սեփականության կողմնակից են։  

Այսպիսով, պայմանավորված  հայ հասարակության գիտակցության պառակտ-



216 
 

վածությամբ, ՀՀ-ում առկա է վարքի մոդելների խիստ մեծ բազմազանություն, որը վկայում է 
ապրելակերպի վերջնականորեն ձևավորված չլինելու մասին: ՀՀ-ում ակնհայտ տարածական 
բևեռացում է նկատվում  կենտրոն-ծայրամաս կտրվածքով, որի պատճառը կենսապահովման 
հնարավորությունների անհամաչափ տեղաբաշխումն է: Արդյունքում փոքր քաղաքները՝ 
բնակչության թույլ զարգացած պահանջմունքներով  և դրանց բավարարման ցածր մակար-
դակով,  վերածվել են այսպես  կոչված «գյուղաքաղաքային» ապրելակերպով բնակավայրերի: 
Այսպիսով, Հայաստանում բնակչության ներկայիս ապրելակերպը կարող ենք համարել 
անցումային, քանի որ այն վարքի ամբողջական և կայուն համակարգի դեռևս չի վերածվել: 
Անցումային փուլի էությունը վարքի տարբեր մոդելների փոխազդեցության ու մրցակցության 
մեջ է, որն ի վերջո հանգեցնելու է որոշ մոդելների բյուրեղացմանը և որոշների (անարդյու-
նավետների) անհետացմանը: Իսկ դրա համար դեռ երկար տարիներ են անհրաժեշտ:  

Սոցիալական նոր իրավիճակը պահանջում է նոր մոտեցումներ՝ հասարակական 
կարևոր երևույթների և գործընթացների, այդ թվում նաև տարածական տարբեր 
մակարդակներում բնակչության ապրելակերպի վերլուծության համար: Քանի որ նշված 
երևույթներն ու գործընթացները ՀՀ տարբեր մարզերում և համայնքներում ընթանում են 
տարբեր ձևով և ինտենսիվությամբ, ուստի պահանջվում են սոցիալ-աշխարհագրական 
տարածաշրջանային հետազոտություններ: 

Հաշվի առնելով տարածական տարբեր մակարդակներում բնակչության 
ապրելակերպի ձևավորման վրա ազդող գործոններն ու դրանց տարբեր զուգորդումները, 
հնարավոր կլինի իրականացնել նպատակաուղղված և հավասարակշռված 
տարածաշրջանային քաղաքականություն` ուղղված մարդկանց կյանքի բարելավմանը: 
Քանզի ազգի առաջընթացը պայմանավորված է առաջին հերթին նրա կեցութային 
ինքնաճանաչման և համարժեք ինքնակառավարման կարողությամբ:  
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жизни, качество жизни, самоидентификация. 
Аннотация. В работе обсуждены иерархические территориальные уровни 
географического исследования образа жизни населения РА. На макроуровне первичным 
становится социально-психологический аспект исследования, связанный с 
самоидентификацией населения с собственной страной, на мезоуровне - региональная 
самоидентификация и социально-экономические факторы, а на микроуровне-
поведенческая характеристика образа жизни населения.                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                    

THE FORMATION OF THE HIERARCHICAL TERRITORIAL LEVELS OF THE RA 
POPULATION LIFESTYLE 
M.G.Manasyan, doctor of sciences (geography), professor, YSU                                   

G.P.Harutyunyan, PhD (geography)                                                                                                                 
 
Keywords: population lifestyle, life-activity, population quality, quality of life environment, quality of 
life, self-identification.   
Annotation: The study discusses the hierarchical territorial levels of the RA population lifestyle. In 
the macro level the prior is social-psychological aspect connected with identification of their own 
motherland, in mezzo level the regional identification and socio-economic factors and in micro level 
the characteristics of lifestyle behaviors.  
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Բանալի բառեր. արտագաղթ, միգրացիայի սալդո, տարածքային կառուցվածք, 
տնտեսական աճ, աղքատության մակարդակ: 

Բնակչության միգրացիան և  տնտեսության զարգացումն ու տարածքային կազմակեր-
պումը գտնվում են սերտ փոխկապվածության մեջ: Տնտեսության զարգացման մակարդակն, 
ինչպես նաև  տարածքային և ճյուղային կառուցվածքում կատարվող տեղաշարժերը պատճա-
ռահետևանքային կապերի մեջ են գտնվում բնակչության միգրացիոն տեղաշարժերի հետ:  

Տեսական և մեթոդաբանական առումներով սոցիալ-տնտեսական զարգացման և 
բնակչության միգրացիոն տեղաշարժերի փոխադարձ կապերի ուսումնասիրությամբ զբաղվել 
են մեծ թվով գիտնականներ: Նշված ուղղությամբ առավել լիարժեք և ամբողջական 
ուսումնասիրություններ են կատարել Խորևը և Ռիբակովսկին [1,2]: ՀՀ-ում նշված հիմնա-
հարցերին հիմնականում անդրադարձել են տնտեսագետները և սոցիոլոգները [3. 4. 5, 6], 
որոնք իրենց աշխատանքներում ցույց են տվել ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման և 
բնակչության արտագաղթի պատճառահետևանքային կապերը: Սակայն նրանց աշխատանք-
ներում տեղ չեն գտել բնակչության միգրացիայի և սոցիալ-տնտեսական զարգացման տա-
րածքային տարբերությունների փոխադարձ կապերի վերլուծությունը: Մինչդեռ, եթե տվյալ 
երկրի (այդ թվում` ՀՀ-ի) արտաքին միգրացիայի պատճառները, մասշտաբներն ու 
ուղղություններն ավելի շատ պայմանավորված են երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
մակարդակով և արդի վիճակով, ապա ներքին միգրացիաները` տնտեսության տարածքային 
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կազմակերպման բնույթով, սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարածքային տարբե-
րություններով: 

ՀՀ-ում մեծ չափերի են հասնում սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարածքային 
անհամաչափությունները: Առանձնապես մեծ է Երևանի և մնացած մարզերի տնտեսական 
զարգացման տարբերությունները: Բավական է նշել, որ 2015թ. տվյալներով Երևանին բաժին է 
ընկել ՀՀ արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալի 41,2, շինարարության 
ծավալի՝ 63,7 մանրածախ առևտրի շրջանառության` 76,4 և ծառայությունների ծավալի՝ 81,4  
[7]: Դրա արդյունքում ՀՀ-ում բնակչության ներքին միգրացիոն տեղաշարժերը կրում են 
միակենտրոն բնույթ, որն ավելի է մեծացնում ՀՀ-ում նկատվող տնտեսության տարածքային 
կազմակերպման հսկայական անհամաչափությունները: 

Միաժամանակ ՀՀ մարզերը միմյանցից տարբերվում ոչ այնքան սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման մակարդակներով, որն ամենուրեք ցածր է, որքան տնտեսության ճյուղային 
կառուցվածքով: Այսպես, Գեղարքունիքը, Արագածոտնը, Տավուշը և Վայոց ձորն ընդգծված 
գյուղատնտեսական, իսկ Սյունիքը, Կոտայքը և Լոռին` արդյունաբերական մասնագիտացում 
ունեցող մարզեր են: Մնացած մարզերում տնտեսության նշված ճյուղերն ավելի հավասա-
րակշռված են ներկայացված: Այս պայմաններում ՀՀ-ում միջմարզային ներքին 
միգրացիաները չափազանց թույլ են արտահայտված, քանի որ բնակչության միգրացիոն 
տեղաշարժեր առաջացնում են ոչ թե մարզերի տնտեսական մասնագիտացման, այլ` սոցիալ-
տնտեսական զարգացման տարբերությունները: 

Բնակչության միգրացիոն հոսքերի ձևավորման վրա ազդում են տնտեսական, քաղա-
քական, ազգային-կրոնական, սոցիալական, կենցաղային-ընտանեկան, էկոլոգիական, բնա-
կան-աղետային և այլ բնույթի գործոններ: Սակայն, ինչպես աշխարհի շատ այլ տարա-
ծաշրջաններում և երկրներում, այնպես էլ ՀՀ-ում որոշիչ դեր են խաղում սոցիալ-տնտե-
սական գործոնները: Ինչպես ցույց են տալիս հետազոտություններն արտագաղթի հիմնական 
պատճառներն են հանդիսանում պարզապես աշխատանքի բացակայությունը՝ 22,6%, ըստ 
մասնագիտության աշխատանքի բացակայությունը՝ 2,3%, լավ վարձատրվող աշխատանքի 
բացակայությունը՝ 24,1%,  ընտանիքի մյուս անդամներին միանալու ցանկությունը՝ 20,5%,  
սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական անկայուն վիճակը ՀՀ-ում՝ 3,0%, անվստահությունն 
ապագայի նկատմամբ՝ 1,5%,  կրթությունը՝ 4,3% և այլ պատճառներ՝ 21,7% [3]: 

Հայաստանի բնակչության միգրացիոն վարքը կտրուկ փոփոխությունների ենթարկվեց 
1980-ական թթ. վերջերից սկսած, որը պայմանավորված էր 1988թ. Սպիտակի երկրաշարժով, 
ԽՍՀՄ փլուզման հետևանքով քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական համակարգերի վերափո-
խումներով և Արցախյան պատերազմի ծանր հետևանքներով: Վերը նշած իրադարձություն-
ները հանգեցրեցին տնտեսական խորը ճգնաժամի և բնակչության կենսամակարդակի 
կտրուկ անկման: 

ՀՀ տնտեսության ամենամեծ անկումը եղել է անկախության առաջին տարիներին, 
մասնավորապես` 1992-1994թթ., երբ ՀՆԱ-ն կրճատվեց 55.9%-ով, իսկ ամենամեծ անկումը 
գրանցվեց 1992թ.` 41.8%, որը ԱՊՀ երկրների միջինացված նույն ցուցանիշը գերազանցել է 
ավելի քան 6 անգամ [8]: Եթե այս տվյալները համադրենք ՀՀ բնակչության միգրացիայի 
տվյալների հետ, ապա կտեսնենք, որ այս ցուցանիշների միջև գոյություն ունի ուղիղ կապ, 
մասնավորապես` 1992-1994թթ. հայտնի են որպես բնակչության զանգվածային արտագաղթի 
տարիներ և ՀՀ բնակչության միգրացիայի բացասական սալդոն ամենամեծն է եղել հենց այդ 
ժամանակահատվածում և հատկապես` 1992թ. (աղ. 1): 
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 Հարկ է նկատել, որ ՀՆԱ անկումը մեծապես պայմանավորված էր արդյունաբերության 
ծավալների կտրուկ անկման հետ, քանի որ, եթե արդյունաբերական արտադրանքի 
ծավալներն այդ երեք տարիներին կրճատվեցին ընդհանուրը 48.7%-ով, ապա 
գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալները մնացին գրեթե նույնը: Դրանով 
է պայմանավորված նաև, որ անկախության առաջին տարիներին 1000 մարդու հաշվով ավելի 
մեծ թիվ էին կազմում քաղաքային բնակավարերից արտագաղթողները: 1991-1994թթ. ՀՆԱ 
անկումն ուղեկցվել է նաև գների աննախադեպ աճով: Եթե 1991թ.-ին սպառողական գների 
ինդեքսը կազմել է 274.1, ապա հետագա տարիներին այն կտրուկ աճել է և 1994թ. կազմել է 
շատ բարձր 5062.3 [8]: ՀՀ անկախության առաջին տարիներին բնակչության լայնածավալ 
արտագաղթը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ տնտեսական նման կտրուկ անկումն 
ուղեկցվում էր Արցախում շարունակվող պատերազմական իրավիճակով, անվերջանալի 
շրջափակումներով, քաղաքներում արդունաբերական ձեռնարկությունների փակման հետ 
կապված զանգվածային գործազրկության առաջացմամբ, ավերիչ երկրաշարժի 
հետևանքների վերացմանն ու խորացող էներգետիկ ճգնաժամի կասեցմանն ուղղված 
պետական կառավարման բարդություններով:  

Աղյուսակ 1 
ՀՆԱ աճը և միգրացիայի սալդոյի գործակիցները ՀՀ-ում (1992-2015թթ.)1 

Տարիներ ՀՆԱ աճը նախորդ 
տարվա նկատմամբ  

(%) 

ՀՀ բնակչության 
միգրացիայի սալդոյի 

գործակիցը (‰) 

Քաղաքային բնակչության 
միգրացիայի սալդոյի 

գործակիցը (‰) 

Գյուղական բնակչության 
միգրացիայի սալդոյի 

գործակիցը (‰) 

1992թ. 58,2 -59 -68,3 -38,3 
1993թ. 91,2 -40 -42,7 -34,3 
1994թ. 105,4 -35,5 -53,5 -1,1 
1995թ. 106,9 -10,9 -13,7 -5,4 
1996թ. 105,9 -8 -11 -2,2 
1997թ. 103,3 -8,5 -12,4 -1 
1998թ. 107,2 -6,9 -9,6 -1,7 
1999թ. 103,3 -5,5 -10,6 4,3 
2000թ. 105,9 -6,8 -12 3 
2001թ. 109,6 -4,7 -8,8 2,7 
2002թ. 113,2 -7,4 -8,6 -5,2 
2003թ. 114 -8,5 -9,5 -6,7 
2004թ. 110,5 -9,3 -10,6 -7,2 
2005թ. 113,9 -9,6 -11 -7,2 
2006թ. 113,2 -9,5 -9,9 -8,9 
2007թ. 113,7 -10,7 -12,3 -7,9 
2008թ. 106,9 -11,1 -12,8 -8 
2009թ. 85,9 -12,5 -14,4 -9,1 
2010թ. 102,2 -12,3 -14 -9,4 
2011թ. 104,7 -9,4 -11,4 -6 
2012թ. 107,2 -3,1 -2,5 -4,2 
2013թ. 103,3 -8,1 -6,7 -10,4 
2014թ. 103,6 -7,2 -5,6 -9,4 
2015թ. 103 -8,6 -8 -9,7 

1. Հաշվարկներն ըստ  ՀՀ ԱՎԾ  տվյալների: 

1994թ.-ից  ՀՀ տնտեսական իրավիճակը սկսեց կայունանալ և 1995-2001թթ. ՀՆԱ-ի 
ընդհանուր աճը կազմեց 50.3%, իսկ տարեկան միջին կտրվածքով` մոտ 6%: Ընդ որում ՀՆԱ-ի 
աճն այս տարիներին արդյունք էր տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերի արտադրանքի և 
ծառայությունների ծավալների ավելացմանը: ՀՆԱ-ի փոքր, բայց հաստատուն աճը 
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պայմանավորված էր մի քանի հանգամանքերով, որոնցից կարելի է առանձնացնել 
Արցախյան պատերազմում հրադադարի կնքումը և քաղաքական համակարգի զգալի 
կայունացումը, շուկայական հարաբերությունների կայացմանն ուղղված գործընթացները, 
սեփական դրամական միավորի ներդրումը և որպես դրա հետևանք ինքնուրույն 
դրամավարկային քաղաքականության իրականացման հնարավորությունները, հարկային 
քաղաքականության և վարչարարության կատարելագործման փորձերը, նոր արտաքին 
տնտեսական կապերի ձևավորումը: Հարկ է նշել նաև, որ 1990-ական թթ. առաջին 
տարիներին ՀՆԱ արտադրության ծավալներն այնքան էր կրճատվել, որ, չնայած նախորդ 4 
տարիներին գրանցված տնտեսական աճի, 1998թ. ՀՆԱ-ի արտադրությունը կազմեց 1990թ. 
ՀՆԱ-ի արտադրության ընդամենը 61%-ը [9]: 

2002թ. ՀՀ տնտեսությունը մտավ երկնիշ աճի փուլ, որը տևեց մինչև 2007թ.: Այս 6 
տարիների ընթացքում ՀՆԱ միջին տարեկան աճը կազմեց 13.1%: Այս ժամանակա-
հատվածում տնտեսության երկնիշ աճը հիմնականում պայմանավորված էր շինարարության 
և ծառայությունների ծավալների կտրուկ աճով, որոնց միջին տարեկան աճը կազմել է 
համապատասխանաբար 33.3% և 20%: Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի միջին 
տարեկան աճը կազմել է 6.9 , գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալինը` 
7.4, իսկ առևտրի շրջանառությունը տարեկան միջինն աճել է 11.9%-ով (նկ. 1):  

Նկար 1  

ՀՀ տնտեսության հիմնական ճյուղերի արտադրությունների և ծառայությունների ծավալները 

2000-2016թթ.,(մլն. դրամ)1 

 

1. Աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ 

2008թ. սկսած վերջացավ ՀՀ տնտեսության երկնիշ աճի փուլը, և եթե 2008թ. տնտեսական 
աճն ընդամենը նվազեց` կազմելով 6.9%, ապա 2009թ. նկատվեց տնտեսական մեծ անկում` 
14.1%-ի չափով: Այս պատկերը համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի 
հետևանքն էր: Հենց 2009թ. գրանցվեց 1994թթ. ի վեր ՀՀ բնակչության միգրացիայի ամենամեծ 
բացասական սալդոն` մոտ 38 հազար մարդ: Դրա հետ կապված 2008-2010թթ. երկրում 
բարձրացավ աղքատության մակարդակը և եթե 2007թ. դրությամբ այն կազմում էր 26.4, ապա 
2010թ.-ին `35.8%: Ընդ որում, 2009թ. տնտեսական նման չափի անկումը պայմանավորված էր 
առաջին հերթին շինարարության ծավալների կտրուկ անկման հետ` 37.4%, ինչպես նաև 
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արդյունաբերության արտադրանքի ծավալի և առևտրի շրջանառության անկումով` 
համապատասխանաբար 7.6 և 6.6%-ներով: Իսկ ահա սույն տարում գյուղատնտեսության 
համախառն արտադրանքի ծավալը նվազեց ընդամենը 0.5%-ով, իսկ ծառայությունների 
ոլորտում անգամ չնչին աճ նկատվեց` 1.1%-ի չափով: 

Ինչպես տեսնում ենք 2009թ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո 
ՀՀ տնտեսության զարգացման ցուցանիշները շատ ցածր են եղել և  2016թ. մոտեցել է 
զրոյական տնտեսական աճի սահմանագծին: Դրանով է պայմանավորված նաև, որ ՀՀ 
բնակչության միգրացիոն տեղաշարժերում չի նկատվում արտագաղթի ծավալների նվազման 
միտում: Բացի այդ,  2015թ. բնակչության միգրացիայի սալդոյի բացասական ցուցանիշը մոտ 
19%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ցուցանիշին: Ընդ որում, 2016թ. գյուղա-
տնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 
5.2%-ով, որը որոշակիորեն պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ վերջին տարիներին 
ՀՀ բնակչության արտագաղթին լայնորեն մասնակցություն ունի հենց գյուղական բնակ-
չությունը:    

ՀՀ տնտեսության մեջ 2010թ. նկատվեց որոշակի աշխուժացում, գրանցվեց ՀՆԱ-ի 2.2%-ի 
աճ: Տնտեսական ոչ մեծ աճ գրանցվեց նաև 2011-2012թթ.` 4.7% և 7.2%: Դրանով է 
պայմանավորված նաև, որ 2008-2010թթ. համեմատությամբ որոշ չափով նվազեց նաև ՀՀ 
բնակչության միգրացիայի բացասական սալդոյի ցուցանիշը` հետևաբար և արտագաղթի 
ծավալները: Համեմատաբար նվազեցին նաև աղքատության և գործազրկության 
մակարդակները: 2012թ. սկսած նվազեցին ՀՀ տնտեսական աճի տեմպերը, իսկ 2016թ. այն 
կազմեց ընդամենը 0.2%: 2016թ. գրանցված այս ցուցանիշը պայմանավորված էր հատկապես 
նախորդ տարվա համեմատությամբ գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի և 
շինարարության ծավալների կտրուկ նվազման հետ, որոնք կազմեցին համապա-
տասխանաբար 5.2  և 10.8%: Շինարարության ծավալներն ընդհանրապես 2009-2016թթ. 
անընդհատ անկում են ապրել (բացառությամբ 2014թ.)` միջին տարեկան հաշվով 8.9%: 

ՀՀ տնտեսության ներկայիս իրավիճակը և զարգացման միտումները թույլ են տալիս 
եզրակացնել, որ մոտակա տարիներին ոչ միայն չեն սպասվում ՀՀ բնակչության արտագաղթի 
նվազման միտումներ, այլև դրանք հակված են դառնալու ավելի զանգվածային, քանի որ չեն 
վերացել դրանք առաջացնող սոցիալ-տնտեսական գործոններն ու պայմանները: Բավական է 
նշել, որ 2015թ. տվալներով ՀՀ բնակչութան աղքատության ցուցանիշը կազմել է 29,8, իսկ 
գործազրկության մակարդակը` 18,5% [10]: 

Բնակչության միգրացիոն հոսքերի ձևավորման և սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների 
միջև եղած փոխադարձ կապերի վերլուծություն ենք կատարել նաև Երևան քաղաքի և ՀՀ 
մարզերի կտրվածքով: Հաշվի առնելով, որ ՀՀ տնտեսության տարածքային կառուցվածքն ունի 
հստակորեն արտահայտված միակենտրոն բնույթ և Երևանից ունեցած հեռավորության աճին  
զուգընթաց նվազում է նաև բնակչության խտությունը, տնտեսական յուրացվածութան 
աստիճանը, հողի և բնակարանների գները, ինչպես նաև փոփոխվում են միգրացիոն հոսքերի 
ձևավորման սոցիալ-տնտեսական և բնական այլ գործոններն ու պայմանները,  նպատա-
կարհարմար ենք համարել միգրացիայի վերլուծությունը կատարել հետևյալ երեք գոտի-
ներով. 1) Երևանը, 2) Երևանի մերձակա գոտին (ընդգրկում է Երևանին հարակից Արարատի, 
Արմավիրի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերը), 3) ծարամասային գոտին (ընդգրկում է 
առավել լեռնային ռելիեֆ ունեցող Գեղարքունիքի, Տավուշի, Շիրակի, Լոռու, Վայոց Ձորի և 
Սյունիքի  մարզերը):  
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1) Երևանը հարակից և ծայրամասային գոտիների համեմատությամբ բնութագրվում է 
համեմատաբար ավելի բարենպաստ սոցիալ-տնտեսական պայմաններով և բիզնես 
միջավայրով: Դրա համար էլ այն շարունակում է պահպանել իր միգրացիոն գրավչությունը 
ՀՀ այլ բնակավայրերի բնակչության համար: Սակայն գործազրկության և աղքատության 
դեռևս բավականաչափ բարձր մակարդակը, անշարժ գույքի գների բարձր արժեքը և այլ 
գործոններ նպաստում են Երևանից արտաքին միգրացիոն հոսքերին : 1998-2015թթ. 
միգրացիայի սալդոյի միջին գործակիցը Երևանում կազմել է 5,7‰: 

 2) Երևանին մերձակա գոտու մեջ մտնող հարակից մարզերը բնութագրվում են 
բնակչության բարձր խտութամբ և բնակչության բնական աճի ավելի բարձր ցուցանիշներով: 
Այս մարզերը բնութագրվում են աղքատության և գործազրկության համեմատաբար ավելի 
ցածր մակարդակով: Այսպես, 2008 և 2015թթ. աղքատության ցուցանիշը Արագածոտնի 
մարզում կազմել է համապատասխանաբար 20,3 և 16,1, Արարատի մարզում՝ 31,3 և 27,3, 
Արմավիրի մարզում՝ 24,5 և 29,6%: ՀՀ-ի միջինի համեմատությամբ ցածր է նաև նշված 
մարզերի գործազրկության մակարդակը: Նշված մարզերում են նկատվում 1998-2015թթ. 
միգրացիայի սալդոյի համեմատաբար ցածր բացասական ցուցանիշները: Մասնավորապես՝  
Արարատի մարզում այն կազմել է միջինը 7,1, իսկ Արագածոտնում՝ 8.9‰: Երևանին 
հարակից մարզերը, բացառությամբ Կոտայքի, առավելապես գյուղաբնակ են և տնտեսության 
առաջատար ճյուղը գյուղատնտեսությունն է: 

Միգրացիայի սալդոյի բացասական ցուցանիշը բարձր է գոտու միակ արդյունաբերական 
և քաղաքաբնակ Կոտայքի մարզում (11,1‰), որտեղ համապատասխանաբար բարձր են նաև 
գործազրկության և աղքատության ցուցանիշները՝ 2008թ.` 39,5 և 2015թ.՝ 35,2%: 

Երևան քաղաքի և հարակից մարզերի 1998-2015թթ. միգրացիաի սալդոյի և 
արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության և ծառայությունների ծավալների 
բացարձակ ցուցանիշների շարժընթացների գրաֆիկների համադրումն ու տարածա-
ժամանակային  վերլուծությունը ցույց են տալիս դրանց միջև որոշակի կապի առկայության 
մասին: Նշված մարզերի միգրացիայի սալդոյի բացասական ցուցանիշները ցածր են 1999-
2002թթ., երբ նկատվում է տնտեսության հիմնական ճյուղերի աշխուժացման միտումներ: 
Միգրացիոն ակտիվացման մյուս փուլը նկատվում է 2012-2013թթ., երբ նույնպես նկատվել է 
ճգնաժամից հետո տնտեսության (հատկապես արդյունաբերության և գյուղատնտեսության) 
աճի տեմպերի որոշակի բարձրացում: 

Երևանում և հարակից բոլոր մարզերում միգրացիայի սալդոյի բացասական 
ցուցանիշները բարձրանում են 2008-2010թթ., երբ տնտեսության որոշ հիմնական ճյուղերի 
արտադրանքի ծավալների աճի տեմպերը խիստ նվազել են, իսկ որոշներինը` կտրուկ 
անկում ապրել (օր.` շինարարության ծավալները): Սա պայմանավորված է 2009թ. համաշ-
խարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հանգամանքով: Առավել գյուղաբնակ 
Արագածոտնի մարզում միգրացիայի բացասական սալդոյի ցուցանիշը բարձրացել է նաև 
2013-2015թթ:  

3)  Ծայրամասային գոտու մեջ մտնող մարզերը բնութագրվում են բնակչության ավելի 
ցածր խտությամբ, ժողովրդագրական առավել լարված իրավիճակով, աղքատության և 
գործազրկության առավել բարձր ցուցանիշներով: Աղքատության ցուցանիշը 2008 և 2015թթ. 
հատկապես բարձր է եղել Շիրակի մարզում` համապատասխանաբար 42,4 և 45,3, Լոռիում՝ 
34,2 և 36,2 և Գեղարքունիքում` 32 և 32,1%; Նույն տարիներին ծայրամասային գոտում 
աղքատության ցուցանիշները համեմատաբար ցածր են եղել Սյունիքի՝ 20,3 և 24,5, Վայոց 
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Ձորի՝ 21,1 և 16,9 և Տավուշի՝ 23,2 և 35,3%  մարզերում: Գործազրկության մակարդակը համե-
մատաբար բարձր է եղել առավել արդյունաբերական Շիրակի, Լոռու և Սյունիքի մարզերում: 

Նշված մարզերում միգրացիայի սալդոյի ցուցանիշները ողջ քննարկվող 
ժամանակահատվածում եղել են բացասական: Միգրացիայի սալդոյի բացասական 
ամենաբարձր ցուցանիշները նկատվել են աղքատության և գործազրկության ամենաբարձր 
ցուցանիշներ ունեցող առավել քաղաքաբնակ Լոռու և Շիրակի մարզերում: Միևնույն 
ժամանակ աղքատության և գործազրկության համեմատաբար ցածր ցուցանիշներ ունեցող 
գյուղաբնակ Տավուշի մարզում նկատվել է այս գոտում միգրացիայի բացասական սալդոյի 
ամենացածր ցուցանիշը: Այսինքն՝ երրորդ գոտու մարզերի կտրվածքով նույնպես նկատվում 
է այն օրինաչափությունը, որ միգրացիոն հոսքերի ձևավորման և բնակչության 
աղքատության և գործազրկության մակարդակների միջև գոյություն ունի ուղիղ կապ: 

Ծայրամասային գոտու գրեթե բոլոր մարզերում միգրացիայի սալդոյի ցուցանիշները 
ցածր են եղել 2000-2002թթ. (բացառությամբ Վայոց Ձորի) և 2011-2012թթ., երբ տնտեսության 
հիմնական ճյուղերը տնտեսական ճգնաժամից հետո ակտիվության որոշակի նշաններ են 
ցույց տվել: Մինչդեռ, վերը նշված բոլոր մարզերը 2002-2010թթ. ժամանակահատվածում 
միգրացիայի սալդոյի բարձր բացասական ցուցանիշներ են ունեցել տարբեր տարիների 
(առավել հաճախակի՝  2009-2010թթ.), իսկ 2013-2015թթ. այդ ցուցանիշները բարձր են եղել 
հատկապես առավել գյուղատնտեսական մասնագիտացում ունեցող մարզերում, երբ 
ակտիվացել են գյուղական բնակչության արտագաղթի ծավալները: 

 ՀՀ-ի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնական ցուցանիշների աննշան աճի 
տեմպերը վերջին տարիներին չեն հանգեցնում աղքատության և գործազրկության 
մակարդակների նկատելի իջեցմանը, բիզնես միջավայրի էական բարելավմանը, 
սոցիալական արդարության հաստատմանը և բնակչության մոտ միգրացիոն 
տրամադրավածություններ ծնող այլ գործոնների և պայմանների վերացմանը: Ուստի նման 
սոցիալ-տնտեսական պայմաններում միգրացիայի առկա միտումները մոտ հեռանկարում 
ամենայն հավանականությամբ պահպանվելու են: 

                                    
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Хорев Б.С., Чапек Н.  Проблемы изучения миграции населения. М., Изд-во  «Мысль», 
1978. 

2. Рыбаковский Л. Миграция населения (вопросы теории), М., ИСПИ РАН, 2003 . 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ  НАСЕЛЕНИЯ РА 

                                                                                                                А.М. Манасян 
 

Ключевые слова: эмиграция, миграционное сальдо, территориальная структура, 
экономический рост, уровень бедности. 
Аннотация. В статье обсуждаются социально-экономические условия и их изменения в 
формировании миграционных потоков населения в постсоветском периоде. Учитывая 
моноцентрический характер территориальной структуры хозяйства РА, выделены 3 зоны, которые 
отличаются друг от друга по интенсивности и масштабам миграции, структуре и характеру 
развития экономики, плотности населения, показателям бедности. 

SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS FOR FORMATION OF MIGRATION FLOWS OF THE 
POPULATION OF RA 

H.M. Manasyan 
 

Keywords: emigration, migration saldo, territorial structure, economic growth, poverty level. 
Annotation: The article discusses socio-economic conditions and their changes in the formation of 
migration flows of population migration in the post-Soviet period. Taking into account the monocentric 
nature of the territorial structure of the economy of RA, three zones are distinguished, which differ from 
each other in intensity and scale of migration, structure and character of economic development, 
population density, poverty rate. 
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туристско-рекреационные ресурсы, гостиницы, базы отдыха,  пансионаты, мини-отели, 
санатории, гостевые дома. 

Побережье Азовского моря в пределах России по прогнозам ученых и специалистов туристской 
индустрии способно ежегодно принимать до 2,5 млн.человек. Наиболее популярны среди туристов 
курорты Азовского моря это: Тамань, Голубицкая, Приморско-Ахтарск, Ейск, Должанская,  
Таганрог  и Щелкино. 

Лидерами по приему отдыхающих являются Темрюкский район (1,5 млн. чел.) и Ейский (700 
тыс. чел.) [5,9]. Крымское побережье Азовского моря принимает  значительно меньше 
отдыхающих, преимущественно это Ленинский район южного побережья моря, где поток 
туристов составляет 8-15 тысяч человек в год  [7]. 

 В Приазовье можно сочетать все виды отдыха и туризма. Побережье обладает 
значительным рекреационным потенциалом это уникальные курортные территории, песчаные 
пляжи, хорошо прогреваемая летом морская вода до 30 градусов, месторождения лечебных грязей. 

Оценка туристско-рекреационного ресурсного потенциала территорий освещается во 
многих работах [1-4,14,15]. Представленная в работе интегральная оценка туристско-
рекреационного потенциала Азовского побережья России имеет своей целью выявление зон 
потенциальных отраслевых возможностей и перспектив развития того или иного вида туризма в 
каждом конкретном районе. Территориальной единицей при оценке выступают 13 муниципальных 
районов выходящих на российское побережье Азовского моря. Количественным и качественным 
анализом охвачены природные объекты и особо охраняемые природные территории; историко-
культурные объекты. 

Азовское побережье богато природными ресурсами, необходимыми  для развития и 
продвижения всех видов туризма:  грязевые вулканы (25),  минеральные источники (рапа озера 
Сиваш, озера Соленого), реки (Дон, Кубань.), заливы (Тагангоргский, Темрюкский, Сиваш  и др.), 
лиманы (Миусский, Ейский, Ахтарский и др.), песчаные косы  (Глафировская коса, Долгая коса, 
Камышеватская коса, Ясенская коса и др.), песчаные дюны (рядом с п. Кучугуры) и заросли 
лотоса (в Приазовских лиманах).  

При оценке объектов природного потенциала российского побережья Азовского моря 
учитывались уникальные природные объекты прибрежных районов и особо охраняемые 
природные территории: ландшафтные, ботанические, геологические, водные памятники природы, 
охотничьи и рыбоводные  заказники (уникальные песчаные косы, пресноводные озера, лиманы 
отличающиеся богатым животным и растительным миром, грязевые вулканы, плантации лотосов 
и пр.). 
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Наибольшее разнообразие и самое большое количество уникальных природных объектов 
(31) отмечается на южном побережье Азовского моря. Так, в Темрюкском районе расположены 11 
памятников природы краевого значения, 3 – местного значения. Это - грязевые вулканы  Тиздар, 
Гефест; большое количество водных памятников природы "Озеро Соленое", "Озеро Голубицкое», 
водно-болотные угодья Ахтаро-Гривенской системы лиманов между р. Кубань и Протокой 
(Рамсарские угодья)  и пр.  Также большое количество уникальных природных объектов 
отмечается в Ленинском, Приморско-Ахтарском и Каневском районах, эти территории отнесены к 
категории относительно высокого показателя природного потенциала. Часть российского 
восточного побережья Азовского моря  имеет средние показатели природного потенциала 
(Славянский и Ейский районы). Основными уникальными природными объектами побережья 
являются особо охраняемые природные территории - заказники, расположенные на песчаных 
косах и имеющих большую природоохранную ценность в связи с  большим количеством 
«краснокнижных» видов флоры и фауны (Беглицкая, Долгая, Камышеватскаяи др.косы). 
Относительно низкий показатель зафиксирован для Неклиновского, Азовского и Джанкойского 
районов. В этой категории следует отметить Неклиновский район, где все 6 природных объектов 
имеют статус ООПТ. Наименьшее количество уникальных природных объектов отмечается в 
пределах западного побережья Азовского моря (Нижнегорский, Советский, Кировский районы), а 
также в Щербиновском районе восточного побережья.  

Историко-культурный потенциал является основой познавательного туризма. Оценка 
культурно-исторического потенциала Азовского побережья России проводилась на основе 
следующих показателей: количество культурно-досуговых предприятий и мероприятий; число 
спортивных сооружений; количество памятников истории, культуры, архитектуры; количество 
культовых объектов (храмов, мечетей, церквей, часовен), музеев, исторических зданий и 
выставочных комплексов; мемориальных комплексов  

Азовское побережье России насчитывает 1225 историко-культурных объекта. Наиболее 
высокие значения культурно-исторического потенциала характерны для районов, расположенных 
в непосредственной близи от исторических центров, таких как города Азов, Таганрог, Ейск, 
Тамань.   

Высокий культурно-исторический потенциал характерен для двух районов – Неклиновского 
и Ейского, относительно высокий для Азовского и Темрюкского районов. Эти районы наиболее 
благоприятны и перспективны для развития самых разнообразных направлений экскурсионного 
культурно-познавательного туризма. При этом в Ейском районе таких объектов 359, здесь 
доминируют – музеи и исторические здания [5-13]. В Неклиновском районе 265 объектов, в 
Темрюкском -218, а Азовском - 187. Объекты почти в равной степени представлены памятниками 
и скульптурами, религиозными постройками, музеями и историческими зданиями, что создает 
условия для формирования туристско-экскурсионных маршрутов любой направленности. 

Приморско-Ахтарский район (45 объектов) имеет средний показатель историко-культурного 
потенциала. Относительно-низкий уровень историко-культурного потенциала имеют пять районов 
– Щербиновский, Каневской, Славянский, Ленинский и Кировский. 

Одной из важных составляющих историко-культурного потенциала в исследуемом регионе 
являются фестивали, фольклорные праздники и другие культурно-массовые мероприятия. Они 
уже давно зарекомендовали себя в качестве фактора привлекающего туристов в этот регион. 
     Целевой программой «Социально-экономического развития Республики Крым и города 
Севастополя до 2020 г.» [16] запланировано большое количество новых культурно-массовых 
мероприятий, и следует ожидать, что в ближайшие годы численность проводимых фестивалей в 
районах Азовского побережья полуострова Крым  вырастет. 

 Первостепенной проблемой для развития туристско-рекреационного комплекса Приазовья 
является наличие средств размещения. Средства размещения представлены гостиницами, базами 
отдыха, пансионатами, номерной фонд которых превышает 15 номеров; гостевыми домами и 
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мини-отелями, оздоровительными учреждения (санатории и детские лагеря отдыха); 
индивидуальными средства размещения (частный сектор).(табл.1) 

Оценка средств размещения осуществлялось по средневзвешенному показателю плотности 
средств размещения - 1000 человек на км² по административным районам побережья.  

Выделены две зоны текущего функционирования гостиничной сферы на побережье Азовского 
моря. Первая зона характеризуется высокой плотностью средств размещения. Это наиболее 
благополучные районы (Темрюкский, Приморско-Ахтарский, Ейский), где имеются хорошие 
предпосылки для наиболее полного удовлетворения потребностей туристов в средствах 
размещения.   

Таблица 1. Распределение средств размещения по побережью Азовского моря  России [5-13] 
 

Районы 
побережья 

Азовского моря 
России 

Средства размещения 
крупные 
гостиницы, базы 
отдыха, 
пансионаты 

Гостевые 
дома, мини-
отели 

Частный 
сектор 

Детские 
лагеря, 
санатории 

1.Неклиновский  16 10 2 12 
2.Азовский  17 6 1 4 
3.Щербиновский 4 0 0 1 
4. Ейский район 43 77 37 7 
5.Каневской 3 2 1 2 

6.Приморско-
Ахтарский 

10 16 142 0 

7.Славянский 5 10 5 3 
8.Темрюкский 66 175 550 13 
9.Ленинский 28 15 18 7 
10.Кировский 0 1 1 4 
11.Советский 1 1 0 0 
12.Нижнегорский 2 0 0 0 
13.Джанкойский 1 3 0 0 
Всего 196 316 757 53 

 
Анализ коллективных и индивидуальных средств размещения Ейского района показал, что 

почти половина (45 %) всех объектов размещения района приходится на небольшие гостиницы, 
гостевые дома и пансионаты. Крупные гостиницы и базы отдыха составляют лишь (25%) из всех 
средств размещения. Индивидуальные средства размещения - 21% от общего количества объектов,  
5%  и  4% приходятся на автокемпинги и санаторно-оздоровительные учреждения соответственно. 
В Приморско-Ахтарском районе, напротив, в средствах размещения преобладает частный сектор 
(84 %).На пансионаты, гостевые дома приходится лишь 10 %, и 6 % занимают гостиницы и базы 
отдыха.  

Высокую концентрацию средств размещения имеет Темрюкский район. В районе  
доминируют индивидуальные средства размещения: небольшие пансионаты, гостевые дома и 
мини-отели (67 %), коллективные средства размещения (крупные гостиницы, базы отдыха) 
представлены в меньшинстве. В районе отмечается самое большое количество оздоровительных 
учреждений: санаториев и детских лагерей отдыха -12 штук. 

Низкую плотность средств размещения на побережье имеют 10 районов. Это районы с 
наименьшим количеством объектов размещения. Общее число объектов в каждом из этих районов 
варьируется от 21 до 80. В Ленинском районе республики Крым, обладающим хорошими 
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песчаными пляжами, располагается самое большое количество средств размещения - 68 объектов, 
из них 35 – это коллективные средства размещения гостиницы и пансионаты (далее КСР). В 
Неклиновском районе находится 40 объектов размещения, находящихся преимущественно в 
Таганроге; из них 28 коллективных средств размещения, остальные гостевые дома, мини-отели и 
частный сектор. В Азовском  районе 28 объектов, из них 21 – коллективные средства размещения. 
В Славянском районе функционирует 27 объектов сферы размещения, среди них лишь 8 – 
коллективные средства размещения. Таким образом, в Неклиновском, Азовском, Славянском и 
Ленинском районах преобладают коллективные средства размещения, на втором месте по 
встречаемости в этих районах гостевые дома и мини-отели. В Щербиновском районе средства 
размещения представлены лишь двумя базами отдыха и двумя гостиницами, а также детским 
лагерем отдыха «Альбатрос». Каневской район располагает тремя гостиницами, а также 
санаторием «Приволянские воды», детским оздоровительным лагерем "Факел" и двумя мини-
отелями «Победа» и «Колос».  Кировский район известен санаторно-оздоровительными 
комплексами «Лесная поляна» и «Здоровье», санаторием «Старый Крым», лагерем-пансионатом 
«Полет» и мини-отелем «Крым». В Советском районе размещение туристам предлагает гостиница 
«Альта» и мотель «Апарт». Нижнегорский район представлен лишь двумя гостиницами – «Три 
желания» и «Любоморье». В Джанкойском районе средства размещения представлены мини-
гостиницами (3) и  отелем «Карпаты». В целом необходимо отметить, что в районах с низкой 
плотностью размещения преобладают крупные гостиницы и базы отдыха, а также  детские 
оздоровительные лагеря. 

        Сравнение гостиничного хозяйства туристско-рекреационного комплекса Приазовья за 
2012 - 2016 годы показало, что  повсеместно на курортах Азовского моря отмечается увеличение 
количества средств размещения. Наиболее существенный рост отмечался в Темрюкском, 
Приморско-Ахтарском и Ейском районах. 

 
Рис. 1 Динамика численности средств размещения  Восточного Приазовья за 2012 – 2016 гг. 
 
В основном увеличение количества мини-отелей и гостевых домов отмечается в Ейском 

районе. Приморско-Ахтарский район выделяется значительным ростом количества объектов 
частного сектора. В Темрюкском районе произошло увеличение объектов размещения по всем 
категориям, но существенный рост дал также частный сектор.  

Районы, с наибольшей туристской популярностью -  Темрюкский и Приморско-Ахтарский 
до 80 % были представлены индивидуальными средствами размещения. Незначительная доля 
частного сектора наблюдалась в Каневском и Ейском районах. В пределах Ростовской области  
Неклиновский и Азовский районы показали положительный рост оздоровительных учреждений – 
санаториев и детских лагерей (55 % от общего количества таких объектов).  
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Строительство новых баз отдыха, пансионатов  и отелей отмечается в таких городах, как 
Азов, Таганрог, Ейск, Тамань, в станице Голубицкой. Существенное преобладание частного 
сектора на побережье Азовского моря  над коллективными средствами размещения позволяет 
говорить о высоком  уровне  «тенизации»  рынка  предоставления  услуг размещения туристов. 
Частные домовладения, как правило, не подлежат налогообложению, к ним не применяется  
государственная статистическая отчетность. 

Но ключевой проблемой здесь становится стихийность их образования/исчезновения и тот 
факт, что индивидуальные средства размещения не гарантируют должного (а иногда и 
заявленного) уровня сервиса, на который рассчитывают туристы и неоднозначно характеризует 
гостиничное хозяйство в целом. 

Как известно, в  конце  2014 года был принят новый порядок классификации отелей 
согласно приказу Министерства культуры спорта и туризма. Новые критерии предполагают 
разделение всех объектов размещения по шести категориям: от 1 до 5 звезд и категория «без 
звезды». В настоящее время  из порядка классификации исключена категория «мини-отель», 
которая так массово представлена на Азовском побережье и раньше присуждалась отелям с 
номерным фондом от 5 до 15 номеров. Далеко не все районы побережья прошли классификацию 
отелей, по состоянию на сентябрь 2016 года, например, в Темрюкском районе только 43 % 
объектов размещения прошли классификацию.  

Проблема преобладания частного сектора и стихийных средств размещения остается 
актуальной для всего побережья Азовского моря и требуется проведения единой классификации 
объектов размещения, совершенствование уже существующей базы объектов и приведение ее к 
единым стандартам. 

Таким образом, в настоящее время рекреационное хозяйство побережья Азовского моря в 
основном представлено мелкими, стихийно сформировавшимися рекреационными предприятиями 
и базами отдыха,  распределение средств  размещения на побережье носит очаговый характер. 
Наибольшее количество объектов сферы размещения приходится на Темрюкский, Приморско-
Ахтарский и Ейский районы, в них преобладают частные индивидуальные средства размещения, 
оказывающие в основном услуги по кратковременному проживанию, практически в два раза 
меньше на побережье зафиксировано гостевых домов и мини-отелей. Крупных гостиниц, баз 
отдыха и пансионатов в настоящее время функционирует на побережье 196 объектов. 

С точки зрения природного потенциала следует рассматривать Темрюкский, Ленинский, 
Приморско-Ахтарский и Каневской районы наиболее перспективными при развитии 
экологического, оздоровительного, познавательного и других видов туризма, сопряженных с 
природными объектами.  

Историко-культурный маршрут целесообразно построить на побережье Таганрогского 
залива в районах с наибольшим историко-культурным потенциалом: Неклиновском, Азовском и 
Ейском. 

Природной особенностью Восточного Приазовья является  наличие большого количества 
лиманов и плавней, песчаных стрелок и кос, что является значительным  ресурсом для развития 
охотничьего и рыболовного туризма.    

Практически в  каждом районе Азовского побережья ежегодно проводятся мероприятия 
событийного туризма – фестивали, праздники и иные культурно-массовые мероприятия, что 
служит эффективным средством привлечения туристов.  

 
. 

Аннотация. На побережье Азовского моря  благоприятно сочетаются выгодное географическое 
положение, сохранившийся природный потенциал, богатое культурно-историческое наследие. 
Проведенная оценка туристско-рекреационных ресурсов позволила выявить наиболее 
перспективные зоны на побережье Азовского моря России по развитию различных видов туризма. 
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В статье проведена оценка средств размещения туристов, на Российском побережье Азовского 
моря. Самое большое количество средств размещения отмечается в Приморско-Ахтарском, 
Ейском и Темрюкском районах. Самую большую численность из средств размещения имеет 
частный сектор. 
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Russia on the development of different forms of tourism. In the article is carried out the estimation of the 
means of the arrangement of tourists, on the Russian coast of Azov sea. The largest quantity of means of 
arrangement is noted in seaside -Akhtarskom, The eyskie and Temryukskie regions. Particular sector has 
the largest number of the means of arrangement. 
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Բանալի բառեր. զբոսաշրջային ներուժ, կայուն  զբոսաշրջություն, զբոսաշրջային 
նպատակային տարածք (դեստինացիա), որոնողական, նկարագրական և բացատրական 
հարցում: 
           Սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական հետազոտություններում իր առանձնակի տեղն ու 
դերն ունի սոցիոլոգիական և ընդհանրապես հարցումների մեթոդը: Հարցման արդյունքում 
ստացվող տեղեկատվությունն առավել իրատեսական է, քանի որ  բացահայտվում են  
խնդիրների անտեսանելի հանգամանքները, որոնք վիճակագրական և մշտադիտարկման 
միջոցով դժվար են բացահայտվում: 

Գյուղական տարածքների զբոսաշրջային ներուժի և դրա հետ կապված հիմնահար-
ցերի բացահայտման նպատակով  2017  թվականի ապրիլ ամսին ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազ-
դանի տարածաշրջանի Աղավնաձոր, Մարմարիկ և Մեղրաձոր գյուղերի  բնակչության շրջա-
նում հեղինակային խմբի և ուսանողական միացյալ խմբի ուժերով իրականացվել են  հար-
ցումներ:  Հարցման  մեթոդաբանությունը հիմնված է Կայուն Զարգացման [3] և Կայուն Զբո-
սաշրջության [4] արդի մարտավարության համատեքստերի վրա: Ստացված արդյունքների 
վերլուծությանը և բացահայտված հիմնախնդիրներին անդրադառնալուց առաջ,  համառոտ 
ներկայացնենք հարցումների իրականացման ներկայիս ձևավորված մեթոդաբանությունը, 
գնահատման սանդղակները, որոնք կիրառվել են ներկայացվող հարցման ժամանակ: 
       Որպես հետազոտման մեթոդ հարցումը տվյալների հավաքագրման գործընթաց է, երբ 
հետազոտողը տեղեկատվություն է քաղում անմիջապես բնակչության ընտրված 
ներկայացուցիչներից, որպեսզի  արդյունքում ստացվի բնակչության կամ գոնե նրա որոշակի 
մասի կարծիքը:  Կիրառվում են անմիջական, էլեկտրոնային կապի միջոցներով և նամակով 
իրականացվող հարցումներ [1]:  
Հարցման  արդյունքում հետազոտողը ստանում է 5 տիպի տեղեկատվություն. 

