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ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ 
 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԴԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 

Վարդանյան Թ. Գ. 

Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան, tvardanian@ysu.am 

 

Աշխարհագրությունը հանդիսանում է բազային միակ գիտությունը, որն 

ուսումնասիրում է բնության, հասարակության և տնտեսության փոխազդեցության 

արդյունքում ձևավորված համալիր պրոբլեմներն ու արդի մարտահրավերները: 

Այս առումով ակադեմիկոս Վլադիմիր Կոտլյակովը նշում է` «Աշխարհագրությունը 

որպես դասավանդման առարկա և որպես գիտություն մշտապես կարևոր 

ազդեցություն է ունեցել հասարակության առաջընթացի վրա: Աշխարհագրությունը 

միակ գիտությունն է, որում առավել ամբողջական ներդաշնակվում են բնությունը և 

մարդը, ամբողջը, որը տեղի է ունենում կապված նրա գործունեությամբ» 

(https://rosuchebnik.ru/l/100igras/): 

Աշխարհագրական թաղանթի ժամանակակից փոփոխություններն ու 

տրանսֆորմացիան խիստ ակտիվացել են վերջին հարյուրամյակում: Դրանք 

արտահայտվել են ոչ միայն կլիմայական պարամետրերի փոփոխությամբ, այլ նաև 

շղթայաձև ազդել են շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրիչների, տնտեսության բոլոր 

ոլորտների, ինչպես նաև հասարակության կայուն զարգացման վրա: 

Աշխարհագրության առջև արդեն այսօր առկա են նման մասշտաբային 

խնդիրների և մարտահրավերների հիմնարար վերլուծումը, կանխման ու 

հարմարվողականության ուղիների մշակումը: 

Այս առումով աշխարհագրության մեջ սկսած 20-րդ դարի վերջին քառորդից, 

հստակ նկատվում է բնական և հասարակական ճյուղերի ինտեգրալ ուսումնասիրման 

միտում (Касимов, 2008): Վերջինս բացատրվում է բազմաթիվ պատճառներով` 

աշխարհագրության էկոլոգացմամբ և հումանացմամբ որպես պատասխան բնության 

վրա մարդու գործունեության ազդեցության ուժեղացման, շրջակա միջավայրի և 

մարդու առողջության վրա ազդեցության գնահատման միջդիսցիպլինար բնույթով, 

նախագծերի էկոլոգիական փորձաքննությամբ, շրջակա միջավայրի և կլիմայի գլոբալ 

ու ռեգիոնալ փոփոխությունների և ռեգիոնալ ու լոկալ էկոհամակարգերի վրա դրանց 

ազդեցության հանդեպ մշտապես աճող հետաքրքրությամբ, աշխարհագրական 

տեղեկատվական համակարգերի (ԱՏՀ) ի հայտ գալով, բնօգտագործման և կայուն 

զարգացման գիտական հիմքով: 

Աշխարհագրությունն ունենալով գիտական նման ուսումնասիրությունների լայն 

շրջանակ, չի կարող անտարբեր լինել երկրագնդի վրա առկա այն բազում 
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մարտահրավերների հանդեպ, որոնց լուծման կամ դիմակայման/ դիմագրավման 

գործում կարող է ունենալ գիտական լուրջ ներդրում: 

Թվարկենք այն հիմնական մարտահրավերները, որոնք անմիջապես առնչվում են 

աշխարհագրությանը: 

1. Բնական մարտահրավերներ 

2. Սոցիալական մարտահրավերներ  

3. Բնասոցիալական մարտահրավերներ 

4. Աշխարհաքաղաքական մարտահրավերներ  

5. Տեղեկատվական մարտահրավերներ 

6. Տեխնոլոգիական մարտահրավերներ 

7. Աշխարհագրական կրթության մարտահրավերներ և այլն 

Վերլուծենք միայն բնական մարտահրավերները: 

Բնական մարտահրավերներ 

Այս մարտահրավերները բազմաթիվ են: Նշենք դրանցից մի քանիսը`կլիմայի 

փոփոխություն և դրանից բխող հետևանքներ, ջրաօդերևութաբանական վտանգավոր 

երևույթների կանխատեսում և ռիսկի նվազեցում, ջրօգտագործում և քաղցրահամ ջրի 

ապահովում, տարածքի բնաէկոլոգիական կարկասի աշխարհագրական հիմքի 

ստեղծում (պոլիմասշտաբային վերլուծություն և ներդաշնակեցում): 

Վերլուծենք դրանցից մի քանիսը: 

 Կլիմայի փոփոխություն և դրանից բխող հետևանքները  

Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը և դրանից բխող հետևանքները այսօր 

երկրագնդի վրա առկա բնական մարտահրավերներից համարվում են 

ամենաարդիականը և ամենավտանգավորը: 

 Ըստ ՄԱԿ-ի ուսումնասիրությունների, վերջին 20 տարիներից 18-ը եղել են 

ամենատաք տարիները դիտարկումների ողջ պատմության ընթացքում: Ինչպես 

երևում է նկար 1-ից, սկսած 1976 թվականից մթնոլորտի ջերմաստիճանի աճի 

տեմպերը 10 տարվա կտրվածքով կազմել են 0,16 0C: Եթե նախկինում ամենատաք 

տարիների միջև ընկած ժամանակը կազմում էր 20-50 տարի, ապա վերջին երկու 

տասնամյակում դրանց տևողությունը կտրուկ նվազել է՝ կազմելով 5-6 տարի, իսկ 

հաճախականությունը՝ աճել: Այսինքն, յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ թարմացվում 

է նախորդ ջերմաստիճանային ռեկորդը: Գրեթե նույն սցենարը դիտվում է նաև մեր 

երկրում:  

Կլիմայի գլոբալ փոփոխության հետևանքները և մարտահրավերները 

անկանխատեսելի են և խիստ վտանգավոր: Անխուսափելի են էկոլոգիական 

անվտանգությունը, էկոհամակարգերի խոցելիությունը և հարմարվողականությունը: 
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Նկ.1 Օդի ջերմաստիճանի փոփոխության ընթացքը երկրագնդի վրա 

(https://s16.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1311079/wx1080) 

 

 Ջրաօդերևութաբանական աղետալի երևույթների կանխատեսում և ռիսկի 

նվազեցում 

Համաձայն ՄԱԿ-ի տվյալների, բոլոր բնական աղետների շարքում մարդկային 

զոհերի թվով առաջին տեղում ջրաօդերևութաբանական աղետներն են, երկրորդում՝ 

երկրաբանականը, իսկ երրորդում՝ տեխնածինը (Стихийные бедствия..., 2012): 

Վերջին տարիներին միայն կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված բնական 

աղետների հետևանքով զոհվել են հազարավոր մարդիկ, իսկ տնտեսական վնասը 

կազմել է շուրջ 320 միլլիարդ ԱՄՆ դոլար (https://news.un.org/ru/story/2018/09/1337551): 

Այս պարագայում չափազանց մեծ է աշխարհագրության, մասնավորապես՝ 

ջրաօդերևութաբանության դերը: Ջրաօդերևութաբանական աղետալի երևույթների 

կանխատեսման մոդելների մշակումը և ռիսկի գնահատումն այն կարևոր 

գործիքակազմն է, որը կնպաստի ռիսկերի նվազմանը և հասարակության կայուն 

զարգացմանը: 

 Ջրօգտագործում և քաղցրահամ ջրի ապահովում 

Քաղցրահամ ջրի օգտագործումը և պահպանումը բոլոր ժամանակներում եղել է 

և կմնա թիվ մեկ հիմնախնդիրը ջրաբանության համար: Պատճառն այն է, որ 

ցամաքային ջրերը կազմում են երկրագնդի ջրային ողջ պաշարների ընդամենը 5-6%-ը 

(նկ. 2): Դրանից մարդուն հասանելի քաղցրահամ ջրի ծավալը կազմում է 1-2%, որն էլ 

տեղաբաշխված է խիստ անհավասարաչափ: 
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Նկ. 2 Ջրային ռեսուրսների և քաղցրահամ ջրի բաշխումը երկրագնդի վրա  

(Վարդանյան, 2014) 

Ջրաբանության մեջ քաղցրահամ ջրի տեղաբաշխումից առավել կարևոր 

ցուցանիշ է համարվում ջրապահովվածությունը, այսինքն՝ մեկ մարդուն բաժին 

ընկնող տարեկան ջրի ծավալը:  

Այս տեսակետից ջրային ռեսուրսներով առավել ապահովված երկրներն են` 

Ֆրանսիական Գվիանան (609 հազ. մ3/մարդ), Իսլանդիան, Սուրինամը, Կոնգոն և այլն, 

իսկ առավել վատ ապահովված երկրների շարքին են դասվում Քուվեյթը, (6,85 

մ3/մարդ), Լիբիան, Սաուդյան Արաբիան, Իսրայելը և այլն: Հարկ է նշել, որ երկրագնդի 

վրա յուրաքանչյուր մարդուն միջին հաշվով բաժին է ընկնում 24,6 հազ. մ3 քաղցրահամ 

ջուր (Վարդանյան, 2014):  

Հայաստանի հանրապետությունը համարվում է միջին ջրապահովվածության 

երկիր: Նրա յուրաքանչյուր բնակչին միջին հաշվով տարեկան բաժին է ընկնում 2,3 

հազ. մ3 ջուր (Վարդանյան, 2014): 

Թեև Հայաստանը համարվում է միջին ջրապահովվածության երկիր, 

այդուհանդերձ ջրային ռեսուրսները ծավալային առումով ավելի քիչ են, քան հարևան 

երկրներում: Ավելին, Հայաստանում դիտարկվում է ջրային ռեսուրսների 

մատչելիության տարածական և ժամանակային խիստ անհավասարաչափություն:  

 Բնաէկոլոգիական կարկասի ստեղծման աշխարհագրական հիմքը  

Բնաէկոլոգիական կարկասի ստեղծման աշխարհագրական հիմքում ընկած է 

պոլիմասշտաբային/բազմամասշտաբային վերլուծությունը և ներդաշնակեցումը: 

Բնաէկոլոգիական կարկասը տարածքային պլանավորման ժամանակ իրենից 

ներկայացնում է փոխկապակցված էլեմենտների բարդ համակարգ, որը տալիս է 

համակարգված անալիտիկ տեղեկատվություն բնական և բնամարդածին 

տարածքային համալիրների որակի և նշանակության մասին, ինչպես նաև իրենից 

ներկայացնում է հիմք՝ համալիր տարածքային պլանավորման որոշումների 

ընդունման համար: 

94,2%

4,12% 1,65%
0,03%

համաշխարհային օվկիանոս
ստորերկրյա ջրեր
սառցադաշտեր
մնացածը

72,2%

22,3%

5,05% 0,35%

սառցադաշտեր
գրունտային ջրեր
գետեր և լճեր
մթնոլորտային խոնավություն
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Տարածքային պլանավորման ընթացքում տարածքի բնաէկոլոգիական կարկասի 

մշակման արդյունքների ունիվերսալ օգտագործման համար կատարվում է 

նախագծում, որն իրականացվում է հաշվի առնելով կառուցվածքային բաղադրիչների 

տարածքային ամբողջականությունը, գեոէկոլոգիական ներկայացուցչությունը, 

լանդշաֆտային բազմազանությունը և հիերարխիկ ստորադասությունը (Гриднев, 

2011): 

Այսպիսով, երկրագնդի վրա առկա բազում մարտահրավերները նոր խնդիրներ և 

մոտեցումներ են դնում աշխարհագրական գիտության առջև՝ պահանջելով 

կատարելագործել աշխարհագրական երևույթների մասին տեղեկատվության 

ստացման սկզբունքները և մշակման մեթոդները, տեսական ընդհանրացումների 

ուղիներն ու կանխատեսումը: 
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Abstract 

The article refers to the challenges facing the world in which geography, particularly the 

hydro-meteorology, has to be taken serious activities. In the article climate change and its 

consequences, natural disasters, water use and fresh water supply are analyzed as natural 

challenges, as well as the geographical basis of the creation of a natural ecosystem. 
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ՀՀ հյուսիսային ծալքավոր մարզը զբաղեցնում է հանրապետության տարածքի 