1. փաստեր,  որոնք անհրաժեշտ են հետագա այլ տվյալների վերլուծման համար, 
2. գիտելիքներ՝ այն հարցվողի իմացությունն է իր շրջապատի կառուցվածքի, 

երևույթների, իրավիճակների, կառավարողների և իր մասին, 
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3. կարծիքներ՝ հարցվողի դատողությունները, հայացքները, նախապատվությունը տվյալ 
հարցի, երևույթի վերաբերյալ, նրա դեմ կամ կողմ լինելը, 

4. հարաբերություններ՝ համեմատաբար կայուն տրամադրվածությունը և 
գնահատականը խնդրի վերաբերյալ: Տեղեկատվության այս մասն առավել ունակ է 
բացահայտելու հարցման ուժեղ և թույլ կողմերը, 

5. վարքագիծ՝ հարցվողների մոտեցումները խնդրի առընչությամբ նրանց գործնական 
կամ ենթադրական գործողությունների մեկնաբանումը: 

      Տեղեկատվության ստացման այս գործընթացը հիմնված է կոնկրետ հարցի և  հարցվողից 
ստացած պատասխանի ամրագրման վրա: Այն  առավել արդյունավետ  է, երբ հարցման 
վերլուծական միավորն  անհատն է, և օգտագործվող հասկացությունները նույնպես 
անհատական են: Նման դեպքերում հարցվողից չեն պահանջվում քանակական, 
վիճակագրական կամ այլ ճշգրիտ տվյալներ: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ այսպիսի գործընթացները բավականին աշխատատար են ու 
ծախսատար: Ցանկալի է հարցման որոշակի տվյալներ ստանալ այլ ճանապարհներով՝ 
անուղղակի և ուղղակի ցուցիչների օգնությամբ, վիճակագրական տվյալների վերլուծությամբ: 
Արդյունքում կառանձնանա միայն անմիջական հարցման միջոցով ստացվող 
տեղեկատվությունը: 
      Հարցումների իրականացումը կարելի է դասակարգել հետևյալ փուլերով . 
 նպատակային ուղղության, վարկածի, հասկացությունների ընտրություն, հարցի 

անհատականացում, կապ տվյալների հավաքագրման մեթոդի հետ, 
 հարցման ընթացքում իրականացվող գործողությունների սխեմայի ընտրություն, 

որոնողական հարցում (սա հնարավորություն է տալիս ստանալու հետազոտման 
կոնկրետ թեմատիկայի, հիպոթեզի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն, երբ 
բացակայում են կամ անբավարար են մեր պատկերացումները երևույթի մասին), 

 նկարագրական հարցում  (նպաստում է տեսության անհրաժեշտ փոփոխականների 
ճշգրիտ չափմանը, բայց չի հիմնավորում կապերը), 

  բացատրական հարցում  (օգնում է առաջադրել պատճառահետևանքային կապերի 
վարկածներ): Այս հարցումն անհրաժեշտ է կառուցել այնպես, որ բացառվի 
այլընտրանքային վարկածները: 

Հարցման կազմակերպման հիմնական ուղղություններն են խաչաձև  և բազմակի 
հարցադրումները:    

Խաչաձև հարցումներն իրականացվում են հարցվողների հետ մեկ հանդիպմամբ, արդ-
յունքում ստացվում է առաջադրված հարցերին այդ պահին տրված մեկնաբանական պատ-
կերները: Այն արդյունավետ է որոնողական և նկարագրական մեթոդներով հարցումների 
դեպքում: 

Բազմակի հարցումների դեպքում տվյալների հավաքագրումն իրականացվում է 
հարցվողների հետ մի քանի հանդիպումներով՝  նպատակ ունենալով հարցի կամ երևույթի 
առավել լիարժեք  (շարունակական զարգացումների) բացահայտումը:   

Հարցման գործիքներն են  հարցերի քանակի և հերթականության ընտրությունը, ձևա-
կերպված հարցաթերթիկը: Հարցերի կառուցվածքը պետք է արտացոլի ցանկալի տեղե-
կատվության  ստացումը և հետագա վերլուծության պիտանելիությունը, ապահովի տեղե-
կատվության նորույթ:   
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Հարցադրման եղանակները:  Բաց հարցում,  երբ հարցվողն իրեն տրված հարցերը 
մեկնաբանում է սեփական բառերով, առանց պարտադիր չափանիշների: Փակ հարցում, երբ 
հարցվողը պարտադրված է պատասխանել հարցաթերթիկի կոնկրետ ու սահմանափակ թվով 
հարցերի: Այս դեպքում հարցերի պատասխանները հեշտությամբ կարող են համեմատվել, 
միաժամանակ բացառելով թեմատիկ շեղումները: Հարցման հաջողության գրավականը 
բառացի ճիշտ ձևակերպված հարցադրումներն են: 

Հարցման մասնակիցների դեմոգրաֆիական խմբերի ընտրությունը:  
Հարցվողների ընտրության հարցում պետք է առաջնորդվել հետևյալ չափանիշներով. 

• տարիքային խմբերը՝ 18-25 տարեկան 2 անձ, 26-45 տարեկան 5 անձ, 46-63 տարեկան 3 
անձ, 64 և ավելի տարիքի 1 անձ: Անհրաժեշտ է պահպանել սեռային հավասարությունը 
[1],  

• հարցվողների ընտրության ժամանակ պահպանել  կրթական մակարդակի, ընտանեկան 
իրավիճակի, սեփականատեր կամ գործարար լինելու, մասնագիտական համամաս-
նությունը: Որոշակի նշանակություն ունի նաև նրանց տվյալ բնակավայրում ապրած 
ժամանակահատվածը:  

Հարցման մասնակիցների ընտրության նպատակով անհրաժեշտ է կազմել կարճ 
հարցաշար՝ հիմնավորելու հարցման շրջանակներում առաջադրվող խնդիրների մեկնաբան-
ման նրանց պիտանելիությունը:  Հարցումն իրականացնող հետազոտողների նախապատ-
րաստումով  պայմանավորվում է  ոչ միայն հարցման իրականացումը, այլ նաև իրատե-
սական ու արդյունավետ տեղեկատվության ստացումը: Սխալների բացառման նպատակով 
հարցումներ իրականացնող հետազոտողներին անհրաժեշտ է ներգրավել հարցաշարերի, 
լուսաբանվող խնդիրների և ապագա վերլուծումների մարտավարության մշակման 
գործընթացում: 

Տվյալների սանդղակի ընտրության և տվյալների թվային արտահայտման համար 
ընտրվում է գնահատման սանդղակ: Առանձնակի նշանակություն ունի սանդղակի թվային 
բացվածքը՝ 1-5, 1-10, և այլն: Անհրաժեշտ է սանդղակն ընտրել նաև ապագա վերլուծական 
մեթոդի պահանջներին համապատասխան: Լայն բացվածքների ընտրությունը /10 միավոր և 
ավելի / պետք է լուրջ հիմնավորում ունենա: Առավել գործածական են 5 բալանոց սանդղակ-
ները, որոնք բավարար ճկուն են և հարցման մասնակիցների կողմից արագ են ընկալվում: 

Հավաքագրված տվյալների և նյութերի վերլուծման մեթոդաբանությունն ու սխեման: 
SWOT վերլուծություն [2]: 

Հարցման իրականացման տեղամասի, այն է ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի տարա-
ծաշրջանի, իսկ առավել կոնկրետ Մարմարիկի հովտի ընտրությունը պայմանավորված է 
Կայուն Զբոսաշրջության  և հատկապես զբոսաշրջային նպատակային տարածքի (destination) 
նկատմամբ դրա հավակնությամբ[5]: Ներկայացնենք առավել բնութագրականները. 
- հանգստի և զբոսաշրջային օբյեկտների  բավարար առկայությունը հովտի ամբողջ 

երկայնքով, 
- հասանելիությունը (տրանսպորտային տարբեր կապուղիների առկայություն, 

մարզկենտրոնի հետ անմիջական կապ), 
- գրավչությունը (բնական, մարդածին հուշարձանների և հատուկ պահպանվող 

տարածքների առկայություն), 
- ամբողջականությունը  (տարածքը մեկ միասնական զբոսաշրջային տիրույթ), 
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- անբաժանելիությունը (զբոսաշրջային արդյունքը ստեղծվում և սպառվում է նույն 
տեղում), 

- առաջարկվող ծառայությունները հասանելի են ոչ միայն ժամանած զբոսաշրջիկներին 
այլև  տեղի բնակչությանը,  

- ոչ ալերգիկ բուսատեսակներով ձևավորված լանդշաֆտի ձևեր, 
- մոտակայքում խոշոր առողջարանային, մարզային համալիրների առկայությունը, 
- հակամարտությունների և վտանգված օբյեկտների բացակայությունը, 
- տարածքի բրենդի առկայությունը  (ՀԱՆՔԱՎԱՆ հանքային տաք աղբյուրները), 
- կլիմայական բավարար պայմանների առկայությունը, 
- խոշոր ջրային ավազանի առկայությունը: 

Նման հնարավորությունների առկայության հետ մեկտեղ Մարմարիկի հովտի 
գյուղերի բնակչության եկամուտները խիստ ցածր են և մոտ են աղքատության շեմին: Կայուն 
Զարգացման և Կայուն Զբոսաշրջության մոտեցումների տեսանկյունից տարածաշրջանը 
կարող է հաղթահարել այս դժվարությունները և ընթանալ զարգացման վերընթաց ուղով:  

Հետազոտվող տարածքում զբոսաշրջության և ռեկրեացիայի զարգացմանը խոչըն-
դոտող և խթանող անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման  համար էլ մեր կողմից իրա-
կանացվել են  հարցումներ բնակչության շրջանում: Հարցման գործընթացի կազմակերպման 
համար ուսումնասիրել ենք ՀՀ վիճակագրական ծառայության  և ՀՀ Կոտայքի մարզ-
պետարանի համապատասխան վիճակագրական տվյալները: Հարցաշարերը մշակվել են  
բացահայտելու առկա  խնդիրների իրական պատկերը, որը դժվար է նկատել 
վիճակագրական արդյունքներով: 

Հարցման գործընթացը. 
- հարցման սխեման՝ որոնողական, նկարագրական, 
- հարցման իրականացման մեթոդը՝ խաչաձև, 
- հարցման գործիքը՝  19 հարցից բաղկացած հարցաշար, 
- հարցաշարի լրացման եղանակը՝  փակ հարցում, 
- հարցաշարի գնահատման սանդղակը՝  5 բալ, 
- հարցման մասնակիցների ընդհանուր թիվը՝  30: 

Աղյուսակ 1 
Հարցման մասնակիցների ժողովրդագրական պատկերն ըստ համայնքների 
                                                 (Մեղրաձոր համայնք)                       

 Տարիք Տղամարդ Կրթու-
թյուն 

Մասնա-
գիտություն 

Կին Կրթ. Մասնա- 
Գիտությ
ուն 

Բնակչու-
թյան 
ժամանակը  

Սեփական 
/Գործ. 

 18-25 1 Միջն. Վարորդ     24 * 
 26-45 1 Բարձր. Տնտեսագ. 1 Բարձ. 

գույն 
ուսուցիչ  44 * 

 26-45 1 Բարձ.  բժիշկ 1 բարձ Գործավ
ար 

40  

 46-63 1 Միջն. շինարար 1 Բարձր. Տնտես. 50-52  
 46-63 1 Միջն. Հանքագ. 1 Միջն. 

մասն 
Տնային 
տնտես. 

60  

 
 

64- 1 Միջն. 
մասնագ 

Մեղվ.    66 * 

*միջն. -միջնակարգ 
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Բարձ- բարձրագույն 
 (Աղավնաձոր համայնք)                                                       Աղյուսակ 2 
 Տա

-
րիք 

Տղա-
մար
դ 

Կրթ. Մասնա- 
գիտություն 

կին Կրթու- 
թյուն 

Մասնա- 
Գիտությու
ն 

Բնակչութ
-յան 
ժամա- 
նակը  

Սեփա-
կան 
/Գործ. 

 18-
25 

1 Միջն
. 

Արհեստ.    24 * 

 26-
45 

1 Բար
ձ 

ուսուցիչ 1 Բարձրագույն ուսուցիչ  44 * 

 26-
45 

1 բարձ Համայնք. 1 Բարձրագույն գործավար 42  

 46-
63 

1 Միջն
. 

անասնապա
հ 

1 Բարձրագույն Տնտես. 50-52  

 46-
63 

1 Միջն
. 

հովիվ 1 Միջն. մասնագ. Տնային 
տնտես. 

60  

 
 

64-    1 Միջն. մասնագ. Առևտուր 64 * 

 
Մարմարիկ  համայնք                                                                                      Աղյուսակ 3 
 տարի

ք 
տղամար
դ 

Կրթ. Մասնագ. կի
ն 

Կրթ. Մասնագ. Բնակ
.  
 

Սեփական/Գործ
. 

 18-25 1 Միջն. գորավար    24 * 
 26-45 1 Բարձր

. 
Տնտեսագ. 1 Բարձ. Ուսուցիչ.  44 * 

 26-45 1 Բարձ.  Ուսուցիչ. 1 Բարձր Մանկ. 40  
 46-63 1 Միջն. Հովիվ 1 Բարձր

. 
Տնտես. 50-52  

 46-63 1 Միջն. Մենատնտ
. 

1 Միջն. 
Մասն 

Անասնապ
. 

60  

 
 

64- 1 Միջն. 
Մաս-
նագ 

Մեղվ. 
Այգեգ. 

   66 * 

 
Հարցմանը ներգրաված բնակիչների  85%-ը տեղաբնիկներ են:  
Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից  գոհ էին հարցման մասնակիցների 40%-ը: 
Կայուն զբաղվածություն արձանագրվել  է մասնակիցների 75%-ի մոտ, որը 15% - ով 

պակաս է վիճակագրական միջին ցուցանիշից  /2011-2016թթ./: Դա պայմանավորված է ոսկու 
հանքի և դրանով պայմանավորված հարակից ոլորտներում զբաղվածության աճով: 

Ըստ վիճակագրական տվյալների միգրացիան նվազել է Մեղրաձորում և դրա 
հարակից գյուղերում՝ պայմանավորված հանքարդյունաբերության մեջ զբաղվածությամբ, 
իսկ առավել հեռու գյուղերում զգալիորեն աճել է: Ըստ վիճակագրության, առողջարանների 
մասնակի գործարկմամբ զգալիորեն աճել է սպասարկման ոլորտում զբաղվածությունը, 
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սակայն հարցման արդյունքում պարզվեց, որ այս ճանապարհով ստացված եկամուտները չեն 
բավարարում բնակչությանը /կարճ է սեզոնայնությունը/: 

Հարցման շնորհիվ պարզվեց, որ բնակչությունը լիարժեք տեղյակ է տարածաշրջանի 
ռեսուրսներին, զբոսաշրջային հնարավորություններին: Հարցման մասնակիցների  30%-ը 
հնարավորությունների մեջ տեսնում է մարդկանց ընդունելու պատրաստակամությունը,  
50%-ը՝ անաղարտ և էկոլոգիապես մաքուր բնաշխարհը և միայն 20%-ը՝ մշակութային և այլ 
արժեքները: 

Դրական պատկեր է արձանագրվել կրթության և առողջապահության բնագա-
վառներում: Երկու դեպքում էլ հարցվողների 70-80%-ը գոհ է մատուցվող ծառայություններից: 
Այլ է պատկերը զբոսաշրջությունն իբրև աղքատության և ֆինանսական եկամուտների 
այլընտրանքային աղբյուր դիտելու պատասխանները: Այստեղ թեև կարծիքները իրարամերժ 
են, բայց կա հստակ միտում՝ խոշոր ֆինանսական ներդրումներին ապավինելու ուղղությամբ: 
Արդյունքի վրա ազդեցություն ունեն մի քանի խոշոր ընկերությունների նորակառույց 
հանգստյան համալիրները և դրանց ենթակառուցվածքները: 

Հարցման մասնակիցների զգալի մասը (մոտ 60%-ը) ակնկալում է տարածքի 
շուրջտարյա սեզոնայնության լիարժեք վերականգնման հնարավորություն (կրկին 
զարգացման ուղենիշ ունենալով ներդրումները): Ապագայի պատկերի ուրվագծման հարցում 
հարցման մասնակիցները միանշանակ դրսևորեցին լավատեսություն, թեև նկատվում էր 
սոցիալական խնդիրների լուծման առաջնահերթ պահանջը: Տեղական իշխանությունների 
առջև ծառացած խնդիրներից առավել ցավոտ էին ոռոգման և կոմունալ ծառայությունների 
բացթողումները: Ընդհանուր առմամբ հարցման մասնակիցները գոհ են առկա իրավիճակից: 
Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների շահագործմամբ տարածաշրջանի ժողովրդագրական  
պատկերի զգալի առաջընթաց  են մատնանշել հարցման բոլոր մասնակիցները: 
Անհատական զբոսաշրջային պատրաստակամություն է հայտնել հարցման մասնակիցների 
40%-ը: Ըստ վիճակագրական տվյալների առկա զբոսաշրջային, առողջարարական  և 
հանգստի օբյեկտների աշխատատեղերի քանակը գերազանցում է տարածքի գործունյա 
բնակչության թվաքանակին, այսինքն կարելի է հասնել ներգնա աշխատաշուկայի 
ձևավորմանը: Այս կարծիքը  հավանության արժանացավ հարցման մասնակիցների կողմից: 

Մարմարիկի հովտի երեք համայնքներում կատարված հարցումներն արտացոլում են 
տարածքի և նրանում բնակվող մարդկանց ցանկությունները՝ դառնալու զբոսաշրջային 
նպատակային տարածք: Հարցումները ցույց տվեցին բնակչության պատրաստակամությունը 
սեփական գործ սկսելու, այդ թվում նաև զբոսաշրջության բնագավառում՝ դիտելով այն իբրև 
այլընտրանքային եկամտի ու տնտեսական գործունեության ուղղություն: Մարտավարական  
քայլերի համար մեր կողմից նախանշվում են պարբերական հարցումներ նաև 
տարածաշրջանի մյուս գյուղերում: 

Ուսանողների ներգրավումը դաշտային աշխատանքներում ունի երկակի 
արդյունավետություն. 

1. հնարավոր է իրականացնել խոշորամասշտաբ հարցումներ նվազագույն ծախսերով, 
2. ուսանողները ձեռք են բերում նպատակաուղղված ուսումնասիրության հմտություն՝ 

իրական պայմաններում, իրական խնդիրների վերաբերյալ:  
       Այս ամենն առանձնակի նշանակություն է ստանում ՀՊՄՀ նորաբաց մագիստրոսական 
ուղղության՝ <<Լանդշաֆտային պլանավորում  և դիզայն>> մասնագիտությունում ուսանելու 
համար: 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ  В  РАЗДАНСКОМ РЕГИОНЕ  
                                                                                                 А.В.Хоецян- д.г.н., профессор, АГПУ 

                                                                                                        М.Р.Матосян- к.г.н., доцент,АГПУ 
                                                                                                        Т.А.Бабаян-картограф, АГПУ 

 
Ключевые слова: туристский потенциал, устойчивый туризм, дестинация, поисковый, 
описательный и разъяснительный опрос. 
Аннотация. В социально-географических исследованиях особое место занимает метод 
социологического опроса. Научная информация, полученная посредством социологических 
опросов наиболе  достоверна. В выявлении проблем используются статистические методы и метод 
мониторинга.  

В статье методом социологического опроса выявлен туристский потенциал Разданского 
района Котайкского марза. Методология разработки социологического опросника  основана на 
современных положениях стратегии Устойчивого развития и Устойчивого туризма. В ней 
обобщены результаты проведенных социологических опросов среди населения, представлены 
факторы, препятствующие или  содействующие развитию региона. Как показали результаты 
опроса, население марза вполне оследомлено о ресурсах и туристических возможностях региона и  
выражают желание превратить регион в туристическую дестинацию.                                                

 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND TERRITORIAL ORGANIZATION OF 

TOURISM AND RECREATION IN THE HRAZDAN REGION 
                              A.V.Khoyetsyan, doctor of sciences (geography), professor, ASPU 

                                  M.R.Matosyan, PhD (geography), associate prof., ASPU 
                                    T.H. Babayan, Computer and GIS cartographer 

 
Keywords: tourism potential, sustainable tourism, tourism destination, searching, descriptive and  
explanatory survey. 
Annotation: In socio-geographical studies, a special place belongs to the method of sociological survey. 
Scientific information obtained through sociological surveys is most plausible, and problems that are 
difficult to access by statistical and monitoring methods are identified. 

In the article, the tourism potential of the Hrazdan region of Kotayk marz was revealed by the 
method of sociological survey. The methodology for the development of the questionnaire of the 
questions of the sociological survey is based on the current provisions of the strategy of Sustainable 
Development and Sustainable Tourism. It summarizes the results of sociological polls conducted among 
the population, presents factors that impede or contribute to the development of the region. The poll 

http://www.businessballs.com/swotanalysis
http://turbook.h17.ru/p243.htm
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revealed that the population is full of information about the resources and tourism opportunities of the 
region. Analysis of the results of the surveys justifies the desire of the population to turn the region into a 
tourism destination. 

 

 
ГЕОГАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ЮГЕ РОССИИ 

 
Т.Н. Григоренко- к.э.н, доцент, ЮФУ, РФ  

 
Ключевые слова: туризм, туристская сфера, природно-ресурсный потенциал, рекреационный 

интерес, социально-экономическая среда. 
В последнее время туризм получает значительное развитие и становится массовым социально-

экономическим явлением, выдвигаясь в значительном числе российских регионов на приоритетные 
позиции. Особое значение при этом имеют старо освоенные, промышленно-развитые регионы, к 
числу которых относится Юг России. 

В сфере туризма в число важнейших приоритетов формирования его траектории развития, 
безусловно, входит ресурсная детерминанта как обеспечивающая в преобладающей степени сами 
возможности функционирования и развития этой специфической отрасли региональной экономики.  

В геоэкономическом, геополитическом и социокультурном аспектах Юг России представляет 
собой наиболее значимую составляющую Российской Федерации. 

Экономико-географическое положение региона. Объединяя тринадцать субъектов РФ, в 
современной архитектонике российского социально-экономического пространства, Юг России 
предстает в качестве наиболее компактного по площади макрорегиона. К Югу России относят 
следующие субъекты РФ: 8 республик (Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Чечня), 3 области (Астраханская, 
Волгоградская, Ростовская), 2 края (Ставропольский, Краснодарский). 

Площадь территории Юга России составляет 591,3 тыс. кв. км. Это 3,45 % от общей площади 
России, Из них, 420,9 тыс. кв. км приходится на регионы Южного ФО (2,46 % от РФ) и 170,4 тыс. кв. 
км – Северо-Кавказского ФО (0,99 % от РФ). 

Регион имеет пограничный статус (сухопутные границы с Украиной, Грузией, Азербайджаном, 
Казахстаном; морские границы – с Турцией, Ираном, Туркменистаном, Болгарией, Румынией). 

Занимая своеобразную Предкавказскую горловину и низовья двух крупнейших рек России 
Волги и Дона, регион даёт широкий выход сразу к трём морям: Чёрному, Азовскому и Каспийскому. 
Морские порты в Ростове, Таганроге и Азове имеют статус международных, что дает право захода в 
них иностранных судов. Особенно велико значение Азово-Черноморского бассейна, через Босфор и 
Дарданеллы, дающего выход в Средиземноморье и Мировой океан. В то же время Каспийское море 
представляет собой замкнутый континентальный водоём, не имеющий естественной водной связи с 
открытым Мировым океаном. Дополнительным положительным элементом выгодности приморского 
положения Юга России является его местонахождение на берегах окраинных практически 
незамерзающих морей, обеспечивающих регулярные внешнеэкономические связи как внутри самого 
региона, так и страны в целом. Наиболее благоприятным приморским положением выделяются 
Ростовская область и Краснодарский край. 

Одной из важнейших особенностей экономико-географического положения Юга России 
является его относительная компактность. Расстояние с запада на восток примерно равно 
протяжённости с севера на юг. Не менее важно и положение в южных широтах Российской 
Федерации, определяющее широкие возможности развития сельского и рекреационного хозяйства, не 
имеющих аналогов в других регионах России. 
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Юг России расположен на пересечении важных транспортных магистралей из Центральной 
России в Закавказье и далее в Турцию и Иран; из западных районов России в Урало-Поволжье и 
Центральную Азию; из восточных районов России, Казахстана к Черному морю. Далеко за рамки 
ЮФО России выходит значение его положения в низовьях судоходных Волги и Дона. В 
совокупности с Волго-Донским каналом они являются одним из центральных звеньев в составе одной 
из крупнейших в мире внутренней воднотранспортной системы, связывающей между собой 
Балтийское, Белое, Каспийское, Чёрное и Азовское моря. Более того, Волго-Дон входит и в так 
называемое Большое Водное Кольцо Европы, протянувшееся по нескольким морям и рекам, включая 
Дунай, Рейн и соединяющий их канал Дунай – Майн – Рейн [1]. 

На сегодняшний день на территории Юга России «горячих точек» нет. Однако, После 
переворота 2014 года, возврата Россией Крыма самой болезненной «горячей точкой» для большой 
части россиян на Юге России стала Новороссия: Луганская и Донецкая народные республики. О 
геополитических интересах России в отношении Украины говорить излишне: русские и украинцы, по 
сути, один народ. 

В целом, положение Юга России в России можно характеризовать как выгодное. 
Природно-ресурсный потенциал развития туризма в регионе. Природные ресурсы Юга России 

являются одной из главных предпосылок и предопределяют одно из важнейших направлений 
специализации региона – развитие сферы отдыха, которая в настоящее время выросла в 
приоритетную отрасль экономики. 

Юг России среди других регионов России выделяется, богатством природных ландшафтов, 
особенностью которых является их многообразие. Удобное географическое положение на юге 
страны, вблизи теплых морей, у подножья гор объясняет высокую оценку природных условий для 
организации отдыха как «наиболее благоприятного».  

Одним из немаловажных природных условий для организации рекреационной отрасли 
хозяйства является геологическое строение территории и характер рельефа. По характеру рельефа 
Юг России можно разделить на северную, равнинную и южную горную части, причем равнинные 
территории занимают значительно большие площади, чем горные. На равнинной территории 
определенный рекреационный интерес представляют: Донецкий кряж (возвышенная равнина), сильно 
расчлененный долинами рек, балками, оврагами, большое распространение получили терриконы; 
Приволжская возвышенность, гряда Ергиней, Низкое Заволжье (сыртовая равнина), Прикаспийская 
низменность, Волго-Ахтубинская пойменная долина (прорезанная большим числом протоков, 
староречий, ериков), Доно-Манычское понижение с Кубано-Манычской впадиной (террасовые 
равнины), Кубано-Приазовская равнина (выделяются уникальные горы-лакколиты Пятигорья), 
Терско-Кумская низменность, Ставропольское плато. Эти территории представляют интерес с точки 
зрения эстетичности пейзажей, пригодны для организации авто- и мототуризма, пешеходного 
туризма, детского туризма, для организации отдыха выходного дня. Однако наибольший интерес 
представляют собой горные хребты северного склона Северного Кавказа. 

На этой территории расположены наиболее высокие участки Большого Кавказа – потухшие 
вулканы Эльбрус (5642 м), Казбек (5047 м), такие горные вершины, как Дых-Тау (5145 м), Коштан-
Тау (5145 м), более 15 вершин превышают отметку в 4000 м. На Северном Кавказе насчитывается 
около 150 классифицированных перевалов и спусков, что предоставляет возможность организации в 
данном районе самых разнообразных восхождений, как для начинающих альпинистов, так и для 
профессионалов. 

Важным рекреационным условием является снежный покров. На равнинах осуществлять 
организацию лыжных маршрутов невозможно, а в среднегорьях такие условия имеются. Так, 
продолжительность залегания снежного покрова (составляет 4-5 месяцев, до 7 месяцев – в 
высокогорье) и мощность (составляет 70-100 см, а иногда и более), обилие солнечных дней, тихая 
погода – все это способствует организации и развитию горнолыжного туризма на этих высотах. 



240 
 

Большой рекреационный интерес представляют собой также лабиринты горных хребтов 
Дагестана с глубоко вдающимися в них речными долинами (возможна организация спусков по 
горным рекам), пещеры Скалистого, Передового и др. хребтов (возможна организация 
спелеотуризма). 

Одними из интереснейших природных рекреационных объектов можно назвать ледники. На 
горных хребтах Большого Кавказа встречаются каровые и висячие ледники, глетчеры, обычные 
снежники – все это является объектами для познавательного, спортивного туризма, альпинизма. 

Но главным условием организации рекреационной деятельности на Юге России являются 
климатические условия. Регион в целом обладает благоприятными климатическими условиями для 
организации отдыха, и даже климатотерапии. Его территория располагается в умеренных широтах, 
находится на значительном расстоянии от влияния Атлантического океана, но близко к континенту 
Азии, поэтому на территории преобладает умеренно-континентальный климат, который 
характеризуется большим числом часов    солнечного сияния, продолжительным жарким и сухим 
летним сезоном и ясным морозным зимним периодом. 

Однако из-за сложности рельефа на территории Юга России наблюдаются определенные 
различия климатических условий. Имеет место высотная климатическая поясность. Особенно ярко 
высотная климатическая поясность проявляется в южной, горной части региона. Наиболее 
благоприятными высотами для жизнедеятельности человека являются равнинные территории с 
высотами 150-350 м над уровнем моря. Эти территории было бы целесообразно использовать для 
акклиматизации организма туристов, отправляющихся на Черноморское побережье с северных 
районов, так как такое резкое изменение климатических условий ведет к стрессу организма. 

В интервале высот от 1000 до 2200 м над уровнем моря климат обладает целебными и 
тонизирующими свойствами. Пребывание на высотах свыше 2200 м над уровнем моря 
рекомендуется, в основном, здоровым людям, так как отдых на таких высотах направлен на 
оздоровление и укрепление организма.  

Побережье Черного и Каспийского морей и район Приазовья обладают морским   климатом, 
это   уникальные   и   единственные   лечебно-оздоровительные местности России в целом. 

В качестве отрицательного фактора можно выделить сильные ветры, которые в зимний период, 
даже при небольших температурах, создают условия жесткой погоды. Летом и весной восточные 
ветры приобретают характер  суховеев,  которые  поднимают  и  переносят  на  значительные 
расстояния  частицы  пыли,  что  тоже  отрицательно  сказывается  на рекреационной привлека-
тельности некоторых территорий Юга России. 

В качестве важного рекреационного объекта всегда рассматривается наличие поверхностных  
вод территории. Как было отмечено выше, Юг России омывается водами трех морей: Черного, 
Азовского и Каспийского. Их побережья представляют  собой  определенные  рекреационные  зоны, 
со своим микроклиматом, пляжами и пейзажами. Все три моря являются теплыми, в летний период 
они прогреваются до 25 градусов, морские купания возможны с мая по октябрь. 

Азовское море не такое соленое как Черное и Каспийское моря, и значительно их теплее, так 
как мелководно. Берега невысокие, песчаные. В рекреационном отношении наибольший интерес 
представляет Таганрогский залив. Ширина пляжей составляет 6-20 м. Средняя глубина составляет 
примерно 4,5 м. Наиболее высоким рекреационным качеством территорий отличаются: Чумбурская 
коса, Беглецкая коса и Очаковская коса. Здесь представляется весьма целесообразным значительно 
более масштабное, по сравнению с имеющимся в настоящее время, развитие детского туризма. 

Черное море имеет крутые, высокие и обрывистые берега, они не очень извилисты, не образуют 
больших бухт и заливов. Пляжи Черного моря, в основном, представлены галечным типом, за 
исключением, песчаных пляжей Анапы. 

Каспийское море имеет низменные берега, характерны песчаные и ракушечные пляжи, иногда 
встречаются сцементированные плиты из песка и ракушечника. Побережье Каспийского моря 
характеризуется самой высокой повторяемостью благоприятных дней для купания, малым 
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количеством осадков. Но есть и отрицательные факторы: высокая сейсмичность, наличие сильных 
ветров (до 200 дней в году происходят шторма), недостаточность источников пресной воды. Поэтому 
Каспийское море уступает Черному по комфортности условий.                     

По территории региона протекает около 25 тыс. рек и распределены они крайне неравномерно, 
при этом горных рек значительно больше, чем равнинных. Рекреационный интерес из равнинных рек 
могут представлять Дон, Волга, Кубань (в своем равнинном течении). Здесь возможна организация 
отдыха с купанием, прогулок на моторных лодках, катерах, возможна организация рыбалок в 
устьевых районах Дона, Волги, Кубани. 

Горные реки характеризуются такими чертами, как небольшая длина (от 1 до 60 км), большими 
скоростями течения (до 2,5 м/сек), низкими среднегодовыми температурами (6-15 градусов), 
небольшими глубинами (до 0,5 м), наличием различных порогов и водопадов, что вызывает большой 
интерес у туристов. Например, Агурские водопады на р. Агуре (район Большие Сочи), «Долина 
водопадов» – в истоках реки Кизгича (республика Карачаево-Черкессия). 

Горные реки представляют огромный рекреационный интерес и с точки зрения эстетичности 
пейзажей, и с точки зрения организации различных видов туризма (возможна организация 
спортивного сплава на плотах, резиновых лодках, познавательных экскурсий, пикникового отдыха, 
рыбной ловли и т.д.). 

Значительный рекреационный интерес представляют большие и малые озера, которых на Юге 
Росси насчитывается более 12000. Регион богат озерами, особенно горными. В Карачаево-Черкессии 
большая часть озер расположена в ледниковых формах рельефа (карах, ледниковых долинах), на 
высотах 1500-2500 м. Особенно выделяют озера Тебердинской группы (каровые и запрудные 
моренные). Много озер имеется в горной части Краснодарского края, это: Абрау, Кардывач, 
Псенодах. В Кабардино-Балкарии большой интерес представляют Голубые озера в пределах 
Скалистого хребта. Здесь создано рыбное хозяйство для спортивного рыболовства. В районе Архыза 
более 80 высокогорных озер, в некоторых водится озерная форель. 

В рекреационном отношении перспективны и очень важны искусственные водоемы 
(водохранилища, пруды). Самые крупные из них – это Новотроицкое, Чограйское, Маныч 
(Ставропольский край). Более 70 искусственных водоемов насчитывается в республике Адыгея. 
Самое крупное – это Краснодарское водохранилище. В этих районах перспективна организация 
отдыха выходного дня. 

Основой формирования лечебных профилей Юга России являются месторождения 
минеральных вод и лечебных грязей. Регион обладает значительными ресурсами подземных вод. На 
него приходится свыше 5% потенциальных  ресурсов  подземных  вод  России.  Регион  обладает 
крупнейшими запасами в России минеральных вод, содержащих калий, йод, радий, бром и т.д. Это 
районы Ставропольского и Краснодарского края, Ростовской, Воронежской и Астраханской 
областей, республики Дагестан.  

Растительный покров – тоже немаловажный рекреационный ресурс. Состав растительности 
Юга России определяется положением региона в нескольких природных зонах. Равнинные 
территории, в основном распаханы. Сохранились только отдельные участки степей – степи Терско-
Кумской  низменности,  Ногайские  степи.  Степные  районы  полупустынь отличаются 
преобладанием в растительном покрове полыни и солянковых. Степные районы располагаются в 
Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае, в республики Дагестан 
и Калмыкия. Лесостепная зона поднимается до высоты 800 м. Здесь к степной растительности 
примешиваются кустарники терна, шиповника. На высоте 800-1600 м располагается 
широколиственные леса, где лесообразующими породами являются: дуб, граб, бук, клен, липа, ольха. 
На высоте 2000-2600 м расположены пихтовые, пихтово-еловые, сосновые леса. Выше границы 
лесной растительности расположены субальпийские и альпийские луга. 

Лесные угодья – это территории, которые придают большую живописность пейзажам, 
являются прекрасным местом для организации пешеходного, познавательного туризма. 
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Особо следует отметить рекреационные возможности природных заповедников Юга России 
(Тебердинский, Кавказский, Астраханский, Ингушский и т.д.). Здесь может быть организован 
познавательный туризм, одной из форм которого является организация экологических троп, 
маршрутов, т.е. экологический туризм.  

Большой интерес представляет богатство видов ресурсов животного мира. Эти ресурсы больше 
представляют интерес для организации познавательного туризма, охоты, но с другой стороны могут 
являться и сдерживающим фактором, животные могут быть переносчиками различных инфекций. 

Южный  регион,  в  отличие  от других  регионов  России,  обладает уникальным 
разнообразием природных рекреационных ресурсов: разнообразие природных зон; разнообразие 
климатических условий; наличие практически  всех  используемых  видов  минеральных  вод, 
лечебных грязей; разнообразные экологически  чистые  ландшафты  (без  хозяйственной нагрузки) − 
побережье морей, лиманы, озера, горные районы. 

Социально-экономическая среда развития туризма в регионе. Одним из важнейших 
компонентов социально-экономического развития любого региона являются население и трудовые 
ресурсы. Именно трудовые ресурсы выступают важным показателем в территориальной организации 
производства, в том числе рекреационного. 

На данной территории локализовано почти 24 млн человек, т.е. 16,21 % (при этом почти 60 % 
проживает в Южном Федеральном округе) от общей численности жителей РФ, что позволяет 
рассматривать южнороссийский макрорегион как фактическое продолжение тяготеющей к западному 
приграничью полосы преимущественной концентрации демографического потенциала России.  

В масштабе России южнороссийский макрорегион идентифицируется как полиэтническая 
территория (если в целом по РФ доля русских достигает 80 %, то на Юге – лишь 65 %, причем в СКФО – 
не более 30 %). Здесь представлена вся характерная для России мозаика этносов, идет активное 
многоаспектное межэтническое взаимодействие. Подавляющая часть представителей северокавказских 
этносов сконцентрировано на территории «своей» республики, что создает дополнительные условия для 
устойчивого воспроизводства самобытных этнокультурных комплексов. Важной составляющей 
этнокультурного позиционирования Юга России выступает его казачество: донское, кубанское, терское. 

Население размещено по территории Юга крайне неравномерно. Наибольшим демографическим 
потенциалом обладают четыре субъекта РФ на Юге: Краснодарский край (5 513 804 чел.), Ростовская 
область (4 236 000 чел.), Республика Дагестан (3 015 660 чел.) и Волгоградская область (2 545 937 
чел.). Далее идут Астраханская область (1 018 626 чел.) и Чеченская Республика (1 394 172 чел.). На 
территориях остальных субъектов показатели численности населения составляют менее 1 млн. 
человек. Меньше всего населения проживает на территории Республики Калмыкия – 280 564 чел [2]. 

По показателю естественного прироста Юг России (на 1.01.2016 г.) [3] достаточно чётко 
делится на относительно благополучный юг (горные республики) – Северо-Кавказский ФО 
(естественный прирост составил 89 251 чел.) и неблагополучный Южный ФО (− 7 251 чел). Из всех 
регионов Юга России, да и страны в целом, самый высокий коэффициент естественного прироста 
населения наблюдается в республиках: в Краснодарском крае – 49 056 чел., в Дагестане – 26 415 чел., 
в Чечне – 23 830 чел.; в Ингушетии – 10 883 человек. В Волгоградской области этот показатель 
составляет (− 11 729 чел.), в Ростовской области (− 3 452 чел.), в Калмыкии (− 1 457) и Карачаево-
Черкессии (− 777 чел.). Таким образом, на начало 2016 г. депопуляция сохраняет свое действие в 
четырех субъектах федерации Юга России, наиболее интенсивно проявляясь в Волгоградской области. 

Юг России, занимая периферийное положение в российском социально-экономическом 
пространстве, представляет собой довольно сложный конгломерат, отдельные части которого резко 
различаются между собой. Региональные диспропорции в уровне благосостояния, развитости 
социально-культурной инфраструктуры и других показателях достигают здесь колоссальных 
значений. Начиная с 2000 г. оно в целом повышается, однако динамика социально-экономического 
развития регионов неодинакова: в пределах района можно выделить три контрастных пояса. 
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Западный пояс – Краснодарский край и Ростовская область – устойчивые лидеры, наиболее 
динамично развивающиеся в экономическом и социальном плане территории. Однако сложившуюся 
здесь демографическую ситуацию нельзя считать устойчивой. Увеличение численности населения 
обеспечивается почти исключительно за счёт миграционного прироста, который в Ростовской 
области уже не компенсирует естественную убыль. 

Центральный пояс включает в себя один регион – Ставропольский край, где изменение 
качества жизни связано с улучшениями в экономике, снижением безработицы, ростом доходов и 
уменьшением доли бедного населения. Относительно благоприятны здесь демографическая и 
миграционная ситуация. 

Для западного и центрального поясов наиболее характерно усиление полиэтничности за счёт 
активного расселения (иногда точечного) титульных народов северокавказских республик и 
государств Южного Кавказа, «выдавливания» русских из старорусских районов. Это повышает 
межэтническую напряжённость, формирует в отношении этнических мигрантов неприязненное 
отношение местного населения, нарастание бытовой агрессии. 

Южный пояс – республики Северного Кавказа – можно разделить на два подтипа. Первый – это 
наименее пострадавшие в 1990-е – начале 2000-х годов республики – Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия, Кабардино-Балкария, которые в настоящее время испытывают серьёзные социально-
экономические проблемы, но имеют отдельные высокие социальные показатели (например, 
обеспеченность жилой площадью, число студентов, показатели здоровья). 

Во второй подтип южного пояса входят горные восточные республики (Дагестан, Чечня, 
Ингушетия) и республика Калмыкия с пониженным уровнем социально-экономического развития и 
множеством нерешённых проблем, что отрицательно влияет на качество жизни в целом. Эти 
республики – лидеры по степени напряжённости ситуации на рынке труда, сохраняющейся 
длительное время, несмотря на определённые усилия федеральной и региональных властей. Самый 
высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии: почти половина её жителей не имеет 
постоянного места приложения труда. Ещё в двух регионах – Чечне и Дагестане – уровень 
безработицы составляет более 10% [4]. 

Сегодня основными секторами экономики являются сельское хозяйство и пищевая 
промышленность, туризм составляет значительную долю экономики региона только в Краснодарском 
крае (особенно в Сочи и Анапе), а также в Ставропольском крае (Кавказские минеральные воды). 

Одним из основных факторов развития туризма является транспортная инфраструктура 
южнороссийского макрорегиона. На территории Юга РФ расположены 18 аэропортов, в т.ч. 13 имеют 
статус международных аэропортов, но многие из них требуют модернизации и расширения карты 
маршрутов. На Юге России расположены основные морские и речные порты европейской части 
России (Новороссийск, Туапсе, Махачкала, Оля, Таганрог, Кавказ, Азов, Ростов-на-Дону, Астрахань, 
Волгоград). Ведущее место среди магистральных видов транспорта занимает железнодорожный 
(Северо-Кавказская железная дорога, а также Волгоградское и Астраханское отделения Приволжской 
железной дороги – филиалы ОАО «РЖД»). Эксплуатационная длина железнодорожных путей на 
территории Юга России составляет 8582 км или 10 % от сети РФ, перевозка пассажиров – 4,5 % от 
показателя по РФ. Юг России является одним из национальных лидеров по протяженности автодорог 
(около 5700 км из 67000 км дорог в РФ). 

Особенность функционирования транспортно-рекреационного комплекса Юга России состоит 
в сезонном кратном росте объемов пассажирских перевозок и соответствующем увеличении нагрузки 
на транспортную инфраструктуру. 

В настоящее время, Правительство реализует несколько крупных инвестиционных проектов по 
развитию транспортной инфраструктуры, например, строительство транзитного грузопассажирского 
аэропортового комплекса-хаба «Платов» в г. Ростове-на-Дону, что приведет к увеличению туристского 
потока в регион. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Юг России, учитывая его богатейшие природно-
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климатические ресурсы и туристические активы, транспортную инфраструктуру, обладает 
значительным потенциалом для превращения в курортную зону мирового класса. Более того, для 
некоторых регионов развитие туризма является необходимым условием развития экономики в целом.  
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В соответствии со Стратегией ЮФО Министерства  курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края  курортно-рекреационный и туристский 
комплекс рассматривается в качестве одной из приоритетных отраслей экономики Юга 
России, а создание туристских кластеров — стратегическое направление развития данной 
отрасли.  

Вместе с тем, сегодня активнее всего развитие туристского кластера происходит на 
черноморском побережье, в то время как азовское побережье  остается без должного 
внимания.  

Туристская индустрия на Азовском побережье России  имеет существенный 
потенциал и способна придать дополнительный импульс дальнейшему развитию региона.  

Развитие туризма в районах, выходящих на побережье Азовского моря, способно 
стать еще одной точкой экономического роста регионов и дополнительным источником 
пополнения муниципальных бюджетов. 

В этой связи создание туристского кластера, объединяющего курорты азовского 
побережья России, приобретает особую необходимость.  

http://www.statdata.ru/
http://www.statdata.ru/
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Спецификой формирования, продвижения и реализации  «Азовского» турпродукта 
может стать  его краеведческая и социальная направленность. 

Основываясь на работах специалистов географов (А.И. Зырянова, О.Б. Евреинова, 
О.К., Говоровой, А.А. Сафаряна, Е.В. Конышева [3], Ю.А. Худеньких, М.В. Гудковских 
[1], Е.Е. Плисецкого[2] и др.) и учитывая традиционные общепринятые методы оценки 
туристско-рекреационного потенциала, автор определяет следующие критерии туристской 
отрасли как «точки роста» исследуемой территории, оцениваемые по шкале  (таблица 1): 

Таблица 1. Система ранжирования баллов  

№ 
п/п 

Критерии оценки Шкала баллов 
1 б 2б 3б 4б 5б 

1. показатель  
туристского потока 

≥ 100 ≥ 1 000 ≥ 10 000 ≥ 100 000 ≥ 2 000 000 

2. показатели плотности 
и обеспеченности СР 

низкая п., 
низкая об 

- - - высокая п. 
высокая об. 

3. показатель учреждений 
культурно-досугового 
типа, ед. 

≥ 1 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 30 ≥ 50 

4. показатель природного 
потенциала (кол-во 
природных объектов и 
ООПТ), ед. 

< 1 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 20 

5. показатель спортивных 
объектов, ед.  

< 10 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 150 ≥ 250 

6. показатель сферы 
общественного 
питания, ед. 

≥ 1 ≥ 10 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 150 

7. показатель  разно-
образия экскурсион-
ных  маршрутов, ед. 

≥ 1 ≥ 5 ≥ 7 ≥ 10 ≥ 15 

8. плотность автодорог, 
км на 1000 км² 

≥ 1 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 80 ≥ 120 

9. разнообразие видов 
транспорта, балл 

1 2 3 4 5 

10. среднемесячная 
заработная плата, 
тыс.руб. 

≥ 10 ≥ 20 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 50 

11. инвестиции в основной 
капитал, млрд. руб. 

≥ 1  ≥ 10 ≥ 30 ≥ 50 ≥ 90 

12. плотность населения, 
чел. на 1 км² 

< 1 ≥ 1 ≥ 10 ≥ 50 ≥ 100 

 
Расчет рейтинга  интегрального показателя будет производиться по формуле: 

П⅀ показетелей = ТР+П(СР)+О(КСР)+КДУ+ПП+СО+ОП+ЭМ+ПА+ВТ+СЗП+ИК+ПН  

где: - показатель  туристского потока – ТР;  показатели плотности и обеспеченности КСР – П (КСР) и 
О(КСР);  показатель учреждений культурно-досугового типа – КДУ;  показатель природного потенциала – 
ПП; показатель спортивных объектов – СО; показатель сферы общественного питания – ОП; показатель 
разнообразия экскурсионных  маршрутов – ЭМ; плотность автодорог, км на 1000 км² - ПА; разнообразие 
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видов транспорта – ВТ;  среднемесячная заработная плата – СЗП;  инвестиции в основной капитал – ИК; 
плотность населения, чел. на 1 км² - ПН;  рейтинг интегрального показателя - П ⅀ показетелей.  
 

  Проведенная комплексная оценка, исходя из выбранных критериев, создает 
представление о туристско-рекреационной зоне на побережье Азовского моря России, в 
которой туристская отрасль выступает «точкой роста» социально-экономического 
развития, о туристско-рекреационной зоне, в которой требуется активизация туристской 
отрасли, а также о рекреационной зоне, в которой требуется развитие туристкой отрасли. 
Результаты интегральной балльной оценки представлены в виде картограммы, 
демонстрирующей пространственную дифференциацию азовских районов.  (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Интегральная балльная оценка районов азовского побережья России в контексте 
социально-экономических предпосылок для развития туризма (составлено автором) 
 
Результаты расчетов интегральной оценки позволяют утверждать, что на 

побережье Азовского моря наиболее благоприятными туристско-рекреационными 
условиями обладают четыре района – Темрюкский,  Ейский, Неклиновский и Ленинский. 
Это обусловлено множеством факторов, в первую очередь преобладанием туристских 
объектов разной категории (средств размещения, природных спортивных, культурно-
досуговых и объектов сферы общественного питания), а также существующим арсеналом 
туристско-экскурсионных маршрутов. 

Все это вместе с данными ежегодного туристского трафика говорит о том, что 
развитие сферы туризма в этих районах способно стать «точкой» социально-эконо-
мического роста и существенным источником пополнения муниципального бюджета.  

Также на азовском побережье существует группа районов, обладающих 
значительным потенциалам, но отстающая по отдельным критериям (в большей степени 
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туристско-инфраструктурного характера) от районов-лидеров. Это Азовский, Приморско-
Ахтарский и Славянский районы. Здесь требуется принятие мер по совершенствованию 
инфраструктурной составляющей для успешного функционирования сферы туризма.  

Районы третей зоны  (Щербиновский, Каневской, Кировский, Советский, 
Нижнегорский и Джанкойский) в первую очередь имеют сельскохозяйственную 
направленность. По оцениваемым критериям они оказались в зоне аутсайдеров. Однако, 
стоит подчеркнуть их природный потенциал, который дает возможность развивать в этих 
районах сельский, экологический  и охотничий виды туризма.  
Аннотация. В работе представлена балльная оценка уровня развития туризма азовского 
побережья России.  Определены критерии для оценки туристкой отрасли. Выявлены 
наиболее перспективные зоны развития туризма на азовском побережье России. 
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Բանալի բառեր. տարածաշրջան,  մարքետինգ, զբոսաշրջություն, ռազմավարություն, 

դիրքավորում,  ռեկրեացիա: 
ՀՀ տնտեսության զարգացման կարևոր պայմաններից է ապակենտրոնացումը, որը 

դրսևորվում է տնտեսության տարբեր ճյուղերի տարածքային կազմակերպմամբ և 
զարգացմամբ: Այս պայմաններում մեծ  դեր ունի տարածքային մարքեթինգը և դրա 
գործիքները, որոնց շնորհիվ տվյալ տարածքը գրավիչ է դառնում զբոսաշրջիկների համար: 
Տարածքային կառավարման մարքեթինգային մոտեցումները, մասնավորապես, Դիլիջանի 
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զբոսաշրջային – ռեկրեացիոն համալիրի համար թույլ կտան ապահովել որոշակի  քա-
նակությամբ  զբոսաշրջիկներ և արդյունքում տարածաշրջանը կունենա լուրջ տնտեսական 
ցուցանիշներ: 

Կառավարման մարքեթինգային մոտեցումների հիմնական գաղափարը սպառողների 
պահանջմունքներն առավելագույն չափով բավարարող ռազմավարությունների և 
հայեցակարգերի ընտրությունն է: Այդ գաղափարն իրականացնելու համար հարկավոր է 
դիրքավորել Դիլիջանը՝ որպես  ռեկրեացիոն դեստինացիա սպառողների գիտակցության մեջ, 
հենվելով դեռ Խորհրդային շրջանից պահպանված  առողջարանային գործի վրա և լրացնելով՝ 
ավելի ժամանակակից և գրավիչ առանձնահատկություններով:  

Խորհրդային տարիներին Դիլիջանը համամիութենական նշանակության առողջարա-
րական և զբոսաշրջային քաղաք էր համարվում: Տարածքում կան երկու տասնյակ 
աղբյուրներ, որոնցից առավելապես հայտնի են ‹‹Դիլիջան›› և ‹‹Ֆրոլովա բալկա›› հանքային 
ջրերը: Դիլիջանը հանդիսանում է առողջարանային քաղաք և ունի մի շարք առողջարան- 
հանգստավայրեր [1]:  

Տուրիստական-ռեկրեացիոն ռեսուրսներն ունեն առաջնային նշանակություն: Հենց 
դրանք են կազմում տուրիստական բիզնեսի հաջող զարգացման գրավականը, որոշում են 
տարածաշրջանում տուրիզմի զարգացման մասնագիտացումը, ծառայում են որպես հիմք 
տուրիստական արտադրանքի համար: Դիլիջանի  տուրիստական ներուժն իր մեջ ներառում 
է զբոսաշրջային ռեսուրսները և զբոսաշրջության ենթակառուցվածքը: Առաջինը բաժանվում 
է երեք հիմնական խմբերի` բնական, պատմամշակութային և սոցիալ-տնտեսական [2]:  

Որևէ տարածքի կամ բնակավայրի զբոսաշրջային  ռեկրեացիոն ներուժի բացահայ-
տումն այնքան էլ բարդ խնդիր չէ, քանի որ ցանկացած վաղ յուրացված տարածքում 
գործնականորեն կան պատմամշակութային հուշարձաններ, բնապահպանական օբյեկտներ, 
մանրամասն տեղեկություններ` սոցիալ-մշակութային ոլորտի օբյեկտների (թանգարանների, 
հյուրանոցների, ռեստորանների,  առողջարանների, հանգստի բազաների և այլնի վերաբեր-
յալ): Առավել բարդ բնագավառը` առկա զբոսաշրջային  կամ ռեկրեացիոն ներուժի գնահա-
տումն է: Այն պետք է հաշվի առնի այդ օբյեկտների ինքնատիպությունը, նրա մեջ հասա-
նելիության տարբերությունները և տարածաշրջանի սահմաններում տարածման խտութ-
յունը, առկա օբյեկտների բազմազանությունն ու համալիրությունը, նրանց ֆիզիկական 
վիճակը [3]:  

Գաղտնիք չէ, որ Տավուշի մարզն աչքի է ընկնում զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն  օբ-
յեկտների տեղաբաշխման ոչ մեծ խտությամբ, տրանսպորտի տեսակետից թույլ մատ-
չելիությամբ, ֆիզիկական վատ վիճակով և համալիրության բացակայությամբ: Այս ամենը 
նվազեցնում է դրանց ընդհանուր արժեքը: Չնայած դրան,  անհրաժեշտ է որոշել զբո-
սաշրջության և ռեկրեացիոն ներուժի օգտագործման հեռանկարային հնարավորությունները:  

Տարածաշրջանի կառավարման մարքեթինգային մոտեցումները իրականացվում են 
հետևյալ հաջորդականությամբ [4]. 