ամբողջ հյուսիսային հատվածը և հարավից սահմանակցում է կենտրոնական 

հրաբխային մարզին: Ինչպես մեր նախորդ աշխատանքներում, այս դեպքում ևս 

հետազոտությունը տարվել է ուսումնասիրվող տարածքի գետային ցանցի 

քանակական արժեքների վերլուծության միջոցով: Առաջնորդվելով հայտնի Հորտոն-

Ստրահլերի դասակարգմամբ՝ (Хортон, 1948), մեր կողմից առանձնացվել են 

հետազոտվող տարածքի 2-րդ և 3-րդ կարգի գետահոսքերը: 2-րդ կարգի գետահոսքերի 

վերլուծությանը նվիրված են մեր նախորդ աշխատանքները՝ (Սարգսյան, 2015, 

Սարգսյան 2015): Այս հոդվածի սահմաններում հիմնական շեշտը դրվում է 3-րդ կարգի 

գետահոսքերի վրա, որոնք թույլ են տալիս հետազոտել նստվածքային շերտի առավել 

խորը հորիզոնները: Ինչպես նախորդ դեպքում, երբ վերլուծության էր ենթարկվում 

Վայք-Սյունիք տարածաշրջանը՝ (Սարգսյան, 2017), այս անգամ նույնպես որպես 

հենքային կառուցվածքային հորիզոն, որի նկատմամբ իրականացվելու է 

համեմատական վերլուծությունը, հանդիսանում է հետազոտվող տարածքի 

երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի մակերևույթը: Համեմատական վերլուծության 

հիմնական նպատակը առաջարկվող կառուցվածքային մոդելի ստուգաբանությունն է, 

ինչպես նաև նշված շերտերի միջև կառուցվածքատեկտոնական կապերի 

վերլուծությունը: Ժամանակակից ռելիեֆի և բյուրեղային հիմքի բլոկային 

կառուցվածքների միջև վերծանված մորֆոտեկտոնական կապերը՝ (Սարգսյան, 2016), 

թույլ են տալիս ենթադրել, որ հստակ կառուցվածքային կապեր պետք է դիտվեն նաև 

առաջարկվող նստվածքային շերտի կառուցվածքային մոդելի և բյուրեղային հիմքի 

մակերևույթի անհամասեռությունների միջև:  

Ստորև բերված Նկար 1-ում ներկայացված է հետազոտվող տարածքի 

սահմաններում բյուրեղային հիմքի մակերևույթի կառուցվածքը բնորոշող 

գրավիտացիոն մոդելը՝ (Оганесян, 2005, Саргсян, 2015): Մոդելի վրա բյուրեղային հիմքի 

իջած և բարձրացած կառուցվածքների միջև սահման ընդունված է ծովի մակերևույթը 

բնորոշող 0 կմ-ի իզոհիպսը, որի նկատմամբ բյուրեղային հիմքի մակերևույթն ունի 
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դրական կամ բացասական արժեքներով բնութագրվող համապատասխանաբար 

բարձրացած և իջած գոտիներ կամ առանձին կառուցվածքներ: 

 

 Միաժամանակ Նկար 1-ի վրա կարելի է դիտել բարձրացած և իջած գոտիների 

հաջորդականություն, որոնք առավելապես ունեն ընդհանուր կովկասյան 

ձգվածություն: Դրանցից առաջինը Շիրակի միջլեռնային գոգավորության տարածքն է, 

որտեղ բյուրեղային հիմքը գտնվում է ծովի մակերևույթից հաշված մինչև 4 կմ 

խորության վրա: Դեպի արևելք՝ հանրապետության տարածքի ծայր հյուսիս-

արևմուտքից մինչև Արզաքանի մերկացումների տեղամասը ձգվում է բյուրեղային 

հիմքի բարձրացման գոտի, որտեղ հիմքը ծովի մակերևույթի համեմատ բարձրանում է 

1-2 կմ-ով: Այս գոտին Սպիտակի տեղամասում ընդհատվում է համանուն իջած՝ -1 - -

1.5 կմ, կառուցվածքով, որը միմյանց է կապում Շիրակի և Բավրա-Վանաձոր-Դիլիջան-

Ճամբարակ ուղղությամբ ձգվող համանուն իջած գոտին: Սրանից դեպի արևելք և 

զուգահեռ ուղղությամբ ձգվում է Տաշիր-Իջևանի բարձրացումը, որը արևելքից 

եզրավորվում է Նոյեմբերյան-Բերդի իջեցումով: Բացի ընդհանուր կովկասյան 

ուղղությունից դիտվում են նաև հակակովկասյան ձգվածության որոշ կառուցվածքներ, 

որոնցից ցայտուն կերպով արտահայտվում են Գյումրի-Սպիտակ-Վանաձոր 

ձգվածության իջած, Արթիկ-Վանաձոր-Դիլիջան ձգվածության բարձրացած և Հրազդան-

Դիլիջան-Բերդ ձգվածության իջած կառուցվածքները: Նմանատիպ բարդ մոզայիկ 

պատկերը վկայում է հետազոտվող ծալքաբեկորավոր մարզի բարդ 

երկրաբանատեկտոնական պատմության մասին:   

Անդրադառնալով նստվածքային շերտի կառուցվածքային մոդելին, նշենք, որ 

ինչպես պարզվեց մեր նախորդ՝ Վայք-Սյունիք տարածաշրջանին նվիրված 

աշխատանքում, նստվածքային շերտի կառուցվածքային մոդելը, որը կազմված է 3-րդ 

Նկար 1. ՀՀ հյուսիսային ծալքավոր մարզի երկրակեղևի բյուրեղային 

հիմքի մակերևույթի գրավիտացիոն մոդելը. 
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կարգի գետահոսքերի քանակական տվյալների հիման վրա, բնութագրում է նրա 

առավել խորը հորիզոնները, որոնք խորքից անմիջականորեն սահմանակցում են 

բյուրեղային հիմքի մակերևույթին: 

Առաջարկված նստվածքային շերտի կառուցվածքի մոդելի վրա (տես Նկար 2), դաշտի 

արժեքները տատանվում են 3-ից մինչև 16 կմ սահմաններում: Հիշեցնենք, որ համաձայն 

կիրառված իզոլոնգերի մեթոդի, դաշտի ցածր արժեքները բնութագրում են իջած, իսկ 

բարձր արժեքները՝ բարձրացած կառուցվածքները: Առաջարկվող մոդելում 6 կմ 

երկարության իզոլոնգը ընտրված է որպես այդ կառուցվածքների տարանջատման 

սահման: 

Կառուցվածքների վերլուծության նույն հաջորդականությամբ առաջնորդվելով, 

պետք է նշել, որ նստվածքային շերտի կառուցվածքային մոդելում հստակորեն 

դիտվում է իջած և բարձրացած կառուցվածքային գոտիների նմանատիպ հերթափոխ, 

ինչ բյուրեղային հիմքի դեպքում էր: Միաժամանակ հարկ է մատնանշել այն, որ 

գոտիների սահմանների ձգվածության մեջ կան որոշակի 

անհամապատասխանություններ, ինչը բնականաբար պետք է դիտվեր: 

Եվ այսպես, ծայր արևմուտքում հստակ առանձնանում է Շիրակի իջեցումը, որը 

սակայն Սպիտակի իջեցման հետ մեկտեղ ընդգրկվում է Ամասիայից մինչև 

Ճամբարակ ձգվող ընդարձակ իջած գոտու սահմաններում, որը երկրաբանական 

տեսանկյունից համապատասխանում է Սևան-Շիրակի գեոսինկլինալին: 

Միաժամանակ ընդարձակ այս գոտին տեղ-տեղ ընդհատվում է որոշ 

բարձրացումներով, որոնք ըստ էության հանդիսանում են բյուրեղային հիմքում 

դիտվող հակակովկասյան ձգվածության Արթիկ-Վանաձոր-Դիլիջանի բարձրացած 

կառուցվածքի ազդեցության արդյունքը: Ինչպես բյուրեղային հիմքի մակերևույթի 

Նկար 2. ՀՀ հյուսիսային ծալքավոր մարզի երկրակեղևի նստվածքային 

շերտի կառուցվածքի մոդելը ըստ 3-րդ կարգի իզոլոնգերի դաշտի 
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մոդելում, այստեղ ևս այդ կառուցվածքը արևելքից միանում է Տաշիր-Իջևանի 

բարձրացմանը: 

Նստվածքային շերտի կառուցվածքի առաջարկվող մոդելում բացակայում է 

Ամասիա-Վանաձորի բարձրացած գոտին, որը հստակ արտահատված էր բյուրեղային 

հիմքի մակերևույթում: Այս հանգամանքը թերևս հարկ է բացատրել նրանով, որ 

բյուրեղային հիմքի մակերևույթի մոդելը հանդիսանում է գրավիտացիոն մոդել և 

հենված է գրավիտացիոն լոկալ դաշտի վերահաշվարկի վրա, որի վրա, ինչպես հայտնի 

է, մեծ ազդեցություն են գործում ապարների խտության արժեքները: Նշված Ամասիայի 

տեղամասում, որը հանդիսանում է Սևան-Ամասիայի օֆիոլիտային գոտու 

հյուսիսարևմտյան շարունակությունը, լայն տարածում ունեցող գերհիմքային կազմի 

ապարները ստեղծել են ավելցուկային խտություն գրավիտացիոն լոկալ դաշտը 

հաշվարկելիս, ինչը հանգեցրել է բյուրեղային հիմքի մակերևույթի արհեստական 

բարձրացմանը և չի բացառվում, որ նշված տեղամասում բյուրեղային հիմքը 

իրականում գտնվում է ավելի մեծ խորության վրա, քան առկա է բերված մոդելում: Այս 

մասին են վկայում նաև այլ հեղինակների կողմից կատարված որոշ 

հետազոտություններ նշված տեղամասի համար՝ (Осипова, 1989), համաձայն որոնց 

այստեղ բյուրեղային հիմքի մակերևույթը գտնվում է ծովի մակերևույթից հաշված 

մինչև 4-5 կմ խորության վրա: Նույնը կարելի է պնդել նաև Սևանի օֆիոլիտային 

տեղամասի համար:  

Մնացյալ կառուցվածքային գոտիներից Նոյեմբերյան-Բերդի իջած գոտին 

նստվածքային շերտի կառուցվածքային մոդելում առավել հստակ արտահայտված է 

Բերդի տեղամասով, իսկ ինչ վերաբերում է Նոյեմբերյանի տեղամասին, ապա այստեղ 

դիտվում է Լալվարի ինտրուզիաների ազդեցությունը, ինչի հետևանքով դաշտի 

արժեքներն այստեղ բարձր են՝ մինչև 16 կմ: Եվ վերջապես ցայտուն արտահայտվում է 

նաև Հրազդան-Դիլիջան-Բերդի իջած գոտին՝ դաշտի առավելագույնը մինչև 5 կմ 

արժեքով: 

Եզրակացություն: Ամփոփելով վերը կատարված համեմատական 

վերլուծությունը, պետք է եզրակացնել, որ ՀՀ հյուսիսային ծալքավոր մարզի 

սահմաններում նստվածքային շերտի առավել խորը հորիզոնների կառուցվածքային 

դիմագիծը առավելապես ժառանգված է բյուրեղային հիմքից: Վերջինիս մակերևույթին 

արտահայտված հիմնական ձևախախտումները, կառուցվածքատեկտոնական 

առանձին գոտիների ու միավորների տեսքով ազդել են վերը տարածվող նստվածքային 

շերտի խորքային հորիզոնների կառուցվածքի վրա, հաջորդելով վերջինիս համադրելի 

կառուցվածք: Այս ամենի պարագայում չպետք է անտեսել ինտրուզիվ մարմինների 

ներդրման գործընթացի դերն ու նշանակությունը, քանզի տեղային մակարդակով 

առանձին կառուցվածքների գոյացման համար նրանք խաղացել են վճռորոշ դեր: 
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Երկրագնդի վրա առկա և սպասվելիք գլոբալ փոփոխություններն ու 

մարտահրավերները լրջորեն մտահոգում և անհանգստացնում են աշխարհի ողջ 

բնակչությանը` սպառնալով հասարակության և տնտեսության կայուն զարգացմանը:  

Աշխարհագրության առաջընթացը, ուսումնասիրման բնական և հասարակական 

համակարգերը և օբյեկտների բազմազանությունը, գլոբալ, ռեգիոնալ և լոկալ 

հիմնախնդիրները, դրանց սրընթաց փոփոխությունները, զարգացման ժամանակակից 

միտումները նոր մոտեցումներ ու պահանջներ են առաջադրում աշխարհագրության 

բովանդակության, կրթության և ուսուցման որակի բարձրացման համար: 

Աշխարհը մշտապես փոխվում է. փոփոխվում են նաև աշխարհագրությունը և 

աշխարհագրական կրթությունը: Աշխարհագրական կրթության առաջին միջազգային 

խարտիան/կանոնադրությունը մշակվել է Միջազգային աշխարհագրական միության 

աշխարհագրական կրթության հանձնաժողովի կողմից և որպես փաստաթուղթ 

ընդունվել է 1992 թ. Վաշինգտոնում կայացած Միջազգային աշխարհագրական 

միության Գլխավոր ասամբլեայի 27-րդ Միջազգային աշխարհագրական կոնգրեսում 

(www.igu-cge.org): Մշակված կանոնադրությունը բացառիկ կարևոր նշանակություն 

ունեցավ և շարունակում է ունենալ աշխարհագրական կրթության զարգացման 

գործում:  

Այնուհանդերձ աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացների սրընթաց 

զարգացումը և առկա մարտահրավերները նոր խնդիրներ դրեցին աշխարհագրական 

կրթության առջև: Այդ նկատառումներից ելնելով, Միջազգային աշխարհագրական 

միության աշխարհագրական կրթության հանձնաժողովը մշակեց նոր 

կանոնադրություն, որն առավել ամփոփ է, կառուցողական և ներառում է 

գործողությունների հստակ ծրագիր:  

Նոր կանոնադրության վերջնական նախագիծը 2016 թ ներկայացվել է Պեկինում 

կայացած Միջազգային աշխարհագրական միության (IGU) կոնֆերանսին և 

հաստատվել է Գլխավոր ասամբլեայի կողմից (2016 թվականի օգոստոսի 24-ը) 

(http://www.igu-cge.org/2016-charter/): 

Միջազգային աշխարհագրական միությունը բարձր է գնահատել 

Կանոնադրության մեջ ներկայացված սկզբունքներն ու գործելակերպը որպես 

Միջազգային գործողությունների ծրագիր՝ միաժամանակ նշելով, որ այս ծրագրի 

միջոցով աշխարհի բոլոր երկրները կարող են ստանալ աշխարհագրական կրթություն, 

որի իրավունքը նրանք ունեն: 
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 Կանոնադրությունը հասցեագրված է բոլոր երկրների կառավարություններին և 

ժողովուրդներին, և առաջարկվում է հաշվի առնել դրանում հռչակված սկզբունքներն 

ու գործելակերպը, որոնց շնորհիվ պետք է պահպանել աշխարհագրական կրթության 

կարևորությունը բոլոր երկրներում: 

Ընդունված նոր՝ 2016 թվականի, Կանոնադրությունը հաստատում է նախորդ 

փաստաթղթով հռչակված դրույթների շարունակականությունը և մի անգամ ևս 

փաստում է, որ. 

 Աշխարհագրությունը գիտություն է Երկրի, նրա բնական միջավայրի և 

հասարակության մասին: Աշխարհագրությունը նաև ուսումնասիրում է մարդու 

գործունեությունը շրջակա միջավայրի հետ նրա փոխկապակցվածության և 

փոխազդեցության մեջ՝ ինչպես լոկալ-տեղական, այնպես էլ գլոբալ/համաշխարհային 

մակարդակով: 

 Աշխարհագրությունը ծառայում է որպես կապող օղակ բնական, տեխնիկական և 

հասարակական գիտությունների միջև և հանդիսանում է  գիտության ինքնուրույն 

բնագավառ, որը մեկնաբանում է տարածքային տարբերությունների և երևույթների 

տարածական բազմազանության պատճառները, իրադարձությունները և 

գործընթացները տարբեր տարածքներում, ուստի այն պետք է դիտվի որպես 

ցանկացած հասարակության բոլոր անդամների դաստիարակության անբաժանելի 

մաս: 

 Աշխարհագրական կրթությունը անտեսվում է աշխարհի որոշ մասերում, իսկ 

մյուս մասերում այն վատ կառուցվածք ունի և չի ստանում համապատասխան 

աջակցություն (http://www.igu-cge.org/wp-content/uploads/2018/02/IGU_2016_def.pdf) : 

Այժմ տեսնենք, թե ինչ է արվել անկախ Հայաստանում աշխարհագրական 

կրթության զարգացման ուղղությամբ: Միանգամից նշենք, որ աշխարհագրական 

կրթության ուղղությամբ մեր երկրում գրեթե ոչինչ չի արվել, եթե նկատի չունենանք ՀՀ 

կրթությանը վերաբերող մի քանի փաստաթղթեր, որոնք համընդհանուր են ողջ 

կրթական համակարգին: Դրանցից գլխավորներն են՝ Կրթության մասին ՀՀ 

օրենսդրությունը, ներառյալ գործող կրթակարգը (ՀՀ կառավարության 27.05.2004թ. N20 

արձանագրային որոշում) և հանրակրթության պետական չափորոշիչը (ՀՀ 

կառավարության 08.04.2010թ. N439-Ն որոշում), հանրակրթության պետական 

չափորոշչի, առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերանայման կարիքների 

գնահատման հետազոտության հաշվետվությունը, համապատասխան 

հայեցակարգային փաստաթղթեր` մշակված ԿԳՆ-ի կողմից և այլն : 

Ըստ այդ փաստաթղթերի ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում աշխարհագրության 

դասավանդումն ըստ դասարանների բերված է աղյուսակ 1-ում: 
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Աղյուսակ 1 

Աշխարհագրության դասավանդումն ըստ դասարանների 

Դասարանները Դասընթացի անվանումը Ժամաքանակը 

ընդհանուր 

հոսքերում 

խորացված 

հոսքերում 

Միջին դպրոց    

6-րդ Մայրցամաքների և օվկիանոսների 

աշխարհագրություն 

1  

7-րդ Հասարակական աշխարհագրություն: 

Աշխարհ 

1  

8-րդ Հասարակական աշխարհագրություն: 

Տարածաշրջաններ և պետություններ  

2  

9-րդ Հայաստանի աշխարհագրություն 2  

Ավագ դպրոց    

10-րդ Աշխարհագրություն 2 3 

11-րդ Աշխարհագրություն 1 5 

12-րդ Աշխարհագրություն 1 8 

 

 2016-2017 ուստարում հանրակրթական դպրոցներում աշխարհագրության 

դասավանդմանը 6-12-րդ դասարաններում հատկացվել է 340 ժամ (6-րդ, 7-րդ, 11-րդ և 

12-րդ դասարաններում՝ շաբաթական 1-ական ժամ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ 

դասարաններում՝ շաբաթական 2-ական ժամ)։  

Եթե հանրակրթական ավագ դպրոցի 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարանների 

հումանիտար հոսքի և բնագիտամաթեմատիկական հոսքի ուսումնական պլաններով 

խորացված ուսուցմամբ առարկաներից մեկն աշխարհագրությունն է (հոսքային 

բաղադրիչ 1), ապա այն ուսումնասիրվելու է 10-րդ դասարանում շաբաթական 3 

ժամով, 11-րդ դասարանում՝ 5 ժամով, 12-րդում՝ 8 ժամով։ Մյուս դեպքերում որպես 

ուսպլանի հարակից առարկա «Աշխարհագրությունը» պետք է դասավանդվի 10-րդ 

դասարանում 2 կամ 1 դասաժամով, 11-րդ և 12-րդ դասարաններում շաբաթական 1 

դասաժամով՝ ընդհանուր հոսքի համար կազմված ծրագրով, իսկ որպես 

բնագիտամաթեմատիկական և հումանիտար հոսքերի առարկա կարող է 

դասավանդվել՝ 10-րդ և 11-րդ դասարաններում 1-ական դասաժամով՝ 

համապատասխան ծրագրով։ 

Աշխարհագրության դասավանդման ընդհանուր ժամաքանակը ՀՀ-ում գրեթե 

համապատասխանում, իսկ առանձին դեպքերում՝ նույնիսկ գերազանցում է 

բազմաթիվ երկրների կրթական ծրագրերով նախատեսված ժամաքանակին, 

մասնավորապես՝ Եվրոմիության, Արևելյան Եվրոպայի երկրների, Ռուսաստանի, 

Չինաստանի և այլն: 
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Սակայն, հարկ է նշել, որ միայն ժամաքանակով է գրեթե համապատասխանում, 

իսկ ծրագրերի և դասագրքերի բովանդակությամբ. ինչպես նաև կրթական մեթոդներով 

այն շատ հեռու է բավարար լինելուց: 

Այնուհանդերձ պետք է նշել, որ աշխարհագրական կրթական համակարգը 

ներկայումս ամբողջ աշխարհում գտնվում է դեգրադացիայի վիճակում, որը 

դրսևորվում է, մասնավորապես, աշխարհագրության դասավանդման համար 

հատկացված ժամերի անընդհատ կրճատմամբ, ինչպես հիմնական դպրոցում, այնպես 

էլ՝ ավագ: 

Կրթության և գիտության ոլորտում բարեփոխումների արդյունավետության 

բարձրացումը կարևորագույն գործիք է պետական, հանրային և անհատական 

ապահովության ու հասարակության կայուն զարգացման երաշխավորման համար: 

Այսօր կրթական ծրագրերի մշակման հիմքում պետք է դրվի նոր 

մոտեցում`«Կրթություն՝ կայուն զարգացման համար», որը վաղուց ներդրվել է 

առաջադեմ կրթական համակարգ ունեցող երկրներում: 

Նախնական աշխարհագրական կրթությունը պետք է պատասխանատվություն 

կրի մեր երեխաների աշխարհագրական գրագիտության և հասարակության կայուն 

զարգացման համար: 

Եզրափակելով վերը նշվածը կցանկանայինք մեր պատկերացմամբ ձևակերպել 

այն հիմնական նպատակները, խնդիրները, որոնք դրված են ժամանակակից 

աշխարհագրական կրթության առջև և դրանց իրականացմանը նպաստող 

առաջարկությունները: 

 Հանրակրթական դպրոցում աշխարհագրական կրթությանը պետք է հաղորդել 

կիրառական ու գործնական ուղղվածություն, որը առկա ծրագրերում, առավել ևս՝ 

դասագրքերում, բացակայում է: 

 Դպրոցական բազային աշխարհագրության կրթական համակարգում անհրաժեշտ 

է իրականացնել կրթական ռեֆորմ, այսինքն` վերամշակել առկա ուսումնական 

պլաններն ու ծրագրերը, որոնք կբավարարեն արդի պահանջներին: Համակարգն 

անհրաժեշտ է վերազինել և ապահովել նոր ուսումնաօժանդակ ռեսուրսներով: 

 Նաշագծերի իրականացում  դպրոցներում (անհրաժեշտ է դպրոցներում 

իրականացնել համատեղ փոքրիկ նախագծեր, որտեղ մանկավարժը, ասպիրանտը, 

աշակերտն ու պրոֆեսորը միասին կկատարեն որոշակի հետազոտական և 

կիրառական բնույթի աշխատանք` համապատասխան սարքավորումներով, որոնք 

նույնպես հետաքրքրություն կառաջացնեն աշակերտների շրջանում): 

 Նպաստել դպրոց-բուհ համագործակցության խորացմանը` դպրոցականներին 

ներգրավել ուսանողական աշխատանքներին: 

 Ակտիվացնել դպրոցականների մասնակցությունը Միջազգային 

աշխարհագրական օլիմպիադաներին: 

 Երևանի պետական համալսարանի Աշխարհագրության և երկրաբանության 

ֆակուլտետին կից ստեղծել Պատանի աշխարհագետի դպրոց: 
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Վերջապես, համագործակցելով Կրթության և գիտության նախարարության, 

Կրթության ազգային ինստիտուտի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ, անհրաժեշտ է 

մշակել դպրոցական աշխարհագրական կրթության զարգացման նոր հայեցակարգ, որը 

պետք է բխի հասարակական պահանջից, ընդգրկելով կրթության բոլոր 

մակարդակները` նախադպրոցականից մինչև բարձրագույնը: 

Հայեցակարգի	հիմնական	նպատակը	պետք	է	լինի	աշխարհագրական	կրթության	
համակարգում	 առկա	 բացթողումների	 վերացումը՝	 ապահովելով	 դրա	
համապատասխանությունը	պետության	և	հասարակության	արդի	պահանջներին:	
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Abstract 

The article briefly presents two Charters of international geographical education 

which have been adopted by the International Geographical Union (IGU). The existing 

educational problems in the world and in the Republic of Armenia have been analyzed and 

some suggestions have been given for their solution. 