1. ներկա իրավիճակի վերլուծություն և գնահատում, 
2. նպատակների որոշում և ռազմավարությունների ընտրություն, 
3. մարքեթինգային գործիքների կիրառումը, որոնք կապահովեն ընտրված ռազմա-

վարությունների իրագործումը: 
1. Ներկայացնենք Դիլիջան քաղաքի զբոսաշրջային միջավայրի ներկայիս 

իրավիճակի ամփոփ նկարագիրը [6]: 
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Առավելությունները: Դիլիջանի բնակլիմայական պայմանները (մեղմ կլիմա, 
թթվածնով հարուստ լեռնային մաքուր օդ, հանքային բուժիչ ջրեր, անտառներ, դեղա-
բույսերով հարուստ լեռնաշխարհ) պատմական և բնական հուշարձանների առկայությունը 
չափազանց նպաստավոր են հանգստի կազմակերպման, առողջության վերականգնման, 
միջազգային և ներքին զբոսաշրջության  զարգացման համար: 

Դիլիջան քաղաքն ունի զբոսաշրջության  զարգացման  մեծ ներուժ, արդեն իսկ 
այստեղ առկա են հյուրանոցառեստորանային 36 համալիրներ,  45 հյուրատներ, 179  առևտրի, 
8 կենցաղային սպասարկման օբյեկտներ: Քաղաքում առկա միջազգային դպրոցը, Կենտ-
րոնական բանկի ուսումնական կենտրոնը և այլ օբյեկտներ մեծ ներուժ են հանդիսանում 
տարածաշրջանի զարգացման համար: 

Դիլիջանի բնական պայմանները՝ մաքուր օդային ավազանը, խիտ անտառները, 
գեղատեսիլ վայրերը գրավում են զբոսաշրջիկներին:  Միջպետական ճանապարհների 
բարվոք վիճակը, ինտերնետի և կապի հասանելիությունը, հանրային ենթակառուցվածքների 
առկայությունը, զարգացած ճանապարհային ցանցը, գազաֆիկացումը, ջրամատակա-
րարման համակարգը, հիմք են հանդիսանում զբոսաշրջության զարգացման համար:   

Հնարավորությունները: Հարկային արտոնությունների և զբոսաշրջության զար-
գացմանն ու զբաղվածությանն ուղղված ծրագրերի օգտագործմամբ աշխատատեղերի ավե-
լացումը, զբոսաշրջության ոլորտում մասնագիտական կրթության հետագա բարելավումը և 
վերապատրաստումների իրականացումը (ՏՏ կիրառմամբ) հնարավորություն կընձեռնեն 
զբոսաշրջության ոլորտում կատարելու ներդրումներ և զարգացնել զբոսաշրջության արդիա-
կան ձևերը:  

Թույլ կողմեր:  Դիլիջան քաղաքից միգրացիայի առկայությունը, ծերացող և փոքր թվով 
բնակչությունը (17,4 հազ բնակիչ  2016 թ. տվյալներով), սողանքային երևույթների 
առկայությունը, ռելիեֆի կտրտվածությունը, ոչ կանոնավոր ուղևորափողադրումները, 
տնտեսապես ակտիվ բնակչության ցածր ցուցանիշը, գործազրկության բարձր մակարդակը  
խոչընդոտում են քաղաքի  զբոսաշրջային շուկայի ընդլայնմանը և  զարգացմանը: 

 Սպառնալիքներ:  Այլընտրանքային ճանապարհների գործարկում ( Հյուսիս – հարավ 
և Վանաձոր – Ալավերդի - Բագրատաշեն), որը կհանգեցնի ուղևորաշրջանառության նվազ-
ման: Մրցունակ կրթությամբ կադրերի արտագաղթի  միտումը, քաղաքական և տնտեսական 
պայմանների վատթարացում (ՀՀ –ում և արտասահմանյան երկրներում),  կարող են 
նվազեցնել  զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի տարածաշրջան, մասնավորապես Դիլիջան: 

Տավուշի տարածաշրջանի և Դիլիջան քաղաքի ներկայիս իրավիճակի վերլուծությունը 
հնարավորություն է տալիս ձևավորել նպատակների ենթակարգություն և որոշել թե ինչ 
ռազմավարություններ պետք ընտրվեն նպատակներին հասնելու համար:  

2. Նպատակների ընտրություն.  
 Դիլիջանի՝ որպես զբոսաշրջային դեստինացիայի զարգացման համար անհրաժեշտ է 

բարձրացնել զբոսաշրջիկների հետաքրքրվածությունը, խթանել զբոսաշրջությունը մաս-
նավորապես էկո, առողջարանային, վերականգնողական և ձմեռային զբոսաշրջության  
տեսակները:  

Դիլիջանում առողջարանային ենթակառուցվածքների զարգացման սկիզբը դրվել է 
դեռևս 20-րդ դարի սկզբին` քաղաքում առաջին առողջարանի կառուցմամբ և այնուհետ 
զարգացել է տարածքի ներուժը: Թեև Դիլիջան քաղաքն այժմ զարգանում է որպես տա-
րածաշրջանի ֆինանսական կենտրոն, սակայն ամբողջ տարածքի առողջարանային և ընդ-
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հանրապես զբոսաշրջության ներուժի նոր արտահայտումների բացահայտումն ու ներառումը 
բոլոր ծրագրերում, իբրև անկյունաքարային, թույլ կտա լիարժեք օգտագործել տարածքը:  

Ակնկալվում է մի շարք այլ խթանիչ գործոնների հետ,  մարզը զարգացնել իբրև զբոսա-
շրջային կենտրոն, ինչը մեծապես կնպաստի հանրապետության տնտեսական մակարդակի 
բարելավմանն ու տեղացիների կենսամակարդակի բարձրացմանը: 

Ռեկրացիայի տեսանկյունից Դիլիջանը նպաստավոր է նաև  զբոսաշրջության  
տարբեր ձևերի զարգացման առումով: Այն ունի զբոսաշրջային շուկա` առաջարկելու 
բազմաբնույթ, մրցունակ, զբոսաշրջային արտադրանքի և ծառայությունների մեծ ներուժ: 
Այստեղ խնդիրն առավել  առաջնային  ուղղություններին նախապատվություն տալու մեջ է:  
Այդ առումով  առավել հեռանկարային են համարվում առողջարանային և ռեկրեացիոն  
զբոսաշրջությունը և էկոզբոսաշրջությունը [5]:  

3. Մարքետինգային գործիքների կիրառումը  կապահովի ընտրված ռազմավարական 
նպատակների  արդյունավետ իրականացումը: Մարքետինգային կարևոր գործիքներից է 
դրական վարկանիշի և ճանաչված բրենդի ստեղծումը, ինչպես նաև տարածաշրջանի 
դիրքավորումը զբոսաշրջային շուկայում: Դիլիջանն արդեն իսկ խորհրդային տարիներից 
ունի ճանաչված խորհրդանիշներ, սակայն տարածաշրջանի  մարքետինգի համար ավելի 
հատկանշական են ոչ պաշտոնական խորհրդանիշները: 

Զբոսաշրջային արտաքին գրավչության բարձրացման համար, առաջարկում ենք նաև  
տարածքի ընդհանուր բրենդավորման մշակում՝ ավելի ներկայանանալի, մեկ ընդհանրական, 
փոխկապակցված գոտու տպավորություն ստեղծելու համար ու բացահայտելու տարածքի 
ընդհանուր գրավչության նախադրյալները՝ դրանք հնարավորինս օգտագործելու և 
պահպանելու համար: Այն պետք է ներառի նախ և առաջ տարածքի ճիշտ և հակիրճ անվան 
որոշում, որը պետք է ներառի նաև կարգախոս։ 

Ստացված արդյունքները կծառայեն տարածքի զբոսաշրջային  ընդհանուր 
գրավչության բարձրացմանը: Ավելի ճանաչելի կդարձնեն  մարզը  թե տեղական, թե 
միջազգային զբոսաշրջային  շուկայում: 

Թեև Դիլիջանի զարգացման տեսլականն այժմ հանրապետության ֆինանսական 
կենտրոն դարձնելն է, սակայն տարածքի ռեկրեացիոն ներուժը չթերագնահատելով, մի շարք 
քայլեր են մշակվել տարածաշրջանի զբոսաշրջային գրավչությունը բարձրացնելու համար:  

Ակնկալվում է առաջիկա տարիներին նպաստել հատկապես բազմապրոֆիլ 
զբոսաշրջության  զարգացմանը, ուղղորդելով թե′ ներքին, թե′ ներգնա զբոսաշրջության  
կարողությունները դեպի տարածք։ Վերջինս շարունակական գործընթաց է և պետք է 
մշտադիտարկման արդյունքում անընդհատ վերանայման ու զարգացման ենթարկվի, որի  
արդյունքում հնարավոր է ապահովել Հայաստան այցելած բոլոր զբոսաշրջիկների հոսքը 
դեպի Դիլիջան և Տավուշի տարածաշրջան։  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСАМ  РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В  

ГОРОДЕ ДИЛИЖАН 
    А.Р.Саядян- к.э.н, асистент, ЕГУ 

 
 Ключевые слова:  регион, маркетинг, туризм, стратегия, позиционирование, рекреация. 
Аннотация.  В современных условиях особую роль приобретает территориальный маркетинг и 
его инструментарий, способные выгодно представить территорию в глазах потребителей 
туристских услуг. Центральной идеей маркетингового подхода к управлению туристско – 
рекреационной территорией можно считать разработку стратегий и концепций развития города 
Дилижана как курорта. Маркетинговый подход в управлении территорией включает: 
- анализ текущего и будущего состояния территории, 
- разработку иерархии целей и стратегий их достижения, 
- определение комбинации маркетинговых инструментов, позволяющих эффективно реализовать 
избранные стратегии. 

 

MARKETING APPROACHES IN TOURISM DEVELOPMENT IN DILIJAN  
 S.R.Sayadyan, PhD in Economis, YSU 

 
Keywords: Region, Marketing, Tourism, Strategy, Positioning, Recreation. 
Annotation: In today’s world, an increasingly important role is assigned to territorial marketing 

and its tools which can advantageously present a particular territory to consumers of tourist services. 
The key concept of the marketing approach to the management of tourist-recreational zones is the 

elaboration of the strategies and ideas intended for the development of the town of Dilijan as a resort. 
The marketing approach to the management of tourist-recreational zones encompasses the 

following aspects: 
- a detailed analysis of the current and future state of the territory, 
- a development of a hierarchy of objectives and goals and strategies to achieve these goals 
- the definition of a set (combination) of marketing tools that help to effectively implement the 

selected strategies. 
 
 
 
ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ  ԳՈՐԻՍԻ և ՏԱԹևԻ 
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Բանալի բառեր.  տարածաշրջան, կլաստեր, զբոսաշրջային ինդուստրիա, զբոսաշրջային 
ռեսուրսներ, ենթակառուցվածք, զարգացման ներուժ: 
  Զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման գործում շատ գիտնականներ են 
փորձեր կատարել վերլուծելու, համակարգելու անհրաժեշտ գործոնները [1]:   

Պորտերի տեսության համաձայն` կլաստերը (համախումբ) կենտրոնացված աշխար-
հագրական հատկանիշով փոխկապակցված ընկերությունների, կազմակերպությունների 
ամբողջություն է, որոնք մրցակցում են միմյանց հետ և միևնույն ժամանակ իրականացնում 
են համատեղ աշխատանք: Կլաստերի չափերը տատանվում են առանձին համայնքից մինչև 
պետության կամ պետությունների սահմաններ: Կլաստերը որպես տարածաշրջան ունի 
հստակ մրցակցային առավելություններ այլ տարածաշրջանների համեմատ: 
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 Վերջին տասնամյակներում բազմաթիվ երկրներում կլաստերների նկատմամբ 
գոյություն ունի մեծ հետաքրքրություն, իբրև վերլուծության միավորի:  

Ըստ Պորտերի՝ ճյուղային արդյունաբերական քաղաքականության կլաստերային 
մոտեցման առավելություններից են համարվում.   
• միմյանց լրացնող ռազմավարական խմբերի (գնորդներ, մատակարարներ, լրացնող 

հաստատություններ) փոխազդեցության վերլուծությունը, 
• որոշակիորեն մրցակից համարվող, բազմակիորեն փոխկապված տարբեր ճյուղերի 

կազմակերպությունների համագործակցությունը, 
• մասնավոր-պետական գործընկերության մեխանիզմների կիրառումը: Այս գործ-

ընկերությունը տեղի է ունենում արտադրողականության բարձրացման, մրցակցության 
ամրապնդման և սիներգետիկ արդյունքի շրջանակներում [6]:  

Սյունիքի մարզում, մասնավորապես, Գորիսում և Տաթևում, զբոսաշրջային ին-
դուստրիայի զարգացմանը նպաստել են այն տարածքները, որոնք իրենց մի շարք առա-
վելությունների շնորհիվ առաջնային նշանակություն ունեն և կարող են հանդիսանալ 
զարգացման կենտրոններ: Հանրապետությունում այսօր Տաթևի և Գորիսի տարածքները 
արդեն դարձել են առաջատար զարգացման կենտրոններ՝ իրենց հարուստ 
պատմամշակութային և բնական հուշարձանների առկայության շնորհիվ [5]:  

 Գորիսի և Տաթևի տարածաշրջաններում կատարված քարտեզագրման շնորհիվ 
պարզվել է, որ որպես զբոսաշրջային կլաստերներ կարելի է դիտարկել համայնքային միա-
վորները: Զբոսաշրջության գրավչությունները այստեղ համաչափ կարգով չեն բաշխված, և 
կարելի է ասել, որ դրանց տարածական բաշխումը կախված է պատմական բնութագրից, 
կլիմայական ու երկրաձևաչափական պայմաններից, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական 
իրավիճակից:  

 Առանձնացված զբոսաշրջային կլաստերները իրենց սահմաններով համապատաս-
խանում են Գորիսի նախկին վարչական շրջանին, ունի 1 քաղաքային և 22 գյուղական 
բնակավայր [3], (նկ. 1):  

Գորիսի տարածաշրջանն աչքի է ընկնում բնական և մարդածին զբոսաշրջային 
ռեսուրսների հարուստ բազմազանությամբ, որոնք իրենց ամբողջությամբ արտահայտում են 
այս կլաստերի համապարփակ պատկերը: Այն արտահայտվում է ենթակառուցվածքներով, 
բնապատմական հուշարձանների յուրատիպությամբ և ազգային մշակութային 
առանձնահատկություններով: Զբոսաշրջային կլաստերների ներուժն առավել մեծացավ 
հատկապես «Տաթևեր» ճոպանուղու և Խնձորեսկի «Ճոճվող» կամրջի կառուցմամբ, որն 
արտահայտվում է զբոսաշրջիկների հոսքի ակտիվացմամբ և տարեցտարի նրանց թվի 
ավելացմամբ: Գորիսի, Տաթևի զբոսաշրջային կլաստերներում մեծ դերակատարում ունեն 
զբոսաշրջային մարդածին ռեսուրսները, որոնք արտահայտում են տեղաբնակների հոգևոր, 
մշակութային հարուստ անցյալը, ապրելակերպն ու սովորույթները: Հանրապետության մեջ  
դրա վառ ապացույցն է համարվում միակ քարանձավային բնակատեղին՝ Խնձորեսկը իր 
ժայռափոր, նույնիսկ երկհարկ կացարաններով:  
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Նկար 1.   Գորիսի, Տաթևի տարածաշրջանների առաջարկվող կլաստերներ: 
 

Այս կլաստերներում մասնագիտացված զբոսաշրջության ուղղություններ են 
համարվում պատմամշակութային, գիտաճանաչողական, զբոսաշրջությունները, ագրոզբո-
սաշրջությունը և էկոզբոսաշրջությունը: Զբոսաշրջային հիշատակված հնարա-
վորությունները ստեղծում են նպաստավոր պայմաններ տարածաշրջանում կազմակերպելու 
ներքին և ներգնա զբոսաշրջության բազմաճյուղ ինդուստրիա:  

ՀՀ կառավարության կողմից 2013թ.-ի հունվարի 31-ին հաստատվել է Գորիս 
քաղաքում զբոսաշրջության զարգացման նոր ծրագիր: Այդ ծրագրում նախատեսված էր 
Գորիսը դարձնել մեր հանրապետության չորրորդ զբոսաշրջային քաղաքը [2]: 

 ՀՀ կառավարության կողմից 2015թ.-ի ապրիլի 29-ի հաստատվել է «Տաթև» ազգային 
պարկ ստեղծելու ծրագիրը: Այն կապահովի տարածքի էկոհամակարգերի և հարուստ 
կենսաբազմազանության պահպանությունը:  
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Հիմք ընդունելով վերլուծական ելակետային նյութը [4], առաջարկվում է Գորիսի, 
Տաթևի կլաստերների ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների ու սպառնալիքների 
(ՈւԹՀՍ) վերլուծությունները՝ (աղյուսակ 1-ում):  

  աղյուսակ 1. 
Գորիսի, Տաթևի զբոսաշրջային կլաստերների ՈւԹՀՍ (SWOT) վերլուծությունը 

 
 ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

• Հայաստանը ԼՂՀ-ին և Իրանին կապող 
միջպետական ճանապարհ, 

• բնական և մարդածին զբոսաշրջային 
ռեսուրսների հարուստ բազմազանություն, 

• անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների 
առկայություն, 

• «Տաթևի» վանական համալիրի մեծ 
ճանաչվածություն, 

• նոր զարգացող արկածային, 
լեռնագնացային, խոհանոցային, ագրո, էկո 
զբոսաշրջության ճյուղեր,  

• հարուստ մշակութային ավանդույթներ, 
• պետական հոգածություն իրականացվող 

ծրագրերի միջոցով: 

• Զբոսաշրջային ներուժի տարերային և ոչ 
լիարժեք օգտագործում, 

• ծառայությունների ոլորտում սպասարկող 
անձնակազմի մասնագիտական ցածր 
կարողություն, 

• հաղորդակցության ուղիների վատ որակ, 
• տեղեկատվական  կենտրոնների  

բացակայություն, 
• գնային  մրցակցության  գերագնահատում, 
• մշտական  մոնիտորինգի և  աուդիտի  

պակաս, 
• տեսարժան  վայրերի  ոչ  բարվոք  վիճակը, 

դժվար  հասանելիությունը, 
• միջոցառումները  կազմակերպվում  են  

հազվադեպ և  ունեն  ցածր  
հաճախելիություն:   

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

• Սպասարկման նյութատեխնիկական 
կարողությունների հզորացում, 

• զբոսաշրջային նոր երթուղիների մշակում, 
• էկոլոգիապես մաքուր սննդի 

արտադրության կազմակերպում, 
• ներքին զբոսաշրջության խթանում, 
• մշակութային միջոցառումների 

կազմակերպում, 
• ազգային ճաշատեսակների 

պատրաստման փառատոնների 
կազմակերպում, 

• զբոսաշրջային ապրանքի գնային 
քաղաքականության կարգավորում, 

• պետական կարգավորման դերի 
մեծացում, 

• զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների 
զարգացում, օդանավակայանի 
վերագործարկում, 

• Զբոսաշրջային կազմակերպությունների 
թույլ համագործակցություն մայրաքաղաքում 
գործող զբոսաշրջային 
կազմակերպությունների հետ, 

• զբոսաշրջային կազմակերպությունների թույլ 
ներգրավածություն միջազգային 
զբոսաշրջային ցուցահանդեսների և 
զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող 
ֆորումներին, 

• հարկային դաշտի ոչ արդյունավետ 
պայմանների առկայություն, 

• մարդկային ռեսուրսների արտագաղթ,  
• անկազմակերպ զբոսաշրջություն: 
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• հուշանվերների արտադրության և 
վաճառքի կազմակերպում: 

           
Անցած հինգ տարիների փորձը ցույց տվեց, որ «Տաթևի թևեր» ծրագիրն ՀՀ-ի առավել 

հաջողված ծրագրերից մեկն է հանդիսանում:  
Գորիսի, Տաթևի զբոսաշրջային կլաստերներում զբոսաշրջության զարգացումը 

խթանելու համար մարզի իշխանություններին, տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին, ոլորտի ընկերություններին և շահագրգիռ կազմակերպություններին 
առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. 
• նպաստել պատմական, ազգային-մշակութային, ագրո, էկո, արկածային և խոհանոցային 

զբոսաշրջության զարգացման, 
• կազմակերպել մշակութային ամենամյա միջոցառումներ, 
• Հին Խնձորեսկի տարածքում ստեղծել պատմական գյուղ, 
• օժանդակել ձեռագործ գորգերի արտադրություն, 
• իրականացնել զբոսաշրջային ռեսուրսների կադաստր, ստեղծել տարածքի զբոսաշրջային 

քարտեզն ու կայք էջ, 
• մշակել բազմաբնույթ զբոսաշրջային երթուղիներ և հրատարակել բուկլետներ, 
• շարունակական դասընթացներ կազմակերպել ծառայությունների ոլորտի 

աշխատակիցների համար, 
• բնապատմական հուշարձանների ոչ անմիջական հարևանությամբ ստեղծել 

ավտոկայանատեղիներ, սննդի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և 
հուշանվերների վաճառակետեր: 
       Այսօր հանրապետությունում այդ թվում նաև Գորիսի, Տաթևի տարածաշրջաններում 
զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման ճանապարհին առկա են մի շարք խոչնդոտներ, 
որոնք անհրաժեշտ է հաղթահարել՝ զարգացման ներուժը արդյունավետությամբ 
օգտագործելու և զբոսաշրջության պետական քաղաքականությամբ սահմանված 
նպատակներին հասնելու համար: Այսպիսով, կլաստերների առանձնացումները և կիրա-
ռումը հնարավորություն կտա զբոսաշրջային ինդուստրիայի հետագա զարգացմանը, 
որոնցում լիարժեք կօգտագործվեն գոյություն ունեցող զբոսաշրջային ռեսուրսները:  
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ  В РЕГИОНАХ 
ГОРИСА И ТАТЕВА 

Э. Р. Дургарян- к.г.н., ассистент, ЕГУ 
 
Ключевые слова: регион, кластер, туристическая индустрия, туристические ресурсы, 
инфраструктура, потенциал развития.    
Аннотация. В статье обсуждaется важность кластеров в деле организации туристической сферы. 
Регионы Гориса и Татева уже стали ведущими центрами развития РА благодаря  имеющимся 
историко-культурным и природным ресурсов. Последние выступают предпосылками для 
формирования кластеров. Составлена карта туристических  кластеров регионов Гориса и Татева.           
 
THE PRE-CONDITIONS OF TOURISM CLUSTERS FORMATION (IN CASE OF GORIS AND 

TATEV REGIONS) 
E. R. Durgaryan, PhD, assistant YSU 

 
Keywords:  region, cluster, tourism industry, tourism resources, infrastructure, development potential. 
Annotation: In this article the importance of clusters in organizing tourism sphere was discussed. In the 
RA Goris and Tatev have already become the leading centers of development due to the existence of rich 
historical-cultural and natural monuments. The latter are sufficient background for developing tourism 
clusters in above-mentioned regions. Tourism clusters map for Goris and Tatev regions was designed.  
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Բանալի բառեր.   Տավուշի մարզ, Կիրանցի հովիտ, զբոսաշրջա-ռեկրեացիոն  ներուժ, Կունեն 
բնակատեղի, Առաքելոց վանք, Կիրանցի վանք, Դեղձնուտի վանք, Սամսոնի վանք, 
զբոսաշրջային երթուղի: 

   Հանքահումքային  ռեսուրսներով  աղքատ  Տավուշի տարածաշրջանում տնտեսական  

նշանակություն  կարող  է  ձեռք  բերել  ցանկացած  աննշան  ռեսուրս,  որը  կարող  է  որոշակի  

օգուտներ  բերել  տարածքին:  Այս  տեսակետից  արդիական  է  ցանկացած  տարածքի  ռե-
սուրսային, մասնավորապես՝  զբոսաշրջա-ռեկրեացիոն  ներուժի  վերլուծությունը և գնահա-
տումը,  որը  կարող  է  ինչ-որ  չափով  նպաստել  տարածքի  ռեսուրսների  արդյունավետ  

օգտագործմանը:   

  Կիրանցի հովիտն ունի  հարուստ  և  բազմազան  ռեկրեացիոն  ռեսուրսներ: Այստեղ 
առանձնահատուկ  նշանակություն  ունեն  բնական ռեկրեացիոն  ռեսուրսները,  որոնցով  

Տավուշը   շահեկանորեն  տարբերվում  է  ՀՀ  մյուս  մարզերից:  Այսպիսի  ռեսուրսների  

առկայությունը  և  դրանց   հիման  վրա  զբոսաշրջության  տարբեր  տեսակների /էկոլոգիական, 

առողջարարական և այլն/ զարգացումն  առաջիկա  տարիներին  կարող  է  դառնալ  մարզում  

զբոսաշրջության  զարգացման  լուրջ  խթան: 

    Հրաշալի  բնական  համալիրներից  բացի,  Կիրանցի հովիտը հարուստ  է  նաև  անզուգական 

պատմաճարտարապետական  հուշարձաններով: Հայաստանի ոչ մի տարածաշրջանում, նման 
փոքր տարածքում, նշանավոր վանքերի ու եկեղեցիների այդքան քանակ չկա: ՀՀ 
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կառավարության կողմից 2002 թ․ հաստատվել է Կիրանցի հովտի պատմության և մշակույթի 89 
հուշարձան [2]:   

Հովտում առանձնահատուկ հետաքրքրություն  են  ներկայացնում նաև բերդերն  ու  
ամրոցները,  որոնք  ինչպես  բոլոր  լեռնային  երկրներում,  կառուցված  են  բարձր  և   

դժվարամատչելի  տեղերում:   Հովտում կան  տարբեր  ժամանակաշրջաններում  կառուցված  

զգալի  թվով ամրոցներ, քարավանատներ, կամուրջներ:   

        Հովտում են գտնվում Աճարկուտ և  Կիրանց գյուղերը: Աճարկուտ 
բանավանը    /մակերեսը` 0.2կմ2/ հիմնվել է 1924թվականին Կունեն կոչվող տարածքում՝ 
փայտի սղոցման գործարանի շահագործման շնորհիվ:  
   1964 թվականից սղոց-գործարանը վերանվանվել է Աճարկուտ բանավանի: Այն գտնվում է 
Իջևանի շրջանի հյուսիս-արևելյան տարածքում, բնության գողտրիկ անկյունում, ծովի  
մակերևույթից 780 մ  բարձրության վրա: Բանավանի միջով հոսում է Քարահան գետակը: 
2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գյուղն ուներ 174 բնակիչ: 
     Կիրանցը գտնվում է Երևանից  168 կմ հեռավորության վրա, մարզկենտրոնից 24 կմ հյուսիս-
արևմուտք է, Քարահան գետի ձախափնյակում։ Գյուղն ունի 590 հա տարածք, որից՝ 85 հա 
արոտներ, 243.1 հա՝ վարելահողեր, 2 հա՝ այգիներ, 76 հա՝ անտառ։ Բարձրությունը ծովի 
մակերևույթից   720 մ է: Գյուղն ունի  298  բնակիչ /2015թ./, որոնք  զբաղվում են պտղաբու-
ծությամբ, ծխախոտագործությամբ և անասնապահությամբ:   Կիրանցից դեպի հարավ տարած-
ված  են  լեռնաշղթաներ,  որոնցից  են  Գուգարաց,  Իջևանի,  Իծաքարի  և  այլ  լեռնաբազուկ-
ներ,  որոնք  ունեն  միջօրեականի  ուղղություն  և  միմյանցից  բաժանվում  են  հովիտներով:   

      Կիրանցի   հովիտը  և  նրան  շրջապատող  լեռները  ծածկված  են  հիմնականում  սաղար-
թավոր  անտառներով,  անտառից  վեր  փոքր  տարածքներում  հանդիպում  են  նաև  ենթալպ-
յան  մարգագետիններ:  Ռելիեֆն  աչքի  է  ընկնում  բավականին  խոր  մասնատված  մի  շարք  

լեռնաշղթաներով,  որոնք  ունեն  հիմնականում  զառիվեր  լանջեր  և  մերկ  ժայռակատարներ:   

      ՈՒսումնասիրվող տարածքը  հարուստ  է  բնության  հուշարձաններով: Լեռնաշղթաների  

կառուցվածքում  զգալի  տարածում  ունեն  կրաքարերը՝  ռելիեֆի  կարստային  ձևերը [3]:  Կան  

բազմաթիվ  փոքր  քարանձավներ,  սակայն  գիտնականները  չեն  բացառում  նաև խոշոր  

կարստային  քարանձավների  առկայությունը: Կիրանց ջուր գետակի ձախ ափին, կամրջից քիչ 
հեռու գտնվում է միջնադարյան քարայր-կացարան, որը վեր է ածվել թանգարանի: 
    Կիրանցի հովիտը  գտնվում է չոր մերձարևադարձային կլիմայական գոտում։ Ձմեռը 
կարճատև է, հաստատուն ձյունածածկույթ լինում է հազվադեպ։ Հունվարի միջին ջերմաս-
տիճանը մոտ է 0 աստիճան C-ին։ Ամառը երկարատև է՝ չոր, շոգ եղանակների գերակշռությամբ։ 
Հուլիս-օգոստոսի միջին ջերմաստիճանը 25 աստիճան C է, առավելագույնը՝ 39 0 աստիճան C։ 
Աշունը մեղմ է՝ արևոտ, տաք, հիմնականում չոր։ Անսառնամանիք օրերի միջին թիվը 250 է,  0-ից 
բարձր ջերմաստիճանների գումարը՝ 4750 աստիճան։ Մթնոլորտային տարեկան տեղումների 
քանակը տատանվում է 350-400 մմ սահմաններում[3]:  Հովտի կլիմայի նշված ցուցանիշները  
նպաստավոր են  զբոսաշրջության տարբեր տեսակների զարգացման համար:  
   Կիրանցի հովիտն աչքի է ընկնում յուրահատուկ ֆլորայով, հանգստի և ժամանցի 
կազմակերպման հրաշալի պայմաններով: Տեղի անտառտնտեսությունը զբաղեցնում է շուրջ 
14,0 հազար հեկտար մակերես, որտեղ աճում են բարձրարժեք ծառատեսակներ: Գերակշռում են 
կաղնին, հաճարին և բոխին։ Տարածված է նաև թեղին, հացենին և լորին։ Հովտում 
լանդշաֆտային բազմազանությունը  բավարար նախադրյալներ է ապահովում 
էկոզբոսաշրջության զարգացման համար: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%BF%D6%80
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       Տարածքի կենդանական աշխարհի բազմազանությանն ու հարստությանը նպաստում են  
լեռնային խիստ կտրտված ռելիեֆը, բնական քարանձավների առկայությունը, խիտ 
անտառները, ջրերի առատությունը, ինչպես նաև Քուրի ավազանի մոտիկությունը: Այս գոտում 
գրանցված են երկկենցաղների 1, սողունների 4, թռչունների 84 և կաթնասունների 24 տեսակներ:  
Հանդիպում են այծյամ, Կովկասյան գորշ արջ, վայրի խոզ, գայլ, աղվես, այծյամ,  փորսուղ, 
նապաստակ, կզաքիս, ոզնի, սկյուռ, անտառային կատու, դաշտամուկ, ինչպես նաև սողունների, 
երկկենցաղների, թռչունների, միջատների տեսակներ, իսկ ձկներից բնորոշ են կարմրախայտը, 
մուրծին, բեղլուն և այլ տեսակներ [5]: 
 Հովտի պատմամշակութային  ռեսուրսները: Կիրանցը հիմնադրվել է առնվազն IV 
դարում (ավելի վաղ հիշատակումներ չկան)։ Գյուղը գտնվել է ներկայիս Կիրանցի վանքի 
շրջակայքում և եղել է խոշոր բնակավայր՝ Կունեն անվանումով։ Այն հանդիսացել է գավառային 
կենտրոն։ Այնուհետև գյուղը տեղափոխվել է Կիրանց գետի հովտի միջին հատվածներ՝ 
Առաքելոց վանքի մոտ։ Կիրանցն իր ներկայիս տեղում հիմնվել է 19-րդ դարի վերջերին, 
բնակիչներն այստեղ են եկել Կունենից և մասամբ էլ շրջանի այլ գյուղերի։ Կունենը տարածվել է 
Կիրանց գետի երկու կողմերում։ Կունենը վերահիմնվել է 1600-ականների սկզբներին և գրավել 
բավականին ընդարձակ տարածություն։ Պահպանվել են հինգ եկեղեցական շենքի (որոնցից 
երկուսը կանգուն են, իսկ երեքի միայն պատերն են մնացել), բաղնիքի և բազմաթիվ բնակելի 
տների մնացորդներ։ Կունենի երկու թաղամասերն իրար հետ կապված են մինչ օրս կանգուն 
լայնաթռիչք, միակամար, քարե կամրջով, որը հայտնի է նաև Սրանոցի կամուրջ անվանումով։ 
Արևելյան կողմում պահպանված է միջնադարյան իջևանատուն։ Պահպանվել է նաեւ երկու մեծ 
գերեզմանատուն, բազմաթիվ խաչքարերով ու խաչարձաններով, որոնք վերաբերում են 
առնվազն 10-13-րդ դարերին։      Կիրանց վանական  համալիրը  գտնվում է  Կիրանց գյուղից 
մոտ 12 կմ արևմուտք, Կիրանց-ջուր վտակի ձախ ափին ընկած հարթավայրում:  Կառուցվել 
է 13-րդ դարում։ Բաղկացած է աղյուսաշեն, սրբատաշ քարե մանրամասներով երեք եկեղեցուց, 
սրահ-գավիթներից, սեղանատնից, բնակելի և տնտեսական շենքերից, կամարակապ մեծ 
դարպասով պարսպից։ Վանքի ստեղծման ժամանակ հարակից Մեծ Կունեն տարածքում 
բնակվել են քաղկեդոնություն ընդունած հայեր։ Վանքի գրեթե բոլոր կառույցներն աղյուսաշեն 
են և այդ տեսակետից հայկական միջնադարյան ճարտարապետության եզակի հուշարձան-
ներից են։ Գյուղից մի քանի կմ հեռավորության վրա գտնվում են նաև կիսավեր վիճակում 
գտնվող 12-13-րդ դդ. կառուցված Դեղձնուտի և Սամսոնի վանքային համալիրները, ինչպես նաև 
Առաքելոց վանքային համալիրը [1]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
        Դեղձնուտի վանքը գտնվում է Աճարկուտ գյուղից 9 կմ հարավ արևմուտք, Խնձորկուտ 
գետակի ձորում: Վանքի հիմնադիրն է Առաքել վարդապետը, Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքից: 
Նրա բեկորված տապանաքարը (1292) գտնվում է վանքի գավթում:  
Դեղձնուտի վանքը միջնադարյան (X-XVIIդդ.) հայ ճարտարապետության վառ օրինակներից է:  
        Սամսոնի վանք հուշարձանախումբը գտնվում է Կիրանց (Գետաշեն) գյուղից 15 կմ հարավ-
արևմուտք, Խնձորուտ անտառապատ դաշտամասում: Ճարտարապետական ձևերով 
հուշարձանները կարող են վերագրվել XII—XIII դարերին: Կառուցված են մոխրագույն ավազով, 
սրբատաշ քարերով, կրաշաղախով: Գխավոր կամ մեծ եկեղեցին համարյա կանգուն է, պատերը 
ներսից սվաղված են, դրանց վրա պահպանվել են կրոնական  բովանդակությամբ 
որմնանկարների մնացորդներ[1]:       
       Սիջնադարյան Խնձորուտ գյուղատեղը գտնվում Է Առաքելոց հուշարձանախմբից ոչ հեռու, 
դեպի հյուսիս-արևելք: Առաքելոց վանքի հետ կապված Է եղել գյուղամիջի ճանապարհով, որը 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/13-%D6%80%D5%A4_%D5%A4%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A5%D5%A4%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D6%81%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80
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մինչև այժմ Էլ նկատելի է: Գյուղատեղի կենտրոնում, բարձունքի վրա մինչև այժմ կանգուն է XIII 
դարում կառուցված գողտրիկ եկեղեցին:    Ավերված  գյուղատեղեր  ու  բնակատեղերից  են  
Առաքելոց  վանք-ամրոցը  և  գյուղատեղն`  իր  հոգևոր  ու  աշխարհիկ  բազմաթիվ  
շինություններով:  Դրանք  գտնվում  են  Գետաշեն  գյուղից  3 կմ  արևմուտք,  անտառապատ  
լեռների  լանջերին:  Միջնադարում  այս  ձորը  և  լեռնալանջերը  խիտ  էին  բնակեցված:  Վանքը 
գտնվել է Կունենի գրեթե կենտրոնում, մի բարձունքի վրա։ Այն բաղկացած է երկու եկեղեցուց, 
գավթից, բնակելի և կոմունալ շենքերից, որոնք պատկանում են 12-14-րդ դարերին:  
      Տամարքի միջնադարյան գյուղատեղը գտնվում Է Կիրանց գյուղից 5 կմ հարավ-արևելք: 
Նկատելի են բազմաթիվ բնակարանների հետքեր: Կենտրոնում պահպանվել են փոքրիկ 
մատուռի կիսավեր պատերը:    Բերդքար ամրոցը  գտնվում է Դեղձնուտ և Սամսոն վանքերի 
միջև, Աղստև գետի Խնձորկուտ վտակի աջ ափին, ժայռի վրա: Ունի անառիկ դիրք, դեպի բերդ 
հնարավոր է շարժվել խիստ դժվարանցանելի կածանով, ինչը և հուսալի պաշտպանություն էր 
ապահովում ներխուժումներից: Հիմնադրվել է 12–րդ դարում, պատկանել է Մահկանաբերդի 
Արծրունիներին: Դեռևս հնագույն ժամանակներից Իջևանով և Դիլիջանով անցնում Էին 
առևտրական մայրուղիները, որոնք միմյանց Էին կապում Գանձակն ու Թբիլիսին, Արարատյան 
դաշտի քաղաքները:Գլխավոր ճանապարհների ուղղությամբ կառուցվել են կայաններ, որպես 
քարավանների ժամանակավոր հանգրվանի տեղեր, իսկ գետերի վրա` կամուրջներ:  
      Առաքելոց գյուղատեղի քարավանատունը գտնվում Էր Կիրանց (Գետաշեն) գյուղից դեպի 
Կիրանցի վանքը տանող ճանապարհի աջ կողմում, «Սրանոց»կամրջից 200 մ հեռավորության 
վրա, Առաքելոց վանքից ոչ հեռու փռված հին գյուղատեղի արևելյան ծայրամասում: Հետագա 
դարերի ընթացքում այդ շենքն ըստ երևույթին օգտագործվել Է որպես ձիթհան (տեղացիները 
“Սրանոց” են կոչում): Քարավանատունը պատկանում Է միադահլիճ-միանավ շինությունների 
տիպին:  
       Կիրանց (Գետաշեն) գյուղի մոտ, մոտավորապես 1 կմ հեռավորությամբ Կիրանց-ջուր 
գետակի գեղատեսիլ հովտում կառուցված է մոտ 10 մ կամարով բացվածքով և 2 մ անցուղով 
«Սրանոց» կամուրջը: Առափնյա ժայռերի վրա կիսամշակ, խոշոր քարերով կառուցված 
կամարը դիմացել է ժամանակի ավերածություններին և հիմա էլ կանգուն է: Կամրջի վրայով 
ճանապարհը անցել է դեպի գետակի աջ ափը, հասնելով կամուրջից ոչ հեռու բնակավայրը, որի 
ավերակներն են այժմ մնացել: Կամուրջն ամենայն հավանականությամբ կառուցվել է XII—XIII 
դդ. Առաքելոց վանքի և նրանից ոչ հեռու գտնվող բնակավայրերի հետ: 
   Հարևան տարածքներում   ևս կան զբոսաշրջային գրավչության  վայրեր, մասնավորապես. 

• 14-րդ դարի եկեղեցի, կողքին Երկաթե դարաշրջանի դամբարան (գյուղ Սևքար),    
• Մ.թ.ա. 8-7-րդ դդ կիկլոպյան ամրոց, Ծակագեղցի եկեղեցու ավերակներ,կողքին մեկ այլ 

փոքր ամրոց (Սարիգյուղի մերձակայքում), 
• Սբ. Հակոբ եկեղեցի և խաչքարեր (գյուղ Ծաղկավան),   
• գերեզմանատուն և պիկնիկի տարածք, 13-րդ դարի ավերակ, բայց տպավորիչ 

կառույցներ (գյուղ Հաճարկուտ),      
• «Սարիգյուղի սոսի» բնության հուշարձան, գտնվում է Սարիգյուղ համայնքում Երևան-

Նոյեմբերյան ճանապարհից աջ: Հսկա սաղարթով գեղեցիկ ծառ է, ունի բազմաթիվ 
բներ, մի մասը վնասված: Հարևանությամբ առկա է աղբյուր և խաչքար: Տարածքը 
բարեկարգված է [5]:  

     Վերը բերված զբոսաշրջային ռեսուրսների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Կիրանցի 
հովիտն ունի հարուստ զբոսաշրջային ներուժ: Կլիմայական  պայմանները  բարենպաստ  են  
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ինչպես  ամառային  այնպես  էլ  ձմեռային  զբոսաշրջության  կազմակերպման  համար:    
Սակայն հովիտի  ողջ զբոսաշրջային  ներուժը  քիչ է  օգտագործվում:  Կարելի  է  ասել, որ  
հովտի   բազմաթիվ բնական  և պատմամշակութային  ռեսուրսներից  միայն  մի  քանիսն  են  
ընդգրկվում  զբոսաշրջային  երթուղիների  մեջ:  Զբոսաշրջային  խմբերի,  ինչպես  նաև  
անհատական  երթուղիների  համար  վաղուց  արդեն  կազմված  են  երթուղիների  հարմար  
կարգ,  նշելով  երթուղու  վրա  գտնվող  հուշարձանի  անունը,  տեսակը,  ճանապարհի  
ուղղությունը  և  հեռավորությունը:  Հաշվի  առնելով,  որ  զբոսաշրջիկները  կարող  են  լինել  
տարբեր  մասնագիտության  և  հետաքրքրության  տեր  խմբեր  և  կարող  են  շրջագայել  
փոխադրական  տարբեր  միջոցներով,  ուստի  երթուղիների  տևողության  ժամկետներ  չեն  
նշվում  կամ  այն  ճշտվում  է  փոխադրամիջոցը  ճշտելուց  հետո: Հովտի առավել գրավիչ և 
գործող զբոսաշրջային երթուղիներն են. 
1. Երթուղի-«Կիրանց  ձոր »: 2.Բնության արահետ` Կիրանց և Սամսոնի կիրճեր »: Երթուղու 
առանձնահատկություններն են զարմանահրաշ Սևքար անտառը և հինգ պատմական 
հուշարձանները` Առաքելոց, Կիրանց, Դեղձնուտ, Սամսոնի վանքերը և Բերդքար 
(Մահկանաբերդ) ամրոցը:  
     2015թ. «Եվրասիա» հիմնադրամի աջակցությամբ ստեղծվել է «Իջևան տուր» 
երիտասարդական նախաձեռնությունը, որը իրականացնում է արշավներ և էքսկուրսիաներ: 
Նրանք Կիրանցի հովտում  կազմակերպում են արշավներ՝ երկու երթուղով. 

1. Երթուղի  /1-օրյա արշավ՝ գիշերակացով/ Իջևան-Աճարկուտ գյուղ/25 կմ/- Առաքելոց 
վանք/1կմ/-իջևանատուն /200մ/- Սրանոց կամուրջ /500մ/- Կամուրջ «Չայ-Ղոշան» , 
քարայր-կացարան-թանգարան  /5կմ/-Կիրանց վանք /9,7 կմ/  - հետ վերադարձ 
Քարահան և Սամսոն գետերի ջրբաժան /5կմ/՝ վրանային ճամբար գիշերելու-Դեղձնուտ 
վանք /10 կմ/-Բերդաքար /Մահկանաբերդ/ ամրոց /10կմ/- Սամսոն վանք/20կմ/ 

2. Երթուղի /առանց գիշերակացի/.Իջևան-Աճարկուտ գյուղ/25 կմ/- Առաքելոց վանք/1կմ/-
իջևանատուն /200մ/-Սրանոց կամուրջ /500մ/- Կամուրջ «Չայ-Ղոշան», քարայր-
կացարան-թանգարան  /5կմ/-Կիրանց վանք /9,7 կմ/ 

    Այս զբոսաշրջային երթուղիներում ներառված է հովտի  զբոսաշրջային ներուժի միայն մի 
մասը: Հովտի  պատմամշակութային  և  բնական  օբյեկտներից  առավել  հաճախ  երթուղիների  
մեջ  ներառվում  են  Դեղձնուտ, Կիրանց, Առաքելոց  վանքերը,  Սամսոնի ձորը: Մինչդեռ հովտի  
տարածքում  կան հնագույն  բնակատեղիներ   որոնք  կարող  են  օգտագործվել  գիտական, իսկ  
ավելի  կոնկրետ` հնագիտական  ուղղվածությամբ  զբոսաշրջության  զարգացման  համար:  
Դեպի  Կիրանցի  ձոր  կատարվող  երթուղում  (26 կմ)  հեշտությամբ  կարելի  է  ներառել  Խոր-
ձոր,  Սուրբ  Նահատակ  ամրոցները: Սա  ավելի  հագեցած  կդարձնի  տվյալ  երթուղին, իսկ  
ամրոցները  հիմնական  ճանապարհից  բավականին  մոտ  են գտնվում  և  ժամանակի  մեծ  
կորուստ  չի  լինի:                                                                         
    Նշենք  նաև, որ հովտի  բնակավայրերում ենթակառուցվածքների  մի  մասը, իսկ  ավելի  
կոնկրետ  տեղաբաշխման  և  սննդի  օբյեկտները  բացակայում են: Հովտում  բնակչության  
հիմնական  զբաղմունքը  դարձել  է  անասնապահությունը և հողագործությունը: Գյուղերում 
չկա այցելուներ ընդունելու փորձ, սակայն կան տներ, որոնք համապատասխան փոփո-
խություններից հետո կարող են հարմարեցվել և ծառայել որպես հյուրատներ: Ուստի, 
համադրելով  հարուստ  մարգագետիններից  ստացվող  էկոլոգիապես  մաքուր  կաթնամթերքը  
և  գյուղական  ապրելակերպի  մշակույթը,  այստեղ  կարելի է զարգացնել   գյուղական  
զբոսաշրջությունը:    
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       Կիրանցի հովտում  հեռանկարային  է  նաև  էքստրեմալ  զբոսաշրջության` մասնավորապես  
լեռնամագլցման  զարգացումը: Այս  պարագայում  որպես  նախադրյալ  է  հանդիսանում  
լեռների` դեպի  հովիտը  իջնող  լանջերը, որոնք  զառիթափ  են, խիստ  մասնատված  եզրերով  և  
բավականին  հարմար  են  լեռնամագլցման  համար: Այս տարածքները բավականին մեծ 
հետաքրքրություն են ներկայացնում էկո, ագրո և արկածային զբոսաշրջության տարրերի 
համադրմամբ զբոսաշրջության զարգացման համար, ինչպիսիք են զբոսանքը, դահուկասահքը, 
ձիավարությունը, ավանակ քշելը, խոհարարական և գինեգործական շրջագայությունները, 
մշակութային-պատմական ուղևորությունները և այլն: Հովտում  հեռանկարային  է  նաև  
ճանաչողական  զբոսաշրջության  զարգացումը:    
        Հովտի գյուղերում ճանապարների վիճակը բավարար է ցանկացած տրանսպորտային 
միջոցով գյուղ հասնելու համար: 2003-2004 թթ. կառուցվել է  Ոսկեպար-Կիրանց շրջանցիկ 
ճանապարհը, այժմ միջպետական մայրուղին գյուղի միջով է ձգվում: Սա սահմանամերձ գյուղի, 
հետագայում զբոսաշրջության զարգացման համար շատ կարևոր է: Տուրիստական 
երթուղիներում ընդգրկված անտառային ճանապարների մեծամասնության վիճակը բավարար է 
միայն ամենագնաց մեքենաների համար և միայն ոչ անձրևային սեզոնին` մայիս–հոկտեմբեր 
ամիսներին: Մարզկենտրոն Իջևան քաղաքից գործում են հաճախակի երթևեկող երթուղային 
տաքսիներ, ինչպես նաև այլ տաքսիներ:   
       Ակնհայտ է, որ Կիրանցի հովիտը և հարակից տարածքները, ուր կարելի է գտնել բացառիկ 
բնական համալիրների կուսական հատվածներ, գրավիչ տարածք է «կանաչ» զբոսաշրջիկների 
համար: Համայնքն  իր լանդշաֆտով, տեղի ավանդույթներով և մշակութային ու պատմական 
հուշարձաններով զբոսաշրջիկներին հրապուրելու մեծ պոտենցիալ ունի: Մարդկային 
ռեսուրսների և համայնքի ներգրավվածությունը, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների 
ստեղծումը գյուղում, համագործակցությունը տուր-օպերատորների հետ կարող է հիմք 
հանդիսանալ համայնքում զբոսաշրջության  զարգացման համար:                                                                    
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОЛИНЫ 

РЕКИ КИРАНЦ 
                                                                                            А.B.Улиханян-преподаватель, ЕГУ 

 
Ключевые слова: Тавушская область, долина реки.Киранца, туристический и рекреационный 
потенциал, поселок Кунен, монастырь Аракелоц, монастырь Киранц, монастырь Дехцнут, 
монастырь Самсон, туристический маршрут. 
Аннотация. Статья посвящена туристическому и рекреационному потенциалу долины реки 
Киранц. Долина реки Киранц, расположенная в Тавушском регионе, имеет природные и 

http://www.smednc.am/files/pdfs/attachments/original/9716f6fa7c.pdf
http://www.koghb.am/
https://hy.wikipedia.org/wiki/


262 
 

антропогенные предпосылки для развития туризма: живописная природа, многочисленные 
природные памятники, мягкий  климат и более 89 исторических и архитектурных памятников. В 
целом в Тавушской области, в том числе в долине реки Киранц  есть большой потенциал  для 
дальнейшего развития туризма, реализация которого может способствовать развитию туризма в 
регионе. 

 
THE ANALYSIS AND EVALUATION OF THE TOURISM AND RECREATION POTENTIAL 

OF THE KIRANTS VALLEY  
A.V.Ulikhanyan, lecturer, YSU 

aulixanyan@mail.ru 
         

Keywords: Tavush region, Kirants valley, tourism and recreational potential, Kunen settlement, 
Arakelots monastery, Kirants monastery, Deghdznut monastery, Samson monastery, touristic route. 
Annotation: The article focuses on the tourism and recreational potential of the Kirants Valley. The 
Kirants valley, located in the Tavush region, has: natural and man-made preconditions for the 
development of tourism, beautiful nature surrounded byforests, various natural monuments, mild climate 
and more than 89 historical and architectural monuments in this small area. In the Kirants Valley, and in 
Tavush region in general,there are still some in complete or almost unused opportunities for the further 
development of tourism, the use of which can significantly contribute to the development of this or that 
type of tourism in the region. 
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Բանալի բառեր. լանդշաֆտային բնապատկեր, էսթետիկական աշխարհագրություն,  
լանդշաֆտների գեղագիտական գնահատում, բնատեխնածին գեոհամակարգ, զբոսաշրջային 
բնական ռեսուրս, Հայաստանի Հանրապետություն 

Բնությունն իր գեղեցկությամբ և գրավչությամբ մեծ բարիք է համայն 
մարդկության համար: Հայտնի է նաև, որ լեռնային լանդշաֆտները պարադինամիկ 
համակարգեր են, որոնց միջև  տեղի է ունենում նյութերի և էներգիայի անընդհատ 
շրջանառություն` դրանով իսկ ապահովելով լանդշաֆտի ամբողջ սպեկտորի 
ֆունկցիոնալ գործունեությունը: Լանդշաֆտների մեջ մտնող բաղադրամասերի ֆունկցիոնալ 
գործունեության առանձնահատկությունների հետազոտությունները, ներլանդշաֆտային և 
միջլանդշաֆտային կապերի իմացությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտել բնական 
և մարդածին գործոնների ազդեցության տակ դրանց զարգացման ժամանակակից 
օրինաչափությունները, ինչպես նաև կանխատեսել փոփոխությունների բնական 
ընթացքներն ու այն գնահատել զբոսաշրջության տարբեր ձևերի, դրանք առանց խոշոր 
ռիսկերի կազմակերպման ու օգտագործման համար [5]: 

Սակայն, հատկապես լեռնային բնատեխնածին լանդշաֆտներում առկա զբոսաշր-
ջության տարբեր ձևերի գեղագիտական արժեքների ու դրանց գրավչական առանձնա-
հատկությունների վերաբերյալ հետազոտությունները  համեմատաբար քիչ են: Ոչ լիարժեք են 
նաև  դրանց գիտական հիմնավորումների վերաբերյալ հավաստի ընդհանրացումները: 
Այնուհանդերձ, վերջին տասնամյակներում այդ կոնտեքստում առավել կարևորվում է 
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հատկապես լանդշաֆտային բնական հետազոտություններից մեկի` «գեղագիտական 
լանդշաֆտագիտության» ուղղությունը, որն աշխարհագրական գրականության մեջ 
ձևակերպվել է որպես «գեղագիտական աշխարհագրություն» նոր դիսցիպլին [1]: 

Աշխարհագրական հետազոտությունների այս համատեքստում գեղագիտական 
աշխարհագրության պրագմատիկ նշանակությունը, մեր կարծիքով, պետք է լինի լեռնային  
բնատեխնածին լանդշաֆտների բնապատկերների գեղագիտական առանձնահատ-
կությունների, դրանց զբոսաշրջային նշանակության, ինչպես նաև բնության գեղեցկության 
նկատմամբ մարդկանց ունեցած նախապատվությունների, տարբեր վերաբերմունքի դրանց 
ընկալման ու գնահատման բացահայտումները: Այլ կերպ ասած, գեղագիտական 
աշխարհագրության ուղղությունը անհրաժեշտ է բևեռել հատկապես այդ գիտության 
հիմնարար ուղղություններից մեկի` լեռնային բնատեխնածին լանդշաֆտների գրավչության 
օբյեկտիվ գնահատման վրա: Իսկ դրա համար, մեր հաստատ համոզմամբ, անհրաժեշտ է 
գեղագիտական հիմքի վրա նախօրոք  որոշել գոյություն ունեն արդյոք գեղագիտական 
մշտական արժեքներ, թե դրանք կախված են տարբեր հակումներ ունեցող մարդկանց 
լանդշաֆտի ազդեցության սուբյեկտիվ գնահատականից, այսինքն դրա որոշակի 
տեսանկյունից գնահատման  գործակցից: Այստեղից հետևում է, որ աշխարհագրական 
բնապատկերները որպես  մի հայացքով ընկալվող բնապատկեր տեսնելու առանձնահատ-
կությունների հետազոտությունը պետք է դառնա տվյալ ուղղություններով ուսումնա-
սիրություններ կազմակերպող գիտական  հիմնարկությունների և առանձին մասնագետների   
հիմնական օբյեկտները և առարկաները: Այս կտրվածքով առանձնակի նշանակություն է ձեռք 
բերում  նաև արտածին բնական ու մարդածին, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական գոր-
ծոններից կախված  դրանց առանձին խմբերի մոտ  մտածելակերպի  ստերեոտիպերի  
ձևավորման առանձնահատկությունների,  և իրենց շրջապատում ձևավորված բնատեխ-
նածին լանդշաֆտի նկատմամբ էթնիկական առանձին խմբերի ունեցած վերաբերմունքի 
հետազոտությունները: 

Լեռնային բնատեխնածին լանդշաֆտների տարածական ընկալման ֆենոմենի  տար-
բերությունների ուսումնասիրությունների ժամանակ, անհրաժեշտ է նաև մի կողմից բացա-
հայտել լանդշաֆտների գրավչության առավելագույն և նվազագույն ազդեցությունների տար-
բերությունները մարդկանց վրա, մյուս կողմից բացահայտել նրանց կողմից լանդշաֆտների 
տարածական ընկալման ֆենոմենների տարբերությունների հիմնական պատճառները: 

Վերջին ժամանակներս գիտական հրապարակումների համապարփակ վերլու-
ծությունները ցույց են տալիս, որ արդեն ձևավորվել են լանդշաֆտների տարածական 
ընկալման և գեղագիտական գնահատման երկու հիմնական ուղղություններ. 

1. օբյեկտիվ, 
2. սուբյեկտիվ: 
Առաջին ուղղությունը` օբյեկտիվը ենթադրում է լանդշաֆտների կառուցվածքային 

բնութագրման գեղագիտական գրավչության ցուցանիշների բացահայտման, իսկ երկրորդը` 
բնակչության առանձին խմբերի կողմից լանդշաֆտա գեղագիտական սուբյեկտիվ 
նախասիրությունների հետազոտությունները: 

Առաջինի դեպքում նպատակահարմար է  գեղագիտական գրավչության համար հիմք 
ընդունել տվյալ տարածքում անհրաժեշտ ռեսուրսների առկայությունը, որոնք բացահայտում 
են լանդշաֆտային տարրերի բաղադրամասային վերլուծության արդյունքներով: Դրանց 
դասին կարելի է վերագրել, օրինակ, ռելիեֆի, բուսականության առանձնահատկությունները, 
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բնական և սոցիալ-տնտեսական  նշանավոր օբյեկտները և այլն: Վերլուծությունից հետո 
դրանք  հնարավորինս պետք է գնահատվեն որոշակի բալային համակարգով և ստացված 
արդյունքների հիման վրա դուրս բերել տվյալ տարածքային համալիրի գրավչական 
ինտեգրալ գնահատականները: Հասկանալի է, որ  ինտեգրալ գնահատման համար 
անհրաժեշտ է առանձնացնել երկու հիմնական բաղադրիչներ, որոնք պետք է ձևավորեն 
տվյալ տարածքի բնանկարային արժեքները: Որպես այդպիսի բաղադրիչներ, օրինակ, կարող 
են ընդունվել մակերևույթի կառուցվածքը, անտառները, ճահիճները, դաշտերը, առանձին 
ֆերմաները, տարբեր կառուցապատում ունեցող բնակավայրերը, արդյունաբերական 
օբյեկտները և այլն: 

Անշուշտ, յուրաքանչյուր բաղադրիչ տվյալ դեպքում բնութագրվում է որոշակի 
չափանիշներով, ինչպես օրինակ, ռելիեֆի համար դրա բացարձակ և հարաբերական 
բարձրությունները, լանջերի անկման անկյունները, մակերևույթի խորքային և հորիզոնական 
մասնատվածությունը, հովտաձորակային ցանցի խտությունը, ինչպես նաև ռելիեֆի 
առանձին ձևերի իրարից մեկուսացվածությունը և այլն: 

 Լեռնային բնատեխնածին գեոհամակարգերում  բնապատկերային յուրաքանչյուր 
տարածական միավորի սահմաններում յուրաքանչյուր  բնապատկերի գեղագիտական 
գնահատման համար, անհրաժեշտ է հիմք ընդունել բնապատկերների ավելի մանրամասն ու 
նպատակաուղղված վերլուծության արդյունքները: 

Լեռնային տարածաշրջաններում դիտվող բնապատկերներն անհամեմատ բազմազան 
են: Այստեղ դիտվում են շատ տարաբնույթ պատկերներ, պատկերային առանձին օբյեկտներ 
ու պատկերային բազմազան օբյեկտների միասնություն: Ուստի նման պարագայում դրանց  
գնահատման համար անհրաժեշտ է լինում մշակել յուրաքանչյուրի համար առանձնա-
հատուկ ցուցանիշ: Համեմատաբար ճիշտ գնահատման դեպքում արդյունքում յուրաքանչյուր 
տարածքի համար ստացված ցուցանիշները հնարավորություն կտան խմբավորել դրանք 
որոշակի խմբերի մեջ: 

Դրանցից առաջին խումբը  կարող են կազմել բնապատկերների մեջ ներկայացվող 
օբյեկտները, որոնք կարող են լինել տարբեր չափերի լճերը և լճակները, հետաքրքիր 
պատկերներ ունեցող հին կամ աճող ձորակները, այսինքն՝  բոլոր այն օբյեկտները, որոնք 
ենթակա են քանակական հաշվարկումների: Մյուս խումբը, որը կարելի է ընդունել որպես 
հիմնական  խումբ, պետք է բնութագրի բնապատկերների հիմնական առանձնա-
հատկությունները, ինչպես օրինակ, հեռանկարի խորությունը, նրա բազմապլայնությունը, 
զոնայականությունը, գոտիականությունը, սեզոնային ասպեկտները և այլն: 

Երրորդ խմբի մեջ պետք է ընդգրկել այն  օբյեկտները, որոնք բնապատկերների մեջ 
գեղագիտական գրավչության համար կարող են ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ 
բացասական տպավորություններ: Ակներև է, որ դրանց գումարային ընդհանրություններն 
ըստ նման ձևով առանձնացված չափանիշների, կարող են տալ տվյալ լանդշաֆտի օբյեկտիվ 
գնահատականները: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ նման մեթոդիկա ցանկալի է կիրառել ավելի խոշոր 
տարածքների համար, ինչպես օրինակ ՀՀ ամբողջ տարածքի կամ նրա առանձին խոշոր 
ռեգիոնների համար: 

Լեռնային լանդշաֆտների գեղագիտական գնահատման եղանակ է ընդունվում նաև 
դրանց գնահատման սուբյեկտիվ եղանակը: Այս մեթոդի դեպքում բնապատկերները 
գնահատվում են որպես մեկ ամբողջականություն, որպես նրա բոլոր բաղադրամասերի 
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սինթեզման միջոցով ստացված մեկ կատեգորիա: Սակայն այդ սինթեզման պրոցեսը պետք է  
կատարվի մարդկանց, այսինքն այդ սինթեզին մասնակցող անհատների սուբյեկտիվ  
կարծիքների համապատասխան: 

Չխորանալով այս եղանալի կազմակերպման և անցկացման  մանրամասնությունների 
մեջ նշենք միայն, որ դա չստացավ լայն տարածում: Հայտնի են միայն այս եղանակի 
փորձարարական տարբերակները: 

Բնապատկերագեղագիտական ռեսուրսների նման եղանակով գնահատման համար 
հետազոտվող տարածքներում իրականացվում են նպատակային լուսանկարահանումներ և 
ընտրված գունավոր, տվյալ տարածքին բնորոշ նկարները, այսինքն «տվյալ տարածքին 
բնորոշ բնապատկերներ»: Այնուհետև այդ պատկերները դիտարկվում և գնահատվում են 
գնահատմանը մասնակցող բոլոր անձանց կողմից: Սակայն այս փորձը ցույց է տալիս, որ 
բոլոր մասնակիցները, չնայած ունեցել են համապատասխան գիտելիքներ, որոնք եղել են 
օրինակ, աշխարհագետներ, կենսաբաններ, կենդանաբաններ, բուսաբաններ, երկրաբաններ, 
ինչպես նաև դրանց մոտ այլ մասնագետներ և որոնք ունեցել են փորձ ու հմտություններ, 
այնուհանդերձ նրանք առաջնորդվել են հիմնական մի քանի սեփական մտահղացումներով, 
ինչը այլ գիտնականների կողմից առարկվել և ընդունվել է որպես սեփական մտահղա-
ցումներին տեղիք տալու և դրանց համապատասխան սուբյեկտիվ  գնահատական տալու 
փորձ: 

Գնահատման սուբյեկտիվ  մոտեցումը մի կողմից անառարկելի է, քանի որ 
վերջնական ցուցանիշները ստացվում են մեծ թվով մարդկանց մտածողության արդյունքում, 
սակայն այն մեծ տարածքների գնահատման ժամանակ դժվար է իրականացնել և շատ 
հաճախ օգտագործվող գնահատականները ոչ բոլոր դեպքերում են տալիս լիակատար 
պատկերացումներ  հիմնահարցի  ճիշտ գնահատման վերաբերյալ: Նման պարագաներում 
շատ  տարբեր են լինում նաև կարծիք հայտնողները, որոնք որպես կանոն, ունենում են խիստ 
տարբեր նախասիրություններ և պատկերացումներ գնահատվող երևույթների վերաբերյալ: 
Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, մեզ թվում է, որ տարածքի պատկերա-գեղագիտական 
վերլուծությունների ու գնահատումների համար անհրաժեշտ է բնական հետազոտություններ 
անցկացնել տեղանքի առանձին հատվածներում, ընտրել բնորոշ հանգուցային կետեր ու 
տեղամասեր,  որտեղից հնարավոր կլինի բացահայտել տվյալ տեղերից հստակ ու լավ 
երևացող բնապատկերային կարևոր տիպերը: Ստացված արդյունքների հիման վրա 
բնապատկերները  գնահատել նախօրոք ընդգրկուն բալային սանդղակի միջոցով: Ան-
կասկած, գնահատման նման մոտեցումը նպատակահարմար է իրականացնել լեռնային բնա-
տեխնածին այնպիսի գեոհամակարգերում ինչպիսին մեր հանրապետության տարածքն է: 

Գնահատման նման եղանակի որպես օրինակ մենք առաջարկում ենք իրականացնել 
Վարդանանց լեռնանցքից դեպի Արփայի ավազան, Սևանի լեռնանցքից դեպի Աղստևի 
ավազան, Պուշկինի լեռնանցքից դեպի Ձորագետի ավազան, Որոտանի լեռնանցքից դեպի 
Ակնադաշտ ու նման բնույթի բազմաթիվ այլ բնապատկեր լանդշաֆտա-գեղագիտական 
բնույթի  արժողությունների գնահատման համար: 

Հիասքանչ բնապատկեր է դիտվում, օրինակ Ողջաբերդ գյուղի մոտ կառուցված 
«Չարենցի կամար» հուշարձանից դեպի Արարատյան դաշտ, որի հետին պլանում վեր են 
խոյանում Մեծ և Փոքր Արարատները, դրանց անմիջական դիմաց ոլորապտույտ Արաքսի 
արծաթափայլ հունը, իսկ դեպի աջ բարձրանում են քառագագաթ Արագածը և գեղատեսիլ 
Արայի  լեռը՝ իրենց լավ պահպանված  հրաբխածին  ռելիեֆի  ձևերով  և  մարգագետնային և 
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անտառային փարթամ բուսականությամբ: Անկրկնելի տեսարան է բացվում նաև Գառնիի 
հեթանոսական տաճարից դեպի Ազատ գետի հովտում գտնվող բնական եզակի 
հրաշալիքներից մեկի՝ «Քարերի Սիմֆոնիայի» բազալտի սյունաձև առանձնացումները, իսկ 
դրանից ձախ կողմում ընկած կառուցվածքային (հրաբխային) հետաքրքիր դարավանդը: 
Անկրկնելի տպավորություն է թողնոմ նաև Սոթքի լեռնանցքից դեպի Տրտու (Թարթար) 
գեղատեսիլ հովիտը բացվող լանդշաֆտային բնապատկերը կամ Կարախաչի լեռնանցքից աջ 
ու ձախ կողմերում տարածվող Լոռվա և Աշոցքի դաշտերը՝ նույնպես հրաբխային ծագման 
հարմոնիկ արտահայտող ռելիեֆի ձևերով [3]: 

Անթաքույց հպարտությամբ կարելի է ներկայացնել մեր հանրապետության բնական 
ու մարդածին  բազում այլ  բնապատկերներ, որոնք կարող են ծառայել զբոսաշրջության 
զարգացման համար որպես արժեքավոր ու առանձնահատուկ տեսարաններ [3]: Ուրիշ 
որտե՞ղ, օրինակ երկրաբանական նախասիրություն  ունեցող զբոսաշրջիկը կարող է իր 
կանգնած տեղից չշարժվելով որևէ այլ տեղ, ձախ կողմում դիտել ու շոշափել մեր մոլորակի 
զարգացման ընթացքում ձևավորված  ամենահին՝ այսինքն Արխեյան ու Պրոտերոզոյան 
(յուրաքանչյուրը մոտ 2 մլրդ. տարի հասակ ունեցող) նստվածքային և ձևափոխված ապա-
րատեսակներ, իսկ աջ կողմում՝ ամենաերիտասարդ՝ այսինքն Կայնոզոյան դարաշրջանի  
ամենավերջին՝ հոլոցենում առաջացած հրային ծագման և չորրորդական հասակի 
ժամանակակից փուխր նստվածքները, որոնք ինչպես հայտնի է կան Հրազդան գետահովտի 
աջ և ձախ լանջերին,  Արզական-Բջնի գյուղերի տարածքում: Կամ Ռուսական հարթության 
հարավից՝  Կովկասից մինչև այդ հարթության հյուսիսային վերջավորության Սառուցյալ 
օվկիանոս տարածվող բնական լանդշաֆտային գոտիները մի հայացքով,  կանգնած տեղից 
դիտել մոտ 40-45 կմ հեռավորության վրա տարածվող  այդ նույն լանդշաֆտային բոլոր 
գոտիները, որոնք առկա են Արաքս գետի հունից մինչև Արագածի գագաթը ընկած տարա-
ծության վրա: Բուսաբանության կամ աշխարհագրության նկատմամբ նախասիրություն ունե-
ցող զբոսաշրջիկին հրապուրող այս տարածքը մեր կարծիքով, ամենաարժեքավոր ռեսուրսը 
կարող է համարվել: Ավելի հարուստ են մեր հանրապետության նաև պատմամշակութային 
ռեսուրսները: Այստեղ առկա են նախաքրիստոնեական և հետքրիստոնեական բազմաթիվ 
կոթողներ ու այլ կառույցներ, որոնք անգնահատելի են հատկապես  այդ բնույթի 
նախասիրություններ ունեցող զբոսաշրջիկների համար: 

Հանրապետության կլիմայական պայմանների և մակերևույթի կտրուկ փոփոխութ-
յունները նպաստավոր   պայմաններ են ստեղծում արկածային և լեռնային զբոսաշրջության 
զարգացման համար: Ընդամենը մոտ 30000 կմ2  վրա դիտվում են ջերմային պայմանների 
տարեկան մոտ 800-ի հասնող տատանումներ, որտեղ արևափայլի տևողությունը հասնում է 
մինչև 2700-2800 ժամի: Անշուշտ, սա ամենալավ պայման է արևային լոգանքներ ընդունելու 
համար: Իսկ խստաշունչ և ձյունառատ ձմեռները նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում 
ձմեռային զբոսաշրջության զարգացման համար, երբ ձյան շերտի հաստությունը հաճախ 
հասնում է 1.5-2.0 մետրի [3]: 

Այստեղ պետք է ի նկատի ունենալ նաև այն, որ մարդն իր բնազդով, առհասարակ 
ձգտել է լեռներ, որտեղ նա պատկերացում է հաստատել այնտեղ սպասվող վտանգների 
հաղթահարման իր կամքի արտահայտությունը, իր եսն առաջ տանելու ունակությունները: 

Լեռնային դժվարամատչելի գագաթների հաղթահարելու ձգտումը ենթադրում է նրա 
կամքի հզոր ուժի դրսևորում, վտանգին ընդառաջ գնալու նրա մղումը: 

Չնայած մեր բարձրաբերձ լեռնային համակարգերում էքստրեմալ զբոսաշրջության 
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սիրահարները, առհասարակ ապահովագրված չեն սպասվող վտանգներից, այնուհանդերձ 
նրանք շարունակում են մագլցել անհաս գագաթները և անդնդախոր կիրճերի պատերով, 
դրսևորել իրենց կամքի հզորությունը: Իսկ այդպիսի տեղանք մեր հանրապետության  
լեռնային գեոհամակարգերում ինչպես ասում են «աստված տվել, չի խնայել»: 

Բնական լեռնային միջավայրը, որը զբոսաշրջիկների վրա արտահայտվում է 
լանդշաֆտային բազմազանությամբ, ազդում է համակարգված ձևով: Մարդը  ձգտում է 
օգտվել բնության բոլոր բաղադրամասերից, սակայն ոչ թե իրենց առանձին-առանձին 
դրսևորումներից, այլ ավելի ընդհանրացված ու համակարգված ձևերով: Դա առաջին հերթին 
կարող է ձևավորվել լանդշաֆտային հիմքի վրա, քանի որ լանդշաֆտային ասպեկտը  լայն է 
ու խորը, որտեղ բնությունը  կազմող բաղադրամասերը հանդես են գալիս բնական զոնաների, 
իսկ լեռնային  համակարգերում՝ նաև միասնական, փոխկապակցված ու ներդաշնակ  
ներկայացվող լանդշաֆտային գոտիների  տեսքով:  Մեզ թվում է, որ այդ ներդաշնակությունն 
է, որ առավել շատ է գրավում զբոսաշրջիկներին: Այնտեղ նա ձգտում է փնտրել ու ընտրել 
իրեն  հաճելի ու համապատասխան լանդշաֆտային բաղադրիչը:  

Չխորանալով այս հիմնախնդրի մանրամասնությունների մեջ, փորձենք համառո-
տակի ներկայացնել մեր հանրապետության համեմատաբար փոքր տարածքի վրա 
ձևավորված  լանդշաֆտային գոտիները, որոնք ընդգրկում են սկսած չոր մերձարևա-
դարձայինից մինչև նիվալ գոտին: Անշուշտ զբոսաշրջության նպատակասլաց 
կազմակերպման համար լուրաքանչյուր լանդշաֆտային գոտի ունի իր գրավչությունը՝ 
պայմանավորված անկրկնելի էսթետիկական-գեղագիտական բնապատկերներով: 

Մերձարևադարձային գոտիների  տարբերությունը արևադարձային անապատային 
հավերժական լռություն ունեցող գոտուց, սրանք որոշակի հետաքրքրություն ներկայացնող 
տարածքներ են, որոնք գրավիչ են հատկապես այնտեղ բնակվող բնակչության կենցաղով ու 
անփոփոխ ապրելակերպով [2]: 

Չոր և խոնավ տափաստանային գոտին համարվում է  բնակության համար 
անենանպաստավորը: Մարդ-բնություն հարաբերություններում  սրանք մարդուն տալիս են 
ավելի շատ, քան ստանում են իրենք: Սակայն տափաստանը մարդու և բնության 
ներդաշնակության ամենակլասիկ օրինակն է, այլ կերպ ասած բնականի և բանականի 
համերաշխության կայացած ներդաշնակ վայր: Տափաստաններում կլիման առողջարար է, 
ամառները երկար, աշունը ոսկեզոծ ու տաք, ձմեռները ձնառատմ իսկ դաշտերը բուրմունք 
տարածող: Այս տարածքներում  ամենուրեք  ներդաշնակ է հատկապես հանգստի, 
ագրոզբոսաշրջության, գյուղական տուրիզմի զարգացման անսպառ հնարավորություններով: 

Լեռնատափաստանային գոտին  համարվում է մշտական խաղաղության ու անդորրի 
միջավայր: ՀՀ անտառները տարբեր են նրա հյուսիսում և հարավում: Հյուսիսային ան-
տառները լայնատերև են, զով ու շատ հարուստ որսակենդանիներով: Դրանք անգնահատելի 
են հատկապես օդի մաքրությամբ, կլիմայի մեղմությամբ: 

Բոլորովին այլ է պատկերը  բարձր լեռնային գոտում: Այստեղ տարածվում են վայրի 
գեղեցկություն ունեցող բնական օազիսներն իրենց կուսական պատկերներով: Դրանք այն 
տարածքներն են, որտեղ հեշտ է մեկուսանանալը: Որպես կանոն  լեռնային այս շրջանները 
հարուստ են նաև կենարար, քաղցրահամ աղբյուրներով, հանքային ջրերով, ջրվեժներով ու 
գահավիժող գետերով: 
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Յուրատեսակ է նաև այստեղի բնակիչների կենցաղն ու ապրելակերպը: Նրանք 
մաքուր են ու անմիջական, բարի ու ստեղծագործ:  Այդ ամենը մարդկային հոգուն պարգևում 
է անսահման հանգիստ: 

Այս նկարագրությունից պարզ է դառնում, որ մեր երկրում կազմակերպվող 
զբոսաշրջությունը, մարդկանց հանգստի կազմակերպման, ազատ ժամանակի 
նպատակասլաց տնօրինման լավագույն միջավայր կարելի է համարել: 
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ПЕЙЗАЖНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ КАК 
ОСОБЫЙ  ТУРИСТСКИЙ РЕСУРС РА 
                                                                             Д. Г. Карапетян- АГПУ 

 
Ключевые слова: ландшафт, пейзаж, эстетическая география, эстетическая оценка 
ландшафтов, природно-техногенная геосистема, природные туристские ресурсы. 
Аннотация. В статье рассматривается пейзажно-эстетическая привлекательность природно- 
техногенных ландшафтов для организации различных видов туристической деятельности в РА. На 
основании результатов исследований представлены конкретные положения для организации 
наиболее  целособразных для РА видов туризма как в  летнее время года, так и  в зимний период. 
Дана также оценка отдельных природных и социально-экономических компонентов для 
эстетического восприятия различных пейзажей горных ландшафтов. 

 
 

LANDSCAPE-AESTHETIC  PREREQUISTES OF MOUNTAIN LANDSCAPES AS A 
SPECIAL TOURIST RESOURCE OF THE RA 

D.G.Karapetyan, master 
 

Keywords: landscape, landscape, aesthetic geography, aesthetic assessment of landscapes, natural and 
technogenic geosystem, natural tourist resources. 
Annotation: The article considers the landscape-aesthetic appeal of natural and man-made landscapes for 
organizing various types of tourist  activities in the Republic of Armenia. Based on the results of field 
studies, specific provisions are given for organizing the most appropriate types of tourism in the summer 
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and in the winter. It also provides an assessment of individual natural and socio-economic components for 
aesthetic perception of various mountain landscapes. 

 
 

ՌԵԿՐԵԱՑԻԱՅԻ ԲՈՒԺԻՉ-ԿՈՒՐՈՐՏԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Գ.Ռ. Թովմասյան, տ.գ.թ., ՀՊՏՀ  
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Բանալի բառեր. տուրիզմ, ռեկրեացիա, կուրորտային ռեսուրս, սանատոր, բուժիչ-
առողջարարական տուրիզմ, մրցունակություն: 

Ռեկրեացիոն գործունեությունը ազատ ժամանակ անձի գործունեությունն է` ուղղված 
ֆիզիկական ուժերի վերականգնմանը, բազմակողմանի զարգացմանը: Առանձնացնում են 
ռեկրեացիոն գործունեության հասարակական գործառույթների 3 մեծ խումբ. 

1. բժշկական-կենսաբանական, որը երկու մասից է բաղկացած` բուժում և վերա-
կանգնում: Առողջարանային բուժումն անհրաժեշտ է մարդկանց առողջության վերա-
կանգնման համար, ինչպես նաև առողջ մարդկանց` հոգնածությունից դուրս գալու, 
աշխատունակությունը բարձրացնելու համար, 

2. սոցիալ-մշակութային գործառույթներ` ուղղված անձի բազմակողմանի և ներդաշնակ 
զարգացմանը, 

3. տնտեսական գործառույթներ, որոնք կապված են անձի դերի հետ` որպես հասա-
րակության հիմնական արտադրողական ուժի, ռեկրեացիոն պահանջմունքների բա-
վարարման տնտեսական ձևերի առանձնահատկությունների և ռեկրեացիոն գործունեության 
կազմակերպման միջոցով որոշ տնտեսական խնդիրների լուծման հետ: Այդպիսի խնդիր-
ներից են` բնակչության զբաղվածության մակարդակի բարձրացումը, սպասարկման ոլորտի 
զարգացումը, բնակչության եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշռումը և այլն: Տնտեսական 
պահանջները (արտադրողական ուժերի զարգացում, աշխատանքի արտադրողականության 
բարձրացում, համախառն արդյունքի աճ) թելադրում են ռեկրեացիոն գործունեության 
կազմակերպման անհրաժեշտությունը և որոշում են բժշկական-կենսաբանական և սոցիալ-
մշակութային գործառույթների կառուցվածքը և առաջնահերթությունները [7, էջ 5, 10-12; 8, , 
էջ 45; 9, , էջ 13]: 

Ըստ նպատակի առանձնացնում են ռեկրեացիայի հետևյալ տեսակները.  
 բուժիչ-կուրորտային (օգտագործվում են հետևյալ ռեկրեացիոն ռեսուրսները` 

կլիմայաբուժական, բալնեոլոգիական, ցեխաբուժական),  
 վերականգնողական և սպորտային (սպորտ, լող, դահուկային սպորտ, ջրային 

սպորտ, որս, ձկնորսություն, լեռնագնացություն և այլն),  
 ճանաչողական (բնական, պատմամշակութային) [9, էջ 24-26]: 

Ռեկրեացիոն ռեսուրսները բնական և պատմամշակութային համալիրներն ու դրանց 
տարրերն են, որոնք նպաստում են մարդու ֆիզիկական և հոգևոր ուժերի, նրա առողջության 
և աշխատունակության վերականգնմանը և զարգացմանը: Ռեկրեացիոն ռեսուրսների հիմ-
նական տեսակներն են՝ լանդշաֆտային, կլիմայական, ջրային, բուսական, կենդանական 
աշխարհի, լողափային, բալնեոլոգիական, բուժիչ ցեխերի, ճանաչողական (էքսկուրսիոն և 
պատմամշակութային) օբյեկտներն ու տարրերը [7, էջ 37, 41-44]: 

Ռեկրեացիայի ամենատարածված տեսակներից է բուժիչ-կուրորտային տեսակը, որի 
ժամանակ մարդիկ այցելում են առողջարաններ՝ առողջարանային բուժման և վերա-
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կանգնողական հանգստի համար: Ռեկրեացիայի բուժիչ-կուրորտային տեսակի զարգացման 
համար ՀՀ-ն ունի մեծ ռեսուրսային ներուժ: ՀՀ Առողջապահության նախարարության 
«Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ը 
Հայաստանում առանձնացրել է 10 կուրորտային գոտիներ, որոնք ունեն  առողջարանային-
վերականգնողական զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ բոլոր բնական 
բուժիչ ռեսուրսները` հանքային ջրեր, բուժիչ ցեխեր և տորֆեր, կլիմայաբուժության 
կազմակերպման համար բարենպաստ կլիմայական պայմաններ: Ըստ այդմ Հայաստանի 
կուրորտային գոտիների հիմնական բուժիչ գործոններն են [6, էջ 124-133]. 

1. Արզնի հանքաջրաբուժական կուրորտ: Սրա հիմնական բուժիչ գործոններն են` 
միջլեռնային շղթայի հարմարավետ լանդշաֆտային-կլիմայական պայմանները և բուժիչ, 
սառը հանքային ջրերը, 

2. Դիլիջանի լեռնակլիմայական, հանքաջրաբուժական կուրորտ, որի հիմնական բուժիչ 
գործոններն են` լեռնային շղթայի բարենպաստ լեռնաանտառային կլիմայական 
պայմանները և սառը, ածխաթթվային, բուժիչ հանքային ջրերը, 

3. Հանքավան-Մարմարիկի հանքաջրաբուժական կուրորտ: Սրա հիմնական բուժիչ 
գործոններն են. բարձր լեռնային գոտու բարենպաստ լանդշաֆտակլիմայական 
պայմանները` (մաքուր օդը` հարուստ թթվածնով և անտառային հոտով, ինչպես նաև 
ջերմային, ածխաթթվային հանքային ջրերը), 

4. Բջնի - Արզական - Աղվերանի բալնեոկլիմայական կուրորտ: Սրա հիմնական բուժիչ 
գործոններն են. մեղմ բարենպաստ կլիման, հարուստ անտառային ծածկը, բազմաթիվ 
հանքային աղբյուրները` տարբեր ֆիզիկաքիմիական, գազային բաղադրությամբ, 

5. Ստեփանավան-Գյուլագարակի լեռնակլիմայական, հանքաջրաբուժական կուրորտ: 
Սրա հիմնական բուժիչ գործոններն են. չափավոր սառը, անտառային կլիման, հարուստ 
բուսականությունը, անտառային զանգվածը, մաքուր օդը, ածխաթթվային հանքային ջրերը, 

6. Ծաղկաձորի լեռնակլիմայական կուրորտ: Սրա հիմնական բուժիչ գործոններն են. 
բարենպաստ լեռնաանտառային կլիման, հսկայական անտառային ծածկի և լեռնային 
մարգագետինների առկայությունը,  թեթև իոններով օդի հագեցվածությունը և էկոլոգիապես 
մաքուր մթնոլորտային օդում թթվածնի բարձր պարունակությունը, 

7. Սյունիքի լեռնակլիմայական կուրորտ: Սրա հիմնական բուժիչ գործոններն են` 
բարենպաստ կլիման, հանքային ջրերի աղբյուրները, 

8. Լոռու կուրորտային գոտի: Սրա հիմնական բուժիչ գործոններն են. բարենպաստ 
լեռնաանտառային կլիման, հանքային ջրերի աղբյուրները, բուժիչ տորֆի հանքաշերտերը, 

9. Սևանա լճի ավազանի բալնեոկլիմայական կուրորտային գոտի, որի հիմնական 
բուժիչ գործոններն են. բարենպաստ լանդշաֆտա-կլիմայական պայմանները, հանքային 
ջրերի աղբյուրները, բուժիչ տորֆի հանքաշերտերը, 

10. Ջերմուկի կլիմայաբալնեոլոգիական կուրորտ: Սրա հիմնական բուժիչ գործոններն 
են չափազանց ջերմային, ածխաթթվային, հանքային ջրերը և բարձր լեռնային, անտառային 
կլիման: 

Այս կուրորտային գոտիներում գործող առողջարաններում բուժում են մի շարք հիվան-
դություններ (ընդհանուր առմամբ ՀՀ-ում կա 14 առողջարան):  Ջերմուկում գործող առող-
ջարաններում բուժում են աղեստամոքսային, նյարդային, միզասեռական, գինեկոլոգիական, 
շնչառական, հենաշարժական համակարգի հիվանդություններ, նյութափոխանակության 
խանգարումներ, և այլն: Արզնիի առողջարանում բուժում են սրտի իշեմիկ հիվանդություն 
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ինֆարկտից հետո, առաջին և երկրորդ աստիճանների հիպերտոնիա, արյունատար անոթ-
ների աթերոսկլերոզ,  գլխուղեղի արյան շրջանառության խախտումներ, ինսուլտի հետևանք-
ներ: Հանքավանի առողջարանում բուժում են աղեստամոքսային, գինեկոլոգիական, լյարդի, 
հենաշարժական ապարատի, նյարդային համակարգի,  ստոմատոլոգիական և տարբեր 
մանկական հիվանդություններ: Վանաձորի առողջարանում բուժում են աղեստամոքսային, 
գինեկոլոգիական, ծայրամասային նյարդային համակարգի,  հենաշարժական ապարատի,  
շագանակագեղձի բորբոքման, ողնաշարի, ստոմատոլոգիական հիվանդություններ, 
ռադիկուլիտ: Սևանի առողջարանում բուժում են ալերգիկ, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի,  
ծայրամասային նյարդային համակարգի,  հենաշարժական ապարատի, ողնաշարի,  քիթ-
կոկորդ-ականջի,  օրթոպեդիկ հիվանդություններ, բրոնխային ասթմա, հայմորիտ:  

Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ Հայաստանի կուրորտային գոտիներից ոչ բոլորում կան 
առողջարաններ, իսկ գործողները ցածր սեզոնին աշխատում են թերբեռնված, կամ 
ընդհանրապես չեն աշխատում:  

Ընդհանուր առմամբ, հանրապետության տարածքում կան տարբեր տեսակի, որակական 
հատկանիշների, տաք և սառը հանքային ջրերի մի քանի հարյուր ելքեր, աղբյուրներ: Այստեղ 
հանքային ջրերի աղբյուրների առաջացումը, բազմազանությունը, որակական 
հատկանիշները, խոշոր պաշարները պայմանավորված են Հայկական լեռնաշխարհի ակտիվ 
սեյսմիկությամբ, երկրաբանական կառուցվածքի բարդությամբ, երկրակեղևի շերտերի 
տեկտոնական տեղաշարժերի յուրահատկություններով: Հանրապետության հանքային 
աղբյուրների ջրերի ջերմաստիճանը տատանվում է 4-64 աստիճանների սահմաններում, 
սակայն գերակշռում են մինչև  20 աստիճան ջերմություն ունեցող աղբյուրները: Ամենից 
բարձր որակական հատկանիշներ ունեցող և 64 աստիճանի  հասնող տաք հանքային ջրեր 
ունեն Ջերմուկի աղբյուրները: Հանքային ջրի ջերմաստիճանը կապված է այն հանգամանքի 
հետ, թե այդ ջրերը որքան խորության վրա են թափանցում դեպի երկրակեղև և որքան են 
դրանք մոտ դեռևս չսառած մագմատիկ հրաբխային օջախներին: Եթե հանրապետության 
տարածքում ամենատաք հանքային ջրի աղբյուրները Ջերմուկի հանգույցում են, ապա 
ամենասառը աղբյուրները Սևանի ավազանում են, հատկապես Գավառի հանգույցում [4, էջ՝ 
112]: Ըստ մասնագետների՝ մեր երկրի ընդերքից օրական հնարավոր է դուրս բերել 22 հազար 
խ/մ կամ 22 մլն լիտր հանքային ջուր, սակայն հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 
օգտագործվում է հանքային ջրի պաշարների միայն 2%-ը: Նշենք նաև, որ Հայաստանում 
պաշտոնական տվյալներով կա 200-ից ավելի հանքային ջրի աղբյուր, սակայն օգտագործման 
իրավունք են ստացել դրանցից միայն 25-ը [3]: 

Ռեկրեացիոն ներուժի գնահատման եղանակներն են՝ բժշկական- կենսաբանական 
(կուրորտագետների կողմից կուրորտային ռեսուրսների բժշկական գնահատականը, 
այսինքն` դրանց ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա), հոգեբանական-գեղագիտական 
(մարդու վրա բնական լանդշաֆտի զգայական ազդեցությունը` կախված լանդշաֆտի 
կառուցվածքից, բնապատկերի տարրերի բազմազանությունից), տեխնիկական 
(կուրորտներում առողջարանների կառուցման ինժեներական հնարավորությունները) [7, էջ 
46-52]: Բնական կուրորտային ռեսուրսների ռեկրեացիոն օգտագործման արդյունքում 
բարձրանում է մարդկանց աշխատունակությունը, նվազում է հիվանդացության ցուցանիշը, և 
այլն, այսինքն՝ սոցիալական արդյունքը վերածվում է տնտեսականի այլ ոլորտներում 
(աշխատունակության բարձրացումը մեծացնում է աշխատանքի արտադրողականությունը, 
նվազեցնում հիվանդությունների թիվը, առողջապահության ծախսերը, և այլն): ՀՀ-ն ունի 
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բոլոր հնարավորությունները բուժիչ-կուրորտային ռեկրեացիայի կամ առողջարանային զբո-
սաշրջության զարգացման համար (ՀՀ կուրորտներն ունեն բժշկական-կենսաբանական, 
հոգեբանական-գեղագիտական, աշխարհագրական, էկոլոգիական բարձր արժեքներ): 

 
Գծապատկեր 1. ՀՀ ներքին և ներգնա զբոսաշրջիկների թիվը, 2010-2016 թթ. [5] 

 
Սակայն նշենք, որ ՀՀ-ում առողջարանային զբոսաշրջիկների թիվն առանձին չի հրա-

պարակվում: Հրապարակվում է միայն ՀՀ ներգնա և ներքին զբոսաշրջիկների ընդհանուր 
թիվը (գծապատկեր 1), որում զբոսաշրջության նպատակների մեջ առանձնացվում է 
հանգստի և ժամանցի նպատակով ճամփորդող զբոսաշրջիկների թիվը (աղյուսակ 1): 

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկեր 1-ում՝ 2016թ. ՀՀ է ժամանել 1259657 զբոսաշրջիկ 
(2015թ. համեմատ ցուցանիշն աճել է 5.7%-ով) [1, էջ 88]: 2016թ. ներքին և ներգնա 
զբոսաշրջիկների ճանապարհորդության նպատակը եղել է հետևյալը. 

Աղյուսակ 1. Զբոսաշրջությունն ըստ նպատակի, 2016թ. [1, էջ՝ 89-90] 
Ճանապարհորդության 

նպատակը 
ՀՀ ներգնա զբոսաշրջիկներ, 

տեսակարար կշիռը, % 
ՀՀ ներքին զբոսաշրջիկներ, 

տեսակարար կշիռը, % 
գործնական 31.9 17.5 
հանգիստ և ժամանց 49.8 71.1 
կրթություն 0.0 - 
բուժում 0.3 5.9 
այլ նպատակներ 18.1 5.5 

 
Աղյուսակից ակնհայտ է, որ զբոսաշրջիկների մեծ մասի նպատակը եղել է հանգիստն ու 

ժամանցը: Այսինքն կարող ենք ասել, որ ՀՀ ներքին և ներգնա զբոսաշրջիկների հիմնական 
նպատակը ռեկրեացիոն հանգիստն է:  

Ըստ Ճանապարհորդության և զբոսաշրջության համաշխարհային խորհրդի հրա-
պարակումների` ՀՀ-ում զբոսաշրջության համախառն ներդրումը ՀՆԱ-ում 2016թ. կազմել է 
736.0 մլրդ դրամ (ՀՆԱ-ի 14%-ը): Զբոսաշրջության մեջ զբաղվածների թիվը 2016թ. կազմել է 
143.5 հազար մարդ (ընդհանուր զբաղվածների 12.5%-ը) [11, p. 1]: Ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների` 
2015թ. ՀՀ-ում եղել է 523 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ (դրանք ներառում են 
հյուրանոցները, հյուրանոցային հանգրվանները, առողջարանները, հանգստյան տները և 
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այլն)` 8443 հյուրանոցային համարներով [2, էջ՝ 191]: 
Ըստ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից հրապարակված «2017թ. 

զբոսաշրջության մրցունակության զեկույցի»՝ Հայաստանը 136 երկրների շարքում զբաղեցրել 
է 84-րդ տեղը` 3,5 գործակցով (2015թ. զբաղեցրել է 89-րդ տեղը) [10, էջ 84-85]: 2017թ.  
զբոսաշրջության ոլորտի ամենամրցունակ երկրներ են համարվել Իսպանիան, Ֆրանսիան և 
Գերմանիան: Բնական ռեսուրսների ցուցանիշով Հայաստանը զբաղեցրել է 89-րդ տեղը, 
շրջակա միջավայրի կայունության ցուցանիշով՝ 102-րդ: Մարտահրավերների թվում են՝ 
բնական ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի ընդհանուր վիճակի ու պահպանման ցածր 
մակարդակը, զբոսաշրջության առաջխաղացմանն ուղղված մարքեթինգի և բրենդինգի ցածր 
արդյունավետությունը, ավիատոմսերի բարձր գները և օդանավակայանի վճարները, 
անձնակազմի վերապատրաստման ցածր աստիճանը, որակյալ աշխատուժ գտնելու 
դժվարությունը, և այլն: 

Ընդհանրացնելով վերը բերված վերլուծության արդյունքները,  կարող ենք փաստել, որ 
ՀՀ աշխարհագրական դիրքը, լանդշաֆտի առանձնահատկությունները, բարենպաստ կլիմա-
յաբուժական պայմանները, հանքային ջրերի առկայությունը հիմք են ծառայում ՀՀ-ում 
ռեկրեացիայի բուժիչ-կուրորտային տեսակի և առողջարանային-վերականգնողական 
զբոսաշրջության զարգացման համար: Ուստի ՀՀ-ում այս ոլորտի զարգացման նպատակով 
անհրաժեշտ է՝  

1. մշակել և իրագործել կուրորտային գոտիների զարգացման ծրագրեր՝ հիմնվելով 
յուրաքանչյուր վայրի ռեկրեացիոն ներուժի վրա;  

2. իրականացնել մարքեթինգային միջոցառումներ՝ ՀՀ ռեկրեացիոն զբոսաշրջային 
արդյունքը միջազգային զբոսաշրջային շուկաներում ներկայացնելու համար;  

3. բարելավել ոլորտի վիճակագրական հաշվառումը, զբոսաշրջային ծառայությունների 
գին-որակ ցուցանիշները, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների որակը, և այլն: 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-КУРОРТНОЙ РЕКРЕАЦИИ В РА 
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Ключевые слова: туризм, рекреация, курортный ресурс, санаторий, лечебно-оздоровительный 
туризм, конкурентоспособность. 
Аннотация. Рекреация подразумевает лечебно-оздоровительный отдых в сочетании с природной 
и культурной когнитивной функцией. Виды рекреации – лечебно-курортный, оздоровительный, 
спортивный, познавательный. В статье рассматривается текущее состояние сферы туризма в РА, 
индекс конкурентоспособности туризма и существующие проблемы. Проанализированы 
ресурсные возможности развития лечебно-курортной рекреации, предпосылки ee развития  и 
оценка рекреационного потенциала  РА. Представлен ряд предложений для развития лечебно-
курортной рекреации в РА. 

 
 

THE OPPORTUNITIES OF DEVELOPMENT OF THE SPA-RESORT TYPE OF 
RECREATION IN THE RA 
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Keywords: tourism, recreation, resort resource, health resort, spa-resort tourism, competitiveness 
Annotation: Recreation is considered to be spa-resort, rehabilitative rest, combined with the 

cognitive (natural, cultural) function. The types of recreation are: spa-resort, sports-rehabilitative and 
cognitive. The article discusses the current state of tourism sphere, the tourism competitiveness index and 
the existing problems in the RA. The resource possibilities for the development of  spa-resort recreation, 
its development bases are analyzed and the recreational capacity of  the RA is estimated. Some 
recommendations are presented for spa-resort recreation development in the RA.  
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Բանալի բառեր.  ռեկրեացիա, բնական պայմաններ, բնական ռեկրեացիոն ռեսուրսներ, 
բնառեկրեացիոն ներուժ, գնահատում, բժշկակենսաբանական գնահատում, հոգեբա-
նագեղագիտական գնահատում, տեխնոլոգիական գնահատում: 
           Արդի ժամանակաշրջանում ռեկրեացիայի դերն ու նշանակությունն աճում է 
բավականին արագ տեմպերով: Այն համարվում է տնտեսության ամենաեկամտաբեր 
ճյուղերից մեկը: Ռեկրեացիոն գործունեության արդյունավետ կազմակերպումը ցանկացած 
երկրի համար ունի առանցքային նշանակություն, քանզի նպաստում է բնակչության 
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ֆիզիկական, հոգևոր և ինտելեկտուալ ուժերի վերականգնմանը, աշխատանքի 
արտադրողականության բարձրացմանը և առողջ հասարակության ձևավորմանը: 
     Ռեկրեացիա տերմինը գիտական շրջանառության մեջ է մտել ԱՄՆ – ում 19-րդ դարի 90-
ական թվականների վերջին: Դրա ի հայտ գալը կապված էր աշխատանքային օրվա 
նորմավորման, երկրորդ հանգստյան օրվա և ամառային արձակուրդների տրամադրման 
հետ, ինչի արդյունքում մարդկանց մոտ ձևավորվեց ազատ ժամանակ: «Ռեկրեացիա» 
տերմինն առաջացել է  լատիներեն recreato բառից, որը թարգմանաբար նշանակում է 
վերականգնում: Այս ֆենոմենն ուսումնասիրության օբյեկտ է հանդիսանում մի շարք 
մասնագետների համար, այդ թվում աշխարհագետների, կենսաբանների, բժիշկների, 
սոցիոլոգների, էկոլոգների, տնտեսագետների և այլն [5, էջ 37]:  
       Մինչ օրս գիտական գրականության մեջ չկա ռեկրեացիայի մեկ միասնական սահմանում: 
Գոյություն ունեն տարբեր մոտեցումներ, որոնք կարելի է միավորել երեք խմբերում. 