 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ  ԵՎ  ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 

Դայան Ս.Ծ. 

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 

dayan.sima@mail.ru 

Մոնիթորինգը շրջակա միջավայրի վրա մարդածին ներգործության ու դրա 

հետևանքների մասին տեղեկություններ ստանալու կարևոր միջոց է: Մոնիթորինգը 

շրջակա միջավայրի վիճակի վերահսկման, որակի գնահատման, էկոհամակարգերի և 

մարդու առողջության վրա բնատեխնածին ներգործության, հետևանքների 

ժամանակին հայտնաբերման և վերացման նպատակով իրականացվող երկարատև 

դիտումների համակարգ է: Մոնիթորինգի հիմնական գործառույթներն են՝ օդի, ջրի, 
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բուսականության և կենդանական աշխարհի, բնական լանդշաֆտների և այլ 

բաղադրամասերի վիճակի և որակի վերահսկումը, աղտոտման աղբյուրների 

հայտնաբերումը [1]: 

Շրջակա միջավայրի որակի վերահսկման, աղտոտիչների հայտնաբերման և 

աղտոտվածության գնահատման համար կիրառվում են ժամանակակից 

սարքավորումներ: 

Ներկայումս մարդու տնտեսական գործունեության արդյունքում բնական ջրերի 

բաղադրությունը փոխվել է, և հայտնվել են թունավոր աղտոտիչներ, ծանր մետաղների 

միացություններ, նավթանյութեր, ֆենոլներ, սինթետիկ նյութեր : Այս նյութերը ազդում 

են ջրի որակի վրա: 

Աշխարհագրական միջավայրի բաղադրիչների աղտոտվածությունը որոշվում է 

բազմատեսակ միջոցների և եղանակների  օգնությամբ: 

Պոլյարոգրաֆիան վերլուծության էլեկտրաքիմիական եղանակներից է, 

որակական և քանակական հատկանիշներով վերլուծության մեթոդ: 

Պոլյարոգրաֆիան,  լուծույթում պարունակվող լուծված նյութերի խտացման չափման 

մեթոդ է: Պոլյարոգրաֆը չափում է հոսանքի ուժը, որն անցնում է լուծույթի միջով՝ 

կախված էլեկտրոդների տրված լարումից: Լուծույթի բաղադրությունն որոշվում է 

վոլտամպերային կորերի, պոլյարոգրամների միջոցով: Մեթոդի հիմքում ընկած է 

ամոնիումի քլորիդի միջավայրում կատոդ հանդիսացող էլեկտրոդի վրա պղնձի 

իոնների վերականգնումը[2]: 

Ատոմաաբսորբցիայի սպեկտրամետրիան տարրերի քանակական 

վերլուծության եղանակ է: Ատոմիզատորի միջոցով փորձանմուշում բաց է թողնվում 

ճառագայթ, որի ազդեցությամբ լույսի քվանտների կլանման արդյուքում. ատոմներն 

անցնում են գրգռված էներգետիկ վիճակի: Ատոմային սպեկտորներում այդ 

անցումներին համապատասխանում են ռեզոնանսային գծեր, որոնք բնութագրական 

են տվյալ տարրին:  Սարքը նախատեսված է տարրերի՝ մետաղների քանակական 

անալիզի համար: Այն իրականացվում է բնական հոսքաջրերում, արտադրական 

թափոններում և այլն: Կենցաղում օգտագործվող ջրում, հանքային աղբյուրներում 

կադմիումի որոշումը  և հանքային ջրերում բավականին բարդ է, քանի որ դրա քանակը 

փորձանմուշում սովորաբար ցածր է: Ատոմաբսորցիայի  մեթոդը համարվում է ջրում 

կադմիումի որոշման լավագույն եղանակը: Անալիզն իրականացվում է վառարանում՝ 

օգտագործելով սնամեջ կատոդով կադմիումի լամպը: 

Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգը իրականացվում է կենսացուցիչային մեթոդով 

:Այս դեպքում ցուցիչ են հանդիսանում հիդրոբիոնտները, այդ թվում՝ ջրիմուռները, 

որոնք տարածվում են ջրավազանի հատակում:  Ջրի որակի ցուցանիշները 

արտահայտում են ջրում առկա կենսածին տարրերը (ազոտ, ֆոսֆոր,կալիում), ջրային 

բույսերի սինթեզած օրգանական նյութերի քանակը:                   

Կենդանիների և բույսերի մահանալուց հետո փոխվում է ջրի գազային 

բաղադրակազմը, որի հետևանքով ակտիվանում է էվտրոֆացման գործընթացը: Այն 
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կարելի է հայտնաբերել կենսացուցիչների վարքի ուսումնասիրությամբ: 

Կենսացուցիչներ կարող են հանդիսանալ մոծակների թրթուրները, սակավախոզան 

որդերը և այլ օրգանիզմներ, որոնք հանդիպում են տղմային միջավայրում: Հենց այդ 

միջավայրից վերցվում են կենդանի օրգանիզմների փորձանմուշները, և դրանց 

քանակով որոշվում էվտրոֆացման աստիճանը: Ջրի փորձանմուշը վերցնում են ափից 

5-10մ հեռավորության վրա՝ 0,5մ խորությունից [3]: 

Գետային ջրերն աղտոտող աղբյուրի (օրինակ՝արդյունաբերական 

ձեռնարկություն) առկայության դեպքում, ջրի փորձանմուշը վերցնում են աղտոտման 

կետից 500 մետր ներքև և վերև: Պղտորության դեպքում փորձանմուշը ֆիլտրում, 

կատարում են նստեցնում, կամ մակարդում : Էկոլոգիական տեսակետից  խմելու 

ջրում, որի մեջ աղերի գումարային պարունակությունը չպետք է գերազանցի 1գ/լ-: 

Անալիզները կատարում են ջրի կոշտության, թթվայնության, ծանր մետաղների, 

պեստիցիդների, թթվածնի և այլ գազերի պարունակության, կարբոնատների, 

ֆտորիդների, սուլֆատների, , գույնի, համի, հոտի բացահայտման նպատակով: Ջրի 

մոնիթորինգի այս մեթոդի միջոցով որոշվում են ջրի որակական հատկանիշները, 

պիտանիությունը, աղտոտվածության աստիճանը, բացահայտվում են մաքրման 

միջոցներն ու եղանակները: 

Մթնոլորտի աղտոտումը, հիմնականում, մարդածին բնույթ ունի: Մարդու 

տնտեսական գործունեության՝արդյունաբերության զարգացմանը զուգընթաց օդային 

ավազան են թափանցում նոր տիպի աղտոտող նյութեր՝ զանազան գազեր, մուր, փոշի, 

ծուխ և այլն: Օդային ավազանի վիճակի գնահատումն իրականացվում է մոնիթորինգի 

քիմիական, ֆիզիկական և կենսացուցիչային մեթոդներով: Կենսացուցիչային 

մեթոդներից մեծ կիրառություն ունի ծառերի, քարաքոսերի և մամուռների վիճակի 

ուսումնասիրությունը: Իսկ քիմիական մեթոդներից օգտվում են օդի մաքրությունը, 

փոշոտվածությունը և թթվայնությունը գնահատելիս՝ ծնածածկի և տեղումների 

ուսումնասիրության միջոցով: Բուսականության վրա մարդածին ազդեցությունն 

արտահայտվում է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի՝ ծծմբի երկօքսիդի, ազոտաթթվի, 

ածխաջրածնի քանակով: Օդում ծծմբի երկօքսիդի  աննշան քանակությունը 

արձանագրում են քարաքոսերը, մամուռները, փշատերև ծառատեսակները: Ծծմբի 

երկօքսիդով օդն աղտոտելու դեպքում նկատվում է օրինակ՝սոճու, փշատերևների 

անժամանակ տերևաթափ: Աղտոտված օդն ազդում է նաև բույսի 

վերարտադրողականության վրա, սկսում է նվազել ծառերի ամենամյա աճը, սերմերի 

քանակը և այլն: Օդի մեջ այլ աղտոտիչ գազերի հանդեպ զգայուն են՝ ցորենը, 

եգիպտացորենը, հատապտուղներից՝ ելակը, ծառատեսակներից՝ եղևնին, ակացիան և 

այլն: Ֆիզիկաքիմիական մեթոդները կիրառում են ձնածածկի  մեջ կուտակված 

նյութերը որոշելու համար: Ձյունը հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմել 

օդի աղտոտվածության աստիճանի վերաբերյալ: 

Ձնածածկի փորձանմուշի անալիզը կատարվում է տարեկան մեկ անգամ,վաղ 

գարնանը: Փորձամուշը վերցնում են ձնաշերտից, առանձին փորձանոթների մեջ, 
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հալվելուց հետո սենյակային ջերմաստիճանում որոշում են pH-ը և քիմիական 

բաղադրությունը: 

Օդի աղտոտման աղբյուր են հանդիսանում ջերմային էներգետիկան, ջեռուցման 

համակարգերը, արդյունաբերական ձեռնարկությունները, ավտոտրանսպորտը: 

Ներքին այրման շարժիչներից, փոխադրամիջոցներից արտանետված գազերը 

պարունակում են 200-ից ավելի քիմիական միացություններ և տարրեր, որոնց մեջ 

գերակշռողը ածխածնի և ազոտի օքսիդներն են, ածխաջրածինները, ծծմբի 

միացությունները:                                                                                    

 Փոխադրամիջոցների բեռնվածությունը որոշելու համար համապատասխան 

վայրում ընտրում են ուժեղ, միջին և ցածր բեռնվածությամբ երթևեկելի մայրուղիներ և 

դիտարկումների հիման վրա կազմում են համեմատական վերլուծություն,  

գնահատում են տարածքի ծանրաբեռնվածության աստիճանը: Փոշոտվածության 

աստիճանը որոշելու համար ճանապարհի մոտակայքում ընտրում են նույն տեսակի 5 

ծառ, ապա յուրաքանչյուր ծառի 1-1,5մ բարձրությունից վերցնում են 10-ական տերև և 

տեղադրում տարրաների մեջ: Առանձին տարաներում վերցնում են ճանապարհից 

հեռու աճող «ստուգիչ» տերևներ, դրանց վրա լցնում են թորած ջուր, լվանում  և ամբողջ 

ջրի զանգվածը ֆիլտրում և կշռում են: Ստացված փոշու քանակը ցույց է տալիս 

փոշոտվածության աստիճանը: 

Հողի մոնիթորինգի նպատակներից և խնդիրներից ելնելով առանձնացվում են՝ 

հողածածկույթի, հողի վիճակի և հողի աղտոտման մոնիթորինգ: Հողի մոնիթորինգը 

իրականացվում  է կենսացուցչային  և  ֆիզիկաքիմիական մեթոդներով: Հողի վրա 

մարդածին ազդեցությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է այն ուսումնասիրել 

կենսացուցչային մեթոդով. բուսակենդանական տեսակները  կարող են տեղեկություն 

տալ հողի ջրային ռեժիմի, թթվայնության, սննդատարրերով ապահովվածության, 

բերրիության վերաբերյալ:  Օրինակ, բերրիության մասին են վկայում  բույսերի 

տերևների չափերը, տեսքը, գույնը: Առանձին բուսատեսակների տարածման շրջանից 

կարելի է ենթադրել  հողի բերրիության աստիճանը: Օրինակ բարձր բերրիություն 

ունեցող հողերում աճում են՝ ծիծեռնախոտ, ազնվամորի, եղինջ: Ցածր բերրիություն 

ունեցող հողերում աճող բուսատեսակներից են՝ բուրավետ հասմիկը, քարաքոսերը, 

կատվի թաթը և այլն: Հողերի ուսումնասիրության համար կարևոր նշանակություն 

ունեն նաև կենդանիները. հողում փորվում են 50x50 կամ 25x25 սմ չափերի հողափոսեր 

և ուսումնասիրում են հողի տարբեր շերտերում առկա բոլոր կենդանիները Վերցված 

հողանմուշներից ֆիզիկաքիմիական մեթոդների օգնությամբ պատրաստում են 

մանրահող, որոշում են, հողի թթվայնությունը:  Դաշտային պայմաններում հնարավոր 

է որոշել հողի ստրուկտուրան, գույնը, խոնավությունը, մեխանիկական կազմը,  

հումուսի քանակը, հիմնական սննդատարրերի պարունակությունը, , հողային 

լուծույթի ռեակցիան (pH)-ը և այլն [4]:  

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել , որ մոնիթորինգը բնական միջավայրի 

վիճակի դիտարկումների, գնահատման և կանխատեսման համակարգ է, որն 
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անհրաժեշտ տեղեկատվություն է ապահովում բնական միջավայրի արդյունավետ 

օգտագործման, պահպանության, կառավարման միջոցառումների մշակման համար: 

Աշխարհագրական միջավայրի վիճակի կառավարման համակարգում 

էկոլոգիական մոնիթորինգը անգնահատելի տեղ ունի:Այն արտացոլում է 

աշխարհագրական միջավայրում տեղի ունեցող փոփոխությունները և կարող է  

կիրառվել ինչպես առանձին արդյունաբերական շրջանների, քաղաքային 

բնակավայրերի,բնական լանդշաֆտների, ֆիզիկաաշխարհագրական 

շրջանների,այնպես էլ ամբողջ հանրապետության մասշտաբով: 
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ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ  

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԻՔ 

Հարությունյան Ն.Ա. 

Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան, n.harutyunyan@ysu.am 

 

Հասարակության տարածքային կազմակերպումը դիտարկվում է որպես 

հասարակական համակարգի տեղաբաշխումը կարգավորող գործընթացների 

ամբողջություն, որի արդյունքում ձևավորվում են տարածքային կառուցվածքային 

միավորներ՝ հասարակական երկրահամակարգեր: Հասարակական 

երկրահամակարգի էվոլյուցիան պահանջում է մշակել պետության համապարփակ 

կայուն զարգացման հայեցակարգ, որում անհրաժեշտաբար պետք է հաշվի առնել 

համակարգաստեղծ տարաբնույթ գործոնների սիներգետիկ ազդեցություններն ու 

պետության, որպես բարդ համակարգի, էմերջենտությունը: Պետության 



22 
 
 

քաղաքականությունն՝ ուղղված հասարակության տարածքային կազմակերպման 

կատարելագործմանն ու արդյունավետացմանը, կարող է հաջողված համարվել, եթե 

հիմքում դրվում է տարածքի պլանավորման լանդշաֆտային մոտեցումը: 

Լանդշաֆտային պլանավորումը (ԼՊ)՝ լինելով մեթոդական գործիքների 

ամբողջություն, օգտագործվում է կոնկրետ բնական երկրահամակարգերում 

հասարակական գործունեության տարածական արդյունավետ կազմակերպման 

համար և միտված է ապահովելու բնատարածքային համալիրների գլխավոր 

գործառույթների պահպանությունն ու կայուն բնօգտագործումը: ԼՊ մեջ բնության 

բաղադրիչների գնահատման ու պահպանման խնդիրների հետազոտման իմաստը 

կայանում է դրանց՝ որպես ամբողջական համակարգ, ներքին կազմակերպվածության 

և փոխադարձ կապերի պահպանության նախադրյալների ստեղծումն ու 

կենսունակության ապահովումը: 

ԼՊ գործընթացում ամբողջ տարածքը դիտարկվում է համարժեք կարևորությամբ 

տարածքային միավոր: Համալիր ծրագրերի միջոցով որոշվում է տարատեսակ 

բնահասարակական երկրահամակարգերի զարգացման արդյունավետ 

ուղղությունները: Պլանավորման ժամանակ այդպիսի մոտեցման հիմնական 

նպատակն է մշակել տարածքի կայուն և համաչափ զարգացման ամբողջական 

հայեցակարգ, որով տեղական բնակչությանը տրվում է նաև արժանավայել կյանքի 

իրավական երաշխիք: Դա հնարավոր է երկու փոխկապված խնդիրների 

միաժամանակ լուծման դեպքում. 

 հողօգտագործման կանոնակարգից ելնելով՝ տարածքի գոտիավորում, 

 բնապահպանական կանոնակարգից ելնելով` սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

հայեցակարգի մշակում: 

ԼՊ կատարվում է գործողությունների որոշակի հաջորդականությամբ (Haaren 

C.v., Galler C., Ott S. 2008). 

1. Տարածքի բնահասարակական երկրահամակարգերի տարասեռ բաղադրիչների 

համալիր վերլուծություն և գնահատում:  

2. Բնություն-հասարակություն-տնտեսություն ազդեցությունների զարգացումը 

սահմանափակող գործոնների գնահատում: 

3. Բնահասարակական երկրահամակարգերի օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող 

տարածքային տարբերությունների և ռեսուրսային ներուժի բացահայտում: 

4. Բնական միջավայրի զարգացման նպատակային գործառույթների սահմանում: 

5. Տարածքի կայուն և համաչափ զարգացման նպատակի իրականացման համար՝ 

միջոցառումների ցանկի նախապատրաստում: 

6. Դիտարկվող տարածքի նկատմամբ հասարակության պահանջների բավարարման 

համար՝ տարածքային կառուցվածքի կատարելագործման առաջարկների մշակում: 

ԼՊ իրականացվում է տարբեր մասշտաբներով և տարածական 

մակարդակներով: Այն համաձայնեցվում է ընդհանուր տարածքային պլանավորմանը 

և, որպես ստորակարգային համակարգ,  ընդգրկում է տարածքի զարգացման 
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լանդշաֆտային ծրագրի մշակումը, լանդշաֆտային շրջանակային պլանի կազմումը, 

ստեղծում խոշորամասշտաբ լանդշաֆտային պլան, ինչպես նաև մշակում 

լանդշաֆտային պլանավորման իրականացման ու դրանց կատարման 

վերահսկողության չափորոշիչային փաստաթղթեր: Պլանավորվող վիճակի և տարբեր 

մակարդակների կարգադրագրերի գնահատականները լրացնում են իրար, 

շրջանակային հանձնարարականը ստորին մակարդակի համար ծառայում է 

կողմնորոշիչ ցուցում և հակառակը, իրենք ձևավորվում են ներքևի առաջարկի 

ազդեցության տակ: Լանդշաֆտային պլանի կազմում ներառվում են քարտեզների 

շարք և ուղեկցող տեքստ: 

Բնահասարակական երկրահամակարգերը կազմավորվում են տարածքային 

ընդհանուր պլանավորման արդյունքում: Բնահասարակական երկրահամակարգերի 

արժեքների գնահատումը նպաստում է անհետացման վտանգի տակ գտնվող և 

պահպանության կարիք ունեցող բնական ու մարդածին տարրերի վերաբերյալ 

հասարակության իրազեկվածության և մասնագետների տեղեկացվածության 

բարձրացմանը: Բնահասարակական երկրահամակարգերը ձևավորող տարածքային 

պլանավորման մեջ որոշումներ կայացնելու համար, անհրաժեշտ են կոնկրետ հիմքեր 

և գործողությունների հստակեցված դաշտ: Տարածքային ընդհանուր պլանավորման 

ծրագրում` ԼՊ առաջարկություններն անհրաժեշտ է դիտել որպես պահանջ, որոնք 

պետք է հստակ արտահայտվեն նախագծում և ամրակցվեն գլխավոր պլանին: 

Ընդհանուր պլանավորման այնպիսի ուղղությունների հետ, ինչպիսին օրինակ 

կառուցապատման համար տարածքների առանձնացումն է, միաժամանակ պետք է 

առաջադրվեն նաև էկոհամակարգի հուսալիությունն ապահովող միջոցներ, որոնք 

կարող է մշակել միայն լանդշաֆտային պլանավորումը: Տարածքների ընդհանուր 

պլանավորմանը զուգահեռ կատարվող լանդշաֆտային պլանավորումը 

հնարավորություն է տալիս էկոլոգիական տեսակետից գնահատել ծրագրում 

նախատեսվող գործողությունները և կարող է նախօրոք կանխել ծավալվող ոչ 

համարժեք գործընթացները: 

ԼՊ օժանդակում է բնակավայրերի բարեկարգման և կառուցապատման 

գործընթացին: Ելնելով բնակավայրի բնական և գործառնական 

առանձնահատկություններից` ԼՊ գործիքի միջոցով մշակվում են կանաչ պլաններ, 

որոնք մանրամասն ձևով արտահայտվում են քաղաքաշինական ծրագրերում: Քանի որ 

քաղաքային բնակավայրերում տեխնիկական միջավայրի ակնհայտ գերակշռությունը 

բնականի նկատմամբ առաջ է բերում մի շարք էկոլոգիական և սոցիալ-հոգեբանական 

վտանգավոր երևույթներ, հետևաբար պահանջ է առաջանում քաղաքային 

միջավայրում բնական բաղադրիչի ավելացման և պահպանության:  Դրա 

իրականացման համար օգտակար է կիրառել ԼՊ գործիքը, որը կարող է ապահովել 

նշված մտադրությունների էկոլոգիական հիմնավորվածությունը և 

համակարգվածությունը: Այդ միտումը բնորոշ է նաև գյուղական բնակավայրերի 

համար, որը դրսևորվում է ոչ միայն բնական և մարդածին արժեքավոր տարրերի 
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պաշտպանության և վերականգնման մեջ, այլ նաև ԼՊ հիմքի վրա տարածքների 

ընդհանուր էկոլոգիական առողջացմամ գործընթացներում:  

Գյուղատնտեսության, անտառային և ջրային տնտեսությունների էկոլոգիական 

ուղղվածությամբ զարգացումը բխում է հասարակության շահերից: Ժամանակակից 

գյուղատնտեսությունը, անտառային և ջրային տնտեսություններն իրենց վրա կրում են 

սխալ բնօգտագործման և վտանգավոր աղտոտման հզոր ազդեցություն: Այդ 

ազդեցության հետևանքների վերացման և կանխարգելման համար պահանջվում են 

հստակ մշակված տարբեր ծրագրեր, որոնց իրականացմանը լավ հիմք է ծառայում ԼՊ 

իր կոնկրետ և էկոլոգիական առումով հիմնավորված առաջարկությունների միջոցով: 

ԼՊ կողմից առաջարկվող միջոցառումներն ունեն նախազգուշացնող, պաշտպանող և 

վերականգնող նշանակություն:  

Համայնքային և միջհամայնքային մակարդակներում, տարածքային կայուն և 

համաչափ զարգացմանն ուղղված որոշումների ընդունման գործընթացին, էապես 

կարող է նպաստել ԼՊ: Համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացման և հողերի 

օգտագործման պլանները պահանջում են մեծ ներդրումներ և կարիք ունեն վստահելի 

էկոլոգիական հիմնավորման: Հատկապես համայնքային մակարդակում է ամենից 

հեշտ որոշում կայացնել, որոնք երաշխավորված են լանդշաֆտային պլաններով և 

ընդգրկում են որոշակի տարածքներ, ինչպես նաև շոշափում են մասնավոր և 

հասարակական շահեր: Դրա համար կարելի է համայնքային հողերում ստեղծել 

պահպանվող կենսավայրերի ցանց: Հաճախ համայնքներին հարկ է լինում գործ 

ունենալ արտաքին ազդակնեի և կառավարությունից կատարվող 

առաջարկությունների հետ, որոնք էականորեն շոշափում են իրենց շահերը: Նման 

դեպքերում շատ օգտակար են լինում լանդշաֆտային պլանները, ինչպես նաև 

լանդշաֆտային շրջանակային պլանները: Ելնելով դրանց կարգադրություններից` 

համայնքները կարող են հասնել գլխավոր նախագծերի փոփոխության, 

հողօգտագործման և կառուցապատման պլանների արգելման կամ լրամշակման: 