1. ռեկրեացիան մարդու ֆիզիկական, ինտելեկտուալ և էմոցիոնալ ուժերի ընդլայնված 
վերարտադրությունն է, 

2. ռեկրեացիան ազատ ժամանակի ինդուստրիայի ամենաարագ զարգացող 
սեգմենտներից մեկն է, 

3. ռեկրեացիան ցանկացած գործունեություն կամ  նույնիսկ անգործություն է՝ ուղղված 
մարդու ուժերի վերականգնմանը, որը կարող է իրականացվել թե՛ մշտական 
բնակության վայրում, թե՛ դրա սահմաններից դուրս:   

     ՀՀ-ում առկա են ռեկրեացիոն ոլորտի զարգացման լայն հնարավորություններ: Մեր 
հանրապետությունն աչքի է ընկնում բնական և պատմամշակութային ռեսուրսների 
յուրօրինակ համալիրով, ինչը հանդիսանում է մեր աշխարհագրական դիրքի և պատմական 
ճակատագրի արդյունք  և զարգացման մեծ հեռանկարներ է ստեղծում: ՀՀ-ի համար 
ռեկրեացիան կարող է դառնալ <<փրկող օղակ>>, քանի որ ԽՍՀՄ –ի փլուզումից հետո 
արդյունաբերությունը գտնվում է կաթվածահար վիճակում, իսկ գյուղատնտեսության 
զարգացման տեմպերն ու օրեցօր դատարկվող գյուղերը վկայում են, որ ստեղծված 
իրավիճակից դուրս գալու ելքը երրորդային սեկտորի զարգացումն է: Սակայն հարկ է նշել, որ 
այս ոլորտում հաջողություն գրանցելու համար դեռ շատ անելիքներ կան: ՀՀ – ի ռեկրեացիոն 
ներուժն այժմ միայն չնչին չափով է օգտագործվում, ինչի հիմնական պատճառն առկա 
ներուժի օգտագործման համապատասխան ծրագրերի բացակայությունն է և ֆինանսա-
վորման ոչ պատշաճ մակարդակը: 

     Ռեկրեացիոն առումով համեմատաբար ակտիվ շրջանները գտնվում են ՀՀ-ի 
կենտրոնական մասում, չնայած այն բանին, որ եզրային դիրք ունեցող մարզերն ունեն շատ 
մեծ ռեկրեացիոն ներուժ: Այդպիսի մարզ է նաև Լոռին, որն աչքի է ընկնում ինքնատիպ 
բնաշխարհով և այն խելամիտ օգտագործելու դեպքում կարելի է Լոռին վերածել ոչ միայն 
ներքին, այլև ներգնա զբոսաշրջության գրավիչ դեստինացիայի: 

     Լոռու մարզը ձգվում է ՀՀ-ի հյուսիսում: Զբաղեցնում է ՀՀ տարածքի 12.6 % -ը, որով 
զիջում է միայն Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերին: Մարզի տարածքը գրեթե համընկնում 
է Լոռի-Փամբակի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանին: Ընդհանուր առմամբ մարզի աշխար-
հագրական դիրքը նպաստավոր է: Նրա տարածքի կենտրոնական մասով անցնում է Հա-
յաստանի գլխավոր երկաթուղին և ավտոմայրուղին, որոնք հյուսիսային ուղղությամբ մարզին 
ելք են տալիս դեպի Վրաստան ու սևծովյան նավահանգիստներ, իսկ արևմտյան ուղղությամբ՝ 
Գյումրիի միջոցով դեպի Թուրքիա, ինչպես նաև՝ դեպի մայրաքաղաք Երևան [1, էջ 5]: 
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     Լոռու մարզը դեստինացիայի վերածելու համար նախևառաջ անհրաժեշտ է 
բացահայտել և գնահատել առկա ռեկրեացիոն ներուժը, ինչը հնարավորություն կտա գտնել 
վերջինիս արդյունավետ օգտագործման ուղիները: Սույն աշխատանքի նպատակն է վերլուծել 
մարզի բնառեկրեացիոն ներուժը և բացահայտել դրա ռացիոնալ օգտագործման հնարավոր 
տարբերակները: 

     Տարածքի բնառեկրեացիոն ներուժը ձևավորվում է բնական ռեսուրսների և բնական 
պայմանների ամբողջությունից: Լայն իմաստով ներուժն իրենից ներկայացնում է առկա 
ռեսուրսների և գործոնների ամբողջություն, որը կարող է օգտագործվել որոշակի 
նպատակով: Վ. Միշենկոն բնառեկրեացիոն ներուժը սահմանում է որպես տնտեսական 
ներուժի կարևոր բաղկացուցիչ, և տվյալ պահին հայտնի բնական բոլոր տիպի ռեսուրսների 
ամբողջություն, որը օգտագործվում է կամ կարող է օգտագործվել մոտ ապագայում [7, էջ 10]:  
Ըստ Մ. Նուդելմանի բնառեկրեացիոն ներուժը բնական ներուժի մի մասն է, իսկ ռեկրեացիոն 
ոլորտի ներուժը ներառում է այն բնական ռեսուրսները, որոնք ներգրավված են ռեկրեացիոն 
գործունեության կազմակերպման գործընթացում [8, էջ 20]: Ս. Բոգոլյուբովան բնա-
ռեկրեացիոն ներուժը դիտարկում է որպես կոնկրետ շրջանի բնական հնարավորությունների 
ամբողջություն [3, էջ 78]: Բոլոր սահմանումներում էլ առանցքային հասկացություններ են 
բնական ռեսուրսները և պայմանները: 

   Որպես տնտեսության ճյուղ և գործունեության ձև՝ ռեկրեացիան վերաբերում է գոր-
ծունեության այն ձևերին, որոնք ունեն վառ արտահայտված ռեսուրսային կողմնորոշվածու-
թյուն: Բնական ռեկրեացիոն ռեսուրսների տակ հասկանում ենք բնական միջավայրի օբյեկտ-
ներ և երևույթներ, որոնք առանձնանում են իրենց ինքնատիպությամբ, գեղագիտական գրավ-
չությամբ և կարող են օգտագործվել հանգստի, տուրիզմի և բուժման նպատակով [6, էջ 39]: 

     Սկզբնական շրջանում բնական միջավայրի բաղադրիչները հանդես են գալիս որպես 
ռեկրեացիոն գործունեության կազմակերպման պայման: Անցումը պայմանից դեպի ռեսուրս 
տեղի է ունենում հետևյալ սխեմայով [2, էջ 37] . 

1. բնական միջավայրի բաղադրիչները հանդես են գալիս զուտ որպես բնական 
գոյացություններ, այսինքն՝ ռեկրեացիոն պահանջարկի բացակայության պատճառով 
դրանք չունեն ռեսուրսի կարգավիճակ, 

2. ձևավորվում է ռեկրեացիոն պահանջարկ, որը առաջացնում է բնական միջավայրի 
բաղադրիչների ուսումնասիրման և գնահատման անհրաժեշտություն, 

3. հասարակական պահանջմունքների ազդեցությամբ և ներդրվող աշխատանքների ու 
միջոցների արդյունքում բնության առավել արժեքավոր բաղադրիչները վերածվում են 
ռեսուրսների, 

4. ռեկրեացիոն պահանջարկի մեծացման արդյունքում նույնիսկ պակաս նպաստավոր 
բաղադրիչները վերածվում են ռեսուրսների: 

     Բնական պայմանների և ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման տեսանկյունից 
մեծապես կարևորվում է գնահատման դերը: Ըստ Միրոնենկոյի՝ գնահատման գործընթացը 
բաղկացած է հետևյալ փուլերից [6, էջ 40] . 

1. գնահատման օբյեկտի առանձնացում, որը կարող է հանդես գալ բնական համալիրի, 
դրա առանձին բաղադրիչների կամ հատկությունների տեսքով, 

2. գնահատման սուբյեկտի առանձնացում, որի տեսանկյունից կատարվում է 
գնահատումը, 

3. գնահատման չափորոշիչների առանձնացում՝ կախված հետազոտության մասշտաբից 
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ու նպատակից, 
4. գնահատման սանդղակի պարամետրերի մշակում: Առավել հաճախ կիրառվում է 

գնահատման հնգաստիճան սանդղակը` հետևյալ աստիճաններով՝ առավել նպաս-
տավոր, նպաստավոր, չափավոր նպաստավոր, քիչ նպաստավոր և անբարենպաստ: 

     Ռեկրեացիոն աշխարհագրության շրջանակներում մշակվել է բնառեկրեացիոն ռե-
սուրսների գնահատման երեք հիմնական տիպ՝ (բժշկակենսաբանական, հոգեբանա-
գեղագիտական և տեխնոլոգիական) [2, էջ 43]:  

Այժմ վերլուծենք Լոռու մարզի բնառեկրեացիոն ռեսուրսներն ըստ վերոնշյալ 
տիպերից յուրաքանչյուրի: 
     Բժշկակենսաբանական տիպ: Գնահատման այս տիպն արտացոլում է բնական 
գործոնների ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա, ինչպես նաև դրանց հարմարավե-
տությունը ռեկրեանտի օրգանիզմի համար: Այս պարագայում առաջնային դերը պատկանում 
է կլիմային: Կլիման այս կամ այն վայրին բնորոշ եղանակների բազմամյա ռեժիմն է: Կլիմայի 
ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա դրսևորվում է կոնկրետ եղանակի միջոցով, որի տակ 
հասկանում ենք միմյանց հետ փոխկապակցված օդերևութաբանական էլեմենտների և 
երևույթների համալիր: Կլիմայի ռեկրեացիոն գնահատման ժամանակ ուսումնասիրվում է 
մարդու օրգանիզմի վիճակի և օդերևութաբանական երևույթների ազդեցության փոխադարձ 
կապը: Ներկայումս բացի ֆիզիկական ազդեցությունից մեծ կարևորություն է տրվում նաև 
եղանակի հոգեբանական ազդեցությանը: Բավականին երկար ժամանակ ուսումնասի-
րություններն ուղղված էին եղանակի առանձին բաղադրիչների ու երևույթների ազդեցության 
գնահատմանը, սակայն գնահատման այդ ձևն աչքի չէր ընկնում բարձր արդյունա-
վետությամբ, քանի որ մարդու օրգանիզմի վրա դրանք ազդում են ոչ թե առանձին – առանձին, 
այլ համալիր կերպով: Ուստի գնահատումն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար մշակվեց 
համալիրային գնահատման մեթոդը, որի ժամանակ հաշվի են առնվում օդի ջերմաստիճանը, 
հարաբերական խոնավությունը, քամու արագությունը, արեգակնային ճառագայթումը:  
     Լոռու մարզն աչքի է ընկնում կլիմայական պայմանների բազմազանությամբ, ինչը 
պայմանավորված է մարզի աշխարհագրական դիրքով և բարդ լեռնային ռելիեֆով: 
Կլիմայաստեղծ գործոնների ազդեցության հետևանքով մարզի կլիման համեմատաբար մեղմ 
է և խոնավ, որով այն տարբերվում է Արաքսի ավազանի համեմատաբար չոր և շոգ կլիմայից: 
Մարզի տարածքում օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանները քիչ են տատանվում (5.1 – 120): 

Ամենացուրտ ամիսը Լոռիում հունվարն է, երբ օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը 
տատանվում է -360-ից (Տաշիր) մինչև -220 (Շնող): Իսկ ամառային միջին առավելագույն 
ջերմաստիճանները դիտվում են հուլիս-օգոստոս ամիսներին, երբ օդի միջին ջերմաստիճանը 
կազմում է 18.850: Ջերմաստիճանային պայմանների ազդեցության ուսումնասիրման 
արդյունքում մշակվել է <<հարմարավետության գոտի>> հասկացությունը, որը մարդկանց 
մեծամասնության համար տատանվում է 17-230 –ի սահմաններում: Ինչ վերաբերվում է 
մթնոլորտային տեղումներին, ապա դրանց քանակը և բաշխումը մեծ տարբերություններ 
չունի: Դրա հետ կապված մարզում նկատվում են մի քանի օրինաչափություններ: 
Արևմուտքից արևելք տեղումների քանակը նվազում է՝ կապված արևմտյան օդային 
զանգվածների ավելի մեծ ազդեցության հետ: Տեղումների առավելագույնը դիտվում է գարնան 
վերջին և ամռան սկզբին, իսկ ամենաչորը ցուրտ սեզոնն է: Մթնոլորտային տեղումների 
տարեկան միջին քանակը տատանվում է 431-835 մմ-ի սահմաններում: Ուժեղ քամիներ 
այստեղ քիչ են դիտվում հանրապետության այլ մարզերի հետ համեմատած: Դրանց 
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տարեկան միջին արագությունը տատանվում է 1.5-2.9 մ/վրկ-ի սահմաններում: Մարզում 
տարվա ընթացքում արևափայլի տևողությունը 2000 ժամից ավելի է: Սպիտակի և 
Թումանյանի տարածաշրջաններում ճառագայթային հաշվեկշիռը համեմատաբար մեծ է՝ 55-
60 կկալ/սմ2, իսկ մարզի մնացած մասում կազմում է 48-55 կկալ/սմ2 [1, էջ 28-33]: 
     Լոռու մարզի մեղմ և խոնավ կլիման առողջարանային ռեկրեացիայի զարգացման լայն 
հնարավորություններ է տալիս: Որպես լեռնակլիմայական առողջավայր հայտնի է Ստե-
փանավան – Գյուլագարակ հատվածը, որտեղ հիմնականում բուժվում են սակավար-
յունություն և թոքային հիվանդություններ ունեցողները: Մարզի լեռնային մաքուր և 
կազդուրիչ օդը կարող է օգտագործվել աէրոթերապիայի իրականացման համար: Վերջինս 
իրենից ներկայացնում է մաքուր օդի ազդեցության օգտագործում բուժական և պրոֆիլակտիկ 
նպատակներով: Աէրոթերապիայի տարածված տարբերակներից է օդային լոգանքների 
ընդումումը բաց պատշգամբներում կամ հատուկ դրա համար նախատեսված շինություն-
ներում: Այն կիրառվում է սրտանոթային համակարգի (առանց ռիթմի խանգարման սրտի 
հիվանդություններ, աթերոսկլերոզ, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ստենոկարդիա, առաջին և 
երկրորդ աստիճանի հիպերտոնիկ հիվանդություն), շնչառական համակարգի, մարսողական 
համակարգի խրոնիկ հիվանդությունների և նյութափոխանակության խանգարման, ինչպես 
նաև նյարդային համակարգի ոչ վառ արտահայտված խանգարումների բուժման նպատակով 
[4, էջ 243-244]: Մարզում հելիոթերապիայի կազմակերպման նախադրյալներ ևս առկա են: 
Հելիոթերապիան արևի ինֆրակարմիր, տեսանելի և ուլտրամանուշակագույն ճառա-
գայթների օգտագործումն է բուժական և պրոֆիլակտիկ նպատակներով: Բուժման այս ձևն 
օգտագործվում է միոկարդիտի, հետինֆարկտային կարդիոսկլերոզի, սրտի իշեմիկ 
հիվանդության, ստենոկարդիայի, երկրորդ աստիճանի հիպերտոնիկ հիվանդության, 
ոսկրամկանային վնասվածքների և հիվանդությունների հետևանքների, թոքերի 
խրոնիկական (բրոնխիտ, տրախեիտ, պնևմոնիա), երիկամների և մաշկի հիվանդությունների 
բուժման նպատակով, ինչպես նաև D վիտամինի անբավարարության դեպքում [4, էջ 251-252]: 
          Առողջարանային ռեկրեացիայի կազմակերպման գործում մեծ դեր ունեն նաև 
հանքային ջրերը և տորֆի պաշարները, որոնք նպաստում են բալնեոթերապիայի և ցեխա-
բուժության զարգացմանը: Բալնեոթերապիայի ժամանակ հանքային ջրերն օգտագործվում 
են մի շարք հիվանդությունների բուժման կամ կանխարգելման համար: Հանքային ջրերով 
լոգանքների ընդունումը ցուցվում է սրտանոթային համակարգի և այլ ներքին օրգանների 
հիվանդություններ, նյարդային և հենաշարժիչ համակարգերի, ինչպես նաև մաշկային հի-
վանդություններ ունեցողներին: Հանքային ջրերի ներքին օգտագործումը բարերար ազդե-
ցություն է թողնում երիկամների և  աղեստամոքսային տրակտի վրա: Լոռու տարածքը հա-
րուստ է հանքային ջրերի ելքերով, որոնք հիմնականում ածխաթթվային են: Հայտնի են հատ-
կապես Վանաձորի, Ֆիոլետովոյի և Ստեփանավանի շրջակայքի հանքային աղբյուրները:  
     Վերոնշյալ ռեսուրսների առկայությունը հիմք է հանդիսացել Վանաձոր քաղաքում 
<<Արմենիա>> առողջարանային համալիրի ստեղծման համար: Այստեղ կա ցեխաբուժարան, 
որը միակն է Հայաստանում (օգտագործում է սեփական <<Ֆիոլետովո>> տորֆի 
հանքավայրը): Օգտագործվում է <<Լոռի>> հանքային ջուրը: Կան նաև ֆիզիոթերապևտիկ, 
աղեստամոքսային տրակտի հիվանդությունների և դիագնոստիկ բաժանմունքներ [9]: 
     Հոգեբանագեղագիտական տիպ :Գեղեցիկի հանդեպ պահանջմունքը մարդու հոգևոր 
աշխարհի ամենավառ դրսևորումներից է և պատահական չէ, որ բնական ռեսուրսները 
գնահատվում են նաև այս տեսանկյունից: Այս դեպքում գնահատվում է բնական լանդշաֆտի 
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կամ դրա առանձին բաղադրիչների զգացմունքային ազդեցությունը մարդու վրա: 
Գնահատման այս տիպը բավականին բարդ է և դեռ լիարժեք մշակված չէ: Հիմնական 
բարդությունը կայանում է նրանում, որ տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք մարդու զգայական 
աշխարհի հետ, իսկ օբյեկտիվ գնահատական տալ զգացմունքներին թերևս հեշտ չէ: ԱՄՆ-ում 
հետազոտություն են իրականացրել՝ պարզելու համար, թե որ տարածքներն են ավելի գրավիչ 
զբոսաշրջիկների համար: Արդյունքները ցույց են տվել, որ առավել մեծ հետաքրքրություն են 
ներկայացնում հակադրություններով աչքի ընկնող տարածքները: Զգացմունքային ուժեղ 
ազդեցություն ունի ջուր – ցամաք զուգակցությունը, միջին ազդեցություն՝ անտառ- դաշտ 
զուգակցումը, իսկ միևնույն տարածքում լեռան և հարթավայրի առկայությունը թույլ 
ազդեցություն է թողնում: Վանող ազդեցություն ունեն միատիպ լանդշաֆտները: Մեծապես 
կարևորվում է նաև լանդշաֆտների խճանկարայնությունը, անտառապատվածության 
աստիճանը, փոփոխությունն՝ ուղղահայաց և հորիզոնական ուղղությամբ: 
     Լոռու մարզը բնութագրվում է մակերևույթի սուր հակադրություններով: Այստեղ միմյանց 
հետ հաջողությամբ զուգակցվում են ծալքաբեկորավոր լեռները և միջլեռնային գոգավո-
րությունները, բարձրադիր սարավանդներն ու խորը գետահովիտները: Մարզի ամենաբարձր 
կետը Ջավախքի լեռների Աչքասար գագաթն է, որը ունի 3196 մ բարձրություն, իսկ 
ամենացածրադիր կետը՝ 505 մ բարձրություն՝ Թումանյանի տարածաշրջանի Քարկոփ գյուղի 
տարածքը: Այս ամենը, իհարկե,  գեղագիտական մեծ գրավչություն է հաղորդում Լոռվա 
բնությանը: 
     Գնահատման այս տիպի ժամանակ հատուկ ուշադրություն է դարձվում բնության այն 
տարրերին, որոնք առանձնանում են իրենց եզակիությամբ, գեղագիտական գրավչությամբ և 
հանդես են գալիս որպես առանձին դեստինացիաներ: Լոռու մարզը չափազանց հարուստ է 
բնական ուշագրավ հուշարձաններով: Դրանց շարքում առանձնանում են Լոռու ձորը կամ 
Դեբեդի կիրճը, Գայլաձորի կիրճը, Ձորագետի, Փամբակի և Վանաձորի հովիտները, Թռչկանի 
ջրվեժը, Դսեղի <<Ծովեր>> լիճը, <<Մայորի ձորը>> ՝ Ստեփանավանում, <<Բոլոր քարը>> ՝ 
Վանաձորում, <<Ալմաստի լիճը>>՝ Ագարակ գյուղի մոտ, <<Տզրուկի լիճը>>՝ Աթան գյուղի մոտ 
և այլն: 
     Մարզի բնառեկրեացիոն ներուժը թույլ է տալիս զարգացնել թե՛ ակտիվ, թե՛ պասիվ 
ռեկրեացիան: Լոռու ձորն իր անկրկնելի բնությամբ, Գայլաձորի կիրճն գեղեցիկ 
սահանքներով ու ջրվեժներով կարող են քայլարշավների իրականացման հիանալի վայր 
դառնալ: Մարզում կան նախադրյալներ նաև լեռնագնացության կազմակերպման համար: Այդ 
տեսանկյունից հատկապես հարմար են Լալվար լեռնազանգվածն՝ իր աստիճանաձև 
լանջերով (2544 մ), Թեժ լեռը (3101 մ), Բազումի լեռնաշղթան՝ Պուշկինի լեռնանցքով, որը 
կարելի է նաև պատմական վայր համարել: Արկածային հանգիստը գնահատողների համար 
կարելի է նավարկություններ կազմակերպել մարզի լեռնային գետերով (Դեբեդ, Փամբակ, 
Ձորագետ, Մարցիգետ): 
     Տեխնոլոգիական տիպ: Գնահատման այս տիպն արտացոլում է մարդու և բնական 
միջավայրի փոխազդեցությունը՝ ռեկրեացիոն գործունեության մեջ կիրառվող տեխնիկայի և 
տեխնոլոգիաների միջոցով: Այն ներառում է երկու ասպեկտ: Մի կողմից գնահատվում են 
ռեկրեացիոն այս կամ այն զբաղմունքի կազմակերպման հնարավորությունները, մյուս 
կողմից՝ տարածքի ճարտարապետաշինարարական յուրացման հնարավորությունները: 
Գնահատումն իրականացնելուց առաջ նախ պետք է առանձնացնել սահմանափակող 
գործոնները՝ թե՛ բնական, թե՛ տնտեսական: Բնական սահմանափակող գործոնների շարքին 
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են դասվում անբարենպաստ կլիմայական պայմանները, գիշատիչ կենդանիների 
առկայության հավանականությունը, սեյսմիկ անկայունությունը և այլն: Լոռու մարզում 
որպես սահմանափակող գործոն կարելի է դիտարկել սելավները: Սելավային ակտիվությամբ 
առանձնանում են Դեբեդի ավազանի գետերը, հատկապես այն վտակները, որոնք սնվում են 
Լալվարի լեռնազանգվածից կամ Գուգարաց լեռնաշղթայից: Սելավային վարարումների 
ժամանակ Դեբեդի մակարդակը բարձրանում է, գետը դուրս է գալիս ափերից՝ ավերելով 
շրջակա տարածքները: Մեկ այլ սահմանափակող գործոն է երկրաշարժային ակտիվ գոտում 
գտնվելը: Մարզի արևմուտքը և հարավը մտնում են 9 և ավելի, իսկ հյուսիսը՝ 8-9 բալ 
ուժգնություն ունեցող երկրաշարժային գոտիներում: Մարզի շատ տարածքներում նկատվում 
են նաև սողանքային երևույթներ, ինչը ևս պետք է հաշվի առնել տարածքը ռեկրեացիոն 
նպատակներով օգտագործելուց առաջ: 
     Այսպիսով, Լոռու մարզը բնառեկրեացիոն ներուժի առանձին տարրերի վերլուծության և 
գնահատման բերված արդյունքների ամփոփումը և ընդհանրացումը թույլ է տալիս 
եզրակացնել, որ մարզի բնառեկրեացիոն ներուժը կարող է օգտագործվել առողջարանային 
ռեկրեացիայի, էկոտուրիզմի, ջրային և արկածային տուրիզմի, ինչպես նաև ռեկրեացիայի և 
տուրիզմի մի շարք այլ տեսակների կազմակերպման ու զարգացման համար:  
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ОЦЕНКА ПРИРОДНО – РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛОРИЙСКОГО  МАРЗА  
                                                                                                Дж.А.Овасапян- магистрант, ЕГУ  

 
Ключевые слова: рекреация, природные условия, природно–рекреационные ресурсы, природно– 
рекреационный потенциал, медико–биологическая   оценка, психолого–эстетическая оценка, 
технологическая  оценка. 
Аннотация. В статье анализируются природно-рекреационные ресурсы Лорийского марза и пути 
их рационального использования. Для полноценного выявления природно-рекреационного 
потенциала были использованы следующие типы оценки: медико– биологический, психолого–
эстетический, технологический. В результате анализа природно рекреационного потенциала  
Лорийского марза выделены  виды рекреационной деятельности, организация которых будет 
наиболее целесообразнa. 
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EVALUATION OF NATURAL – RECREATIONAL POTENTIAL OF LORI PROVINCE 
J.A. Hovasapyan, master, YSU 

     
Keywords: recreation, natural conditions,natural–recreational resources, natural–recreational 
potential, evaluation, medical–biological evaluation, psychological–aesthetical evaluation, technological 
evaluation. 
Annotation: This research is an analysis of natural-recreational resources of Lori region and the ways of 
its rational use. These types of evaluation: medical–biological, psychological–aesthetical, technological 
have been used for aggregate detection of natural–recreational potential. As a result, those types of 
recreational activities, which are convenient to organize in this region have been found out.  
 

 
 

  ՀԵՐՀԵՐ ԳՅՈՒՂՈՒՄ  ԱԳՐՈՏՈՒՐԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ 
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 

 Ա.Գ. Առաքելյան,  ուսուցիչ  
 
Բանալի բառեր. զբոսաշրջություն, գյուղական զբոսաշրջություն, էկոտուրիզմ, 

ագրոտուրիզմ, քայլարշավ, Վայոց սար,սննդամթերք, ծառայություններ, կենտրոն: 
Զբոսաշրջությունը տնտեսության արագ զարգացող ճյուղերից մեկն է: Տարեցտարի 

զբոսաշրջիկների թիվն ամբողջ աշխարհում աճում է և ներկայումս  կազմում է մոտա-
վորապես 1,23 մլրդ մարդ: Զբոսաշրջության զարգացումը խթանում է ոչ միայն ծառա-
յությունների ոլորտի զարգացումը, այլև նպաստում է նոր աշխատատեղերի  ստեղծմանը, 
բնակչության զբաղվածության ավելի բարձր մակարդակի ապահովմանը: Բնական է, որ զբո-
սաշրջիկների թվի ավելացումը պետք է նպաստի նաև զբոսաշրջային հետաքրքրությունների 
ավելացմանը և տեսակների բազմազանեցմանը: Ցանկացած անհատ ունի հետաքրքրություն-
ների իր շրջանակը և բնական է նրա՝ հանգստի հանդեպ իր ակնկալիքները: Սակայն 
զբոսաշրջությունը չի սահմանափակվում միայն հանգստի կազմակերպմամբ: Լինելով 
բազմաժանր և բազմաբովանդակ՝ այն մեծ ազդեցություն ունի երկրի, տարածաշրջանների 
ավանդույթների վերականգնման գործում,բազմաթիվ ասպեկտներով նպաստում է բնական 
ռեսուրսների պահպանմանն ու արդյունավետ օգտագործմանը: 

Զբոսաշրջությունը բերում է նաև մարդկանց  սոցիալական դերի բարձրացմանը, քանի 
որ այն նպաստում է հասարակության բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը, 
եկամուտների ավելացմանը, հոգեբանական և մի շարք այլ խնդիրների լուծմանը: 

Այս տեսանկյունից բավականին տարբերություններ կան <<ավանդական>> 
զբոսաշրջային երթուղիների մեջ ընդգրկված գյուղերի և այն բնակավայրերի միջև, որոնք ինչ-
ինչ պատճառներով դուրս են մնացել զբոսաշրջիկների ուշադրությունից և երթուղիներից: 

Գյուղական զբոսաշրջությունը տարբերվում է քաղաքային և այլ վայրերի զբոսա-
շրջությունից: Եթե զբոսաշրջիկը քաղաքաբնակ է , ապա հեղինակի կարծիքով լավագույն 
հանգիստը՝ միջավայրի փոփոխությունն է, որի միջոցով հնարավոր է կտրվել առօրյա 
հոգսերից ու խնդիրներից: Հատկապես քաղաքաբնակների համար գյուղական տուրիզմը 
կարող է փոփոխություններ մտցնել մտահորիզոնի , ֆիզիկական ուժերի վերականգնման, 
հոգեբանական  որոշ բարդույթներ հաղթահարելու, գեղագիտական բավականություն 
ստանալու գործում: Քաղաքային աղմուկը, սթրեսները և վերը թվարկված խնդիրները 
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հաղթահարելը, գյուղական միջավայրում հանգստի կազմակերպումն ու անցկացումը 
բազմաթիվ երկրներում մեծ արդիականություն է վայելում[1]: 

Գյուղական զբոսաշրջությունն իր մեջ ընդգրկում է  երկու  հիմնական ուղղություն՝ 
ագրոտուրիզմ և էկոտուրիզմ: 

Էկոտուրիզմի կարևորագույն նպատակներից  մեկը շրջակա միջավայրի 
վերականգնումն ու պահպանումն է: Այս նպատակի իրականացման համար մշակվում են 
թեմատիկ տարբեր միջոցառումներ բնության սիրահարների համար, այդ թվում՝ 
առողջարանային տուրերի կազմակերպում, որոնց ծրագրերի մեջ են մտնում այցելություններ 
ազգային պարկեր, արգելավայրեր, արգելոցներ:[2] 

Էկոտուրիզմն անվանվում է նաև կանաչ տուրիզմ, քանի որ զբոսաշրջիկը 
անմիջականորեն  շփվում է տարածքի բուսական աշխարհի հետ: Այս տերմինն ավելի շատ 
գործածվում է  Արևմտյան Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում: 

Ագրոտուրիզմը կազմակերպվում է գյուղական միջավայրում: Այն նախատեսում է 
համալիր ծառայությունների կազմակերպում և մատուցում՝ ներառելով կացության, 
հանգստի, սննդի ապահովման, էքսկուրսիաների կազմակերպման, ձկնորսության և 
որսորդության հարցեր, գյուղատնտեսական որոշ աշխատանքների կազմակերպման և 
իրականացման գործում որոշակի գիտելիքներ ձեռք բերում:[3] 

Նման հանգիստը  զբոսաշրջիկների համար բնությունը վայելելու, գյուղական 
տարածքներին ծանոթանալու, գյուղական առօրյայի, ապրելակերպի, ավանդույթների, 
ծեսերի հետ հաղորդակցվելու հիանալի միջոց է: 

Գյուղական տուրիզմի կազմակերպումը վերը բերված հիմնավորումների  վրա մեր 
հանրապետության բնակավայրերում հնարավոր  է, եթե գյուղերում մի շարք չափորոշիչներ 
համապատասխանեն զբոսաշրջիկի կողմից ներկայացվող պահանջներին՝ կապված 
կացության, սանիտարահիգիենիկ պայմանների, սննդի, տրանսպորտի և այլ ապահո-
վումների հետ: 

Այս տեսանկյունից Վայոց Ձորի մարզի Հերհեր գյուղը, մեր կարծիքով, ունի բոլոր 
նախադրյալները գյուղական տուրիզմի կազմակերպման կենտրոն դառնալու համար: 

Գյուղի միջին բացարձակ բարձրությունը ծովի մակարդակից 1650 մ է: Այն 
ապահովված է կապի ժամանակակից միջոցներով, բուժկետով, փոստային բաժանմունքով, 
մաքուր խմելու ջրով և այլն: Գյուղում շատ են նորմալ կահավորված բնակարանները: 

 Այստեղ աճում են բոլոր կորիզավոր պտուղները, նաև խաղող: Այս բնակավայրը աչքի 
է ընկնում իր ընկույզով, որի գերազանց համային հատկանիշները, բարակ կեղևը, ծառերի 
բարձր և պտղաբեր լինելը հայտնի իրողություն է ողջ հանրապետությունում: 
Հանդամասերում տարածված են բազմապիսի հատապտուղներ՝ մասուր, ալոճ (տարբեր 
տեսակի), կոծոխուր, անտառում՝  վայրի տանձ, խնձոր, սալորի տարբեր տեսակներ, կաղին և 
այլն: Գյուղի տարածքը հայտնի է որպես դեղաբույսերի աճելու գոտի: Յուրօրինակ է նաև 
կենդանական աշխարհը: Անտառում՝ Հեր-հերի արգելավայրում ապրում են ՀՀ- ում հայտնի 
բոլոր վայրի կենդանիները: Տնային կենդանիները , հիմնականում կովը, այծն ու ոչխարը, 
ապահովում են մարդկանց կաթնամթերքով: Անհրաժեշտության դեպքում դրանց 
մսամթերքին կարող է գումարվել նաև խոզի միսը և ապահովել թարմ մսամթերքը: Մարդիկ 
իրենց բանջարանոցներում աճեցնում են ամեն տեսակի բնամթերք: Փաստորեն, հիմնական 
սննդանամթերքը, նույնիսկ ամենախստապահանջ զբոսաշրջիկի համար ամբողջովին կարող 
է ապահովվել տեղական միջոցների հաշվին: 



283 
 

Բնակավայրի տարածքում է Հերհերի պետական արգելավայրը, որի զբաղեցրած 
մակերեսը կազմում է 6139 հա: Այն իրենից ներկայացնում է 1400-2500 մետր բացարձակ 
բարձրությամբ ծառատեսակներով  ու թփուտներով սահմանափակված տարածք, որն 
արևելքից սահմանակից է Ջերմուկի արգելավայրին: Այստեղ լայն տարածում ունեն 
նոսրանտառները, հատկապես գիհուտները և սաղարթավոր նոսրանտառները (հիրկանյան 
թխկի): Տարածված են նաև բոլորատերև հացենին և տանձենու բազմաթիվ տեսակներ: 
Թփային հարկում  իշխում են բոխին, ծորենին, դժնիկը, սալորենին և այլն[4]: Արգելավայրում 
աճում են տանձենու մի շարք տեսակներ՝ Բրովիջի, Հայաստանի, Վորոնովի և կլասիկ 
խոտաբույսեր: Հիմնական մրգերը և վայրի պտուղներն ու հատապտուղները հասունանում 
են աշնանը և զբոսաշրջիկները կարող են մասնակցել հավաքելու աշխատանքներին: 
Գարնանը գյուղացիները հանդերից, արգելավայրի տարածքից հավաքում են սունկ, վաղ 
բանջարեղեն, հիմնականում մանդակ, շրեշտ, սիբեխ և այլ ուտելի բույսեր: Բազմաթիվ են 
դեպքերը,երբ զբոսաշրջիկները սիրով են  համտեսում  վերոհիշյալ վայրի բանջարեղեներից 
պատրաստված ուտելիքները: Թարմ կաթից պատրաստված թթվասերը, կարագը, 
կաթնաշոռը, մածունը, պանիրը զբոսաշրջիկների սիրելի ուտեստներից են: Այստեղ 
ավանդական հորած պանիր պատրաստելու մշակույթ կա: Զբոսաշրջիկները համտեսում են 
ոչ միայն հորած պանիրը, այլև ծանոթանում են դրա պատրաստման տեխնոլոգիային: 
Գյուղում տարածված է նաև թռչնաբուծությունը և մեղվաբուծությունը: Առաջինը 
զբոսաշրջիկներին ապահովում է թարմ  ձվով և մսով, երկրորդը՝ ամենաբարձրորակ մեղրով: 
Թեյի ժամանակ զբոսաշրջիկները ժամերով համտեսում են տանտիրուհիների պատրաստած 
բազմապիսի մուրաբաները: Գյուղում եփում  և պատրաստում են բազմապիսի կերակուրներ, 
որոնք սիրով են ճաշակում զբոսաշրջիկները: Հյուրերին հետաքրքրում է նաև մարդկանց 
կենցաղի կազմակերպումը, անասնագոմը, թոնրատունը, մառանը ,օղի թորելու 
սարքավորումը և թորման ընթացքը, մեղուների աշխատանքի հետ կապված հարցեր, 
ձմեռանոցը, եթե <<բնական սառնարան>> ունի տանտերը՝ դրա ուսումնասիրությունը, 
մթերանոցը և այլն: Որոշ մարդիկ  ցանկություն են հայտնում մասնակցելու ,դիտելու լավաշ 
թխելու, բանջարանոցից բանջարեղեն հավաքելու, կով կթելու և այլ աշխատանքներին: 

Գյուղի արևելյան եզրամասով հոսում է Հերհեր գետը: Սկիզբ առնելով Թեք սարի, 
Վարդենիսի լեռնաշղթաներից և սնվելով ձյան հալոցքից, անձրևաջրերից և աղբյուրներից, 
գետը միջին հոսանքի շրջանում առաջացնում է երեք խոշոր և մի շարք փոքր ջրվեժներ ու 
բազմաթիվ սահանքներ: Մինչև Արփա գետին միախառնվելը, գետի ստորին հոսանքում 
անցյալ դարի 80- ական թվականների վերջերին կառուցվել է Հեր-հերի ջրամբարը: 
Ջրամբարի պատվարի բարձրությունը մոտ 80 մ է, ջրի ծավալը 26 մլն մ3 , ջրի հայելին 115 հա: 
Այս ջրամբարը  էկոտուրիզմի անցկացման իդեալական վայր է: Այն  կարող է  օգտագործվել 
նաև  ջրասպորտային բազմապիսի մարզումների, մրցումների կազմակերպման և 
անցկացման համար: Բացի բնության թվարկված անկրկնելի բազմաթիվ հուշարձաններից, 
տարածքում ամենանշանավոր հուշարձանը Վայոց սար հրաբխային խառնարանի կոնն է: 
Լեռան բացարձակ բարձրությունը 2586 մ է, հարաբերական բարձրությունը 200-450 մ: Այն 
ասիմետրիկ է, քանի որ արևմտյան կողմից կից  է իր իսկ պարազիտային ժայթքման կոնին: 
Խառնարանի հատակի խորությունը վերին եզրից հաշված կազմում է 120 մ: Լեռը գարնանը և 
ամռանը պատվում է զմրուխտյա  կանաչով, այն իրականում շատ գեղեցիկ է, ամենագեղեցիկ  
հրաբխային կոներից մեկը Հայաստանում: Այստեղ է գտնվում Ճգնավորի եկեղեցին: 
Գտնվելով բավականին հեռու բնակավայրերից, եկեղեցականները հավանաբար երկար 
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ժամանակահատված են  ճգնել, որտեղից և ծագել է անվանումը: Ըստ պատմիչների այն 
կառուցվել է 8-րդ դարում:  
 Գյուղի տարածքում հայտնի են ավելի քան 100 պատմաճարտարապետական 
հուշարձաններ, որոնց մանրակրկիտ նկարագրությունը տրված է Ս.Գ. Բարխուդարյանի 
<<Դիվան հայ վիմագրության>> պրակ 3- ում: Գյուղը բավականին հին է, հիմնադրման մասին 
տվյալները մեր պատմիչների աշխատություններում չեն հիշատակվում:  Հին լինելն է 
պատճառը, որ գյուղի տարածքում կանգուն են չորս եկեղեցիներ, ևս երկուսի ավերակները, 
բազմաթիվ խաչքարեր, արձանագրություններ: 

Նկատի ունենալով վերը շարադրվածը կարելի է հանգել մի շարք եզրակացությունների. 
1. գյուղի աշխարհագրական դիրքը, արգելավայրի գյուղին կպած լինելը, բնության, 

պատմաճարտարապետական հուշարձանների բազմազանությունը կարող են այն 
դարձնել էկոտուրիզմի, ագրոտուրիզմի կենտրոն, 

2. Հեր-հերի ջրամբարի օգտագործումը ջրասպորտային բնույթի մրցույթների 
կազմակերպման, անցկացման նպատակով , գիհու նոսրանտառների 
հարևանությունը, զբոսաշրջիկներ գրավելու և ակտիվ հանգստի համար լրացուցիչ 
խթան կարող են հանդիսանալ: 

3. էկոլոգիապես մաքուր սնունդը, լեռնային մաքուր թարմ օդը, զով երեկոները նույնպես 
գրավչություն կարող են ապահովել այցելող զբոսաշրջիկների համար: 

4. քայլարշավների և ձիարշավների կազմակերպումը  գյուղը կդարձնեն էկոտուրիզմի և  
ագրոտուրիզմի տեսանկյունից ավելի գրավիչ ու հետաքրքիր: 
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ОЦЕНКА ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ  АГРОТУРИЗМА В СЕЛЕ ГЕР-ГЕР  
А.Аракелян- учитель  

 
Ключевые слова: туризм, сельский туризм, экотуризм, агротуризм, пеший туризм, гора Вайоц,  
продовольствие, центр, услуги.  
Аннотация. В статье приведены предпосылки для организации агротуризма в отдельно взятом 
населенном пункте. Географическое расположение, почвы, растительный и животный мир, 
климатические условия показывают, что село Гер-Гер имеет все возможности для развития 
туризма, что может служить примером для других сельских общин в развитии  эко- и агротуризма. 
 

 
PREREQUISITES ESTIMATION OF THE AGRO-TOURISM IN HERHER VILLAGE  

                                                                                                         A.G.Araqelyan-teacher 
 

Keywords: tourism, village tourism, ecoturism, agroturism, walking turism, food, Service, centre, Vayots 
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Annotaion: The article outlines all the possible prerequisites for agro-tourism in a single village. The 
geographical location of the Her-her village, the lands, the flora and fauna, the climatic conditions and 
their descriptions show the possibilities of becoming a pole for tourism growth in this settlement. This 
example should guide other rural communities trying to become small centres of agro-tourism. 

 
 
 

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՐՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Լ.Ա.Գալստյան, ուսուցչուհի 
 
Բանալի բառեր. գյուղական զբոսաշրջություն, էկոտուրիզմ, ագրոտուրիզմ, համայնք, 

եկամուտ, տնտեսություն, Քաղցրաշեն գյուղ: 
Հայաստանի հանրապետության Արարատի մարզը զբաղեցնում է Արարատյան 

դաշտի հարավ-հարավարևելյան մասը։ Մարզն արևմուտքից սահմանակից է Թուրքիային, 
արևելքից՝ Գեղարքունիքի մարզին, հյուսիսից՝ Երևանին և Արմավիրի մարզին, հարավից՝ 
Վայոց Ձորի մարզին։ Ընդհանուր տարածքը 2096 կմ2 է։ Մարզկենտրոնն Արտաշատ քաղաքն 
է, որը մեր հանրապետության մեծությամբ 4-րդ քաղաքն է։ Մարզի հիմնական բնակչությունն 
ապրում է գյուղական համայնքներում։ Գտնվելով հիմնականում Արարատյան դաշտի 
սահմաններում բնակչությունը զբաղվում է այգեգործությամբ և բուսաբուծությամբ, մասամբ՝ 
անասնապահությամբ, զարգացած է նաև մեղվապահությունը։ Նախալեռնային 
տարածքներում զարգացած է հիմնականում ոչխարաբուծությունը, ավելի քիչ՝ խոշոր 
եղջերավոր անասանապահությունը։ Մարզում գործում են նաև ձկնաբուծարաններ, որոնց 
ընդհանուր ջրային մակերեսը կազմում է 1860,7հա։ Ստացված ապրանքային ձուկն իրացնում 
են տեղական շուկայում և արտահանում այլ երկրներ։ 

Արարատյան դաշտը եղել է հնագույն քաղաքակրթության կենտրոններից մեկը և 
հազարամյակներ շարունակ հանդիսացել է մարդկության զարգացման վայրերից մեկը։ 
Ուստի զարմանալի չէ, որ հողերն այստեղ մշտապես մշակվել են, և դրա շնորհիվ այժմ 
գերակշռում է կուլտուրական լանդշաֆտը։ Հողային ծածկույթը համարյա լիովին փոփոխված 
է, և կիսաանապատային իսկական գորշ հողեր շատ քիչ են մնացել։ Դրա փոխարեն 
առաջացել են կուլտուր-ոռոգելի հողեր, որոնք աչքի են ընկնում բարձր պտղաբերությամբ։ 
Արարատյան դաշտի հողերը ներկայումս արդյունավետ չեն օգտագործվում։ Հանդիպում են 
տարածքներ՝ աղակալած հողերով, աղասեր յուրահատուկ բուսականությամբ և ճահճոտ 
տարածքներով։  

Մարզի տարածքում գործում են բազմաթիվ արդյունաբերական ձեռնարկություններ, 
մասնավորապես՝ պահածոների պատրաստման մի քանի գործարաններ, օղու, գինու, 
կոնյակի և գյուղմթերքի վերամշակման հետ կապված այլ արտադրություններ։ 

Մարզում կան նաև ավելի խոշոր արտադրական հզորություններ, մասնավորապես՝ 
Արարատի ցեմենտի գործարանը, տրավերտինի շահագործվող հանքավայրը, բնական 
քարերի մշակման գործարանը և այլն։ 

Սակայն մարզի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը, հատկապես գյուղական, 
զբաղվում է այգեգործությամբ և աճեցնում Արարատյան դաշտին բնորոշ խաղող, ծիրան, 
տանձ, խնձոր, սալոր, կեռաս և այլն։ Մարզում աճեցված բերքն աչքի է ընկնում որակով, 
աննման համային հատկանիշներով, յուրահատուկ արարատյան բույրով։ Մարզի 



286 
 

տնտեսական զագացումը գնում  է բնականոն հունով, սակայն որոշ համայնքներում փոքր է 
կամ բացակայում  է զբոսաշրջության բաժինը:  

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ տուրիզմը համարվում  է երկրի 
զարգացման առաջնահերթություններից մեկը.  մեր կարծիքով յուրաքանյուր համայնք այդ 
ուղղությամբ ունի որոշակի անելիքներ՝ օգտագործելով զբոսաշրջային հնարա-
վորությունները: 

Արարատի մարզը տուրիստական ավանդույթներ ունեցող տարածք է։ Այստեղ են 
պատմական Հայաստանի երկու հին մայրաքաղաքները՝ Արտաշատն ու Դվինը, որոնք գրեթե 
հիմնահատակ կործանված են, սակայն այդ վիճակում նույնիսկ ունեն զբոսաշրջային 
գրավչություն: 

Հայաստան այցելող տուրիստներին հիմնականում ուղղորդում են Խոր վիրապի 
վանական համալիր: Այստեղից անզուգական տեսարան է բացվում դեպի Մեծ ու Փոքր 
Արարատները։ Մարզի տարածքում է գտնվում Պարույր Սևակի տուն-թանգարանը և մի շարք 
հայրենագիտական թանագարններ, որոնք տուրիստական երթուղիներից հիմնականում 
դուրս են մնացել, չնայած որ դրանք հարուստ պատմական նյութեր են պարունակում: 
Տուրիստական երթուղու մեջ են  նաև պատմական Դվինի ավերակները։ 

Ստացվում է, որ ամբողջ մարզի տարածքում տուրիստական հետաքրքրություն և 
արժեք են ներկայացնում մի քանի հնավայրեր և թանգարաններ։ Հեղինակի կարծիքով՝ 
ունենալ տուրիստական հսկայական ներուժ և այն չօգտագործել, աններելի է ։ 
  Արարատյան դաշտը գտնվում է արիդային կլիմայական գոտում։ Այստեղ մթնո-
լորտային տեղումները սակավ են՝ 350-400մմ։ Բնական է, որ գյուղատնտեսական կուլ-
տուրաների մշակման համար ոռոգումն ունի վճռական նշանակություն։ Դա է պատճառը, որ 
կառուցել են Արտաշատի ջրանցքը՝ ջուր բերելով Հրազդանից: Ոռոգման հիմնական աղբյուր է 
հանդիսանում Ազատի ջրամբարը, լայնորեն օգտագործում են նաև ստորերկրյա ջրերը։ 

Մասնավորապես պետք է հաշվի առնել բնակլիմայական հրաշալի պայմանները, 
Խոսրովի պետական արգելոցի հնարավորությունները, կենդական ու բուսական աշխարի 
առանձնահատկությունները, կուլտուրական լանդշաֆտները, այգիները, մարդկանց լավ 
կենցաղային պայմանները, գյուղական թարմ  և սննդարար ուտելիքը և այդ ամենը պետք է 
ուղղել դեպի տուրիստական ռելսեր։ 

Հայաստան այցելած տուրիստների զգալի մասը սիրում է զբաղվել քայլարշավով։ 
Հեղինակի կարծիքով՝ տարբեր երթուղիներով քայլարշավները, ձիարշավները դեպի Խոսրովի 
արգելոցի բնության և պատմաճարտարապետական հուշարձաններ կարող են ակտիվացնել 
մարզի գյուղական համայնքների կյանքը։  

Գյուղական զբոսաշրջության զարգացման, կառավարման և վերահսկման 
գործընթացներում կներգրավվեն մարդիկ, որոնք  կստանան եկամուտ, որը կարող է 
նպաստել համայնքի զարգացմանը և լրացնել ավանդական տնտեսական գործունեությունից 
ստացված եկամուտները: Գյուղական զբոսաշրջության առանձնահատկություններն են. 

1. ուսուցում և բացատրություն՝ որպես զբոսաշրջության ոլորտում տրամադրվող 
ծառայության մաս, 

2. բնության պահպանության հարցերի վերաբերյալ տեղի բնակիչների և այցելուների 
իրազեկության բարձրացում, 

3. կազմակերպվում է տեղական կառույցների կողմից, հիմնականում մասնագիտացված 
խմբերի համար, 
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4. նվազեցնում է ազդեցությունները բնական և սոցիալ-մշակութային միջավայրերի վրա, 
5. նպաստում է բնական միջավայրի պահպանությանը՝ դրա կառավարման համար 

տնտեսական օգուտների ստեղծման միջոցով: 
Էկոլոգիապես մաքուր սննդով հարուստ, արտադրական հզորություններից գրեթե 

զուրկ Քաղցրաշենը կարող է դառնալ փոքր կենտրոն տուրիստների ընդունման, 
սպասարկման և ծառայություններ մատուցելու ասպարեզում։ 

Քաղցրաշենը Արարատի մարզի խոշորագույն համայնքներից մեկն է՝ թաղված 
այգիների մեջ։ Գյուղը մայրաքաղաքի հետ կապված է ասֆալատապատ ճանապարհով, 
գյուղամիջյան ճանապարհները նույնպես ասֆալտապատ են։ Դեպի Խոսրովի արգելոց 
ռելիեֆը դառնում է նախալեռնային։ Գյուղի տարածքում շատ են լեռնային չոր ձորակները, 
որոնք գարնանը հորդ սելավների են վերածվում (այդ ջրերը մինչև ցամաքելը օգտագործվում 
են ոռոգման համար), ինչպես նաև զուլալ, պաղ աղբյուրները։ Յուրահատուկ է այստեղի 
բնությունը։ Քաղցրաշենի կլիման խիստ ցամաքային է։ Ամռանն այստեղ շոգ է, միջին 
ջերմաստիճանը հասնում է 250-ի, իսկ երբեմն ցերեկներն այն կարող է անցնել +40°С-ից։ 5 
ամիս շարունակ գերակշռում են այդպիսի տաք, չոր եղանակները։ Տարվա տաք ամիսներին  
կլիմայական պայմանները շատ բարենպաստ են ջերմասեր կուլտուրաների մշակման 
համար,  սակայն նրանց լայն տարածմանը արգելք են հանդիսանում չորությունը և 
համեմատաբար ցուրտ ձմեռը։ Ձմռան ամիսներին սառը օդը, բարձր լեռներից ցած սահելով, 
լճանում է գոգավորության հատակին, որտեղ ամսեկան միջին ջերմաստիճանը լինում է -5°-
ից -6°, իսկ երբեմն էլ իջնում է մինչև -30° С-ից էլ ցած և առաջացնում  խիստ սառնամանիքներ, 
որոնց ժամանակ պտղատու ծառերի բներն անգամ ցրտահարվում են։ Ձյուն քիչ է տեղում, և 
կայուն ձյունածածկույթ չի գոյանում ամեն տարի։  

Արարատյան դաշտում՝ Մասիսների դեմ դիմաց, Արտաշատ շրջկենտրոնից 10կմ 
հյուսիս-արևելք՝ Կարմիր սարի ստորոտում, ծովի մակերեևույթից 900մ բարձրության վրա, 
հառնում է Քաղցրաշեն գյուղը։ Գյուղն ունի բոլոր պայմանները ագրոտուրիզմի կազմա-
կերպման համար: Ելնելով գյուղի դիրքից, բնակլիմայական պայմաններից, բույսերի բազմա-
զանությունից՝ կարելի է ընդունել կենսաբանությամբ հետաքրքրվողների,  հերբարիումներ 
կազմողների, թիթեռներ որսացողների: Գյուղական ընտանիքներում մի քանի օր հյուրընկալ-
վելու պարագայում տվյալ ընտանիքը հնարավորություն կունենա հավելյալ դրամ վաստակել: 

Գյուղացիներից շատերի կենցաղային պայմանները հնարավորություն են տալիս 
հյուընկալելու մեծ թվով տուրիստների, կազմակերպելու նրանց ակտիվ հանգիստն ու 
ապահովելու էկոլոգիապես մաքուր սննդով։ Քաղցրաշենում որևէ արդյունաբերական 
աղտոտող ձեռնարկություն չկա, այդ պատճառով այն շատ հարմար է տուրիստներին 
ընդունելու, սպասարկելու նրանց ակտիվ հանգիստը կազմակերպելու համար։ Ելնելով  վերը 
շարադրված նյութից՝ անհրաժեշտ է մեր գյուղական համայնքները ընդգրկել տուրիստական 
երթուղիների մեջ: 

Մեր երկրում ներգնա տուրիզմի մասնակիցների թիվը տարեցտարի ավելացնելու 
համար տարբեր վայրերում կազմակերպում են տարաբնույթ միջոցառումներ. խորովածի, 
դոլմայի, գինու փառատոններ, այդ թվում և համերգային բնույթի միջոցառումներ։ Գյուղական 
համայնքներում աշխուժություն մտցնելու համար առաջարկում եմ անցկացնել մրգերին 
նվիրված փառատոններ: 

Հայաստանը համարվում է  խաղողի, դեղձի, ծիրանի հայրենիքը, անտեսել այդ 
փաստերը և չկազմակերպել մրգի փառատոններ, անընդունելի է։ Իհարկե, տարբեր 



288 
 

բնակավայրերում, մարզեկնտրոններում, հատկապես աշնանը, բավականին խոշորա-
մասշտաբ փառատոններ՝ մրգի տոներ  կազմակերպվել են և ներկայումս կազմակերպվում 
են։ Սակայն փառատոն, նվիրված որևէ մրգի, օրինակ ծիրանին, իմ կարծիքով պետք է 
անպայման  կազմակերպել և այն էլ  հատկապես Քաղցրաշենում։  

Քանի որ Քաղցրաշենում և հարակից համայնքներում զբոսաշրջային կյանքը ակտիվ 
չէ, ապա որևէ նմանատիպ միջոցառման կազմակերպման դեպքում մասնակցել 
ցանկացողների թիվը շատ մեծ կլինի: Գյուղի տարածքում կան բարեկարգ հրապարակներ, 
որտեղ հնարավոր կլինի տեղավորել թե՛ միջոցառման մասնակիցներին, թե՛ սպասվող 
հյուրերին: 

Ներկայումս գյուղի բարձր լեռնային գագաթներից մեկը՝ Կարմիր սարը, իր  հետա-
քրքիր դիրքի և հարաբերական բարձրության շնորհիվ օգտագործվում է պարապլաներային 
սպորտի սիրահարների կողմից: Այս փաստը ցույց է տալիս, որ սպորտային տուրիզմի 
սաղմերը համայնքում արդեն գցված են: Այն մեծ հետաքրքրություն   և աշխուժություն է 
առաջացնում հատկապես դպրոցականների և երիտասարդության շրջանում:  
 Քաղցրաշենում աճում են բոլոր կորիզավոր պտուղները, խաղող, ընկույզ, ծիրան, 
դեղձ, տանձ, սալոր, փշատ, մշակվում են գրեթե բոլոր բանջարաբոստանային 
կուլտուրաները: Գյուղում հիմնվում են նոր այգիներ՝ կիրառելով ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներ: Լավ զարգացած է նաև մեղվապահությունը: Գյուղացիները տնամերձ 
հողամասում աճեցնում են լոլիկ, բիբար, վարունգ, ձմերուկ, սեխ, սոխ, լոբի: Լայն տարածում 
ունի թփուտային հատապտուղներից ելակը: Գյուղի հմուտ տնտեսուհիները մրգերից և 
հատապտուղներից պատրաստում են կոմպոտներ և չիր: Այստեղ զբաղվում են նաև 
ինքնաթոր օղու արտադրությամբ: Յուրաքանչյուր տուն ունի մառան, թոնրատուն (չնայած որ 
ոչ բոլորն են օգտագործում լավաշ թխելու նպատակով), ցախանոց, ավտոտնակ և այլն: 
Գյուղացիները վաղ գարնանից հանդամասերից և Գեղամա լեռնաշղթայի տարածքներից 
հավաքում են բազմապիսի բանջարեղեն (մանդակ, շրեշտ, շուշան, սիբեխ, բոխի, սունկ, 
աշնանը՝ ալոճ, մասուր, վայրի տանձ և այլն) ու վաճառում: Նման ճանապարհով հնարավոր է 
նաև գումար վաստակել: Գյուղում աճեցված բնամթերքը էկոլոգիապես մաքուր է, ինչը 
հնարավորություն կտա տուրիստների մասնակցությամբ փառատոներ կազմա-
կերպել:  Այս աշխատանքների մեջ կարելի է ընդգրկել զբոսաշրջիկներին: 

Զբոսաշրջիկների համար գյուղական բնակիչների կողմից կազմակերպված 
միջոցառումները կամ տոները, ցուցաբերած հյուրասիրությունը նպաստում են գյուղի 
սոցիալական աշխուժությանը, արտագաղթի նվազմանը, իսկ զբոսաշրջությունից գոյացած 
գումարներով ստեղծում են նոր աշխատատեղեր:  

Այսպիսով,  Արարատի մարզի գյուղական համայնքներում զբոսաշրջությունը 
զարգացման լավ հեռանկարներ ունի, սակայն Քաղցրաշենում դեռ գտնվում է ստվերում:  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА СЕЛА КАХЦРАШЕН  
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Ключевые слова: сельский туризм, экотуризм, агротуризм, община, доход, село Кахцрашен. 
Аннотация. Работа посвящена перспективам развития сельского туризма в селе Кахцрашен 
Араратской области РА. Несмотря на то, что общинный туризм в области имеет положительную 
динамику развития, село Кахцрашен все еще находится вне зоны туристических маршрутов. 
Автор предлагает включить это село в список туристических маршрутов, предложив участникам и 
организаторам туризма разнообразные мероприятия и фестивали, в частности, посвященные 
дегустации местных фруктов (абрикосов и персиков), которые отличаются высокими вкусовыми 
качествами, о чем говорит и название села, означающее в переводе с армянского «сладкое село».  

 
 

TOURISM OPPORTUNITIES AND DEVELOPMENT IN THE QAKHCRASHEN VILLAGE  
                                                                                                                 L.A.Galstyan, theacher  

 
Keywords: ecotourism ,agrotourism, community, income, economy, village Qakhcrashen. 
Annotation: The work is devoted to the prospects of rural tourism development in the village 
Qakhcrashen, Ararat region. Despite the fact that community tourism has a positive development in the 
region, however, the village Qakhcrashen is still outside of the zone of tourist routes. The author proposes 
to include this village in the list of tourist routes, suggesting  the participants and organizers various 
events and festivals dedicated to fruits, in particular apricots and peaches, because the name of the village  
is not given by accident. It means "sweet village" and fruits here have excessive sweetness. 

 
 

ԷԿՈՏՈՒՐԻԶՄԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԴԵՐԸ 
Լ.Գ.Ավագյան, ուսոցիչ  

 
Բանալի բառեր. էկոտուրիզմ, հասարակություն, բնություն, ճգնաժամ, դաստիարա-

կություն, վարք, ներդաշնակություն: 
Հասարակական կյանքը գտնվում է անընդհատ փոփոխության, զարգացման մեջ: Այդ 

ընթացքում փոփոխվում են նաև մարդ-մարդ, մարդ-բնություն, հասարակություն- բնություն 
հարաբերությունները: Ընդ որում, փոփոխությունների ողջ համակարգը տեղի է ունենում 
մարդու, նրա վարքի միջոցով: Վերջինս արդյունք է նրա մտածելակերպի, հասարակական 
գիտակցության: 

http://www.armstat.am/file/Regstat/MARZ
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Մարդկային մտածողությամբ էլ պայմանավորված է նրա վերաբերմունքը շրջակա 
բնական միջավայրի հանդեպ: Իր հերթին, մարդկային մտածողությունն արդյունք է 
կրթության և դաստիարակության: 

Ներկայումս բնական միջավայրը խիստ աղտոտված է, առաջացել է էկոլոգիական 
ճգնաժամ: Խնդիրն այդ ճգնաժամի հաղթահարումն է: 

Էկոլոգիական ճգնաժամի հաղթահարման միջոցներից մեկն էկոտուրիզմն է: Վերջինս 
ճանապարհորդություն է դեպի բնություն, գործունեություն է էկոլոգիական հավա-
սարակշռության հասնելու, մարդ-բնություն, հասարակություն–բնություն հարաբերություն-
ների ներդաշնակման,  բնօգտագործման նպատակայնացման ուղղությամբ: 

Նպատակային բնօգտագործումը մարդ-բնություն հարաբերություններում մարդու այն 
նպատակային գործունեությունն է, որն ուղղված է հասարակության որակական 
առաջադիմության և նյութական ու հոգևոր պահանջմունքների բավարարմանը [6]: 

Բնական միջավայրի ներդաշնակության խախտողը մարդն է: Բնության էկոլոգիան և 
մարդու էկոլոգիան մտնում են մեկ ընդհանուր համակարգի մեջ: Նրանք փոխկապակցված են 
և փոխպայմանավորում են միմյանց: Այդ փոխկապակցության դաշտում էլ ձևավորվում է 
հասարակությունը (հասարակական էկոլոգիան): 

Հասարակական էկոլոգիան ծնունդ է մարդու էկոլոգիայի: Այն կարելի է կարգավորել 
միայն մարդու, նրա դաստիարակության, կրթության, զարգացման միջոցով: Այդ գործում 
կարող է կարևոր դեր կատարել էկոտուրիզմը, որը բնօգտագործման միջոց է:  

Էկոտուրիզմն օգնում է բնական միջավայրում մարդու գիտակցության մեջ վերականգնել 
էկոլոգիական հավասարակշռությունը, բնության ներդաշնակության միջոցով դաստիարակել 
մարդուն՝ նրա մեջ կարևորելով բնականը, բանականը: Ժան Ժակ Ռուսսոն նշում է. «Այն 
ամենը, ինչ որ մենք չունենք ծնվելիս և առանց որի չենք կարող գոյատևել չափահաս 
դառնալիս, մեզ տրվում է դաստիարակության շնորհիվ: Այդ դաստիարակներն են կամ 
մարդիկ, կամ առարկաները, բայց գլխավորապես՝ բնությունը» [6]: 

Էկոլոգիական խնդիրների մարդածին հիմքը ցույց է տալիս, որ մենք շրջապատող 
աշխարհը փոխում ենք մեր ներաշխարհին համապատասխան ձևով, ուստի և բնության 
ձևափոխումը պետք է սկսվի հոգու այլակերպումից [4]: Հոգեկան աշխարհի բուժումից պետք 
է սկսել հասարակական էկոլոգիայի խնդիրների լուծումը: 

Հոգեկան աշխարհի բուժման ճանապարհը մարդուն դեպի բնություն, դեպի բնականը 
տանելն է, բնականի ներդաշնակությունը մարդու ենթագիտակցության մեջ մտցնելն է: 
Բնության մեջ մարդը նախ պետք է գիտակցի մի կողմից բնության ներդաշնակությունը, մյուս 
կողմից հասկանա, որ ինքը վտանգավոր է դարձել իր համար: 

Տիեզերքում գործում է բումերանգի օրենքը: Ինչպես Ֆ. Էնգելսն է նշում. «Մեր 
յուրաքանչյուր սխալի համար բնությունը մեզանից բազմաթիվ անգամ վրեժ է առնում [3]: 
Անհրաժեշտ է միշտ հիշել` «Ինչ որ ցանես, այն կհնձես», «Փոս փորողը փոսն է ընկնում»: 

Այսօր խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ մարդու գիտակցության մեջ 
«վերականգնել էկոլոգիական հավասարակշռությունը», այն ժամանակը, երբ մարդն ապրում 
էր բնության հետ կատարյալ ներդաշնակության մեջ [4]:Մարդու գիտակցության մեջ 
էկոլոգիական մտածելակերպը ձևավորում է նրա վարքը: Մարդն իր հասկացության չափով է 
կառուցում իր տունը: 

Մարդու վարքը ձևավորվում է հասարակական որոշակի միջավայրում: Միջավայր, ուր 
տվյալ հասարակության մտածելակերպն է ապրելաձևը: Հասարակական ապրելաձևը 
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ժողովրդի պատմական ժառանգությունն է, այն ինչը նա ստեղծել է իր ողջ պատմության 
ընթացքում: Այն ժողովրդի լեզուն է, արվեստը, գիր ու գրականությունը, 
ճարտարապետությունը, կրոնը, սովորույթները: Խնդիրը պապերի ստացած ժառանգությունը 
գնահատելն է: Գնահատում, որը պետք է սկսել վաղ մանկուց: Ազգային ժառանգությունը 
պետք է երեխան ստանա մոր կաթի հետ, օրորոցային երգի հետ: Այն պետք է ավելի 
առարկայական դառնա դպրոցական կրթության, դաստիարակության ընթացքում՝ հայրենի 
բնության հետ շփվելու, նրա հետ հաղորդակցվելու միջոցով: 

Հայ ժողովրդի մշակութային շերտերում ավելի ընդգծված արտահայտվում է հողի 
նկատմամբ  մեծ սերը: Հողի նկատմամբ պաշտամունքն է Ա. Իսահակյանին ոգեշնչել գրելու.  

Քո հողին մեռնեմ, անգին հայրենիք, 
Ախ քիչ է, թե մի կյանքով մեռնեմ: 
Երնեկ ունենամ հազար ու մի կյանք, 
Հազարն էլ սրտանց քեզ մատաղ անեմ: 
Հողը մեր մայրն է, մեր ոգին, մեր ճակատագիրը: Այստեղ մեր նախնիների սրբացված 

մասունքներն են: Երեխային դեռ մանկուց պետք է ծանոթացնել հողի հետ՝ նրա 
գիտակցության մեջ մտցնելով այն մաքուր, անաղարտ պահելու անհրաժեշտությունը: 
Աղտոտված հողը անարգանք է մեր անցյալին, մեր ներկային: Մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ 
շրջակա բնությունից, մայր հողից խորթացումը կնշանակի ինքն իրենից խորթացում [7]: 

Հողի նկատմամբ սիրո ապահովումը պետք է հաստատել հոգևոր աշխարհի 
կատարելագործման, բարեխղճության ու օրինավորության, էկոլոգիական էթիկայի 
արժեքներով դաստիարակելու միջոցով: Այստեղ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ մարդու և 
բնության փոխհարաբերությունների ներդաշնակումը հասարակական զարգացման կարևոր 
նախապայմանն է: 

Ըստ Ռ. Մարուխյանի, էկոլոգիական էթիկայի դրույթները հնարավորություն են 
ընձեռնում առաջադրել հետևյալ հրամայականները. հրաժարվել ցանկացած գործողութ-
յունից, որը կարող է խաթարել ապագա սերունդների գոյության հնարավորությունը, 
անթույլատրելի է հանուն ներկա սերնդի շահերի վնաս պատճառել ապագա սերնդին [7]: 

Հողն իր սահմաններով, կենսառեսուրսներով, մշակութային ժառանգությամբ մարդու 
գոյատևման երաշխավորն է: Հենց հողի վրա էլ էկոտուրիզմը ստանում է առարկայական 
բովանդակություն: Խնդիրը նրա բոլոր բաղադրիչները միմյանց հետ կապող սկզբունքների 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ РОЛЬ ЭКОТУРИЗМА 
Л.Г.Авагян - учитель 

 
Ключевые слова: экотуризм, общества, природа, кризис, воспитание, хорактер, гармония. 
Аннотация. Вследствие целенаправленной деятельности человека, в природе происходят 
непредвиденные изменения, которые отрицательно влияют на жизнь общества. Загрязнение 
окружающей среды является прямым следствием неправильного отношения человека к природе и 
изменяя это отношение можно минимизировать его отрицательные последствия. В этом смысле 
свою положительную роль может сыграть экотуризм, благодря которому человек может ощутить 
свою принадлежность природе. 
 

THE SOCIAL ROLE OF ECOTOURISM 
L.G.Avagyan, teacher 

 
Keywords:  ecotourism, society, nature, crisis, education, character, harmony. 
Annotation:  Unexpected changes occur that adversely affect the life of society in the nature due to the 
purposeful activity of the mankind. Pollution of the environment is a direct consequence of a mankind's 
wrong activities and its negative consequences can be minimized by changing the mentioned attitude. In 
this case, ecotourism can play its positive role due to which people could have feeling that they really 
belong to nature.  
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ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ  
 

К ВОПРОСАМ ТЕОРИИ СОВРЕМЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
М.А., Григорян -к.геол.н. доцент, ЕГУ 
А.С., Сардарян -к.геол.н. доцент, ЕГУ 

В.П. Варданян- д.тех.н., профессор, ЕГУ 
М.С.Мкртчян- к.геол.н, асистент, ЕГУ 

 
Ключевые слова:  экзогенные факторы, современное движение земной коры, приливы и 
отливы, сезонные колебания,  гравитационная дифференцация, вариации силы тяжести, 
потенциал, землетрясения, призма. 

Современные движения земной коры являются результатом экзогенных и 
эндогенных процессов, вызванных, с одной стороны, изменением метеорологических 
условий местности, а с другой - тектоническими,  геологическими и всевозможными 
физико-химическими процессами, происходящими в земной коре и мантии.  

Из экзогенных факторов, вызывающих современное движение земной коры, следует 
отметить следующие. 

1) Промерзание и оттаивание почвы, приводящее к вертикальным и горизонтальным 
движениям самых поверхностных горизонтов Земли. 

2) Колебания уровня морей в виде океанических приливов, штормов и прочих 
явлений, вызывающих упругие и, в некоторых случаях, остаточные деформации. 

3) Сезонные колебания температуры, вызывающие ''дыхание почвы''. 
4) Перемещение циклонов, приводящие к изменению нагрузок от атмосферного 

давления. 
5) Приливы и отливы в твердой Земле. 
6) Изменение количества осадков и режима пластовых вод и т.д.. 

Из глубинных процессов большую роль играют следующие: 
1) Появление разнообразных карстовых, оползневых, ледниковых и денудационных 

процессов. 
2) Разномасштабные деформации разных горизонтов литосферы, приводящие к 

необратимым движениям земной коры (планетарные-связаны, в основном, с 
вращением Земли, коровые, подкоровые, компенсационные движения, являющиеся 
следствием нарушения или восстановления изостатического равновесия, 
дислокационные и т. д.). 

3) Магматические процессы, сейсмические явления и т. д.. 
4) Гравитационная дифференциация по плотности материала Земли, вследствие чего 

легкие вещества всплывают вверх, а тяжелые породы-опускаются. 
Вследствие этих процессов земная кора и верхняя мантия непрерывно испытывают 

сложные разнообразные движения. Эти движения являются одной из главных причин 
эволюции Земли и изменений в пространстве и в естественных физических полях. 

Величины вариации силы тяжести на Зангезурском геодинамическом полигоне 
достигли + 0,09мГал/год при точности измерений±0,02мГал. На опорных пунктах 
Кировакан, Кафан, Мартуни и Сисиан сила тяжести уменьшалась на 0,7 мГал/год, в 
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пунктах Берд, Варденис, Горис увеличивалась на 0,4мГал/год при точности измерений 
𝜀 = ± 0,02 − 0,03 мГал. 

Анализ результатов изучения ∆ℊ𝑡 на территории Армении показывает, что силы 
тяжести коррелируются с тепловым полем. Так, в зонах с максимальными изменениями 
силы тяжести величина геотермического градиента равна 50С/100  м, а плотность 
теплового потока изменится в пределах от 2,0 до 2, 66 мккал/см2 с. Районы Кафанского 
антиклинория, Горийского поднятия и Сисианской впадины характеризуются средними 
значениями геотермического градиента и плотности теплого потока, а вариации силы 
тяжести составляют  0,05-0,020 мГал/год. 

В настоящее время из-за отсутствия достаточных геолого-геофизических и 
геодезических материалов неясно с какими эндогенными или экзогенными процессами 
связаны регистрируемые вариации силы тяжести. Надо полагать, что на територии 
Армении большое влияние  на величину вариации силы тяжести, наряду с эндогенными 
процессами, должны оказывать гидрогеологические факторы изменения пластового 
давления, минерализации, температуры грунтовых вод, а также деформации водоносного 
пласта. 

Изучение современных движений коры становится одной из актуальных задач наук 
о Земле - геофизики, геодезии, геологии, геоморфологии. Под "современным движением  
земной коры" нужно понимать не только вертикальные и горизонтальные собственно 
движения (как перемещения) земной поверхности, но также и всевозможные современные 
процессы, произходящие в земной коре и обуславливающие изменения во времени 
физических полей горных пород. Движения в указанном смысле в очаге процесса и 
вблизи него обуславливаются сложными физико-химическими и термодинамиескими  
процессами [1]. Предпологается возможным происхождение химических реакций в 
подкоровом веществе, которые приводят к выделению свободного кремнезема и других 
глубинных эманаций, способных перемещаться вверх и создавать местные утолщения 
земной коры. Вместе с тем допускаются фазовые превращения в твердом веществе  
поскоровой оболочки, приводящие в одних случаях к его разуплотнению с увеличением 
объема, в других-к увеличению плотности и сокращению объема. Все эти факторы могут 
привести к изменению физических свойств горных пород. Та часть движений глубинных 
веществ, которая доходит до поверхности Земли, регистрируется геодезическими 
приборами, а часть, которая вызывает изменение физических полей горных пород, можно 
регистрировать только геофизическими приборами. 

Ниже приводятся некоторые результаты расчета связи временного гравитационного 
потенциала и его производных с изменяющимися во времени формой и плотностью 
возмущающих двухмерных тел. Под прямой задачей  временных возмущений 
гравитационного потенциала надо понимать задачу определения аналитического 
выражения в табличных функциях  или геометрического образа гравитационного 
потенциала или его производных в функции координат и времени по заданному 
временному полю плотности и изменяющейся во времени формы поверхности сплошной 
аномальной среды. Обратной же задачей называется задача, определения по заданным 
вариациям гравитационного потенциала временного поля плотности и деформаций 
поверхности аномальной среды в функции координат и времени. 

Рассмотрим общие формулы временного потенциала для случая двухмерных масс, 
базируясь на идеях, изложенных в работе [2]. 
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Пусть некоторая конечная область Т, ограниченная регулярной  поверхностью S, 
заполнена неподвижной сплошной средой аномальной массы 

𝑚 = �𝜌
𝑇

(𝜉, 𝜍)𝑑𝜎 (𝜉, 𝜍) 

где 𝜌(𝜉, 𝜍) плотность среды. Предположим, что тело имеет форму бесконечного цилиндра 
произвольной формы сечения, тогда такое тело на поверхности образует поле 
притяжения, потенциал которого в точке 𝑃 (𝑥, 𝑧) 𝑇  имеет вид: 

𝑉 (𝑥, 𝑧) = 2𝑓�𝜌 (𝜉, 𝜍) 1𝑛
𝑇

1
𝑟

 𝑑𝜉 𝑑𝜍 

где -гравитационная постоянная, 𝑟 = �(𝑥 − 𝜉)2 + (𝑧 − 𝜍)2). 

 Пусть под влиянием некоторых приложенных к поверхности S сил, например, 
глубинных тектонических различных сил, обусловленных термическим состоянием 
земной коры, рассматриваемое тело деформируется без нарушения сплошности. Тогда, 
если же деформации частицы тела определялись радиусом вектора 𝑟, то в 
деформированном  теле они будут иметь координаты  𝑟1���⃗ .  Вектор 𝑈��⃗ = 𝑟1���⃗ −  𝑟 называется 
вектором деформации. Очевидно, что в силу непрерывающего изменения во времени 
радиуса-вектора 𝑟  (𝑡)любой частицы сплошной среды T потенциал V также будет 
неправильно изменяться во времени и т. д. е. 

𝑉 (𝑥, 𝑧, 𝑡) = 2𝑓 � 𝜌 [𝜉(𝑡, ), 𝜍 (𝑡), 𝑡]1𝑛
  𝑇(𝑡)   

1
𝑟 (𝑡)

𝑑𝜉 𝑑𝜍 

При этом, если материальная скорость изменения массы равна нулю, т. е. 𝑚 = 0, то: 

𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝑐����⃗ = 0, 𝜌 − 𝜌
𝑑𝑐𝑖
𝑑𝜉𝑖

= 0  𝜉𝑖 = 𝜉, 𝜍. 

где 𝜌 материальная скорость изменения во времени плотности среды. 

Материальную скорость изменения потенциала можно найти из следующих 
соображений. При сравнении сечений тела в момент  t и в 𝑡 = 𝑑𝑡 очевидно будет иметь 
место общая часть объема, где частицы можно рассматривать как не получившие 
перемещения, где частицы переместились на величину (𝐶𝜉𝑑𝑡,𝐶𝜍 𝑑𝑡), где С�⃗  – вектор 
скорости перемещения частиц тела. В соответствие с этим скорость изменения 𝑉 ̇  может 
быть подразделена на две части: �̇� = 𝑉1̇ + 𝑉2̇.  

При этом из сказанного следует, что 

𝑉1̇(𝑥, 𝑧, 𝑡) = 2𝑓 �
𝜕𝜑
𝜕𝑡

   𝑇 (𝑡)    

𝑑𝜉𝑑𝜍 

где для рассматриваемого нами двумерного тела 
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𝜑[𝜉(𝑡), 𝜍(𝑡), 𝑡] = 𝜌[𝜉(𝑡), 𝜍(𝑡), 𝑡]𝑛
1
𝑟

 

Величина же 𝑉2, обусловленная перемещением частиц из положения в момент t в 
положение в момент 𝑡 + 𝑑𝑡, образовавших объем между первоначальной поверхностью 
𝑆(𝑡) и поверхностью  𝑆1(𝑡 + 𝑑𝑡) в момент 𝑡 + 𝑑𝑡, будет иметь вид [3]: 

𝑉2(𝑥, 𝑧, 𝑡) = 𝑓 � 𝜑𝐶𝑖 ⋎𝑖 𝑑𝑠
   𝑆 (𝑡)    

, 𝑖 = 1, 2 

поскольку объем между 𝑆 и 𝑆1 равен 𝐶𝑖 ⋎𝑖 𝑑𝑠𝑑𝑡, где  ⋎𝑖- единичный вектор  нормали к  
𝑆, (𝑖 = 1, 2). Таким образом 

�̇�(𝑥, 𝑧, 𝑡) = 2𝑓 �
𝜕𝜑
𝜕𝑡

   𝑇 (𝑡)    

𝑑𝜉𝑑𝜍 + 𝑓 � 𝜑𝐶𝑖 ⋎𝑖 𝑑𝑠
   𝑆 (𝑡)    

 

Заменяя, по формуле Остроградского-Гауса, интеграл поверхности 𝑆 интегралом по 
объему T имеем: 

�̇�(𝑥𝑖, 𝑡) = 2𝑓 � �𝜑(𝜉𝑖, 𝑥𝑖 , 𝑡) + 𝜑
𝜕𝐶𝜉
𝜕𝜉

+ 𝜑
𝜕𝐶𝜍
𝜕𝜉

+
𝜕𝜑
𝜕𝜉

𝐶𝜍 +
𝜕𝜑
𝜕𝜍

𝐶𝜍� 𝜕𝜉𝜕𝜍
   𝑇 (𝑡)    

 

Если деформация возмущающего тела сопровождается притоком или оттоком 
некоторой массы 𝑚(𝑡) и, кроме того, поверхность определения  функции 𝑉∗является 
движущейся во времени поверхностью, то окончательно получим: 

𝑉∗(𝑥𝑖(𝑡), 𝑡) = 2𝑓 � �
𝜕𝜑(𝜉𝑖(𝑡), 𝑡)

𝜕𝑡
+
𝜕[𝐶𝑖𝜑(𝜉𝑖(𝑡), 𝑡)]

𝜕𝜉𝑖(𝑡)
�

   𝑇 (𝑡)    

𝑑𝜎 + 𝑑𝑟𝑎𝑑𝑉𝑙     

+ 2𝑓 � [𝜌1(𝜉𝑖(𝑡), 𝑡) ∙ 1𝑛1/𝑟]𝑑𝜎
 𝑇1 (𝑡)    

 

где 𝑙 – скорость движения поверхмости наблюдения, определяемая из геодезических 
измерений, 𝜌1 и 𝑇1-соотвественно аномальная плотность и объем дополнительной массы, 
обусловленной притоком или оттоком вещества. 

 Так как в естественных условиях измеряется не вариация гравитационного 
потенциала, а временное изменение силы тяжести, которое  с достаточной точностью 

можо принять равным 𝜕�̇�(𝑥𝑖,𝑡)
𝜕𝑧

= 𝑉�̇�(𝑥𝑖, 𝑡), то дифференцируя  по  𝑧 получим общее 

выражение для двухмерных тел для функции 𝑉�̇�(𝑥𝑖, 𝑡): 

𝑉�̇�(𝑥𝑖, 𝑡) = 2𝑓
𝜕
𝜕𝑧
� � �

𝜕𝜑(𝜉𝑖(𝑡), 𝑡)
𝜕𝑡

+
𝜕[𝐶𝑖𝜑(𝜉𝑖(𝑡), 𝑡)]

𝜕𝜉𝑖(𝑡)
�

   𝑇 (𝑡)    

𝑑𝜎 + 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑉𝑙

+ 2𝑓 � �𝜌1(𝜉𝑖(𝑡), 𝑡)1𝑛
1
𝑟
� 𝑑𝜎

   𝑇 (𝑡)    

� 
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 Пусть для конкретиризации рассматриваемое нами тело-есть бесконечно 
протяженная по оси  y призма, ограниченная поверхностями 

𝑥1 = −𝑏,     𝑥 2 = +𝑏,         𝑧2 = ℎ2  

Тогда согласно уравнению для материальной скорости  𝑉�̇� от  такой деформируемой 
во времени призмы при �̇� = 0  можно записать в виде: 

𝑉�̇�(𝑥, 𝑧, 𝑡) = 2𝑓 � 𝑑𝜉

+𝑏 (𝑡)

−𝑏 (𝑡)

� �
𝜕
𝜕𝑡
�
𝜌�𝜉(𝑡), 𝜍(𝑡)�(𝜍 − 𝑧)
(𝑥 − 𝜉)2 + (𝑧 − 𝜍)2� +

𝜕𝜑
𝜕𝜉

𝐶𝜉 +
𝜕𝜑
𝜕𝜍

𝐶𝜍 +
𝜕𝐶𝜉
𝜕𝜉

𝜑 +
𝜕𝐶𝜍
𝜕𝜍

𝜑�

ℎ2(𝑡)

ℎ1(𝑡)

̇

 

𝑑𝜍 +
𝜕𝑉𝑧
𝜕𝑥

𝑙𝑥 +
𝜕𝑉𝑧
𝜕𝑧

𝑙𝑧 

Для простоты будем считать, что плотность аномального тела есть функция только 
времени, т. е. будем пологать, что однородное тело меняет свою плотность только 

вследствие временных внешних воздействий на тело. Кроме того, примем, что𝜕Ç𝜉
𝜕𝜉

= 𝜕𝐶𝜍
𝜕𝜍

=

0, 𝑎  𝑙𝑥 −горизонтальные движения земной поверхости-равны нулю. 

 В этом случае уравнение  примет вид: 

𝑉�̇�(𝑥𝑖, 𝜉𝑖, 𝑡) = 2𝑓
𝜕𝑃
𝜕𝑡

� �
(𝜍(𝑡) − 𝑧)𝑑𝜉𝑑𝜍

(𝑥 − 𝜉)2 + (𝑧 − 𝜍)2
+

ℎ2(𝑡)

ℎ1(𝑡)

+𝑏 (𝑡)

−𝑏 (𝑡)

 

+2𝑓𝜌
𝜕
𝜕𝑡

� �
(𝜍 − 𝑧)𝑑𝜉𝑑𝜍

(𝑥 − 𝜉)2 + (𝑧 − 𝜍)2
+ 2𝑓𝜌 � � �

𝜕
𝜕𝜉

ℎ2(𝑡)

ℎ1(𝑡)

+𝑏 (𝑡)

−𝑏 (𝑡)

ℎ2(𝑡)

ℎ1(𝑡)

+𝑏 (𝑡)

−𝑏 (𝑡)

 

�
(𝜍 − 𝑧)

(𝑥 − 𝜉)2 + (𝑧 − 𝜍)2
 𝑥 𝐶𝜉� +

𝜕
𝜕𝜉

�
(𝜍 − 𝑧)

(𝑥 − 𝜉)2 + (𝑧 − 𝜍)2
𝐶𝜍�  𝑑𝜉𝑑𝜍 + 𝑉𝑧𝑧𝑙𝑧 

 

Первый член правой части равенства есть произведение  𝜕𝜌
𝜕𝑡

 на 𝑉𝑧(𝑥, 𝑧, 𝑡),
где 𝑉𝑧(𝑥, 𝑧, 𝑡)–есть гравитационное притяжение однородной прямоугольной  призмы в 
момент t до деформации. Второй член есть производная  𝑉𝑧 по времени, выполняемая по 
параметрам призмы  𝑏 (𝑡), ℎ1(𝑡),ℎ2(𝑡). Третий интервал берется элементарно, четвертый 
член представлянет собой изменение аномального гравитационного  поля призмы при 
смещении поверхности наблюдения по вертикали на величину 𝑙𝑧 за  единицу времени. 

 После выполнения соответствующих операций для материальной скорости 
изменения величины 𝑉𝑧 вследствие деформации бесконечного возмущающего тела 
прямоугольной формы окончательно получим: 

�̇�𝑧(𝑥, 𝑧, 𝑡) = 2𝑓 �(𝑏 + 𝑥)1𝑛 
(𝑏 − 𝑥)2 + (ℎ2 + 𝑧)2

(𝑏 − 𝑥)2 + (𝑧 − 𝑧1)2
+ 2(ℎ2 + 𝑧)𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

(𝑏 + 𝑥)
ℎ2 + 𝑧

− 2(𝑧 − ℎ1) 



298 
 

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
(𝑏 + 𝑥)
(𝑧 − ℎ1)

�
𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ 2 𝑓𝜌 �𝐶 𝜉
2(𝑏 + 𝑥)2[(𝑧1 − ℎ1)2(𝑧 + ℎ2)2

[(𝑏 + 𝑥)2 + (ℎ2 + 𝑧)2][(𝑏 − 𝑥)2 + (𝑧 − ℎ1)2] + 

+
2(ℎ2 + 𝑧)2

(ℎ2 + 𝑧)2 + (𝑏 + 𝑥)2 −
2(𝑧 − ℎ1)2

(𝑧 − ℎ1)2 + (𝑏 − 𝑥)2 + 1𝑛
(𝑏 + 𝑥)2(ℎ2 + 𝑧)2

(𝑏 − 𝑥)2 + (𝑧 − ℎ1)2 + 2𝐶𝜉 

�𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
𝑏 − 𝑥
𝑧 + ℎ1

+
2(𝑏 + 𝑥)
(ℎ2 + 𝑧)

−
2(𝑏 − 𝑥)
(𝑧 + ℎ1) +

𝑧 − ℎ1
2(𝑏 − 𝑥) +

ℎ2 + 𝑧
2(𝑏 + 𝑥)

�� + 

+4𝑓𝜌 �𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
(𝑏 − 𝑥)
(𝑧 + ℎ1)

− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑏 + 𝑧
ℎ2 + 𝑧

� ∙ 𝑙𝑧 

По этой формуле можно посчитать возможные изменения аномального 
гравитационного поля, обуславливаемые высвобождением энергии, например, при 
землетрясениях. 

 Пусть призма имеет размеры 𝑏 = 10 км,  ℎ1 = 5 км, ℎ2 = 30 км,∆𝜌 = 0,5 𝑍
см2

, и при 
землетрясении давление меняются в единицу времени на 100 км/см2, что, как известно 
обуславливает деформации порядка 3 ∙ 10−4. Полагая, что аномальное  тело находится в 
зоне очага землетрясения, выполним расчет возможных изменений аномалии 𝑉�̇� за ту 
единицу времени в точке 𝑥 = 0, 𝑧 = 0, т. е. тогда 

𝑉�̇�(0, 0, 𝑡) =  2𝑓 �𝑏1𝑛 
𝑏2 + ℎ22

𝑏2 + ℎ12
+ 2ℎ2  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑏
ℎ1
�
𝜕𝜌(𝜉𝑖(𝑡), 𝑡)

𝜕𝑡
+ 

+2𝑓𝜌(𝜉𝑖(𝑡)′, 𝑡) �𝐶𝜉 �
2𝑏(ℎ12 − ℎ22)

(𝑏2 + ℎ12) + (𝑏2 + ℎ22) +
2ℎ22

ℎ22 + 𝑏2
−

2ℎ1
ℎ21 + 𝑏2

+ 

+1𝑛
𝑏2 + ℎ22

𝑏2 + ℎ12
� + 2𝐶𝜉 �𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑏
ℎ2
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑏
ℎ1

+
2𝑏
ℎ2

−
2𝑏
ℎ1

−
ℎ1
2𝑏

+
ℎ2
2𝑏
�� + 

+4𝑓𝜌(𝜉𝑖(𝑡), 𝑡) �𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑏
ℎ1
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑏
ℎ2
� 𝑙𝑧 

Предположим, что гипоцентр землетрясения находится под призмой, а эпицентр его 
попадает в точку (𝑥 = 0, 𝑧 = 0). Будем считать, что 𝑑𝑏

𝑑𝑡
= 0, 𝑑ℎ1

𝑑𝑡
= 0 (т.е. верхние и боковые 

грани примем жесткими недеформируемыми), а 𝑑ℎ2
ℎ2

= 3 ∙ 10−4 за  единицу времени.  

Полагая, что масса останется постоянной, т. е. 2𝑏(𝑡) [ℎ2(𝑡) − ℎ1(𝑡)],   𝜌(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, из 
условия 𝑑ℎ1 = 𝑑𝑏 = 0 и   𝑑ℎ2

ℎ2
= 3 ∙ 10−4 находим, что за единицу времени плотность 

изменется на величину 𝑑𝜌 = 2 ∙ 10−4𝜌. 
Подставляя эти данные в формулу, получим, что вследствии землетрясения 

анмальное поле силы тяжести, обусловленное телом, находящимся в зоне очага 
землетрясения, может изменятся на величиму порядка 0,07 мГал при аномалии 150 мГал, 
и на 0,035 мгл-при аномалий в 75 мГал. 

Отсюда следует, что  при наблюдениях в сильно интенсивных аномальных полях 
будет зафиксирован пьезогравитационный эффект, обусловленный землетрясениями. 
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Բանալի բառեր.     բնության սեզոնային ռիթմ, բնության օրացույց, ագրոհամակարգ, բնօգտա-
գործման    օպտիմալացում,  սեզոնակախվածություն, նորմատիվային ժամկետ: 
 Բնության ռիթմերը բնական այն երևույթներն ու գործընթացներն են, որոնք կրկնվում 
են որոշակի հաջորդականությամբ և հաճախականությամբ: Ագրոհամակարգերում առավել 
կարևորություն են ներկայացնում տարվա չորս սեզոնների բնության ռիթմերի ուսումնա-
սիրությունները: Նշված ռիթմերով պայմանավորված` ագրոհամակարգերում ձևավորվում են 
համապատասխան արտադրական ռիթմեր (վարուցանքի, բույսերի ու կենդանիների խնամքի 
և բազմաթիվ աշխատանքային այլ գործընթացների), որոնք կրկնվում են որոշակի 
հաջորդականությամբ ու հաճախականությամբ: Այս երկու խումբ ռիթմերի (բնության ու 
ագրոարտադրական) փոխադարձ կապերի ուսումնասիրությունը տարածաժամանակային 
փոփոխությունների առումով ունի կարևոր գիտական և գործնական նշանակություն: 
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 Երկրագնդի բոլոր կլիմայական գոտիներում գյուղատնտեսության  ողջ համակարգն 
իրականացվում է յուրաքանչյուր գոտուն հատուկ բնության սեզոնային ռիթմերին 
համահունչ: Ընդ որում, ինչքան ներդաշնակ են բնության սեզոնային փոփոխություններին 
մշակաբույսերի և կենդանիների պահանջները, ինչպես նաև ագրոէկոհամակարգերում 
կիրառվող միջոցառումները, այնքան բարձր է դրանց արդյունավետությունը և 
ընդհակառակը: 
 Մեր ուսումնասիրությունները կատարվել են հիմնականում Արարատյան դաշտի 
պայմաններում` մոնիթորինգային բազմամյա նյութերի հիման վրա: 
 Բնության սեզոնայնությունը հատկապես ակնհայտ արտահայտվում  է երկրագնդի 
բարեխառն և  մերձարևադարձային գոտիներում, մասնավորապես ՀՀ-ում, որտեղ դրան 
գումարվում է նաև ռիթմերի վերընթաց գոտիականության գործոնը: Պարզվել է, որ ՀՀ 
պայմաններում գարնանը բույսերի զարգացումը (փուլերը) յուրաքանչյուր 100 մ 
բարձրանալիս (ֆենոլոգիական փուլերի վերընթաց գրադիենտը հավասար է 3-5 օր/100մ) 
ուշանում է 3-5 օրով: Մոտավորապես նույն գրադիենտով են լանջնիվեր բարձրանում և 
լանջնիվար իջնում աշնանային սեզոնային բնական երևույթները [5, էջ 93]: 

Հետևաբար, գյուղատնտեսությունն այստեղ ունի առավել սեզոնակախվածություն, 
այսինքն` բնական սեզոնների արագ հաջորդմանը զուգընթաց պետք է հասցնել բավարարել 
մշակաբույսերի որոշակի սեզոնին հատուկ կենսական պահանջները (սնուցումը, էտը, 
ոռոգումը, բուժումները և այլն), ժամանակին սկսել և ավարտել հաջորդ սեզոնի 
աշխատանքները: Այս առումով ագրոհամակարգերում ժամկետները և ժամանակը հանդես 
են գալիս որպես լիմիթավորող, թելադրող, պարտադրող գործոններ, որոնք իրենց 
տնտեսական նշանակությամբ, կարելի է ասել, ձեռք են բերում բնական ռեսուրսի 
կարգավիճակ` ինչքան ճիշտ օգտագործվի ժամանակը, այնքան  մեծ արդյունք կարելի է 
ստանալ:  
 Գյուղատնտեսության բոլոր արտադրական օբյեկտների`  հողի, ջրերի, բույսերի, 
կենդանիների  արտադրողականությունը սերտորեն կապված է եղանակային պայմանների 
հետ:  Յուրաքանչյուր բուսատեսակ, կենդանի, մեքենա, քիմիկատ, դաշտային աշխատանք 
ունի իր կենսաբանական, տեխնիկական, տեխնոլոգիական պահանջները բնական միջա-
վայրի պայմանների` հողի, լույսի, խոնավության, ջերմության նկատմամբ և ունի  նաև իր 
սեզոնային դինամիկան: Այս բարդ բնական, տնտեսատեխնոլոգիական, կենսակլիմայական 
համալիրներում հավասարակշռված բնօգտագործման գործընթացի ապահովման 
կարևորագույն ուղիներից մեկը տնտեսությունում ամենամյա կրկնվող սեզոնային 
աշխատանքների կատարման օպտիմալ (գիտականորեն հիմնավորված) աշխատանքային 
օրացույցների մշակումն է, որն իր կարևորությամբ կարելի է համեմատել դաշտերի ոռոգման, 
պարարտացման, բույսերի պաշտպանության, նորմատիվների ճշգրտման 
հետազոտությունների հետ: Երկու դեպքում էլ հավասարապես խոսքը վերաբերում է 
բնօգտագործման օպտիմալացմանը և արտադրողականության բարձրացմանը: 
 Այսպիսով, գյուղատնտեսության վարման համակարգի մշակման կարևորագույն 
օղակներից մեկը տարածաժամանակային առումով սեզոնային աշխատանքների 
օպտիմալացումն է` գիտականորեն հիմնավորված օրացույցների մշակումը: Ճիշտ է, բոլոր 
տնտեսություններում «գործում են» սեզոնային աշխատանքների օրացույցներ (ժամկետներ), 
սակայն դրանց ճնշող մեծամասնությունը հիմնված է բազմամյա կենսափորձի վրա, որոնք 
ո´չ քննարկված ո´չ էլ հաստատված են: Շատ հաճախ տնտեսությունները հետևում են 
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եղանակային ընթացիկ փոփոխություններին` հողի վիճակին, մեխանիզմների, սերմնացուի, 
պարարտանյութերի և քիմիկատների առկայությանը և ըստ այդմ էլ սկսում են աշխա-
տանքները: Տնտեսությունները չունեն գյուղատնտեսական  աշխատանքների կատարման 
բազմամյա տարիների կտրվածքով հաշվարկված նորմատիվային միջին ժամկետներ:  

Բերենք նորմատիվային ժամկետների մի օրինակ: Բազմամյա դիտարկումներով 
պարզված է, որ Արարատյան դաշտում գարունն սկսվում է, երբ օդի միջին ջերմաստիճանը 
բարձրանում է 00-ից և ավարտվում է, երբ օդի միջին ջերմաստիճանը բարձրանում է 150-ից: 
Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ Արարատյան դաշտի կայաններում գարնան սկզբի 
նորմատիվային ժամկետը  տատանվում է 3-7 օրվա սահմաններում: Արարատում գարունը 
սկսվում է բոլորից վաղ (17 փետրվար), մինչդեռ Արմավիրում այն սկսվում է մեկ շաբաթ 
ուշացումով (24 փետրվար): Գարնան ավարտի նորմատիվային ժամկետը համարվում է 
ապրիլի վերջը և մայիսի սկիզբը: Այն ամենաուշը ավարտվում է մայիսի 6-ին` Երևան «Ագրո» 
դիտակետում: 

Աղյուսակ 1 
Արարտյան դաշտում բնության սեզոնային ջերմային 

ռիթմերի նորմատիվային ժամկետները գարնանը [1, էջ 89-90] 
 

Օդ կայան t>00 t>50 t>100 t>150 
Արմավիր 24 II 17 III 3 IV 1 V 
Արարատ 17 II 10 III 30 III 24 IV 

Արտաշատ 20 II 15 III 1 IV 30 IV 
Երևան ‘’Ագրո’’ 22 II 17 III 2 IV 6 V 

Երևան ‘’էրեբունի’’ 21 II 14 III 5 IV 28 IV 
  
 Մոնիթորինգային զուգահեռ դիտարկումներով պարզված է, որ ջերմաստիճանի 
անցումը 50-ից համարվում է վեգետացիոն շրջանի սկիզբ (սկսվում է խաղողի այգեբացը, 
ծիրանենու, նշենու, կեռասենու բողբոջներն ուռչում են և այլն), իսկ 100-ից` ակտիվ 
վեգետացիոն շրջան (ծիրանենին ծաղկում է, սկսվում է խաղողի «լացը», դադարում են 
ցրտահարությունները և այլն): 

Հատկանշական է այն, որ Արարատը և Արմավիրը գտնվում են հարթավայրում, 
մոտավորապես նույն բարձության վրա (818 և 860 մ), սակայն Արարատում գարնանային 
գրեթե բոլոր սեզոնային երևույթները սկսվում են 3-4 օր շուտ, քան Արմավիրում: Դա 
բացատրվում է նրանով, որ Արարատը գտնվում է մոտակա չոր, հարավահայաց լանջերի և 
տաք տափաստանի անմիջական ազդեցության տակ, իսկ Արմավիրը` Շիրակի գո-
գավորության և Արագած լեռնազանգվածի ցուրտ հոսանքների ազդեցության տակ [4, էջ 18]: 

Նկար 1-ից երևում է, որ ի տարբերություն մյուս սեզոնների, ամառը բոլոր 
կայաններում անհամեմատ ավելի երկար է տևում` միջինը մոտ 160 օր: Արարատյան 
դաշտում գարունը կարճատև է (64 օր): 

Այսպիսով, երկարամյա զուգահեռ դիտարկումների արդյունքում որոշված են 
Արարատյան դաշտում գարնանային սեզոնի ջերմային ռիթմերի սկսման և ավարտման 
ժամկետները, որոնք կարող են հանդիսանալ կողմնորոշիչներ գարնանային աշխատանքների 
պլանավորման համար: Նշված ամսաթվերը (ժամկետները) ընդունվում են որպես բնության 
օրացույցի կմախք` նորմատիվային ցուցանիշներ (չափորոշիչներ), և  յուրաքանչյուր տարվա 
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ջերմաստիճանի անցման ժամկետները համեմատելով այդ ժամկետների հետ, գնահատվում է 
նաև ընթացիկ տարվա բնույթը, գարնան վաղ կամ ուշացած գալուստը: Նշենք, որ գարունն 
Արարատյան դաշտում խիստ կարճատև է, իսկ գարնանային աշխատանքները` 
բազմաբնույթ: Այս առումով տևական անձրևները, ոչ աշխատանքային օրերը հաճախ լուրջ 
վնասներ են հասցնում գյուղատնտեսական աշխատանքներին: 

 

 
Նկար 1. Տարվա սեզոնների տևողությունը (օր) Արարատյան դաշտում 

  
 Տարվա կլիմայական սեզոնների և ենթասեզոնների ջերմաստիճանային ցուցանիշները 
տրված են աղյուսակ 2-ում:  

Չորս սեզոնների ջերմաստիճանային նման դիֆերենցումը բնորոշ է Երկրագնդի 
բարեխառն և մերձարևադարձային բոլոր գոտիներին [2,3]: 
   Աղյուսակ 2 

Տարվա սեզոնների և ենթասեզոնների ջերմաստիճանային ցուցանիշները 
Սեզոն 

գարուն ամառ աշուն ձմեռ 
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 Աղյուսակ 2-ում բերված ջերմաստիճանային անցումային շեմերը չափազանց 
բնութագրական են գյուղատնտեսության սեզոնային միջոցառումների օրացույցները 
կազմելու համար: Այս ֆոնի վրա, եթե զուգորդվեն դաշտային աշխատանքների ընթացքը 
(հաջորդականությունը), յուրաքանչյուր մշակաբույսի աճի և զարգացման սեզոնային 
դինամիկայի (ծլումից մինչև բերքահավաք), ինչպես նաև անասնապահության ոլորտում 
ընթացող սեզոնային միջոցառումների (արոտի սկիզբ, ոչխարների խուզ, պրոֆիլակտիկ 
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բուժումներ, մսուրային կերի անցում և այլն) հետ, ապա կունենանք գյուղատնտեսության 
վարման օրացույցների մի ամբողջական փաթեթ` համայնքի կամ որոշակի տարածաշրջանի 
համար: 

Այսպես, օրինակ, Արմավիր օդերևութաբանական կայանում կլիմայական 
նորմատիվային գարունը սկսվում է փետրվարի 26-ին, երբ օդի միջին ջերմաստիճանը 
բարձրանում է 00C-ից, իսկ խոտաբույսերի վեգետացիան ( t>30) սկսվում է մարտի 14-ին: 
Արմավիրում բարեխառն գոտու մշակաբույսերի վեգետացիան սկսվում է մարտի 17-ին և 
ավարտվում նոյեմբերի 17-ին (տևողությունը` 246 օր), իսկ ջերմասեր մշակաբույսերի համար 
վեգետացիոն ժամանակաշրջանը սկսվում է ապրիլի 6-ին և ավարտվում հոկտեմբերի 28-ին 
(տևողությունը` 206 օր):  

Պետք է փաստել, որ այստեղ վեգետացիայի տևողությունը բավականին երկար է 
տևում, ինչը հնարավորություն է ընձեռում ստանալու տարեկան երկու բերք: Համեմատելով 
տվյալ վայրի ջերմային ռեսուրսները մշակաբույսերի հասունացման համար պահանջվող 
ջերմաստիճանների գումարի և ժամկետների հետ, կարելի է որոշել, թե որ գոտում և ինչ 
մշակաբույսեր կարող են իրար հաջորդել` երկու և ավելի բերք ստանալու համար: 

Անասունների արոտը սկսվում է մարտի 25-ին, երբ 00-ից բարձր ջերմաստիճանների 
գումարը հասնում է 1150-ի, իսկ մսուրային շրջանը սկսվում է դեկտեմբերի 10-ին, երբ օդի 
միջին ջերմաստիճանը հաստատուն կերպով 00-ից իջնում է: 