ԼՊ մեջ մեծ կարևորություն է տրվում մասնավոր նախաձեռնությունների և 

տեղական բնապահպանական գործողությունների համակարգմանը: Էկոլոգիական 

խնդիրներ շոշափող մասնավոր նախաձեռնությունների և տեղական 

բնապահպանական միջոցառումների համակարգման գործողությունների 

իրականացմանը մասնակցում են բազմաթիվ մարդիկ: Երբեմն այս գործողություններն 

ունենում են պատահական և չհամակարգված բնույթ: Լանդշաֆտային պլանում միշտ 

առկա է նաև միջոցառումների ամբողջական հայեցակարգը, որի հետ կարող են և 

պարտավոր են համապատասխանեցնել իրենց գործողությունները բոլոր 

քաղաքացիները: 

Լանդշաֆտային պլանների ստեղծման և կատարման պատասխանատվությունը 

տարբեր վարչական մակարդակներում միանման չէ: Եթե լանդշաֆտային ծրագիրն 

առաջարկվում է ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մարզերի մակարդակին, ապա 

դրա կազմման համար պատասխանատու են լինելու համապատասխան ճյուղային 
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նախարարություններն իրենց տարածքային կառույցներով, որոնք միաժամանակ 

հանդիսանալու են կրողներ: Լանդշաֆտային շրջանակային պլանների կազմումը 

վարչական միավորի համապատասխան գերատեսչությունների, կամ 

տարածաշրջաններում ընդհանուր պլանավորման կրողների իրավասությունն է 

դառնալու: Լանդշաֆտային պլանի կազմման համար պատասխանատու են 

համարվելու համայնքները որոնք նաև կառուցապատման պլանների կրողներն են: 

ԼՊ արդյունքում ձևավորված զարգացման նպատակները և միջոցառումները 

հասցեագրվում են բոլոր մարդկանց, կազմակերպություններին և իշխանություններին, 

որոնք զբաղվում են բնության վրա ազդեցություն ունեցող գործունեությամբ: 

Կազմակերպությունների շարքում, որոնց պարտականությունների մեջ են մտնում 

լանդշաֆտային պլանների կարգադրությունների կատարումը, կարելի է 

առանձնացնել հետևյալ հասցեատերերին (Wende W. 2000). 

• տարածաշրջանային և կառուցապատման պլանների կրողներ, 

• բնապահպանական գերատեսչություններ, 

• ճյուղային պլանավորման գերատեսչություններ և կազմակերպություններ: 

Այդ կազմակերպություններն ու գերատեսչությունները, նախօրոք մշակված 

օրենքներով և իրավական ակտերով, պարտավոր են հաշվի առնել և կատարել ԼՊ 

կարգադրությունները, որոնք վերաբերվում են բնության պահպանությանը: Դրանով 

հանդերձ տարածաշրջանային պլանավորման կրողներն իրար մեջ պետք է 

համաձայնեցնեն բնօգտագործման նախատեսված բոլոր պահանջներն ու կարիքները 

և դրանք մտցնեն տարբեր մակարդակների տարածքային զարգացման ընդհանուր 

հայեցակարգի մեջ:  

ԼՊ գլխավոր հասցեատերերի մեջ են մտնում կառուցապատման պլանների 

կրողները: Համայնքային մակարդակի լանդշաֆտային պլանների 

կարգադրությունները մտնում են կառուցապատման պլանների մեջ և այս կերպ ձեռք 

են բերում պարտադրություն: Բնապահպանական գերատեսչությունները, անկախ ԼՊ 

մակարդակից, դառնում են դրա կրողները և հասցեատերերը: Ճյուղային 

պլանավորման մյուս հատուկ կազմակերպությունները նախօրոք մշակված 

օրենքներին և իրավական ակտերին համապատասխան պարտավոր են օժանդակելու 

բնության պահպանության նպատակների իրականացմանը: Ճյուղային պլանավորման 

որոշ բնաշահագործող տեսակների համար բնության պահպանությունը, բարելավումը 

և զարգացումը հանդես են գալու որպես սահմանափակումներ, իսկ պլանավորման 

մյուս տեսակների համար՝ անտառային և գյուղատնտեսական, այս պահանջները շատ 

դեպքերում համապատասխանելու են սեփական նպատակներին ու ներառվելու են 

համապատասխան պլանների մեջ: 

ԼՊ կատարման և իրագործման պարտադրականությունն ու դրա 

կարգադրությունների կատարումը պետք է գործի օրենքի ուժով: Լանդշաֆտային 

շրջանակային պլանների մակարդակում մշակված կարգադրությունները, որոնք 

ընդգրկվում են տարածաշրջանային պլաններում, պարտադիր են մարզային բոլոր 
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գերատեսչությունների և կազմակերպությունների համար: Պարտադրականությունը 

տարածվում է նաև ամենացածր մակարդակի լանդշաֆտային և կանաչ պլանների 

վրա: 

Այսպիսով, կատարված վերլուծությունից կարելի է եզրահանգել, որ 

հասարակության տարածքային կազմակերպման ժամանակակից փուլում՝ 

հասարակական և էկոլոգիական համակարգերի զարգացման մեջ հատուկ 

նշանակություն է ստանում լանդշաֆտային և սոցիալ-տնտեսական տարածքային 

ռազմավարական պլանավորման փոխկապվածության հայեցակարգը: Տվյալ 

հայեցակարգն ուղղված է հասնելու տարածքի տնտեսական և սոցիալական 

հետաքրքրությունների էկոլոգիական սահմանափակման հակասությունների 

կարգավորման նպատակին: Տարածքի զարգացման լանդշաֆտային և սոցիալ-

տնտեսական պլանավորման ամբողջական նպատակների արդյունքները 

համապատասխանաբար հանդիսանում են հողօգտագործման ծրագրերի 

բարելավման, կառավարման համակարգի կատարելագործման և զարգացման, 

վարչատարածքային կառուցվածքի բարեփոխման, ինչպես նաև համայնքային 

կազմավորումների տարածքային կազմակերպման առավել արդյունավետ 

հայեցակարգի մշակման նախապայմաններ:  
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Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների (ԲՀՊՏ) համակարգը  

ձևավորվել է 1958 թ-ին: Դենդրոպարկերը ձևավորվել են ԲՀՊ տարածքների ընդհանուր 

համակարգի ձևավորումից ավելի վաղ` 1930-ական  թվականներին: Դրանք բուսական 

աշխարհի պահպանության օբյեկտներ են, որոնք ստեղծվում են արհեստական 

պայմաններում, բաց գրունտում, որտեղ իրականացվում են տեղական և ներմուծված 

ծառաթփային բույսերի կենդանի հավաքածուների պահպանություն և 

վերարտադրություն: Այս աշխատանքները իրականացվում են պետության կողմից 

լիազորված մարմնի հաստատած կանոնադրության համաձայն: Այստեղ բույսերը 

տեղաբաշխվում են կարգաբանական, աշխարհագրական, 

էկոլոգիական, դեկորատիվ և այլ հատկանիշներով։ Դենդրոպարկը ունի գիտական, 

գիտաարտադրական և ուսումնական նշանակություն։ Դենդրոպարկերում գիտական 

հետազոտություններ են կատարվում բույսերի ինտրոդուկցիայի, կլիմայավարժեցման 

և սելեկցիայի գծով։ Հայաստանում ստեղծված դենդրոպարկերը հանդիսացել են 

գիտափորձկայաններ, որտեղ անցկացվել են տարբեր գիտաժողովներ: Քաղաքային և 

քաղաքամերձ գոտիներում դենդրոպարկերի հիմնումը կնպաստի բնակավայրերի և 

շրջակա միջավայրի էկոլոգիական վիճակի առողջացմանը: 

 ՀՀ-ում գործող դենդրոպարկերը չորսն են՝ Ստեփանավանի «Սոճուտ», 

Վանաձորի «Սարուխանյանի Ժ.-ի անվան», Իջևանի «Դենդրոպարկ» և Բերդի 

«Սորաններ», որոնք գտնվում են ՀՀ ԲՆ «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 

ենթակայության ներքո: 

 Գործող դենդրոպարկերի հիմնումը կարելի է բաժանել երկու փուլի՝ I փուլը 1930 

և II փուլը՝ 1960-ական թվականներին հիմնադրված: Առաջնաստեղծ դենդրոպարկերը 

ստեղծվել են Լոռու մարզում, դա բացատրվում է մի քանի հանգամանքով, որոնցից 

կարևորագույներն են. առաջին՝ անտառային ֆոնդի հողերի առկայությունը և 

բարենպաստ կլիմայական պայմանները, և երկրորդ Լոռու մարզի աշխարհագրական 

դիրքը, որը ավելի մոտ լինելով հարևան Վրաստանին, մասնավորապես՝ Թբիլիսիին, 

որտեղ բուսաբանությունը ավելի խոր արմատներ ուներ և մասնագետները 

հիմնականում կազմում էին տեղի պետական համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմը: Հայաստանում առաջնաստեղծ են Վանաձորի և 

Ստեփանավանի դենդրոպարկերը: 



28 
 
 

 Ստեփանավանի «Սոճուտ» 

դենդրոպարկը (նկ.1.) հիմնադրվել է 1933 

թվականին, ազգությամբ լեհ ինժեներ-

անտառագետ Էդմոնդ Լեոպոլդի Լեոնովիչի 

անձնական ծառաթփային բույսերի կենդանի 

հավաքածուի հիման վրա: Դենդրոպարկը 

գտնվում է Գյուլագարակ համայնքի 

հարևանությամբ և զբաղեցնում է 35 հա 

տարածք: Դենդրոպարկում աճում են շուրջ 

485 ծառաթփային բույսեր և մագլցող 

լիաններ, պարտիզային ձևեր 

(http/www.reservepark.mnp.am): 

Նկ. 1.  «Սոճուտ» դենդրոպարկ 

Վանաձորի «Վանաձոր»  ներկայիս՝ «Սարուխանյան Ժ.-ի անվան» դենդրոպարկը 

հիմնադրվել է 1935 թվականին: Հարկ է նշել, որ այդ ժամանակահատվածում կողք-

կողքի հիմնադրվել է նաև Վանաձորի բուսաբանական այգին: Դրանց հիմնադրման 

գործում մեծ ավանդ են ունեցել Գ.Դ.Յարոշենկոն, Պ.Դ.Յարոշենկոն, Լ.Բ.Մախատաձեն, 

Ա.Ա.Գրիգորյանը և Ռ.Ս.Աթաբեկյանը: Գործողների մեջ Վանաձորի դենդրոպարկն իր 

զբաղեցրած տարածքով ամենափոքրն է՝ 1,944 հա, բայց և այնպես չի զիջում իր 

ծառաթփատեսակային բազմազանությամբ՝ մոտ 140 (Խալաթյան Ա.Ա., 2018): 

 Երկրորդ փուլով Տավուշի մարզում 1962 թվականին ստեղծվել են Իջևանի և 

Բերդի «Սորաններ» դենդրոպարկերը: «Սորաններ»  դենդրոպարկը գտնվում է Բերդ 

քաղաքի հարավային բարձունքում, զբաղեցնում է 62,17 հա հողարածք, ծովի 

մակարդակից 1050-1090մ բարձրության վրա:  Դենդրոպարկի հիմնադրման գործում 

մեծ ավանդ է ունեցել  Հ.Ա. Ավագյանը, ով հանդիսանում է նաև «Ջրվեժ» անտառպարկի 

հիմնադիրը: «Սորաններ» դենդրոպարկի դենդրոֆլորան կազմված է շուրջ 110 

ծառաթփատեսակներից («ԱՊՀ» ծառաթփատեսակների տեսակային կազմ, 2016): 
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Նկար 2. Իջևանի <<Դենդրոպարկ>> 

Իջևանի «Դենդրոպարկ»-ի (նկ. 2.) հիմնադիրներն են՝ Հայգիտանտառ փորձկայանը, ի 

դեմս տնօրեն, կենս. գիտ. թեկնածու Հ. Մ. Հախինյանը, անտառային տնտեսության  

ինժեներ Գ. Ի. Ադամյանցը: Դենդրոպարկը ներկայումս աշխարհի այլ շրջաններից 

ներմուծված ծառերի և թփերի տեսակային կազմով հանրապետությունում 

ամենահարուստն է և գեղատեսիլներից մեկը (Սայադյան Մ.Լ., 2010):  

 Մեզ շրջապատող գրեթե բոլոր ծառաբույսերն էլ արտադրում են նյութեր՝ 

ֆիտոնցիդներ, որոնք կարճ ժամանակահատվածում երբեմն էլ մի քանի վայրկյանի 

ընթացքում, սպանում են օդում գտնվող մանրէները (Հարությունյան Լ.Վ., 

Հարությունյան Ս.Լ., 1985): Այս տեսակետից հատկապես արժեքավոր են փշատերև 

ծառաթփատեսակները, որոնք մեծ քանակությամբ ֆիտոնցիդներ են արձակում, և 

մանրէազերծման գործողությունը իրականացնում վայրկյանների ընթացքում: Այսպես 

օրինակ, պարզվել է, որ գիհու մեկ ծառը  օրվա ընթացքում կարող է արտադրել 30գ 

ֆիտոնցիդ, գիհուտի 1 հա տարածությունից մթնոլորտ է արտանետվում 30կգ 

ֆիտոնցիդ: Դա բավական է, որ նրան հարող մի որոշակի տարածության վրա իսպառ 

ոչնչանան բոլոր մանրէները և օդը լրիվ վարակազրկվի, նույնը կարելի է ասել բոլոր 

ասեղնատերև ծառերի վերաբերյալ (սոճի, գիհի, եղևնի, եղևին): Բույսերի 

ֆիտոնցիդների դերը չի սահմանափակվում միայն դրանց սանիտարահիգիենիկ 

նշանակությամբ: Ապացուցված է, որ մի շարք բույսերի ֆիտոնցիդները ոչնչացնում են 

բույսերի տարբեր հիվանդությունների հարուցիչներին (Հարությունյան Լ.Վ., 

Հարությունյան Ս.Լ., 1987): «Արգելոցապարկայաին համալիր» ՊՈԱԿ-ի կողմից 

իրականացված դենդրոպարկերի ծառաթփատեսակների քանակական ցուցակների 

ստեղծման արդյունքում պարզվել է, որ գեղազարդային ասեղնատերևավոր՝ 

մշտադալար և տերևաթափ տեսակները, կազմում են ընդհանուր 

ծառաթփատեսակների շուրջ 45-50%-ը, ինչն էլ ավելի առաձնահատուկ է դարձնում 

դենդրոպարկերի էկոլոգիական նշանակությունը (<<ԱՊՀ>> ՊՈԱԿ-ի 

ծառաթփատեսակների քանակական կազմ, 2016):  
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Նկ.3. ՀՀ գործող դենդրոպարկեր 

 

Դենդրոպարկերի հիմնման ժամանակ հաշվի են առնվել բնական բոլոր 

բաղադրիչները՝ տեղադիրքը, լանդշաֆտը, կլիման, քամու վարդը, հողի կազմը: 

Դենդրոպարկերը գտնվում են անտառային գոտիներում, եզրափակելով նրանց (նկար 

3.): Թռչնի թռիչքի բարձրությունից ակնհայտ սահմանագծվում է անտառների և 

դենդրոպարկերի սահմանագիծը, պայմանավորված ծառաթփատեսակային 

առանձնահատկություններով: 

Դենդրոպարկերը գտնվելով քաղաքային և մերձքաղաքային գոտիներում 

առանձնահատուկ և անգնահատելի արժեք են ներկայացնում էկոլոգիական վիճակի 

տեսանկյունից, և ի տարբերություն այգիների, զբոսայգիների, դենդրոպարկերի 

առողջարանային ազդեցությունը քաղաքների օդի մաքրման, հարստացման, աղմուկ 

առաջացնող ձայների խլացման, շոգի մեղմման, միկրոկլիմայակարգավորիչ  դերում 

մի քանի անգամ գերազանցում է վերոնշյալ բուսական աշխարհի պահպնության 

օբյեկտներին, ինչը պայմանավորված է հիմնականում ասեղնատերևավոր և 

մշտադալար ծառաթփատեսակների զգալի քանակությամբ՝ շուրջ 50%, և 

տարատեսակներվ: Օրինակ Բերդի <<Սորաններ>> դենդրոպարկը գտնվելով Բերդ 

քաղաքի հարավային բարձունքում մշտապես մաքուր օդ է մատակարարում քաղաքին, 

ինչը պայմանավորված է քաղաքի քամու վարդի վերլուծությամբ: Այստեղ ծովի 

մակարդակից ունեցած բարձրացմանը զուգընթաց ավելանում է մթնոլորտային 

տեղումների քանակը։ Անկայուն եղանակի դեպքում, թե տաք և, թե ցուրտ 

ժամանակահատվածում, ամպրոպային անձրևներից առաջ, քամիները 

գերազանցապես փչում են հարավարևմտյան ուղղություններից: 

 Դենդրոպարկերի մշակույթի զարգացումը Հայաստանում շարունակվում է մինչ 

օրս, 2017 թվականից սկսած տարվում են աշխատանքներ ՀՀ ԳԱԱ Վիկտոր 

Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարանի հարակից այգում 
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FOUNDATION OF THE DENDROPARKS, GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND 

ECOLOGICAL IMPORTANCE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Abstract 

In article the creation of dendroparks, geographical distribution and ecological value in the 

Republic of Armenia is described. Creation of dendroparks has begun in the 1930th years in 

forest zones of Armenia. In dendroparks the quantity of ornamental and wood plants is about 

45-50% which influence substantially promotes improvement of ecological state of 

environment. Creation of dendroparks in city and suburbs will promote improvement of an 

ecological condition of settlements and the environment. 
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Ներածություն 

Կլիմայի համամոլորակային փոփոխությունը արդեն իսկ մեր երկրի կայուն 

զարգացման կարևորագույն խնդիրներից  է դարձել: Այժմ  արդիական է դարձել 

կլիմայի փոփոխության, հողերի անապատացման ազդեցության գնահատումը 

գյուղատնտեսության, բնահողային գոտիների վրա և այդ փոփոխություններին 

դիմակայելու համար ծրագրերի մշակումը:  

1998թ Մոնպելեում որոշում է ընդունվել ամբողջ աշխարհում ստեղծել հողային 

ռեսուրսների միասնական կառավարման բազա` World Reference Base  for Soil 

Resources (WRB),որի ժամանակ պետք է հաշվի առնել հողառաջացնող 

մայրատեսակների ծագումը, կազմը, կլիմայական պայմանները, հողային 

հատկությունները, տնտեսական գործունեության տարբեր ոլորտներում հողերի 

օգտագործման հնարավորությունները, բնապահպանական սահմանափակումները և 

այլն [5]: 

Նյութը և օբյեկտը  

Հետազոտության նյութ է ծառայել կլիմայի փոփոխության և անապատացման 

պայմաններում ՀՀ-ում առկա բոլոր հողատիպերում տեղի ունեցող 

փոփոխությունները, հողերի դասակարգումն ու անվանումների 

համապատասխանեցումը միջազգային WRB համակարգի չափանիշներին հաշվի 

առնելով նաև Դոկուչևյան դասակարգման սկզբունքները:: Հետազոտության օբյեկտ է 

հանդիսացել հանրապետության հողային ծածկոցը:  

Արդյունքների քննարկում 

     Հանդիսանալով չորային և ցամաքային կլիմայական պայմաններով լեռնային 

երկիր, Հայաստանը ամբողջ տարածքով խոցելի է համամոլորակային կլիմայական 

փոփոխությունների նկատմամբ: Վերջին տասնամյակների ընթացքում 

հանրապետությունում դիտվել է ջերմաստիճանի զգալի աճ՝ 1935-2012թթ. ընթացքում 

տարեկան միջին ջերմաստիճանն աճել է 1,030C-ով: 2011թ. հուլիսի 31-ին Մեղրիում 

գրանցվել է դիտարկումների ամբողջ ժամանակահատվածի համար Հայաստանի 

բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը` 43,70C, որը 0,70C-ով գերազանցել է 

նախկինում դիտվածը: Վերջին հարյուրամյակում Հայաստանում էքստրեմալ շոգ 

ամառներ դիտվել են վերջին 20 տարիների ընթացքում [2, 3]:      

       Sեղումների քանակի փոփոխության գնահատականների համեմատությունը 

ցույց է տալիս, որ դրանց նվազման միտումը շարունակվում է: 1935-2012թթ ընթացքում 

դիտվել է տարեկան տեղումների միջին քանակի մոտ 10%-ի նվազում [3]: 

Այսօր հասարակությանը սպառնող մեծագույն վտանգներից մեկը տարածքների 

հողերի անապատացումն ու դեգրադացիան է, պայմանավորված կլիմայի 

փոփոխության և մարդու տնտեսական  գործունեության համատեղ ազդեցությամբ: 

Վերջին տվյալներով հանրապետության տարածքի  81,9%-ը կամ 24353 կմ2 ենթարկված 

է տարբեր աստիճանի անապատացման, որը ունի արագացման միտում [2, 3, 4]:  
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Այժմ հանրապետության հողային ծածկույթի դեգրադացիան, անապատացումը  

դրսևորվում է այնպիսի նեգատիվ երևույթների առկայությամբ և դրանց զարգացման 

միտումներով, ինչպիսին են հողերում հումուսի /օրգանական ածխածնի/ և 

օրգանական նյութերի պարունակության նվազումը, էրոզիոն երևույթների 

զարգացումը, ստրուկտուրայի փոշիացումը, ջրակայուն ագրեգատների քանակի 

կրճատումը, կլանող կոմպլեքսում Ca-ի պարունակության նվազումը, ծավալային կշռի 

ավելացումը, ընդհանուր ծակոտկենության նվազումը և այլն: Հարկ է նշել, որ հողերի 

դեգրադացիան և անապատացման պրոցեսը ակտիվ դրսևորումներով են հանդես 

գալիս հատկապես ցածրադիր և միջին բարձրության լեռնային գոտիներում: Բարձր 

լեռնային գոտում անապատացման երևույթները աստիճանաբար թուլանում  են 

հասնելով նվազագույնի լեռնամարգագետնային գոտում: Սակայն այստեղ նույնպես 

հանդիպում են հողատարածքներ, որոնք որոշակի բացասական փոփոխությունների 

են ենթարկվել: Դրանք այն տարածքներն են, որոնք մոտ են գտնվում համայնքներին, 

որտեղ վաղ գարնանային գերարածեցումների պատճառով զգալի հողատարածքներ 

ենթարկվել են դեգրադացման:  

Հանրապետության տարածքի վերընթաց գոտիականության լանդշաֆտա-

էկոլոգիական շարքերի կլիմայական տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

այստեղ ևս նկատվում է քսերոֆիտացման միտում: Ըստ բարձրության բնական 

էկոհամակարգերում կանխատեսվում է լանդշաֆտային գոտիների սահմանների 

նկատելի տեղափոխություն դեպի վեր: 

Համաձայն Հ.Ղ. Ղազարյանի տվյալների (Ղազարյան Հ.Ղ. և ուրիշներ, 2014) 

հանրապետության բնահողային գոտիներում արդեն իսկ նկատելի է գոտիների դեպի 

վեր տեղաշարժը: 1985-2013թթ ժամանակահատվածում, բացառությամբ անտառային 

գոտու մնացած բոլոր գոտիները տեղաշարժվել են վերև շուրջ 50մ-ով:  

Սակայն այժմ մասնագիտական գրականության մեջ այս հարցի վերաբերյալ 

հանդիպում են նաև այլ տվյալներ, համաձայն որի հանրապետության բնահողային 

գոտիները տեղաշարժվել են դեպի վեր 200-300մ, իսկ որոշ տվյալներով նույնիսկ 400մ: 

Տեղումների կրճատման և ջերմաստիճանի բարձրացման հետևանքով մոտակա 100 

տարիների ընթացքում սպասվում է կլիմայական գոտիների շեղում 200-250մ դեպի վեր 

[6]: 

Վերլուծելով կլիմայի գլոբալ փոփոխության հետևանքով բուսածածկի, 

հողածածկի, կլիմայական պայմանների կանխատեսվող փոփոխությունները` 

պարզվել է, որ Հայաստանի այժմյան լանդշաֆտների զբաղեցրած տարածքներում 

առաջիկա տասնամյակներում կունենան արիդացման միտում, որի հետևանքով 

դրանց տեղաշարժ դեպի վեր շարունակվելու է [4]: 