Օրացույցներում յուրաքանչյուր երևույթ կարող է ծառայել նաև որպես 
ֆենոնշանացույց  (ֆենոինդիկատոր), երբ մեկ երևույթի կամ բույսի որևէ ֆենոլոգիական 
փուլի ժամկետով ճշտվում են այլ բույսերի ֆենոլոգիական փուլերի կամ երևույթների 
մոտավոր ժամկետները: Այս տեսակետից հատկապես հարմար ֆենոնշանացույցեր են 
բազմամյա վայրի և մշակովի բուսատեսակները, որոնց զարգացումը համեմատաբար քիչ է 
կախված ագրոտեխնիկայից: Օրինակ, որոշված է, որ Արարատյան հարթավայրի 
պայմաններում նշենու ծաղկումը և դեղձենու ծաղկաբողբոջների բացվելը տեղի են ունենում 
գրեթե միաժամանակ: Միաժամանակ են դիտվում նաև ծիրանենու ծաղկումը և խաղողի 
վազի հյութաշարժը, լորենու և խաղողի ծաղկումը և այլն [4,էջ 17]:  
 Սեզոնային երևույթների (աշխատանքների) ժամկետների ինդիկացիայի մեթոդը 
կենսափորձով միշտ էլ կիրառվել է գյուղատնտեսության, առողջապահության, որսորդության 
և այլ բնագավառներում: Սակայն, որպես «բնության օրացույցի» շղթայի բաղադրիչ, այս 
մեթոդը ձեռք է բերում առավել հուսալիություն և մշտապես կիրառման հնարավորություն: 
Գյուղատնտեսական աշխատանքների և միջոցառումների կատարման լավագույն 
ժամկետների անսխալ որոշման և կանխատեսման բնասեզոնային այս մեթոդի կիրառմամբ 
«ժամկետների ծառայության» աշխատանքները դրվում են գիտական հիմքի վրա, փոքրանում 
է ռիսկի գործոնը, մեծանում է ագրոհամակարգերում ժամանակային ռեսուրսների 
օգտագործման օգտակար գործողության գործակիցը (ՕԳԳ), և դրանով արվում է ևս մի քայլ 
գյուղատնտեսության էկոլոգացման բնագավառում: Գյուղատնտեսական արտադրության 
օպտիմալացման, նրա սեզոնակախվածության թուլացման գործընթացը պետք է սկսել 
«ներքևից», յուրաքանչյուր տնտեսությունից, քանի որ դրանում ամենից շահագրգռված օղակը 
ֆերմերն է [3]: 
 Այսպիսով, գիտականորեն հիմնավորված (մոնիթորինգային նյութերի հիման վրա) 
արտադրական օրացույցների մշակումն ըստ տարվա սեզոնների, բնօգտագործման 
գիտակիրառական հիմնախնդիրներից մեկի` աշխատանքի պլանավորման, ժամանակի 
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արդյունավետ օգտագործման, հետևաբար տնտեսության էկոլոգացման ուղիներից մեկն է, 
որը հանդիսանում է նաև տնտեսվարման մշակույթի բարձրացման գործնական խթանիչ: 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы сезонных природных ритмов и гармонизации 
сельскохозяйственных работ на примере Араратской долины. Сезонность природных  ритмов 
здесь особенно очевидна, так как сельское хозяйство имеет наибольшую сезонную зависимость. 
Одним из способов оптимизации и экологизации сельскохозяйственного производства является 
разработка производственных календарей. 
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Annotation: The article discusses the issue of seasonal rhythms of nature and the harmonization of 
agricultural works with the example of the Ararat valley. The seasonality of nature is particularly evident 
here, which is why agriculture has a greater seasonality. One of the ways of optimizing agricultural 
production and ecologization, is the development of production calendars. 
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Բանալի բառեր.  մաքրման կայան, ֆիլտրացիա, հիդրոտեխնիկական կառույց, ջրի 
աղտոտվածություն, հողերի պահպանում, ջրի ինքնամաքրում: 

Ներկայումս ջրի աղտոտվածությունը հանդիսանում է համաշխարհային 
բնապահպանական խնդիր: Մի կողմից սելավները, վարար անձրևները և գյուղատն-
տեսական հողերի ոռոգումը, մյուս կողմից ջրահեռացման և ջրամաքրման համակարգերի 
պատշաճ պահպանման պակասը չեն լուծում գետերի ջրերի աղտոտվածության խնդիրը:  

Լեռնային տարածքների գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվող  հողերի 
պահպանումը նախատեսում է մի շարք հակասողանքային միջոցառումներ՝ սողանքների 
ակտիվացման և հողերի ողողումների կանխման համար: Մեծ թեքությունների պատճառով 
գյուղատնտեսական նպատակների համար չօգտագործվող լեռնային լանջերից տեղատարափ 
անձրևների հետևանքով հսկայական քանակության հողեր ենթարկվում են ողողման, որոնք 
թափվում են գետերը և աղտոտում նրանց ջրերը, ինչը նվազեցնում է աղտոտող նյութերից ջրի 
ինքնամաքրման հատկությունը:  

Գետերի ջրում լուծված նյութերի քանակները բազմաթիվ անգամ գերազանցում են 
թույլատրելի նորմաները: Հոսող գետերի աղտոտվածության հիմնական պատճառը մաքրման 
կայանների բացակայությունն է: Չկան մշակված եղանակներ լանջերի ողողումների 
հետևանքով տեղատարված հողերի պահպանման, նրանց՝ բնությանը ետ վերադարձման և 
դրանցով իսկ գետերի ջրերը ողողված հողերի աղտոտումից պաշտպանելու համար: 
Հիդրոտեխնիկայի բնագավառի առաջընթացը և տեխնոլոգիաների զարգացումը կնվազեցնի 
գետերի ջրերի աղտողվածության աստիճանը, ինչպես նաև կկանխի ողողատարված նյութի 
տեղափոխումը գետային ավազաններ:   

Դիտարկվող խնդրի լուծման համար հայտնի է նախկինում մշակված ճկուն ցանցի 
արգելափակոց՝ կազմված առանձին իրար հետ միացած էլեմենտներից (АС СССР N 185952 E 
01 F7/04 от 1966г): Սակայն այս դեպքում խնդրի լուծումը կատարվում է մասնակի, քանի որ 
թույլ չի տալիս առանձնացնել հողային մասնիկները ջրային միջավայրից և պահպանել 
հետագա օգտագործման համար: 

Հայտնի է նաև մեկ այլ առաջարկվող հողամեկուսացնող համակարգին մոտ ողողա-
պաշտպան տեխնիկական կառույց, տարածված ողողահունի թեքության երկարությամբ 
ուղղաձիգ փակոց-անջրպետների տեսքով, որոնք ունեն միջանցիկ ջրատար փողանցքեր՝ 
կոշտ ֆազը հեղուկ ֆազից անջատելու համար (АС СССР N 668998 E 01 F/04 от 25.06.1979г): 
Սակայն այդ կառույցը թույլ չի տալիս պահպանել և բնությանը ետ վերադարձնել ողողված 
հողը: Դրա համար այն նպատակահարմար չէ սովորաբար 2-3 կմ երկարություն ունեցող 
լեռնային լանջերում կիրառման համար, քանի որ կորզում է հսկայական քանակությամբ հող 
և օրգանական նյութեր: 

Մեր կողմից առաջարկվող համակարգի նպատակն է պահպանել տեղատարափ 
անձրևների և սելավների հետևանքով ողողված հողերը և արգելել գետերի աղտոտումը հողի 
մասնիկներից: 

mailto:emanukyan@ysu.am


306 
 

Մեր առջև դրված խնդրի լուծման նպատակով սելավատար առվի վերջում՝ մինչև գետի 
մեջ թափվելը, տեղադրվում է համակարգ՝ կազմված մի քանի հողամեկուսիչ փոսերից, 
յուրաքանչյուր այդպիսի փոսից հետո տեղադրված ուղղաձիգ արգելապատերից և 
մետաղական վանդակի մեջ լցված քարե ֆիլտրացնող լիցքերից:  

Ներկայացվող համակարգը վերը ներկայացվածներից  տարբերվում է նրանով, որ 
բացի ուղղաձիգ արգելապատերից, պարունակում է հողամեկուսիչ փոսեր՝ նստվածքների 
տեսքով հողի մասնիկների հավաքման համար և ֆիլտրացնող քարե լիցք՝ գետը թափվող 
հեղեղաջրի վերջնական մաքրման համար: Հետևաբար առաջարկվող համակարգը խիստ 
արդիական է և գործի դրվելով լեռնային երկրներում կտա զգալի ֆինանսատեխնիկական 
օգուտ: 

Աշխատանքի էությունը պարզաբանվում է նկ.1-ում պատկերված հողամեկուսացնող 
համակարգով և նկ.2-ում պատկերված համակարգի երկայնական կտրվածքով: 

Հողամեկուսացնող համակարգը կազմված է մի քանի հողահավաք փոսերից, 
յուրաքանչյուր հողահավաք փոսից հետո տեղադրված ուղղաձիգ արգելապատերից և քարե 
ֆիլտրացնող լիցքից: Առաջին հողահավաք փոսի խորությունն ամենամեծն է, քանի որ 
այնտեղ բացի հողի մասնիկներից հավաքվում են նաև քարաբեկորներ և կոշտ հողակտորներ: 
Հաջորդ փոսերի խորություններն աստիճանաբար նվազում են, քանի որ ջրային հեղեղի 
հոսքում հողի մասնիկների չափսերը ճանապարհին լցվելով նախորդ փոսերը ենթարկվում 
են ֆիլտրացիայի և աստիճանաբար փոքրանում: Յուրաքանչյուր հողամեկուսիչ փոսից հետո 
տեղադրված ուղղաձիգ արգելապատը նպաստում է ջրային հեղեղի հոսքի արագության 
նվազեցմանը, որն իր հերթին հողամեկուսիչ փոսերում առաջացնում է հողի մասնիկների 
ինտենսիվ նստեցում:  

Անցնելով մի քանի հողամեկուսիչ փոսերով և արգելապատերով, այնուհետև ջրային 
հոսքը հասնում է մետաղական վանդակի մեջ լցված քարե ֆիլտրացնող լիցքին, որտեղից 
հողի մնացած մասնիկներից զտված մաքուր ջուրը լցվում է գետը: 

Հետագայում երկրորդ և մնացած հողամեկուսիչ փոսերից ամբողջովին, իսկ 1-ին 
հողամեկուսիչ փոսից մասնակիորեն հավաքված ամբողջ հողը մեքենաներով նորից 
վերադարձվում է բնություն՝ գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործելու համար:  

Այսպիսով, առաջարկվող հողամեկուսիչ համակարգը հնարավորություն է ընձեռում.  
1. նվազեցնել էկոհամակարգին հասցված վնասները՝ պահպանելով նյութերի գլոբալ ցիկլը, 
2. կանխել գետերի ջրերը հողի մասինկների աղտոտումից: 
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1- հողահավաք փոս 
2- ուղղաձիգ արգելապատ 
3- քարե ֆիլտրացնող լիցք 
4- մետաղական վանդակ 
5- մաքուր ջուր 
6- գետ 
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ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕЧНЫХ ВОД  
                                                                                    Г.А.Бабаян- к.т.н., доцент, ЕГУ           

                                                                               Е.С.Манукян- к.гeoл.н., EГУ  
 

Ключевые слова: очистительная станция, фильтрация, гидротехническое сооружение, 
загрязнение вод, защита почв, самоочищение вод.  
Аннотация. Загрязнение водных ресурсов в настоящее время является одной из наиболее важных 
геоэкологических проблем. Количество растворенных в воде частиц и примесей в разы превышаeт 
допустимые нормы. Одной из причин загрязнения речных вод является как отсутствие очистных 
станций, так и сооружений по очистке сточных вод. Нет инженерных подходов по разработке 
водоочистных барьеров, с помощью которых были бы восстановлены и возвращены в экосистему 
размывшиеся почвы. Достижения в области развития инженерной технологии продвинут на шаг 
вперед  решениe геоэкологической проблемы загрязнения речных бассейнов сточными водами. 

. 

 

SOIL ISOLATION OF RIVER STREAMS AND APPROACH TO THE 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

                                                    H. A.Babayan, PhD (tech.sciences), associate professor, YSU 
Y. S.Manukyan, PhD (geology), YSU 

 
Keywords: purification stations, filtration, hydrotechnical station, water pollution, soil protection, water 
self-purification 
Annotation: At present, water pollution is one of the most important geoecological problems. The 
percentage of particles and impurities dissolved in water exceeds the acceptable standarts many times. 
One of the causes of river water pollution is both the absence of treatment plants and constructons of 
waste-water treatment. There are no sufficiently developed barrier water treatment engineer approaches in 
which the eroded soils would be restored and returned to the ecosystem. Reaching the development goals 
in engineering technology will move forward to solve geoecological problems of river basins sewage 
pollution. 
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Բանալի բառեր.  բնապահպանական կրթություն, բնապահպանական դաստիարակութ-
յուն, իրազեկում, էկոլոգիական մտածելակերպ, էկոլոգիական ճգնաժամ, հիմնախնդիրներ: 

Հասարակության արտադրական գործունեությունը միշտ իրականացվում է որոշակի 
բնական միջավայրում և անընդհատ իր վրա զգում է բնության ուժերի ներգործությունը: Դրա 
հետ միասին հասարակությունն իր տնտեսական գործունեության պրոցեսում ազդում է իր 
շրջակա միջավայրի վիճակի և զարգացման վրա, փոփոխում է բնության պայմանները, 
վերափոխում է շրջակա աշխարհագրական լանդշաֆտը: Բնական պայմանների այդ փոփո-
խությունները, ինչպես վկայում է պատմական փորձը, կրել են անբարենպաստ բնույթ:  

Ներկայումս հասարակության առջև ծառացած հիմնախնդիրներից է Երկիր մոլորակի 
ամբողջականության և հավասարակշռության վերաբերյալ աշխարհայացք ունեցող քաղաքա-
ցու ձևավորումը, ով կգիտակցի, որ հասարակության կայուն զարգացման համար 
անհրաժեշտ է բնական էկոհամակարգի հավասարակշռության պահպանում: Դրան 
հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ օժտված լինի 
էկոլոգիական մտածելակերպով, որն էլ հիմք կհանդիսանա բնության հետ ճիշտ 
հարաբերվելու, առողջ ապրելակերպի և էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման համար: Իսկ 
վերը նշվածին կարելի է հասնել բնապահպանական կրթության և դաստիարակության, 
ինչպես նաև իրազեկման միջոցով: 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, աշխատանքի նպատակն է քննարկել, բացահայտել և 
վերհանել բնապահպանական կրթության դրվածքն ու դաստիարակությունը, կրթության 
կազմակերպման  արդի հիմնախնդիրները ՀՀ բուհերում: Առաջադրված խնդիրների լուծման 
համար տեսական և տեղեկատվական հիմք են հանդիսացել  համապատասխան ուսում-
նասիրությունները, մասնավորապես, բնապահպանական և էկոլոգիական կրթությանը 
նվիրված աշխատությունները [2-7], ՀՀ իրավական և օրենսդրական ակտերը, ՀՀ գիտության և 
կրթության, բնապահպանության նախարարությունների հաշվետվությունները, տարածքային 
զարգացման ծրագրերը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումները [1], 
ինչպես նաև համացանցում առկա տվյալներն ու նյութերը: Աշխատանքում օգտագործվել են` 

ընդհանուր գիտական, բնութագրման, իրավիճակային, համակարգային, աշխարհագրական 
մեթոդներն ու հնարները, ինչպես նաև գիտամանկավարժական փորձը:  

Բնության պահպանությունը, վերականգնումը և հարստացումը ոչ միայն ազգային և 
տարածաշրջանային հիմնախնդիր է, այլև միջազգային: Այն վերաբերում է գիտության 
տարբեր ճյուղերին, պետության ու հասարակական գործունեության ամենատարբեր 
ոլորտներին. օրենսդրությանը, պլանավորմանը, կառավարմանը, նախագծմանը, ընդհանուր 
և սանիտարական լուսավորությանը և այլն:  

ՀՀ-ում շրջակա բնական միջավայրի պահպանության գործում յուրաքանչյուրի սահմա-
նադրական պարտականությունների իրականացումը պահանջում է քաղաքացիների 
էկոլոգիական բարձր կուլտուրա, որը ձեռք է բերվում բնապահպանական անընդմեջ 
կրթության ընթացքում:  
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Բնապահպանական (էկոլոգիական) կրթությունը էկոլոգիական գիտելիքների, ունա-
կությունների ու հմտությունների ստացման և յուրացման ընթացքն է ու արդյունքը, որը 
նպատակաուղղված ձևով կազմակերպվում և հետևողականորեն իրականացվում է 
կրթական, գիտակրթական ու դաստիարակչական հաստատություններում կամ ինքնուրույն: 
Էկոլոգիական կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունք-
ներն են. քաղաքացու էկոլոգիական գիտելիքների անհրաժեշտ նվազագույնը ստանալու 
պետական երաշխիքի ապահովումը, էկոլոգիական կրթության պարտադիր լինելը կրթական 
համակարգի բոլոր մակարդակներում, դրա շարունակականությունը և համալիր բնույթը, 
էկոլոգիական կրթության հարցերի ընդգրկումը էկոլոգիական նպատակային և ճյուղային 
բոլոր պետական ծրագրերում, էկոլոգիական կրթության ուղղվածությունը շրջակա 
միջավայրի պահպանության խնդիրների լուծման ընթացքում: 

Բնապահպանական կրթության համակարգը ՀՀ միասնական կրթական համակարգի 
բաղադրիչ է: Այն պետական կրթական չափորոշիչների, կրթական հաջորդականությունն 
ապահովող տարբեր մակարդակների և ուղղվածության կրթական ծրագրերի, 
դասընթացների, ուսումնական հաստատությունների ու կրթության կառավարման 
մարմինների փոխկապակցված ամբողջություն է: 

Գլոբալ էկոլոգիական ճգնաժամի ձևավորման մեջ իր մեղքի բաժինն ունի նաև կրթա-
կան համակարգը: Պետության, էկոլոգիական ճգնաժամի հաղթահարմանն ուղղված բոլոր 
ջանքերը զուր են՝  եթե հասարակության անդամները չունեն էկոլոգիական մտածողություն, 
էկոլոգիական առողջ հոգեբանություն, շրջակա միջավայրը մաքուր պահելու, պահպանելու և 
սերունդներին փոխանցելու ձգտում և նպատակ: Այդ գիտակցությունը մարդը ձեռք է բերում 
դեռ վաղ հասակում` ընտանիքում, դպրոցում, բուհում` էկոլոգիական դաստիրակության 
ընթացքում [4]: 

Վերջին տարիներին Հայաստանի ակտիվ ներգրավումը մի շարք միզազգային 
բնապահպանական, կրթական և տեղեկատվական կոնվենցիաներին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի 
«Կրթություն հանուն կայուն զարգացման» ռազմավարության գործընթացներին, որոշակի 
պարտավորություններ է դրել մեր երկրի վրա` պահանջելով ուշադրության կենտրոնում 
պահել բնապահպանական կրթության, դաստիարակության և իրազեկման գործընթացը: 
Բնապահպանական կրթության, դաստիարակության և իրազեկման ամբողջական 
միասնական ազգային համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը և հրատապությունը 
պայմանավորված է նաև մեր երկրում ստեղծված անբարենպաստ էկոլոգիական 
իրավիճակով, որի պայմաններում դիտվում է զգալի տարբերություն տնտեսական աճի և 
շրջակա միջավայրի որակի, հասարակական էկոլոգիական գիտակցության ու բնապահպա-
նական վարվելաձևի միջև: Հայաստանի Հանրապետությունում ծավալված տնտեսական 
բարեփոխումները և միջազգային բնապահպանական համագործակցության շրջանակների 
ընդլայնումը նպաստեցին նոր էկոլոգիական քաղաքականության ձևավորմանը, որը ներկա և 
ապագա սերունդների համար կստեղծի կայուն երաշխիքներ՝ էկոլոգիապես անվտանգ 
շրջակա միջավայրում առողջ և բարեկեցիկ կյանքով ապրելու համար: Նման նպատակի 
իրագործումը բարդ և կարևոր խնդիր է և անհնար է առանց բնապահպանական կրթության՝ 
դաստիարակության և իրազեկման զարգացման [1]:  

Այսպիսով, ներկայումս ՀՀ-ն կանգնած է այնպիսի մարտահրավերների առջև, որոնք 
միտված են խթանելու և բարելավելու երկրում բնապահպանական կրթության ու 
դաստիարակության զարգացումը:  

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80
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Մեր երկրում բնապահպանական կրթության պետական քաղաքականության 
սկզբունքները, իրավական, կազմակերպչական և ֆինանսատնտեսական հիմքերը կարգա-
վորվում են «Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» ՀՀ 
օրենքով (2001):  

Բնապահպանական կրթության և դաստիարակության համակարգի կառավարումը 
իրականացվում է ՀՀ բնապահպանության, ՀՀ կրթության և գիտության նախարա-
րությունների կողմից: Վերջիններիս հիմնական խնդիրը այդ ոլորտում միասնական 
կրթական քաղաքականության մշակումն է, դրա գիտակրթական և մեթոդական հիմքերի 
մշակումը, տեղեկատվական, կադրային և ֆինանսական ապահովումը, կրթական բոլոր 
մակարդակներում բնապահպանական կրթության և դաստիարակության կազմակերպումը, 
օրենսդրաիրավական դաշտի կարգավորումը:  

Կառավարման կարևոր օղակ են հանդիսանում նաև մարզպետարանները, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները, որոնք տեղական մակարդակում իրականացնում են 
բնապահպանական կրթության և դաստիարակության հետ կապված գործառույթներ: Հատուկ 
իրավասություններով օժտված է նաև 1998թ. օգոստոսի 3-ի N 464 որոշմամբ ստեղծված 
էկոլոգիական կրթության միջգերատեսչական հանձնաժողովը, որի կարևոր գործառույթը 
էկոլոգիական կրթական համակարգի սուբյեկտների փոխհամագործակության ապահովումն 
է, գիտականորեն հիմնավորված առաջարկությունների ներկայացումը ՀՀ կառավարությանը: 

Բնապահպանական կրթությունը, համաձայն «Ազգաբնակչության էկոլոգիական 
կրթության և դաստիարակության մասին» ՀՀ 2001թ. ընդունված օրենքի, ներառում է հետևյալ 
մակարդակները. նախադպրոցական (էկոլոգիական կրթությունն ընտանիքում և 
նախադպրոցական հաստատություններում), միջնակարգ, միջին մասնագիտական, 
բարձրագույն մասնագիտական, հետբուհական, հասարակության լայն խավերի, այդ թվում 
զինված ուժերի կրթությունը: Բնապահպանական կրթությունը պետք է ունենա ոչ միայն 
կրթական, դաստիարակչական և իրազեկման նշանակություն, այլ նաև, որը ներկայումս 
չափազանց կարևոր է, պետք է ապահովի մասնագիտական կադրերի պատրաստման 
համապատասխան մակարդակ:  

Հայաստանի բնապահպանության ոլորտի կայուն զարգացման հիմնահարցը 
էկոլոգիական հավասարակշռության և դինամիկ զարգացման ապահովումն է էկոհա-
մակարգերի բոլոր մակարդակներում, ըստ որի, կարևոր հիմնախնդիր է հանդիսանում 
շրջակա միջավայրի պահպանությունը, բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործումը, 
բնապահպանության մշակույթի ապահովումը (կարևոր ուղղություններից է` անձի 
էկոկրթության և էկոդաստիարակության մշտական ապահովումը) [3]:  

Հանրապետության բնապահպանական կրթության զարգացման մեջ չափազանց մեծ է 
Երևանի պետական համալսարանի, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, Երևանի Մ. 
Հերացու անվան բժշկական համալսարանի, Հայաստանի պետական ագրարային համալ-
սարանի, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի, 
ինչպես նաև մարզերի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դերը:   

ՀՀ-ում բարձրագույն մասնագիտական բնապահպանական կրթություն ստանում են 
հանրապետությունում գործող պետական և մասնավոր բոլոր բուհերում: Այդ մակարդակում 
բնապահպանական կրթական գործընթացը ծավալվում է համաձայն բուհական կրթական 
գործող սկզբունքների և չափորոշիչների, հիմնված է ժամանակակից էկոլոգիական 
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առարկայական ընտրության, ծրագրային, մեթոդաբանական և կադրային ապահովման վրա: 
Վերջինս գլխավորապես վերաբերում է պետական բուհերին: Վերջին տարիներին պետական 
բուհերում դիտվում է բնապահպանական կրթության ուսումնական պլանների առար-
կայական նորացում, մասնագիտացման գործընթացի միջազգային պահանջներին համապա-
տասխանեցում, ոլորտին առնչվող նոր ամբիոնների ստեղծում և ուսանողության բնա-
պահպանական գործունեության խրախուսում: Այսպես, դասավանդվում են ժամանակակից և 
միջազգային կրթական համակարգերում լայն ճանաչում ստացած էկոլոգիայի, 
բնօգտագործման տնտեսագիտության, էկոլոգիական իրավունքի, էկոլոգիական ռիսկի և 
անվտանգության, բնապահպանական ճարտարագիտության, բժշկական էկոլոգիայի, 
էկոլոգիական փորձաքննության, ագրոէկոլոգիայի, կայուն զարգացման և այլ էկոլոգաբնա-
պահպանական մասնագիտական դասընթացներ:  

Բնապահպանական կրթության և դաստիարակության համար չափազանց մեծ 
հեռանկար ունեն ԵՊՀ-ում գործող էկոլոգիական իրավունքի և կայուն զարգացման գիտա-
ուսումնական և հետազոտական կենտրոնները: Առաջինն իրականացնում է շրջակա 
միջավայրի պահպանության իրավական հիմքերի ուսուցում, էկոլոգիական իրազեկում: 
Երկրորդը, որը ստեղծվել է 2012 թ. մարտի 2-ին ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի և ԵՊՀ-ի 
կողմից ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի հիման վրա և գործում է ԵՊՀ աշխար-
հագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում, պետք է ուսումնասիրի ռեսուրսների նպա-
տակային, արդյունավետ ու անվտանգ օգտագործման ուղիները, պետք է աջակցի Կառա-
վարությանը ՄԱԿ-ի Կայուն Զարգացման փաթեթի իրագործմանը ազգային և տեղական 
մակարդակներում, ապահովելով հանրության մասնակցությունը բոլոր փուլերում, կազմա-
կերպի կլոր սեղաններ, քննարկումներ և սեմինարներ, հզորացնի ԵՊՀ կարողությունները և 
իրականացնի Ռիոյի սկզբունքներին համահունչ զարգացման  համապատասխան ծրագրեր: 

Այսպիսով, ՀՀ բնապահպանական կրթահամակարգում նկատվում են դրական 
ձեռքբերումներ: Սակայն, պետք է նշել, որ անկախ դրական միտումներից, համակարգում 
դեռևս առկա են հրատապ լուծում պահանջող բազմաթիվ խնդիրներ և բացթողումներ: 

Կրթության համակարգում էկոլոգիական և բնապահպանական կրթություն իրա-
կանացնելու համար հարկավոր է սատարել բնության բնագավառի ինտեգրված դասընթացի 
բովանդակային հիմնախնդիրների լուծմանը, այլընտրանքային գնահատման, ուսուցման նոր, 
ակտիվ սովորողակենտրոն, համագործակցային ռազմավորությունների մշակմանը [2]: 

Բնապահպանական կրթությունը դինամիկ, շարունակական և զարգացող գործընթաց է: 
Այն պետք է ունենա ինտեգրված մոտեցում և ոչ թե մեկուսացված, առարկայական: Բնա-
պահպանական խնդիրները պարբերաբար մարտահրավեր են նետում ազգաբնակչությանը` 
համապատասխան կրթություն և դաստիրակություն ստանալու համար: Հետևաբար, 
բնապահպանական կրթության բովանդակությունը պետք է անընդհատ նորացվի, մշակվի 
համապատասխան դասընթացների համակարգված և ինտեգրված ծրագրեր, որոնք լիովին 
կներառեն էկոլոգիական արդի հիմնախնդիրները: 

Բնապահպանական կրթության և դաստիարակության կարևոր խնդիրներից է ուսա-
նողների կողմից բնագիտական գաղափարների, հասկացությունների, գիտական փաստերի 
յուրացումը, բնությունը, կենսոլորտը որպես մի ամբողջական օրգանիզմ ճանաչելը: 
Պահանջվում է դաստիարակել բնապահպանության և բնական հարստությունների արդյու-
նավետ օգտագործման գործնական կարողություններ, շրջակա միջավայրի վիճակի գնա-
հատման ունակություններ, նրա հետագա բարելավման ճիշտ լուծումներ, կանխագուշակել 
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սեփական գործողության հնարավոր հետևանքները և թույլ չտալ բնության վրա բացասական 
որևէ ներգործություն: Էկոլոգիական կրթադաստիարակչությամբ օժտված մարդը պար-
տավոր է բնության մեջ պահպանել վարքի գիտակցական նորմերը, բացառել նրան որևէ 
վնաս հասցնելը, բնական միջավայրը փչացնելն ու աղտոտելը: 

Ժամանակակից էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության հիմքում պետք է 
ընկած լինեն մի շարք սկզբունքներ` բնության և հասարակության դինամիկ հավասա-
րակշռության պահպանությունը, մարդու ժառանգական լիարժեքության պահպանությունը, 
մարդը բնության մաս է [5]: 

Այսպիսով՝ 
- բնապահպանական կրթությունը բնապահպանական հիմնախնդիրների գնահատման 

և լուծման, բնակչության անվտանգության ապահովման, կյանքի որակի բարձրացման, 
հանուն կայուն զարգացման գործիք է, 

- բնապահպանական կրթությունը պետք է ունենա ինտեգրված մոտեցում:  
Անհրաժեշտ է. 
- բնապահպանական կրթադաստիարակության դերի ուժեղացում կրթական 

համակարգում, 
- բնապահպանական կրթադաստիարակության չափորոշիչների մշակում և հաս-

տատում՝ պահպանելով կրթական բոլոր մակարդակներում իրականացվող բարե-
փոխումների, միջազգային կրթական ստանդարտների հետ ներդաշնակությունը, 

- բնապահպանական կրթության նոր մեթոդաբանության մշակում և արդիականացում` 
հաշվի առնելով ավանդական և ժամանակակից մեթոդներն ու միջազգային փորձը, 

- բնապահպանական տեղական կենտրոնների, տարածաշրջանային ուսումնամե-
թոդական կենտրոնի ստեղծում, 

- ուսանողների ներգրավում տեղական բնապահպանական միջոցառումներին և 
խնդիրների լուծմանը, 

- միջազգային բնապահպանական գիտակրթական համագործակցության ապահով-
վում, միջգերատեսչական համագործակցության ուժեղացում, 

- ժամանակակից պահանջներին բավարարող որակյալ կադրերի պատրաստում:  
 
 
 

Օգտագործված գրականություն 
1. Բնապահպանական կրթության, դաստիարակության և իրազկման ամբողջական և 

միասնական ազգային համակարգի ստեղծման հայեցակարգը հաստատելու մասին 
արձանագրային նախագիծ: ՀՀ կառավարության 2009թ. արձանագրային որոշման հավելված, 
2009, 21 էջ: 

2. Գասպարյան Ա., Պողոսյան Գ., Մարգարյան Ն,. Էկոլոգիական կրթության հիմնա-
խնդիրների լուծումը և ռազմավորությունների կատարելագործումը կայուն զարգացման 
համատեքստում, Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգաց-
ման հեռանկարում, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, 2008, Երևան, 
Հայաստան,  Եր., 2008 , էջ 113:  

3. Զիրոյան Ա., Հայաստանի բնապահպանական հիմնախնդիրները կայուն զարգացման 
հեռանկարում, Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգաց-
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вулканическая нагорья. 
Ландшафт явление историческое, которому свойственно метахронность- 

последовательная разновременность образования и полигенез структурных элементов, 
развитие которых непрерывно. Отсюда следует, что одним из принципов комплексного 
изучения ландшафтов такого сложного региона, как вулканическое нагорье Армении, 
должен быть историко-эволюционный принцип. 

Изучение состояний компонентов ландшафтов проводилось во временном и 
территориальном аспекте. Объектом геохимических, а также биогеохимических, 
исследований любого ландшафта в целом является изучение перераспределения 
химических элементов между компонентами ландшафта (почвами, водами, 
растительностью) и его однородными участками (элементарными ландшафтами). 
Естественно, что для изучения межкомпонентных связей в ландшафтах требуется 
несколько иной подход, чем для изучения отдельно изолированных компонентов. 
Следовательно, и почвы, и растительность, как составляющие компоненты ландшафта, 
являются продуктами взаимодействия ряда факторов. 

Изучаемый нами регион- вулканическое нагорье Республики Армении- 
включающий крупные вулканические массивы г.Арагац, Гегамское и Вардениское 
нагорья и их межгорные плато, начиная от полупустынного (1 000-1 200 м) до 
альпийско-нивального (3 000-3 500 м), является эталоном для областей потухшего 
вулканизма субтропического пояса Северного полушария. 

Становление исследуемого нами региона, его палеогеография и ландшафтно-
геохимические особенности, осуществлялись на фоне глыбовых тектонических 
поддвижек, поднятий и опусканий, а также активным формированием сложного 
пестрого комплекса эффузивов. Кроме того здесь же четко выявляется вертикальная 
пояснось генетических типов почв и растительного покрова, состав и строение которых 
проявляют зависимость не только от высотных климатических условий, но и от 
морфологии рельефа, экспозиции склонов, литологии различных типов 
рыхлообломочных образований (генетических типов грунтов), гидрогеологических 
условий и современных физико-географических процессов. 

Для выявления биогеохимических и геохимических особенностей высотных 
ландшафтных поясов, слагающих склоны крупнейших вулканических массивов, был 
проведен геохимический анализ различных по генезису рыхлообломочных отложений, 
образованных на разновозрастных и разных по петрохимическому составу эффузивах. 
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Отметим, что литогенная основа изучаемых нами ландшафтов окончательно 
сформировалась в четвертичный период, и неоднородность литогенной основы 
поверхности коренных пород способствовала обособлению ландшафтов. 

Все вышеуказанные геоморфологические факторы способствовали перерас-
пределению химических элементов в формировании ландшафтов вулканического 
нагорья. 

Определение геохимических особенностей продуктов выветривания как 
литогенной основы ландшафтов, в совокупности с биохимическими показателями 
растительных сообществ в отдельных характерных видах растений было проведено с 
учетом изменения палеоклиматических и геолого- геоморфологических условий, 
начиная с плиоцена. 

Такой подход, наряду с выявлением лито-геохимических и биогеохимических 
особенностей литогенной основы современных ландшафтов позволил также установить 
ряд ландшафтно-геохимических показателей вулканического нагорья, которые 
значительно отличаются от таковых для складчато-глыбовых горных областей 
субтропического пояса. 

Таким образом, почва, по образному выражению М. А. Глазовской, "это один из 
информативных блоков ландшафтно-геохимической системы, ее ценральное ядро, в 
котором встречаются и взаимодействуют потоки веществ и  энергии, связывающие все 
компоненты ландшафта в единое целое." 

Оценку всего почвообразовательного процесса и в часности самих почв, как в 
планетарном глобальном, так и в региональном плане, можно будет произвести только 
с учетом величины кларков почв, литосферы, гидросферы, атмосферы и животного 
вещества. 

Почвы изучаемого нами региона в целом сохраняют особенности 
литохимического состава исходных эффузивов и развитых на них продуктов 
выветривания вплоть до отдельных генетических разновидностей грунтов (элювий, 
делювий и. т. Д.).  Унаследованность геохимических особенностей исходных пород 
почвой и элювием ярко проявляется также в содержании рассеяных микроэлементов 
(график N1). 

Их содержания довольно близки к значениям кларков земной коры и зависят в 
целом от изменения ландшафтно- биоклиматических условий, от протекающих на 
различных высотных поясах физико-географических процессов, от изменения гео-
морфологических, гидролого- гидрогеологических условий, которые в совокупности 
формируют различные варианты почв в данном биоклиматическом поясе. 

Нами выявлена определенная связь между содержанием микроэлементов в 
почво-элювии с ландшафтной поясностью. А именно, большинство элементов имеют 
тенденцию к росту от полупустыного к горно-степному, лугостепному и суб-
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альпийскому поясам- по тем склонам, где преимущественно развиты четвертичные 
основные эффузивы. 

 

 
Указанная закономерность роста среднего содержания элементов вверх по 

склонам- по высотным поясам, несколько нарушается в альпийско-нивальном поясе, 
где происходит некоторое снижение содержания элементов в связи с тем, что на 
высоких привершинных плато на материнских неогеновых кислых вулканических 
породах развиты преобразованные продукты выветривания древней коры и морены 
горно-покровного оледенения. 

Преобразования плиоценовой флоры происходило на фоне изменения местных 
климатических, неотектонических дифференциальных поддвижек, вулканического 
пароксизма, этапов горного оледенения. В результате этих сложных процессов в 
плейстоцен-голоцене формируются совершенно отличные от плиоценового, новые 
типы ландшафтов, подчиненные закону высотной поясности. 

Биогеохимические показатели полученные из сопряженого анализа почва-
растение-высотная ландшафтная поясность- подтверждают  выводы проф. 
А.С.Тахтаджяна о  длительном палеогеографическом эволюционном развитии флоры  
вулканического нагорья и жизнеспособности отдельных видов древесных и 
кустарниковых пород. Последние создали новые ксерофитные виды  и ассоциации при 
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своем длительном эволюционном  развитии, начиная от плиоцена (теплолюбивые-
влаголюбые)  до плейстоцена-голоцена (холодолюбивые –ксерофитные).   

В заключение отметим, что геохимические закономерности содержания 
рассеянных элементов в растениях, изменчивость этого содержания в различных 
высотно-ландшафтных (биоклиматических) условиях имеют определенное прикладное 
значение. 

THE LANDSCAPE-GEOCHEMICAL  AND BIOGEOCHEMICAL  PECULIARITIES 
OF  THE  CENTRAL PART OF VOLCANIC  HIGHLAND  OF  RA. 

                                              H. Balyan, PhD (geography), associate professor, YSU 

\Keywords; biogeochemical, geochemical,  landscape, effusive, volcanic  highland 

Annotation : The  litogene  base  of  exploring  landscapes  finally  were  formed  during  Quarternary  
Age  period  and  the  main  rock’s  non-homogeneity  promote  to  the  formation  of  different  types  
landscapes. Between  the  microelements  containing  in  the  soil  and  the  zonal  landscapes was  
discovered  definite   connection; The  majority  of  elements  have  the  tendency  of  growing  from  
semi-desert  to  mountainous-steppe, forest-steppe  to  subalpine zones  basically  on  those  slopes, where  
are  spreaded  the  alkaline  effusives  of  Quarternary Age  period.The  results  of  biochemical  and  
geochemical  combined  analyses  of  the  earth-plant-ascending  zonality  once  again  are  proving  the  
proof  of  famous  botanist  prof. A.S. Taxhtajyan, according  which  some  kinds  of  trees  and  shrubs  
of  volcanic highland’s  flora  are  a  result of  development  prolonged paleogeographical  evolution. 
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Բանալի բառեր.  պալեոռելիեֆ, ժամանակակից ռելիեֆ, ինֆիլտրացիոն ջրեր,  
ջրաերկրաֆիզիկական մեթոդ, կոռելյացիոն կապ, հնաջրաերկրաբանական շրջանացում, 
ջրամերժ շերտ, ստորերկրյա հոսք, հին (թաղված) ջրբաժան: 

Գեղամա և Վարդենիսի լեռնաշղթաների ակտիվ ջրափոխանակման գոտիներում ջրա-
երկրաֆիզիկական և ջրաերկրաբանական տվյալները ցույց են տալիս, որ հրաբխային 
կառույցների ինֆիլտրացիոն ստորերկրյա ջրերի գեոդինամիկան և կազմը օրինաչափ 
փոփոխվում են ջրբաժանների վերին հատվածներից դեպի լեռնալանջերի ստորոտները: 
Աշխատանքում որպես առանձին կարևոր խնդիր իրականացվել է Սևանա լճի ջրհավաք 
ավազանի ժամանակակից ու հնառելիեֆների կապի որոշման նոր ուսումնասիրություն: 
Դիտարկվող հարցը ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների կարևորագույններից է և 
այդ խնդրի լուծումներից մեկը հանդիսանում է ժամանակակից և թաղված ռելիեֆի կոռելյա-
ցիոն կապի որոշումը: Մասնավորապես այդ կապի  դիտարկումների օրինաչափությունը մեր 
կողմից ստացված է մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդով: Պալեո (Hպ) և 
ժամանակակից (Hժ) ռելիեֆների Hպ=f(Hժ) միջև կապի դիտարկման համար կազմված են 
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համապատասխան կոռելյացիոն գրաֆիկներ: Աբցիսների առանցքի վրա դրված են 
էլեկտրազոնդավորման կետերի ժամանակակից նիշերը, իսկ օրդինատների առանցքի վրա՝ 
դաշտային կորերի  քանակական մեկնաբանման տվյալներով ստացված պալեոռելիեֆի 
բացարձակ նիշերը: Ուսումնասիրվող կախվածությունը առաջին մոտեցմամբ ներկայացված է 
գծային ֆունկցիայի տեսքով, 

Hպ (X)=a Hժ(X)+b                                                

որտեղ a և b անհայտ (փնտրվող) գործակիցներ են: 

Տվյալ բանաձևի համակարգի լուծման հիման վրա ստացվել են՝ 
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Կոռելյացիոն կապի մոտավորությունը մեր կողմից գնահատվել է որպես կոռելյացիայի 
գործակցի արժեք:  Ինչպես հայտնի է R փոփոխվում է (-1) ից մինչև (+1): (R=-1) դեպքը 
համապատասխանում է մակերեսների կապի շրջված պալեոռելիեֆին; (R=+1) դեպքում 
դիտվում է ուսումնասիրվող ռելիեֆների ամբողջական համընկնում (ժառանգականություն) և 
վերջապես (R=0)՝ ռելիեֆների միջև ժառանգականությունը բացակայում է: 
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Երկրաբանա-ջրաերկրաբանական և ջրաերկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների 
նյութերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ավազանի առանձին տեղամասեր տարբերվում 
են իրենց ջրաերկրաբանական պայմաններով և հատկապես ստորլավային ռելիեֆի 
կառուցվածքով: Փոփոխվում է նաև ռեգիոնալ ջրամերժ շերտի ապարների լիթոլոգիական 
կազմը: Դիտվում է ժամանակակից և թաղված ռելիեֆների ջրբաժանների պլանային ան-
համապատասխանություն: Ջրաերկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյուքների 
հիման վրա փորձ է կատարվել իրականացնել ավազանի հնաջրաերկրաբանական շրջա-
նացում: Ժամանակակից և թաղված ջրբաժանների հարաբերակցության պարզաբանումը 
Սևանա լիճը պարփակող հրաբխային կառույցների սրորերկրյա հոսքի բաշխվածության 
ուսումասիրության հիմնական հարցերից է: Մակերեսային և ստորերկրյա ջրբաժանների 
համընկումը կամ շեղումը (տեղաշարժը) բերում է խորք թափանցող ինֆիլտրացիոն ջրերի 
վերաբաշխման, ինչը համապատասխանաբար փոփոխում է ստորերկրյա հոսքի ընդհանուր 
քանակը:  
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Այսպիսով, հաշվի առնելով երկրաֆիզիկական մեթոդների ուսումնասիրությունների 
արդյուքները, ստացված են թաղված և ժամանակակից ռելիեֆների հետևյալ կապերը  
(կիրառված է նվազագույն քառակուսիների մեթոդը)՝  

Գեղամա լեռնաշղթայի համար                         

                                Hպ=434,5+0.707 Hժ    R =0.711 

Վարդենիսի լեռնաշղթայի համար         

                                                 Hպ=-355,7+1.050 Hժ,  R =0.887 

որտեղ Hպ և Hժ-համապատասխանաբար հնա և ժամանակակից ռելիեֆների նիշերն են, իսկ 
R-ը՝ կոռելյացիոն կապը: Ընդհանուր առմամբ տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
դիտարկվող ռելիեֆների միջև առկա է նմանություն, ինչը ընդունված է համարել նույն էնդո և 
էկզոդինամիկ փոխազդեցությունների ռելիեֆձևավորող գործընթացներ: Սա նշանակում է, որ 
ժամանակակից և թաղված ռելիեֆի ձևերը մեծամասամբ ունեն նույն ծագումը և նման են 
ձևաբանական գծերով: Միաժամանակ ցույց է տրված, որ ոչ միշտ են ժամանակակից և 
թաղված ռելիեֆները կրկնում միմյանց: Մասնավորապես այդ տարբերությունները ստացված 
են Գեղամա և Վարդենիսի հրաբխային բարձրավանդակների հնառելիեֆի կառուցվածքի 
ճշգրտումից և այն ցույց տվեց` 

-  Գեղամա լեռնաշղթայի հյուսիսային և կենտրոնական հատվածների հին (թաղված) 
ջրբաժանի շեղումը դեպի Սևանա լիճ, որի արդյունքում լճի հնաջրհավաք ավազանը 
կրճատված է մոտ 165 քառ.կմ (այստեղ ստորերկրյա հոսքն ուղղված է դեպի Հրազդան գետի 
ջրհավաք ավազան), 

-  Վարդենիսի լեռնաշղթայում ժամանակակից (աշխարհագրական) և հնաջրբաժան-
ները տարածական դիրքով համընկնում են, բացի Ալագելլարի սարահարթի տարածքից, 
որտեղ ստորգետնյա հոսքը ուղղված է դեպի Սևանա լիճ (այդ մակերեսը կազմում է 60 
քառ.կմ):  

Ժամանակակից և թաղված ռելիեֆների ջրբաժանների պլանային 
անհամապատասխանություն 
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СВЯЗЬ СОВРЕМЕННОГО И ПАЛЕОРЕЛЬЕФА И РАЗМЕЩЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД В ВОДОСБОРНОМ БАССЕЙНЕ ОЗ.СЕВАН 
                                                        Е. С. Манукян-к.г.н., ассистент, ЕГУ 

 
Ключевые слова: погребенный рельеф, современный рельеф, инфильтрационные воды, 
гидрогеофизические методы, корреляционная связь, палеогидрогеологическое районирование, 
подземный сток, погребенный водораздел.  
Аннотация. В статье выявленa связь современного и погребенного (подлавового) 
рельефов в пределах водосборного бассейна оз.Севан. Oпределена корреляционная связь 
современного и погребенного рельефов. Анализ исследований геолого-гидрогеоло-
гических и гидрофизических данных показывает, что наблюдаются плановые рас-
хождения в водоразделах современного и погребенного рельефов. Tакже было выявлено, 
что не всегда современные и погребенные (подлавовые) рельефы  повторяют друг друга. 

 
THE MODERN AND PALEORELIEF CONNECTION OF LAKE SEVAN DRAINAGE BASIN 

AND THE DISTRIBUTION OF GROUNDWATER 
Y.S.Manukyan, PhD (geology), assist. prof.,  YSU 

Keywords:  paleorelief, modern relief, infiltration waters, hydrogeօphysical methods, correlatoin  
relation, paleohydrogeological zonning, underground flow, old (buried) watershed 
Annotation: In this article, as an important task, was carried out the connection between modern 
relief and paleorelief in the Lake Sevan drainage basin area. To achieve this goal has been determined 
the correlation of modern and buried reliefs. Analysis of geological, hydrogeological and 
hydrophysical data shows the relief differences in the watersheds of modern and buried reliefs. It was 
also found out that modern and buried reliefs аre not repeat one another. 
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ՀՀ  ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

                               Տ.Պ. Դավթյան , տնտ. գիտ. թեկ., ասիստենտ, ԵՊՀ,  
tigrandavtian@gmail.com  

                      Կ.Ե. Պողոսյան, ուսուցչուհի, Մխչյանի հիմնական դպրոց 
                 Ք.Գ. Մաթևոսյան, ուսուցչուհի, Մխչյանի հիմնական դպրոց 

 
Բանալի բառեր. հողահանդակ, դեգրադացիա, կուլտուրտեխնիկական, 

արդյունավետություն, պեստիցիդներ, ռիսկ: 
         Գիտատեխնիկական առաջադիմության և արդյունաբերության, տրանսպորտի, 
գյուղական ու քաղաքային տնտեսության աճի պայմաններում բնության պահպանությունը, 
նրա ռեսուրսների ճիշտ օգտագործումը բնական հարստությունների վերարտադրության և, 
դրա հետ կապված մարդու ու բնության շատ բարդ փոխազդեցությունները մեր օրերում 
դարձել են ամենասուր սոցիալական և տնտեսական հիմնախնդիրներից մեկը: 

Մարդու և բնության փոխհարաբերությունը, հատկապես այնպիսի լեռնային երկրներում, 
ինչպիսին է ՀՀ-ն ավելի բարդ է և բազմակողմանի: Այդ փոխհարաբերությունը ենթարկվում է 
հատուկ օրինաչափությունների, որոնք ընդգրկում են բնական պայմանների ամբողջ 
համալիրը ու մարդու գործունեությունը՝  նրանց սերտ ու օրգանական փոխադարձ կապի մեջ: 
Լեռնային լանդշաֆտները՝ տափաստաններով ու մարգագետիններով, անտառային տարա-
ծություններով, հողային ծածկույթով և ջրային ռեսուրսներով, ընդերքի հարստություններով, 
կլիմայով ու կենդանական աշխարհով սերտորեն կապված են միմյանց հետ, քանի որ նրանք 
հանդիսանում են բնության միասնական և անբաժանելի օղակներ: Դրա համար այդ 
բաղադրամասերի փոփոխումը կամ դրանցից մեկի ոչ խելացի օգտագործումն 
անխուսափելիորեն հանգեցնում է ամբողջ շղթայի հաջորդական փոփոխությանը, իսկ դրա 
հետևանքը հաճախ լինում է անսպասելի, երբեմն նույնիսկ կործանարար: 

Մարդու արտադրական գործունեության կարևոր ոլորտներից մեկը գյուղատնտեսությունն 
է, որի կազմակերպումը խիստ կախվածության մեջ է բնակլիմայական պայմաններից: 
Գյուղատնտեսության համար գլխավոր արտադրամիջոցը հողն է: Հողը համատարած է և 
բազմակողմանի ազդեցություն ունի լանդշաֆտի վերափոխման վրա: Հատկապես լեռնային 
սակավահող երկրներում ինչպիսին ՀՀ-ն է, մարդու ազդեցությունն ավելի ակնբախ է, որը 
հաճախ ուղեկցվում է բացասական երևույթներով:  

Գյուղատնտեսական արտադրության և բնապահպանության կապը ցույց տալու համար 
մեր կողմից որպես ուսումնասիրության օբյեկտ ընտրվել է Արարատի մարզը, հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ այստեղ տնտեսության ճյուղերից առավել զարգացած է 
գյուղատնտեսությունը: Մարզում առկա են գրեթե բոլոր լանդշաֆտային գոտիները 
(կիսանապատներից մինչև լեռնամարգագետիններ) և նկատվում են բնության վերափոխման 
այն բոլոր դրսևորումները, որոնք բնորոշ են հանրապետությանն ամբողջությամբ: 

Գյուղատնտեսության և բնության վերափոխման հիմնահարցը տարածաշրջանում սրվեց 
հատկապես 1990 թ. ագրարային ռեֆորմից հետո: 1990 թ. ՀՀ-ում տեղի ունեցավ պետական 
ունեցվածքի վերաբաշխում: Հողային ֆոնդը բաժանվեց 320 հազար անհատ գյուղացիների, և 
պետությունը կորցրեց հողային ռեսուրսների վերահսկման, կառավարման ու պահպանման 
իր հիմնական ֆունկցիաները: Ռեֆորմի հետևանքով ստեղծվեցին տնտեսական նոր հա-
րաբերություններ, որը պահանջում էր հողային ռեսուրսների արդի վիճակի գնահատման 
համար նոր մոտեցումներ: Անցած տարիների ընթացքում հողօգտագործման պրոցեսը 
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ուղեկցվել է բացասական երևույթներով: Դա առաջին հերթին դրսևորվել է ցանքատա-
րածությունների կառուցվածքի փոփոխությամբ՝ զգալիորեն աճել են հացահատիկային (9.8%) 
և կերային կուլտուրաների (4.8%) ցանքատարածությունները, ի հաշիվ խաղողի և բան-
ջարաբոստանային կուլտուրաների զբաղեցրած տարածքների, որոնք նվազել են համա-
պատասխանաբար 11.2 և 16.4%-ով: 90-ական թվականներից սկսած գյուղատնտեսական 
հողահանդակների տարածքը անընդհատ կրճատվում է, այսպես 1999 թ. գյուղատնտեսային 
հողօգտագործման ոլորտից դուրս էր մնացել 493.5 հա, որը կազմում է հողահանդակների 
0.4%-ը: Վերջին տարիների ընթացքում դրանց աճի միջին տարեկան տեմպերը կազմել են 
31.1%: 

Աղյուսակ1 

Արարատի մարզի դուրս գրված հողերի շարժընթացը ըստ հողատեսքերի (հա) [1]  

Դուրս գրված հողատիպեր 1997 թ. 2007 թ. 2017 թ. Միջին տարեկան 
աճի տեմպերը % 

գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործվող հողեր 

127.2 147.3 190.3 24.8 

Արոտավայրեր 65.5 110.1 170.6 80.2 

ոչ գյուղատնտեսական 
հողեր 

117.3 120.04 132.6 9.5 

Ընդամենը 304.0 317.8 497.5 31.1 

Նման վիճակն արդյունք է ոչ միայն հողերի դեգրադացման, այլև տնտեսության 
ճգնաժամային վիճակի, երբ ոչ բոլոր սեփականատերերն են ի վիճակի մշակել իրենց 
պատկանող հողերը: 

Ինչպես նկատվում է աղյուսակից առավել մեծ է շարժընթացը արոտավայրերի շրջանում: 
Դա բացատրվում է անասնագլխաքանակի ավելացմամբ (հատկապես խոշոր եղջերավոր), 

որը տեղի ունեցավ ռեֆորմից անմիջապես հետո: Գլխաքանակի ավելացումն առաջ բերեց 
կերի (հատկապես մսուրային) հայթայթման պրոբլեմ, որի պատճառով խաղողի այգիները 
համատարած փոխվեցին կերային կուլտուրաների մշակմամբ: Նկատվեցին այլ բացասական 
երևույթներ ևս. անասունների վաղ արածեցումը գարնանը և ուշ անցումը մսուրային 
անասնապահության. կերի բացակայության պայմաններում անասուններին  արոտի էին 
հանում այն սեզոնին, երբ դեռ բույսերն ամրացված չեն, արդյունքում դրանք արմատախիլ են 
արվում, լանջերին ստեղծվում են էռոզիոն օջախներ, մյուս կողմից՝ զրկում բույսերին 
սերմնատարածումից: Արդյունքում փոխվում է մարգագետինների խոտային կազմը, վերա-
նում են արժեքավոր կերային բույսերը, իսկ փոխարենը բազմանում փայլասենիկը, բոխշերը, 
ճահճախոտը, գայլաթաթը և այլ պակաս արժեքավոր, վատ ուտվող և թունավոր խոտաբույ-
սերը: Եթե հաշվի առնենք նաև, որ ներկայումս չեն իրականցվում արոտավայրերի կուլտուր-
տեխնիկական միջոցառումներ, ապա պարզ է, թե ինչ է սպասվելու առաջիկա տարիներին: 
Ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրադրության հետևանքով սրվել են նաև էկոլոգիական 
խնդիրները: 

Գյուղատնտեսական հանդակների նվազող կենսաբանական արդյունավետության պայ-
մաններում գրեթե դադարել էին հողի բերրիության և մելիորացիայի ուղղությամբ կատարվող 
աշխատանքները, որոնք սակայն վերջին տարիներին ակտիվացել են՝ հանգեցնելով  
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էկոլոգիական վիճակի վատթարացման: Ներմուծված պեստիցիդները, թունաքիմիկատները և 
պարարտանյութերը չեն գտնվում պետության վերահսկողության տակ: Գյուղացիական 
տնտեսությունները վնասատուների դեմ պայքարելու և որոշ չափով բերքատվությունը 
բարձրացնելու համար օգտագործում են անորակ ու արգելված թունաքիմիկատներ և 
կատարում պարարտանյութերի ոչ ճիշտ ընտրություն: 

Անկասկած է, որ պեստիցիդները մարդկությանը մատուցում են անգնահատելի ծառա-
յություն, հատկապես, գյուղատնտեսական կուլտուրաների բերքատվության բարձրացման և 
վարակիչ հիվանդություններ տարածող մակաբույծների դեմ պայքարում: Սակայն, ինչպես 
հայտնի է, պեստիցիդների լայն կիրառումը վերջին հաշվով հանգեցնում է մի շարք 
անցանկալի հետևանքների և կողմնակի երևույթների, որոնցից հիմնականը հանդիսանում է 
միջավայրի բիոտիկ և աբիոտիկ գործոնների փոխադարձ ազդեցության պրոցեսների 
խախտումը, որը նպաստում է ֆաունայի և ֆլորայի գոյություն ունեցող համալիրների 
փոխհաստատմանը, նրանց տեսակների ոչնչացմանը, այդ թվում մակաբույծների, 
վնասակար միջատների, գիշատիչների անհետացմանը, որոնք ընդունակ են նորմալ 
պայմաններում պոտենցիալ վնասատուին պահել վնասազերծ աստիճանի վրա: Որոշ 
պեստիցիդներ շատ կայուն են և հողում գրեթե չեն քայքայվում, կուտակվում են կենդանիների 
և բույսերի տարբեր օրգաններում, բացասաբար են ազդում նրանց կյանքի ֆունկցիաների 
վրա, բայց քանի որ էկոհամակարգում մեկ օրգանիզմը կեր է հանդիսանում մյուսի համար, 
ապա թույնը կուտակվելով մեկի մեջ սնման եղանակով անցնում է մյուսին: Գոյություն 
ունեցող նյութերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պեստիցիդների տեսակների ճիշտ 
ընտրության դեպքում նրանց օգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ արդյունավետ է: 
Ներկայումս մեր հանրապետությունում վերահսկողության բացակայության պայմաններում 
այս նորմերը չեն պահպանվում և հանգեցնում են անցանկալի երևույթների: Հողային 
ռեֆորմից հետո մոտավորապես 10-15 տարի շարունակ գրեթե բացակայում էր 
պարարտանյութերի օգտագործումը, այն դեպքում, երբ 1980 թ. մեր երկրում հանքային 
պարարտանյութերի օգտագործման ծավալը կազմել է 115 մլն. տ [2]; Վերջին 5 տարիների 
ընթացքում կածես թե ակտիվացել են աշխատանքները նաև այս ուղղությամբ: Սակայն պետք 
է նշել, որ պարարտացումը կատարվում է առանց հաշվի առնելու հողի՝ դրանց նկատմամբ 
ունեցած պահանջը: ՈՒսումնասիրվող տարածաշրջանում օգտագործվող հիմնական 
պարարտանյութը ազոտական է, այն դեպքում, երբ մարզի հողերը մեծ պահանջարկ ունեն 
նաև ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի նկատմամբ: Ըստ 
գյուղնախարարության սահմանած նորմերի Արարատյան դաշտում մշակվող տարբեր 
կուլտուրաներ ունեցել են տարբեր պարարտանյութերի հետևյալ չափաբաժինները [2]: 

                                                                                      Աղյուսակ 2 
Պարարտանյութերի օգտագործման չափաբաժինները տարբեր կուլտուրաների 

համար [2] 
 
Կուլտուրաներ 

 
Հողի տեսակը 

Պարարտանյութերի կիրառման 
չափաբաժինները և ժամկետները կգ/հա 

հիմնական ցանքային 
համատեղ 

սնուցում 

աշնանային ցորեն, 
եգիպտացորեն առվույտ 

մարգագետնային  N150 P120 K120 N60 N60 

առվույտ գորշ ոռոգելի  N90 P60 K60 
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բոստանային - P120 K150 N90 N60 N60 K90 

բանջարեղեն - N60 P90 K120 N90 N90 K60 

եգիպտացորեն - N120 P120 K190 N60 P90 K60 

խորդենի - N90 P160 K60 N60 P60 K90 

 
Ակներև է, որ նման չափաբաժիններ երբեք չեն պահպանվում: Ազոտային պարար-

տանյութերի չափից շատ օգտագործումը կարծես «խեղդում» է և′ բույսերին, և′ հողին, 
որի արդյունքում նկատվում է կենսաբանական արդյունավետության նվազում:  

Կարևոր դրսևորման ձև է նաև հողի ոռոգումը, որը ամբողջ հանրապետությունում՝ 
մասնավորապես Արարատի մարզում կատարվում է առանց հսկողության: Ոռոգման 
հիմնախնդիրը երկակի բնույթ ունի մարզում: Մի կողմից կատարվում է ոչ 
համակարգված ձևով, որի պատճառը մանր հողակտորների առաջացումն է, որտեղ 
մշակվում են տարբեր կուլտուրաներ (ի տարբերություն կոլտնտեսության ժամա-
նակների, երբ հսկայական հողակտորը գտնվում էր նույն կուլտուրայի մշակության 
տակ) և ստացվում է, որ տարբեր կուլտուրաների՝ ջրի նկատմամբ ունեցած պահանջը 
տարբեր է և միավոր տարածքում հսկայական չափերի ջրի ներհոսք է նկատվում: 
Սրա հետևանքով Արարատյան գոգավորության հատակում նկատվեց մի կողմից 
երկրորդային աղակալում, իսկ մյուս կողմից գերխոնավացում: Արդյունքում 
ավելացան աղուտների և գերխոնավ հողերի մակերեսները: Արարատյան դաշտի 30 
հազ. հա աղակալված է, իսկ 35 հազ. հա՝ գերխոնավացած (1):  

Մյուս կողմից՝ վերջին տարիներին ոռոգման ջրի գնի բարձրացումը հնարա-
վորություն չի տալիս գյուղացուն լիարժեք կատարել ոռոգում, որի հետևանքով առա-
ջացել են հսկայական անմշակ տարածքներ, որոնք վաղ թե ուշ «փոշիանալու» են և 
դուրս են գալու գյուղատնտեսության օգտագործման ոլորտից՝ ավելացնելով 
դեգրադացվող հողերի տարածքները: 

Այսպիսով, տնտեսության ճգնաժամային վիճակը և պարենային արտադրության 
նվազումը հանգեցրին էկոլոգիատնտեսական պրոբլեմների սրմանը և հետևաբար 
բնակչության կենսամակարդակի անկմանը: Նշվում է, որ Արարատյան դաշտում 
տեղի են ունեցել շրջակա միջավայրի վտանգավոր փոփոխություններ. մեծացել է 
արտակարգ իրավիճակների և մասնավորապես հողերի դեգրադացիայի ռիսկի 
հավանականությունը, որն զգալի չափով կարող է արգելակել տարածաշրջանի 
հետագա սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացումը: 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В АРАРАТСКОМ МАРЗЕ РА                                                                                                        

Т.П. Давтян- к.э.н, ЕГУ 
К.Е. Погосян- учитель  

К.Г. Матевосян- учитель 
 

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, деградация почв, культурно-
техническая продуктивность, пестициды, риск. 
Аннотация. Вследствие аграрной реформы 1990 г. возникли новые экономические 
отношения, которые требовали новых подходов к оценке современного состояния 
почвенных ресурсов. После приватизации площадь сельскохозяйственных угодий 
постоянно сокращается. В 1992 г. из сферы  сельскохозяйственного землепользования 
было изъято  493,5 га. В течение последних 3-х лет среднегодовые темпы их роста 
составили 31,1%. Подобная ситуация является результатом не только деградации почв, но 
и кризисного положения в экономике, когда не все собственники были в состоянии 
обрабатывать принадлежащие им земли. Почти прекращены ирригационные мероприятия 
и технические мероприятия по окультуриванию почв, в результате чего увеличились 
площади солончаков и переувлаженых  почв.. Состояние почв свидетельствует о том, что 
в Араратской долине произошло ухудшение экологического состояния окружающей 
среды, увеличилась вероятность возникновения риска черезвычайных ситуаций, и в 
частности, деградации почв, что может препятствовать социально-экономическому 
устойчивому развитию.  

 
THE ECOLOGICAL PROBLEMS AGRICULTURAL PRODOCTION IN THE 

ARARAT MARZ OF RA 
T.P., Davtyan, PhD (economics), ASEU 

 K.E. Pogosyan, teacher 
Q.G. Matevosyan, teacher 

 
Keywords:  farmland, degradation, cultural- technological efficiency, pesticides, risk. 
Annotation: As a result of Agrarion reform in 1990 new economoc relations aroused which 
required new approaches to the estimation of the present land resources. After the privatization 
the square of the agricultural objects had been cut down. In 1999 493.5 hectares of agricultural 
rounds were already out of use. Within the last 3 years their average growth rate amounts 31.1%. 
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This situation is due  not only to the land degradation but also to the critical economic situation, 
when not all to the owners are able to cultivate their lands. As a result salted land and humid land 
areas increased. Irrigation and technical activities were stopped. 30 000 hectares were of the soil 
in Ararat Valley were salted and 35 000 hectares were humidificated. 

All the above mentioned proves in Ararat Vally hazardeous environmental changes took 
place and the risk degree to ecological emergency situations and particularly the land 
degradation is very high. And the lather can disturb futher socialeconomic stable development. 
  
 

ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՖԻԶԻԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՐԶԻ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

            Ա.Գ.Դանիելյան, ՀՀ ԱԻՆ Հիդրոմետ ծառայություն 
qartezagir@gmail.com  

             
Բանալի բառեր. սողանք, խոցելիություն, ԱՏՀ, Զանգեզուր : 
Զանգեզուրի ֆիզիկաաշխարհագրական մարզն ունի բարդ, մասնատված լեռնային ռե-

լիեֆ, լանջերի մեծ թեքություններ, բարձր սեյսմոակտիվություն, չոր և կիսաչոր կլիմայական 
պայմաններ, որոնք նպաստում են արտածին մի շարք գործընթացների, այդ թվում և սո-
ղանքների զարգացմանը: Դրանք լուրջ վտանգ են ստեղծում բնակչության կենսագործու-

նեության, շինությունների շահագործման և շինարարության համար: Այս տարածաշրջա-
նում են գտնվում լեռնահանքային արդյունաբերությունը, էներգետիկ արդյունաբերու-
թյան խոշոր ձեռնարկություններ և Հայաստանն Իրանին կապող ավտոճանապարհը, 
որոնք հանրապետության համար ունեն կարևոր  ռազմավարական նշանակություն:  

Վերջին տարիներին Զանգեզուրում նկատվում է արտածին պրոցեսների (հատ-
կապես սողանքների) կտրուկ ակտիվացում, որն առաջին հերթին կապված է սեյսմո-
ակտիվացման (երկրաշարժերը Հայաստանում և հարևան երկրներում), ինչպես նաև 
հանքարդյունաբերության ու մարդու ոչ ճիշտ կենցաղ-տնտեսական գործունեության 
հետ: Այստեղ մոտ 18 բնակավայրերում դիտվում են սողանքային երևույթների 
ակտիվացում՝ վտանգավոր պայմաններ ստեղծելով բնակչության համար: Սողան-
քային երևույթների ազդեցության տակ է գտնվում շուրջ 2000 հա տարածք[2]: 

         Աղյուսակ 1 

Սողանքավտանգ բնակավայրեր 

N Բնակավայրի 
անվանումը 

Օջախների քանակը Մակերեսը (հա) 

1 Կապան 12 40 
2 Շաղաթ 3 23 
3 Բալաք 2 17 
4 Անգեղակոթ 2 20 
5 Սիսիան 1 5 
6 Քարահունջ 1 5 
7 Սալվարդ 2 8 
8 Ախլաթյան 3 12 
9 Դաստակերտ 2 10 
10 Գորայքիտարածքիգոտի 15 607 

mailto:qartezagir@gmail.com
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11 Մուծք 3 9 
12 Աջաբաջ 2 6 
13 Կարդ 1 4 
14 ՎերինՎաչագան 4 46 
15 Նորավան 1 4 
16 Եղվարդ 1 7 
17 Տաշտուն 3 12 
18 Լիճք 3 5 

 

Սողանքը լանջերի վրայից փուխր նյութի տեղաշարժն է ծանրահակ ուժի ազդեցության 
տակ: Սողանքների առաջացման  համար պատճառ են հանդիսանում երկրաբանական 
կառուցվածքի առանձնահատկությունները, երկրաշարժերը, լանջի ողողումը, առատ տե-
ղումների ժամանակ նրա գերխոնավացումը, ինչպես նաև մարդու գործունեության բացա-
սական հետևանքները: Նրանք քայքայում են բնական և արհեստական թեքություններն ու 
ստեղծում յուրահատուկ սողանքային ռելիեֆ: Սողանքների շարժման մեխանիզմները 
տարբեր են լինում: Մի դեպքում զանգվածի սահքը կատարվում է մի ամբողջական բեկորի 
տեսքով, մի այլ դեպքում այն կատարվում է հոսքի ձևով` մածուցիկ հեղուկազանգվածի նման: 
Սողանքների ժամանակ սահող բնահողի ծավալը կարող է հասնել տասնյակ ու հարյուր 
հազարավոր մ3-ի, իսկ   առանձին դեպքերում նաև ավելի [4]:   

Սողանքները դասակարգվում են ըստ հզորության և ըստ շարժման արագության: Ըստ 
հզորության լինում են. 

ա) խոշոր`   10մ և ավելի խորությամբ: Հիմնականում առաջանում են երկրաբանական և 
բնական տարբեր երևույթների, պրոցեսների արդյունքում, ընդգրկում են 100-400 հա և ավելի 
տարածք, 

 բ) միջին և մանր, որոնք ունեն մակերևութային  բնույթ, իսկ հզորությունը մինչև 10 մ-ի է 
հասնում: Ընդգրկում են 5-100 հա տարածք և հիմնականում մարդու գործունեության 
հետևանքով են առաջանում: Ինչպես նշվեց, այստեղ  մոտ 18 բնակավայրերում դիտվում է 
սողանքային երևույթների ակտիվացում՝ ստեղծելով աղետավտանգ պայմաններ բնակչութ-
յան համար(աղ.1)[5]: 
      Ներկա պահին Կապանի քաղաքային ագլոմերացիայի տարածքում հաշվում են 17 խոշո-
րագույն սողանքային շրջաններ, որոնք գտնվում է տարբեր ակտիվացման փուլերում և տար-
բեր կերպ, տարբեր աստիճանով են ազդում մադկանց կենսագործունեության վրա: Դրանց մի 
մասը գտնվում են բնակելի շրջաններից որոշակի հեռավորության վրա և լուրջ վտանգ այս 
պահին բնակչության համար չի ներկայացնում: Սակայն առանձնացնում են 12 (143 հա 
մակերեսով) առավել ակտիվ սողանքային օջախներ, որոնք զարգացման միտում ունեն և 
անգամ չնչին չափով դրանց կայունությունը խաթարելու դեպքում իրական վտանգ են 
ներկայացնում: Սողանքային երևույթներից հատկապես շատ տուժում են Հարությունյան 
փողոցը, «Կայարանային», «Արփիկ», «Երկաթուղային», «Գեղանուշ», «Բարաբատում»,«Կա-
վարտ» տեղամասերը [3]: 

Հաշվի առնելով սողանքային երևույթների առաջացման հավանականությունը, 
պատճառած վնասների չափը, անհրաժեշտ է իրականացնել  դրանց մանրամասն ուսումնա-
սիրում և կանխարգելիչ միջոցառումների կիրառում: 

Ժամանակակից աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը (ԱՏՀ) հնա-
րավորություն են ընձեռում կատարել մի շարք պարամետրերի (լանջերի թեքություն և 
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դիրքադրություն, երկրաբանական կառուցվածք, հողատիպերի առանձնահատկություն և 
այլն) վերլուծություն ու համադրում և որպես արդյունք ստանալ առավել սողանքավտանգ 
շրջանները: Այս տարածաշրջանում սողանքների ուսումնասիրմանն ու դրանց 
կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքները խիստ հրատապ են և իրականացվող 
աշխատանքներից մեկն էլ պոտենցիալ սողանքավտանգ տարածքների համար սողանքաների 
խոցելիության գնահատումն ու քարտեզների ստեղծումն է, ինչը ներկայացվում է ստորև: 

Ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանի սողանքների առաջացմանը նպաստող գործոնների 
վերլուծությունը հիմնված է ինչպես ռելիեֆի թվային մոդելի (ՌԹՄ), այնպես էլ առկա քարտե-
զագրական տարատեսակ նյութերի վրա: ԱՏՀ-ի միջոցով մշակվել և ստացվել է ավելի 
ճշտգրիտ ՌԹՄ: Ապա կատարվել է առկա բոլոր տվյալների ֆորմատային նույնացում՝ 
վեկտորային ֆորմատից փոխադրում ռաստերային ֆորմատի(նույն տարածական 
ընդգրկմամբ և լուծաչափով): Ըստ այդմ, հաշվարկները կատարվել են ըստ պիքսելների: 
Այնուհետև այդ տվյալներից յուրաքանչյուրը վերադասակարգվել է (reclassification): 
       Առկա սողանքների ու նրանց տարածական բաշխվածության տվյալների հիման վրա 
որոշվել են սողանքների տարածման տեղամասերի բնութագրիչները և կիրառվել է այն մոտե-
ցումը, որ այն տարածքները, որոնք ունեն նմանատիպ բնութագրիչներ, նույնպես զգայուն են 
սողանքների հանդեպ: Այսինքն, նման պայմանները, որոնք նախկինում հանգեցրել են 
սողանքների առաջացմանը, ապագայում ևս կհանգեցնեն դրանց առաջացմանը: 

Սողանքների առաջացմանը նպաստող գործոնները խիստ բազմազան են՝ կախված 
ուսումնասիրվող տարածքի մասշտաբներից, առանձնահատկություններից: Սույն աշխա-
տանքում սողանքաստեղծ բազմաթիվ գործոններից ընտրվել են սողանքների առաջացմանը 
նպաստող այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են լանջի թեքությունը, կողմնադրությունն ու 
պլանային կորությունը, ռելիեֆի բարձրությունները, հողատիպերը, լիթոլոգիան: Քանի որ 
Զանգեզուրը համարվում է հանրապետության սեյսմոակտիվ շրջաններից, աշխատանքում 
(որպես սողանքների առաջացմանը նպաստող գործոն), հաշվի է առնվել նաև սեյսմիկ ռիսկը: 
Կատարվել է յուրաքանչյուր  գործոնի տվյալների վերադասակարգում և տրվել 1-6 
տիրույթում ազդեցության կշռի արժեքներ: Ընդ որում, առավել մեծ կշիռ տրվել է տվյալ 
գործոնի այն տարրին, որը մեծապես նպաստում է սողանքի առաջացմանը: Օրինակ, լանջի 
թեքությունների դեպքում մինչև 3% (1,720) թեքություն ունեցող լանջերի համար, որտեղ 
սողանքների առաջացումը շատ փոքր է, տրվել է ազդեցության կշռի 1 արժեք, 3-8%(1,720-
4,570)-ի  համար՝ 2, 8-15%(4,570-8,530)-ի համար՝ 3, 15-30%(8,530-16,70)-ի համար՝ 6, 30-
45%(16,70-24,230)-ի համար 5 և 45%(24,230)-ից մեծ թեքություն ունեցող տարածքների համար՝ 4 
արժեք: Հաշվարկվել է սողանքային բջիջների քանակը  լանջի թեքության յուրաքանչյուր 
դասի ներսում: Ապա ստացվել է լանջի թեքության սողանքաստեղծ ազդեցության կշռի ռաս-
տերը՝ հիմնվելով վիճակագրական վերլուծության վրա (բան. 1) [7]: Նույն մոտեցումը 
կիրառվել է մնացած բոլոր գործոնների համար:  

Մյուս կարևոր բնութագրիչը լանջի կողմնադրությունն է, որն ազդում է տեղանքի 
միկրոկլիմայի տարրերի վրա (արեգակնային ճառագայթում, մթնոլորտային տեղումների 
ինտենսիվություն, հողի խոնավություն և այլն) [8]: Լանջի կողմնադրության վերադասա-
կարգումն իրականացվել է հիմք ընդունելով ինչպես տեղանքի կլիմայական ու ռելիեֆային 
առանձնահատկությունները, այնպես էլ առկա սողանքների տարածական տեղաբաշխումը՝ 
տարբեր կողմնադրության լանջերին: Ուստի, հարթ տարածքների համար տրվել է կշռի 0, 
հյուսիսահայաց լանջերին 6, հարավահայաց  լանջերին 2, արևելյան լանջերին 3 և արևմտյան 
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լանջերին 4 արժեք: Ապա հաշվարկվել է լանջի դիրքադրության սողանքաստեղծ ազդեցութ-
յան կշռի ռաստերը(բան. 1):  

𝐼𝑛𝑊i =𝐼𝑛(𝐷𝑒𝑛𝑠𝑐𝑙𝑎𝑠
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑚𝑎𝑝

 )=𝐼𝑛(
𝑁𝑝𝑖𝑥(𝑆𝑖)
𝑁𝑝𝑖𝑥(𝑁𝑖)
∑𝑁𝑝𝑖𝑥(𝑆𝑖)
∑𝑁𝑝𝑖𝑥(𝑁𝑖)

),                                                   (1) 

Որտեղ՝ 
Wi –ին  որոշակի պարամետրի դասին տրված կշիռն է, Densclas –ը՝ սողանքի խտությունը 
(պիքսելների քանակը) պարամետրի դասի ներսում, Densmap-ը՝ սողանքի խտությունը 
ուսումնասիրվող ամբողջ տարածքի ներսում, Npix(Si) –ը՝  որոշակի պարամետրի դասի այն 
պիքսելների քանակը, որոնք պարունակում են սողանքային երևույթներ, Npix(Ni)-ը որոշակի 
պարամետրի դասի ամբողջ պիքսելների քանակը: 

Հաջորդ կարևոր տեղագրական գործոնը, որ հաշվարկվել է, լանջի պլանային կորութ-
յունն է: Այս դեպքում առանձնացվել են հարթ, ուռուցիկ և գոգավոր լանջեր: Հայտնի է, որ 
ուռուցիկ լանջերն ավելի շատ են էրոզացվում, խոցելի են և համեմատաբար ավելի անկայուն, 
քան գոգավոր լանջերը: Ելնելով դրանից նրանց տրվել է համապատասխանաբար կշռային 6 և 
2 արժեքներ: Այնուհետև հաշվարկվել է կորության սողանքաստեղծ ազդեցության կշռի 
ռաստերը(բան. 1): 

Մյուս գործոնը ռելիեֆի բարձրությունն է: Հայտնի է, որ սողանքներն առավելապես 
դիտվում են հիմնականում միջին բարձրություններում, քանի որ այդտեղ լանջերն ունեն մեծ 
թեքություններ և առկա է որոշակի քանակի փուխր զանգված: Ռելիեֆի բարձր նիշերում, 
չնայած որ լանջի թեքությունները մեծ են, սողանքներ գրեթե չեն դիտվում, քանի որ այդ 
տարածքներում հիմնականում հողմահարված ապարներ են, որոնք ունեն բարձր 
կայունություն [6]: Ելնելով այս հանգամանքից, ինչպես նաև առկա սողանքների տարածման 
բնույթից, Զանգեզուրի ֆիզիկաաշխարհագրական մարզում առանձնացվել են ռելիեֆի 
հետևյալ միջակայքերը և տրվել կշռային արժեքներ: Մինչև 1000մ բարձրության միջակայքում 
գտնվող տարածքի համար տրվել է կշռային 2 արժեք, 1000-1500մ՝ 4, 1500-2000մ՝5, 2000-2500մ՝ 
6, 2500-3000մ՝ 4, և 3000մ-ից բարձր՝ 3 արժեք: Ապա  հաշվարկվել է ռելիեֆի սողանքաստեղծ 
ազդեցության կշռի ռաստերը(բան. 1): 
        Սողանքների առաջացման համար կարևոր մյուս գործոնը հողերն են: Զանգեզուրի 
ֆիզիկաաշխարհագրական մարզում տարածված հիմնական հողատիպերը վերա-
դասակարգվել են (հիմք ընդունելով հողերի կնձիկային հատկությունները, հումուսի և կավի 
պարունակությունն ու ինֆիլտրացիոն առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ներկայիս 
սողանքների տարածման շրջանները): Տրվել են հետևյալ կշռային արժեքները՝ ենթալպյան 
լեռնային մարգագետնային շագանակագույն հողեր՝ 5, մերձձնային գոտու ոչ զարգացած 
հողեր՝ 0, ալպյան լեռնամարգագետնային տորֆային հողեր՝ 1, լեռնային խոնավ տափաս-
տանային սևահողեր՝ 4, լեռնային չափավոր խոնավ տափաստանային սևահողեր՝1, լեռնային 
չոր տափաստանային հողեր՝ 6, շագանակագույն լեռնաանտառային հողեր՝ 3, լեռնաան-
տառային տափաստանային հողեր՝ 1, ալյուվիալ-մարգագետնային հողեր՝ 2 արժեք: 
Այնուհետև ըստ 1 բանաձևի հաշվարկվել է հողատիպերի սողանքաստեղծ ազդեցության կշռի 
ռաստերը: 
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   Նկ. 1 Զանգեզուրի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանի սողանքների խոցելիության քարտեզ 

Հաջորդ գործոնը, որ օգտագործվել է հաշվարկների ժամանակ, լիթոլոգիան է: Լի-
թոլոգիական կազմը զգալի ազդեցություն ունի սողանքների զարգացման և ինտենսիվության 
վրա: Քննարկվող տարածաշրջանում մերկանում են բազմատեսակ ապարներ, որոնք 
միմյանցից տարբերվում են կազմությամբ, հասակով և ծագմամբ: Շրջանի տեկտոնական 
տարրերի բարդությունը, ապարների լիթոլոգապետրոգրաֆիական խայտաբղետությունը 
ստեղծում են բավական բարդ երկրադինամիկական պայմաններ: Այստեղ առկա են ինչպես 
ներժայթուկ, այնպես էլ արտաժայթուկ ապարներ: Լիթոլոգիական կառուցվածքի տարրերը 
վերադասակարգվել են՝ հիմք ընդունելով հիմնականում ապարների դիմադրողականության 
հատկանիշները, նրանց միներալային կազմը, ինչպես նաև ներկայիս սողանքների տարած-
ման շրջանները [9]: Տրվել են հետևյալ կշռային արժեքները՝ անդեզիտադացիտային հոսքեր, 
հրաբխային բրեկչիաներ՝ 6, նստվածքահրաբխաբեկորային ստվարաշերտեր, օրթոտուֆիտ-
ներ, մինչ կոլիզիոն փուլի գրանիտոիդներ, բեկորային, օֆիոլիթաբեկորային ապարներ՝ 5, 
ներժայթուկ կոլիզիոն փուլի գրանիտներ, կրաքարեր, դոլոմիտներ, ռիոլիտներ, հրաբխա-
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բեկորային ապարներ,  էֆուզիվ ապարներ՝  4, նստվածքաբեկորային ստվարաշերտեր, տու-
ֆեր, օրթոտուֆիտներ, անդեզիտներ, կոնգլոմերատներ՝ 3, էֆուզիվ հրաբխաբեկորային հա-
մալիրներ, բազալտներ, անդեզիտներ, լիպարիտներ, ավազաքարեր, հրաբխաբեկորային 
ստվարաշերտեր, Գորիսի վաղ պլիոցենի ստվարաշերտ՝ 2, կրաքարային միկրիտային 
ստվարաշերտեր, բենտոնիտներ, կարբոնատային և տերիգեն համալիրներ, կրաքարեր, 
ավազաքարեր, տրախիբազալտներ, տրախիանդեզիտներ՝ 1, գաբրո, գաբրոպորֆիրիտներ՝ 0: 
Ըստ 1 բանաձևի հաշվարկվել է լիթոլոգապետրոգրաֆիական կազմի սողանքաստեղծ 
ազդեցության կշռի ռաստերը: 
         Սեյսմիկ ռիսկի վերադասակարգումն իրականացվել է ելնելով այն հանգամանքից, որ 
առավել բարձր երկրաշարժավտանգ տարածքներն ունեն սողանքաստեղծ մեծ նշա-
նակություն: Ուստի, Սյունիքի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանի համար 9 բալ հզորությամբ 
երկրաշարժավտանգ տարածքին տրվել է կշռի 6 արժեք, համապատասխանաբար 5 արժեք՝ 8-
9 բալ և 4 արժեք՝ 8 բալ հզորությամբ երկրաշարժավտանգ տարածքների համար: Ապա 
հաշվարկվել է սեյսմոակտիվության սողանքաստեղծ ազդեցության կշռի ռաստերը (բան. 1): 
Վերջում ստացված կշռի 7 ռաստերները  միացրել ենք օգտագործելով raster calculator  
գործիքը:  Սողանքաստեղծ յուրաքանչյուր գործոնին որոշակի տոկոսային կշիռ է տրվել 
(լանջի թեքություն՝ 20%, լանջի կողմնադրություն և ռելիեֆի բարձրություն՝ 10-ական տոկոս, 
պլանային կորություն, հողատիպեր, լիթոլոգիա, սեյսմոակտիվություն՝  15-ական տոկոս) և 
հաշվարկվել  բոլոր գործոնների գումարային ռաստերը: 
         Արդյունքում ստացվել է Զանգեզուրի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանի սողանքների 
խոցելիության քարտեզը  (ելնելով հաշվարկային 7 գործոններից) (նկ. 1): 
Ստացված խոցելիության քարտեզից պարզ երևում է, որ Սիսիան, Դաստակերտ, Անգեղակոթ, 
Շիկահող, Սրաշեն, Կապան բնակավայրերում և հարող տարածքներում սողանքներն ունեն 
խոցելիության շատ բարձր կամ բարձր ցուցանիշ: Հատկանշական է, որ ֆիզիկաաշխար-
հագրական մարզի տարածքի 1.3%-ը` շատ թույլ, 6%-ը` թույլ, 52%-ը` միջին, 35.4%-ը` բարձր 
և 5.3%-ը` շատ բարձր խոցելիություն ունեն: Համադրելով խոցելիության քարտեզը և առկա 
սողանքների տարածման շրջանները պարզվում է, որ առավել վտանգավոր և մեծ մակերես 
զբաղեցնող սողանքների տարածման վայրերը գնահատվում են բարձր և շատ բարձր խոցելի: 
      Բերված վերլուծության արդյունքների ամփոփումը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ այն 
տարածքները, որտեղ սողանքային խոցելիությունը բարձր է և ներկայումս սողանքային 
երևույթներ չկան, ապագայում հնարավոր է որ լինեն: Առհասարակ սողանքների 80%-ն 
առաջանում է մարդու գործունեության հետևանքով: Այստեղ սողանքների առաջացմանը 
նպաստում են նաև այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են լեռնահանքային արդյունաբերությունը 
(իրականացվող պայթեցումներ, թափոնների կուտակում), տարածքի գերարածեցումը, 
ոռոգման ոչ ճիշտ իրականացումը և այլն: Ուստի այս տարածաշրջանում կարևոր է կատարել 
բնական պայմանների տարրերի ԱՏՀ մոդելավորում ու բազմակողմանի վերլուծություն, ինչը 
հնարավորություն կտա գնահատելու սողաքների ռիսկը: Իր հերթին ռիսկի գնահատումը 
կօգնի բացահայտել առավել խոցելի տարածքներն ու իրականացնել կանխարգելիչ միջո-
ցառումներ ու հավանական վնասի գնահատում և հաշվարկ: 
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ОЦЕНКА ОПОЛЗНЕВОЙ  ОПАСНОСТИ ЗАНГЕЗУРСКОГО РЕГИОНА  

                                                                               А. Г. Даниелян- гидрометслужба МЧС,РА 
Ключевые слова: оползневая опасность, ГИС, Зангезурский регион. 
Аннотация. В работе представлена оценка оползневой oпасности и картирование 
оползней Зангезурского географического региона. Используя возможности, предлагаемые 
современными технологиями с использованием геоинформационныx систем (ГИС), были 
проведены анализ и оценка риска оползневых явлений Зангезурского марза на основе ряда 
факторов, которые приводят к возникновению оползней. Рассчитанные параметры были 
объединены и нанесены на карту. Oкончательнaя картa оползнeвой опасности 
Зангезурского марза показывает, что на 1,3% данного географического региона 
оползнeвая  опасность очень низкая, на 6%-ах - низкая, на 52%-ах - умеренная,  высокая – 
на 35,4%-ах и очень высокая -  на 5,3%- ах территории.  
 

 VULNERABILITY ASSESSMENT OF LANDSLIDE PHENOMENA OF ZANGEZUR 
PHYSICAL  GEOGRAPHICAL REGION  
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Annotation: The work presents a vulnerability assessment and mapping of landslides of Zangezur 
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physical geographic region. Landslide vulnerability analysis and evaluation based on 7 factors that 

contribute to the landslide occurrence (slope, aspect, elevation, plane curvature, soils, lithology and 

seismology) were made through geographic information system (GIS).The calculated parameters have 

been combined and received the final landslide vulnerability map, which shows that the landslide 

vulnerability in 1.3% of the geog-raphic region is very low, in 6 % low, in 52% moderate, in 35.4% high 

and 5.3% is very high. 
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Կ.Ե. Պողոսյան, ուսուցչուհի, Մխչյանի հիմնական դպրոց 
                         

 
Բանալի բառեր.  կայուն զարգացում, Էկոլոգիական վիճակ,  սահմանային 

ցուցանիշներ, ջրի որակ, աղտոտվածություն: 
Երկիր մոլորակի աշխարհագրական թաղանթը և մասնավորապես կենսոլորտը միակ 

նպաստավոր միջավայրն է, որտեղ առաջացել և զարգանում են մարդիկ: Բայց հենց մարդն է, 
որ իր գործունեությամբ խախտում է այդ միջավայրի հավասարակշռությունը, աղտոտում է 
միջավայրը, դարձնում պակաս նպաստավոր, իսկ առանձին դեպքերում էլ` աննպաստ և 
ուղղակիորեն մարդկանց կյանքի համար վտանգավոր: Կայուն զարգացման գլխավոր 
նպատակն է կարգավորել բնության հավասարակշռությունը, այսինքն՝ կայուն զարգացումը 
ներկա և ապագա սերունդներին երաշխավորում է պատշաճ, առավելագույնս հնարավոր 
հավասար մեկնարկային պայմաններ՝ իրենց ընդունակությունները դրսևորելու և կենսական 
կարիքները բավարարելու համար: Կայուն զարգացումը հիմնվում է այնպիսի տնտեսության 
վրա, որը մարդու իրավունքները պաշտպանող ժողովրդավարական հասարակության մեջ 
զուգորդվում է էկոլոգիական անվտանգության և սոցիալական արդարության սկզբունքների 
հետ [1]: 

Սյունիքի մարզում կայուն զարգացմանը խանգարող էկոլոգիական տեսանկյունից 
բազմաթիվ    գործոններ կան, որոնցից  մենք առանձնացրել ենք Որոտան գետի էկոլոգիական 
վիճակը: 

 Որոտանը Սյունիքի մայր գետն է, Արաքսի ձախ վտակը։ Սկիզբ է առնում Սյունիքի 
բարձրավանդակի հյուսիս-արևմտյան լանջերից՝ 3045 մ բարձրության վրա գտնվող Խալխա 
լճակից ու հարակից աղբյուրներից: Երկարությունը 178 կմ է, ՀՀ սահմաններում՝ 119 կմ, 
ավազանը 5650 կմ2, ՀՀ սահմաններում 2300 կմ2[2]։   

Որոտանն ունի զարգացած գետային ցանց, միջին խտությունը կազմում է 1,09 կմ/կմ2: 
Նրա ավազանում կան 1133 գետակներ, որոնցից 37-ը ունեն 10 կմ-ից ավելի երկարություն: 
Կարևորագույն վտակներից են Սիսիանը, Գորիսգետը, Այրիգետը, Շաքին և այլն: Որոտանի 
սնումը ձնանձրևային է (52%), սակայն մեծ դեր ունեն նաև ստորերկրյա ջրերը, որոնց բաժինը 
գետի հոսքում կազմում է 48 %: Գետի միջին տարեկան ծախսը կազմում է 21,5 մ3/վ, իսկ 
տարեկան հոսքի ծավալը` 677,3 մլն մ3: Որոտանի հոսանքը սրընթաց է, ունի հունի մեծ 
անկում, որը կազմում է 0,012 այսինքն՝ մեկ կիլոմետրին 12 մետր [5]: 
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Որոտան գետի վրա կառուցված է հիդրոկայանների կասկադ՝ երեք հիդրոկայան-
ներով՝ 404,2 մեգավատ հզորությամբ, տարեկան 1,1 միլիարդ կվտ-ժամ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրությամբ և չորս ջրամբարներով (Սպանդարյանի, Անգեղակոթի, Տոլորսի, Շամբի)։  
 ՀՀ կառավարության «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` 
յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը 
սահմանելու մասին» որոշմամբ (ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 27-ի N 75-Ն 
որոշում) ՀՀ-ում մակերևութային ջրերի որակի գնահատման համակարգը ջրի քիմիական 
որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս` 
«գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և 
«վատ» (5-րդ դաս): Ջրի քիմիական որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է 
վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: Եթե մակերևութային ջրային մարմնի 
որակի տարբեր ցուցանիշներ ընկնում են որակի տարբեր դասերի մեջ, ապա վերջնական 
դասակարգման մեջ հաշվի է առնվում վատագույնը[4]:  
 Վերլուծելով ՀՀ Բնապահպանության նախարարության Շրջակա միջավայրի վրա 
ներգործության կենտրոնի (Հայէկոմոնիտորինգ) փաստացի տվյալները հանգել ենք մի շարք 
եզրակացությունների՝ Որոտան գետի արդի էկոլոգիական իրավիճակի վերաբերյալ, որը իր 
բացասական ազդեցությունն է ունենում տարածաշրջանի կայուն զարգացման վրա: 
 2007-2012 թ-ից Որոտան գետից վերցված փորձանմուշներում որոշված թույլատրելի 
նորմաները գերազանցող ցուցանիշների գերազանցումը ՍԹ-կից ստորև բերված է 
գրաֆիկների տեսքով: Գրաֆիկները կազմված են Բնապահպանության նախարարության 
Հայէկոմոնիտորինգի կենտրոնի 2007- 2012թթ տեղեկությունների հիման վրա(նկար 1): 
 Որոտան, Սիսիան և Գորիս գետ գետերից վերցված փորձանմուշներում գերազանցվել 
են նիտրիտ, ամոնիումի իոնների, ԹԿՊ5-ի, ալյումինի, վանադիումի, մանգանի և պղնձի 
սահմանային թույլատրելի նորմաները:     
 Որոտան և Գորիսգետ գետերից վերցված փորձանմուշներում ալյումինի միջին 
տարեկան կոնցենտրացիան սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել է 1,7-6,2, 
մանգանը` 1,7-2,2, պղինձը` 2-3,քրոմինը`2-3, սելենինը` 2 անգամ:     
 Գորիսգետի Գորիս քաղաքից ներքև ընկած հատվածում 5,1 անգամ գերազանցել է 
ամոնիումի իոնը և 1,4 անգամ ԹԿՊ-ի սահմանային թույլատրելի նորման: Այստեղ դիտվել է 
նաև նիտրիտի իոնով բարձր աղտոտվածություն` միջին տարեկան կոնցենտրացիան 
սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել է 12,6 անգամ:  

Որոշված մետաղներից բարձր աղտոտվածություն դիտվել է Որոտան գետի Սիսիան 
քաղաքից ներքև  և Սիսիան գետի Արևիս գյուղից վերև ընկած հատվածներում մանգանով` 
թույլատրելի նորման գերազանցվել է համապատասխանաբար 16,2 և 19 անգամ: 2013-2015 
թթ-ի տվյալներով Որոտան գետի ողջ հոսանքում ջուրը «լավ» որակի է (2-րդ դաս): Որոտան 
գետի վերին հոսանքում գետի ջուրն ըստ քիմիական կարգավիճակի 1-ին դասի՝ գերազանց 
որակի է: Գետի հետագա հոսանքում ջրի որակն ըստ քիմիական կարգավիճակի  2-րդ դասի` 
լավ որակի է: Սիսիան գետի Արևիս գյուղից վերև հատվածում ջուրը «լավ» որակի է (2-րդ 
դաս), գետաբերանի հատվածում` «միջակ» որակի է (3-րդ դաս)՝ պայմանավորված ամոնիում 
և ֆոսֆատ իոններով:  Գորիսգետի վերին հոսանքում՝ Գորիս քաղաքից վերև ընկած հատ-
վածում, ջուրը «լավ» որակի է (2-րդ դաս), Գորիս քաղաքից ներքև ընկած հատվածում` «վատ» 
որակի է (5-րդ դաս)՝ պայմանավորված ամոնիում, նիտրիտ և ֆոսֆատ իոններով[4]:   
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 Նկ. 1 նիտրիդի իոնի, ալյումինի, վանադիումի, մանգանի, պղնձի և քրոմի ՍԹԿ-
րի գերազանցման դինամիկան 2007-2012թթ. (Սիսիան քաղաքից 2 կմ ներքև` 101 
դիտակետում)[4]           

       
  Որոտան գետը իր վրա կրում է ձեռնարկությունների պոչամբարների, արտադրական 

կեղտաջրերի և հեռացվող հոսքերի, ինչպես նաև կոմունալ- կենցաղային ջրերի բացասական 
ազդեցությունները:  

Որոտան գետի  ջրի որակի վրա  մեծ ազդեցություն ունեն կոմունալ-կենցաղային  
ջրերը: Սիսիանի ողջ կոյուղաջրերն առանց մաքրման լցվում են Որոտանը: Որոտան 
կոյուղաջրեր լցվում են ոչ միայն քաղաքից, այլ նաև  գետի ավազանի մեջ մտնող գետակներից 
թվով 12՝ Արագլիջուր, Գիժգետ, Ձկնարածի, Ղուռիգետ, Մադան, Մուխուրթուրյան, Շաղաթ, 
Շաքի, Սալվարդ, Սառնակունք, Սուլթանլու, Ուղտիաչք, որոնք  Սիսիան քաղաքից հյուսիս 
ընկած տարածքում անցնում են շուրջ 7 գյուղական համայնքներով՝ իրենց հետ դեպի հարավ 
տանելով նաև  կոյուղաջրեր: 
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Սիսիանում այսօր գործունեություն է ծավալում քարի շուրջ 8 արտադրամաս, որոնց 
թափոնների միակ ընտրանքը Որոտանն է: Բազալտի փոշուց բացի գետի ջրերին են 
խառնվում նաև  քիմիական այն նյութերը, որոնք կիրառվում են քարի մշակման ողջ 
գործընթացում: Բացի այդ` Որոտանի ափերը դարձել են աղբավայրեր նույն քարի մշակման 
արտադրամասերի համար: Քաղաքի հարավ-արևմտյան հատվածում, գետի ողջ երկայնքով 
քարի թափոնների կույտեր են:[5] 

Ձեռնարկություններից  գետ թափվող նյութերը հիմնականում ծանր մետաղներ և այլ 
վտանգավոր նյութեր են, որոնց առկայությունը ջրում անցնում է թույլատրելի նորման, և 
ակնհայտորեն վնասում է գետի կենդանական աշխարհին և գետի ջրով ոռոգվող դաշտերին, 
ինչը կարող է գյուղատնտեսական ապրանքների աղտոտվածության պատճառ դառնալ: 

Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոնից ստացված 
տեղեկությունների  համաձայն «Որոտան գետի ակունքային հատվածում մարդկային 
գործոնով պայմանավորված ճնշումը մոտ 15-20 % է, Սիսիան քաղաքից վերև ընկած 
հատվածում աղտոտվածության 30-35 %-ը պայմանավորված է մարդածին ճնշմամբ, 50-55 %-
ը` երկրաքիմիայով, Սիսիան քաղաքից ներքև ընկած հատվածում մարդածին գործոնով 
պայմանավորված ճնշումն աճում է` կազմելով 45-50 %[4]: 
 Գետերի ջուրն օգտագործվում է խմելու, կոմունալ-կենցաղային նպատակներով, 
արդյունաբերության և գյուղատնտեսության մեջ, գետերր նաև ձկնային սննդով են 
ապահովում մարդուն, գետերի ջուրն օգտագործվում է էլեկտրաէներգիա ստանալու համար: 

Գետի ջրերի օգտագործման նշված ուղղությունները կայուն զարգացման համատեքս-
տում ակնհայտ են դարձնում այն փաստը, որ Որոտան գետի ներկայիս վիճակը չի 
համապատասխանում կայուն զարգացման բովանդակությանը: Այսինքն, գետը գտնվում է 
էկոլոգիապես անկայուն վիճակում, որ խոչնդոտ է հանդիսանում տարածաշրջանի կայուն 
զարգացման համար:  

Չնայած ջրօգտագործման ծավալները մարզում կրճատվել են, սակայն ջրային 
պաշարների վրա տեխնոգեն ծանրաբեռնվածությունը դեռևս շարունակում է բարձր մնալ, 
որը հանգեցնում է հիդրոէկոլոգիական իրադրության սրմանը: Այսինքն բնապահպանական 
տեսակետից տարածաշրջանում կայուն զարգացում ապահովելու համար անհրաժեշտ է 
ինչպես Որոտան գետի, այնպես էլ տարածաշրջանի  ամբողջ ջրային ռեսուրսների համար 
իրականացնել ջրային պաշարների պահպանություն, արդյունավետ օգտագործումը 
ապահովող տնտեսական մեխանիզմների գործող համակարգերի ներդնում:   
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ ВОРОТАН 

НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЮНИКСКОЙ ОБЛАСТИ 

                         А.А.Варданян- ЕГУ , К.Е.Погосян-учитель  

                                                                                                                                                                                                                                      

Ключевые слова:  устойчивое  развитие, экологическая ситуация, качество воды, 
загрязнение. 
Аннотация. Речная вода используется для питьевых и коммунально-бытовых целей, в 
промышленности и сельском хозяйстве. Рыбные ресурсы  рек обеспечивают сырьем 
рыбную промышленность. Реки также являются важным источником электроэнергии. 
Нынешнее экологическое состояние реки Воротан не соответсвует концепции 
устойчивого развития, что   препятствует устойчивому развитию региона. 

 
 

EVALUATION OF INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL SITUATION OF THE 
VOROTAN RIVER ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SYUNIK REGION 

K.E.Pogosyan, teacher 
A.H.Vardanyan, YSU  

 
Keywords: sustainable development, environmental situation, water quality, pollution. 
Annotation: River water is used for drinking, communal-household purposes, industry and 
agriculture. Rivers also provide fish for human consumption, river water is used to produce 
electricity. These directions of the use of river water in the context of sustainable development 
prove the fact that the current state of the Vorotan River does not correspond to the content of 
sustainable development. In other words, the river is in ecologically unstable condition, which 
prevents the sustainable development of the region. 
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