Հանրապետության տարածքի ֆիզիկաաշխարհագրական բարդ պայմանները 

նպաստել են նաև խայտաբղետ հողային ծածկույթի ձևավորմանը: ՀՀ տարածքում 

առանձնացվել է հողերի 14 գենետիկական տիպեր: Այժմ արդեն անհրաժեշտություն է 

առաջացել կատարել հողերի նոր դասակարգում այն համապատասխանեցնելով 
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միջազգային չափորոշիչներին: Ստորև տրվում է ՀՀ հողատիպերի նոր դասակարգումն 

ու անվանանակարգումը ըստ միջազգային WRB համակարգի: 

Antrհosols – Ոռոգելի մարգագետնային գորշ, , Գետահովտադարավանդային, 

մելիորացված աղուտ-ալկալի հողերին տրվել է Anthrosols անվանումը հաշվի առնելով 

այն հանգամանքը, որ նրանց առաջացման գործում բավականին մեծ է մարդու 

ազդեցությունը:  Այնքանով, որ հիշյալ հողերը գյուղատնտեսական արտադրության 

մեջ օգտագործվում են վաղընջական ժամանակներից, այդ իսկ պատճառով կարծում 

ենք, որ այնհամապատասխանում է միջազգային դասակարգման Antrosols 

ռեֆերատիվ հողային խմբին (РПГ), որը համարժեք է Դոկուչաևյան հողատիպ 

տաքսոնոմիական միավորմանը: 

Solonetz-Solonchaks  - Հիդրոմորֆ աղուտ-ալկալի հողեր, Պալեոհիդրոմորֆ 

կապակցված ալկալիացած հողեր:  Հիդրոմորֆ աղուտ-ալկալի և պալեոհիդրոմորֆ 

կապակցված ալկալիացած հողերը ձևավորվել են Արարատյան հարթավայրում: Այս 

հողերի ընդհանուր տարածությունը կազմում է շուրջ 43 հազ. հա: Ըստ միջազգային 

դասակարգման սանդղակի նշված հողերը համապատասխանում են Solonetz-

Solonchaks անվամբ ռեֆերատիվ հողախմբին: 

Calcisols-Կիսաանապատային գորշ հողեր, լատիներեն calx– կիր բառից  - 

Կիսաանապատային գորշ հողերը պարունակում են մեծ քանակությամբ 

կարբոնատներ, ուստի հաշվի առնելով նշված հանգամանքը նշված հողերը 

առանձնացվել են որպես, Calcisols, որը միանգամայն համապատասխանում է 

միջազգային դասակարգման սանղակին: 

Кastanozems - Շագանակագույն հողեր լատինական castanea -շագանակ և 

ռուսական зем- հող բառերից: Լեռնային շագանակագույն հողերը ձևավորվել են 

համեմատաբար չորային կլիմայական պայմաններում և համապատասխանում են  

միջազգային Кastanozems անվանմանը: 

Chernozems - Լեռնային սևահողեր,  Մարգագետնասևահողային հողեր:  Սևահողերը 

բնութագրվում են օրգանական նյութերի բարձր պարունակությամբ և կլանող 

կոմպլեքսի հգեցվածությամբ, ինչը համապատասխանում է միջազգային 

դասակարգման Chernozems անվանմանը: Մարգագետնասևահողային հողերը 

ձևավորվել են սևահողերի տարածման շրջանում, գրունտային խոնավացման 

պայմաններում, որոնք գրեթե բոլոր հատկանիշներով շատ նման են սևահողերին, այդ 

պատճառով էլ դրանք ևս անվանակոչվում են Chernozems:   

Regosols – Սևանա լճի ջրերից ազատված հողագրունտներ հունարեն регос – 

վերմակ, ծածկոց բառից, ինչը նշանակում է փուխր զանգված, որը ծածկում է կարծր և 

ամուր ապարաշերտերը: Հիշյալ հողերի վերանվանումը Regosols and rocк outcrops    

համապատասխանում է դասակարգման միջազգային չափանիշներին:                                     

     Cambisols -  Անտառային դարչնագույն, Անտառային ճմակարբոնատային, 

Անտառային գորշ հողեր: Լատիներեն cambier փոխել բառից:  Անտառային գոտու բոլոր 

երեք հիմնական հողատիպերը համապատասխանում են  Cambisols անվանմանը [7]: 
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  Phaeozems-Մարգագետնատափաստանային հողեր: Հունարեն фаиос- մուգ  և 

ռուսական зем- հող բառերից, որը արտացոլում է հողի սև գույնը և օրգանական 

նյութերի բարձր պարունակությունը: Կլիման չափավոր ցուրտ է և չափավոր խոնավ: 

Նման պայմաններում ձևավորված հողերը միանգամայն համապատասխանում են 

Phaeozems միջազգային անվանակոչմանը:  

Umbrisols   -  Լեռնամարգագետնային հողեր:  Լատիներեն umbra- ստվեր  բառից:  Այս 

հողերը բնութագրվում են հումուսի և օրգանական նյութերի բարձր 

պարունակությամբ: Հաշվի առնելով նշված հանգամանքը լեռնամարգագետնային 

հողերը նպատակահարմար է ընդգրկել  Umbrisols ռեֆերատիվ խմբում: 

Եզրակացություններ 

1. ՀՀ տարածքում առկա են կլիմայի փոփոխության դրսևորումները, որոնք 

արտահայտվում են օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանի բարձրացմամբ, 

տեղումների տարեկան քանակի նվազմամբ, գոլորշիացման ուժեղացմամբ: 

2. Կլիմայի փոփոխության և մարդու ոչ հաշվենկատ տնտեսական գործունեության 

արդյունքում հանրապետության տարածքում առկա են հողերի դեգրադացման և 

տարածքների անապատացման տարբեր դրսևորումներ:  

3. Հայաստանում նկատելի են լանդշաֆտային և բնահողային գոտիների տեղաշարժ 

դեպի վեր: 

4. Միջազգային WRB համակարգի կիրառմամաբ հանրապետության հողերի նոր 

դասակարգման և անվանակոչման արդյունքում նախկին 14 հողատիպերը 

խմբավորվել են 9 ռեֆերատիվ հողային խմբերում (РПГ): 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագիր: Երևան 2002,էջ 85-

121: 
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        In the article desertation due to global climate changes, landscape and earth movements 
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discussed. All kinds of genetic earth have been classified by the indicators presented in World 
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ԱԶԱՏ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԻՀՈՒ ՆՈՍՐԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՖԼՈՐԱՆ,  

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ  

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Սամվելյան Ն. Ի. Գասպարյան Ա. Ս. Հակոբյան Հ. Պ. Ստեփանյան Ն. Տ. 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարան, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, 

e-mail: nerses.samvelyan.70@mail.ru 

 

Լեռնային երկրներին բնորոշ բուսաաշխարհագրական օրինաչափությունները 

միանգամայն ցայտուն են արտահայտվում նաև Հայաստանի Հանրապետության 

բնատարածքում, որը բնորոշվում է կենսաէկոլոգիական պայմանների մեծ 

բազմազանությամբ և բուսականության ֆլորիստական կազմի եզակի հարստությամբ: 

Այդ տեսակետից, գիտական մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում 

գետավազանների լեռնահովտային բնատարածքային 

համալիրները`բուսականության չափազանց հարուստ և ինքնատիպ ֆլորիստական 

կազմով: Գետահովիտների երկրաբանալիթոլոգիական տարասեռ կառուցվածքը, 

մակերևույթի ձևաբանական առանձնահատկություները, հովտալանջերի 

ձևաչափական բնութագրիչների անհամաչափությունը, իսկ հովտի հատակային 

մասում նաև մշտական ջրահոսքի առկայությունն այն գլխավոր գործոններն են, որոնք 

պայմանավորում են ջրաջերմային հաշվեկշռի տարբերություններն ու ստեղծում 

ուրույն միկրոկլիմա: Վերջինս էլ` ձևավորելով կենսաէկոլոգիական յուրօրինակ 

պայմաններ՝ նպաստում է բուսականության տիպերի ու դրանց ֆլորիստական կազմի 

բազմազանությանն ու տեսակային հարստությանը:   

    Հայոց բնաշխարհի գեղատեսիլ անկյուններից մեկը՝ Ազատ գետի էրոզիոն 

տեկտոնական հովիտը գտնվում է երեք տարածքային միավորների կազմում: Գողթ և 

Գեղարդ գետերի վերնագավառն ընկած է Գեղամա, Ազատ գետի վերին և միջին 

հոսանքների ավազանը՝ Երանոս-Ուրծի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջաններում, իսկ 
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ավազանի Ազատի ջրամբարին հարող մասը գտնվում է Եղվարդ-Կոտայքի 

ենթաշրջանում: 

Ազատ գետի ջրհավաք ավազանի ֆլորայի և բուսականության ձևավորման վրա 

իր ազդեցությունն է թողնում Արարատյան հարթավայրի չոր, խիստ ցամաքային 

կլիման: Սակայն, կախված ռելիեֆի ձևաչափական առանձնահատկություններից, 

մասնավորապես լեռնալանջերի կողմնադրությունից՝ նկատվում են ջրաջերմային 

վարքի զգալի տարբերություններ, ինչը կանխորոշում է նաև հողագոյացման 

գործոնների բնույթն ու ինտենսիվությունը:  

Նկատենք, որ Ազատ գետի ջրհավաք ավազանն ունի խայտաբղետ 

հողածածկույթ: Ավազանի աջափնյա հովտալանջերին տարածվում են կրազերծված 

սևահողեր, մուգ շագանակագույն, շագանակագույն և բաց շագանակագույն, տեղ-տեղ 

կարբոնատային հողերը: Ձախափնյա հովտալանջերի հիմնական հողատիպերն են 

անտառային դարչնագույն կարբոնատային տափաստանացված, մուգ 

շագանակագույն և շագանակագույն, տեղ-տեղ կարբոնատային հողերը: Ազատի 

ջրամբարի աջափնյա բնատեղամասերը ծածկված են կիսաանապատային գորշ 

կարբոնատային հողերով (Սամվելյան Ն., Գասպարյան Ա., 2015): Ըստ Ա. Լ. 

Թախտաջյանի՝ Արարատյան գոգավորության ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանը, 

հետևաբար, նաև Ազատ գետի ավազանը գտնվում է Փոքրասիական, Հայկական և 

Իրանական ֆլորիստական մարզերի շփման կիզակետում, որոնք միավորվում են 

Ատրոպատենյան բուսաաշխարհագրական ենթապրովինցիայի կազմում 

(Թախտաջյան, 1946): Ընդհանուր գծերով, տարածաշրջանի բուսականությունը կրում 

է չոր կիսաանապատատափաստանային և ժայռաթփուտային բնույթ:  

Որպես հետազոտության հանգուցային տեղամասեր են ընտրվել Ազատ գետի և 

դրա վտակների ձախափնյա՝ Աղջկաբերդ կոչվող տեղավայրից մինչև Ազատի 

ջրամբար տարածվող հովտալանջերը, որոնք պատված են գիհու նոսրանտառներով՝ 

առավելապես Juniperus polycarpos և Juniperus oblonga տեսակների գերակայությամբ:  

         Գիհու նոսրանտառները սերտ պարադինամիկ կապերի մեջ են գտնվում 

Արարատյան գոգավորության բուսական քսերոֆիլ ֆորմացիաների հետ` դրսևորելով 

օշինդրային կիսաանապատների, հացազգատարախոտային և տրագականտային 

տափաստանների վերածման անցողիկ խմբավորումներ: Առանձնապես ցայտուն են 

արտահայված գիհու նոսրանտառների ֆրիգանայի վերածման սուկցեսիաների 

միջանկյալ փուլերը: Նոսրանտառների տեսակային կազմում առայժմ ցենոֆոնդ 

առաջացնողը բազմապտուղ ու երկարատերև գիհիներն են, բայց նվազ առատությամբ 

և թույլ վերաճով : 

 Հետազոտությունների մեթոդաբանական հիմքում դրվել են տեղանքի 

շրջատեղազննման (рекогносцировка), երթուղային դիտարկումների, հանգուցային 

տեղամասերի, լանդշաֆտային հանույթի, քանակական վերլուծության, թեմատիկ 

քարտեզների համադրման և քարտեզագրական մեթոդները: Դաշտային 
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դիտարկումների ընթացքում կիրառել ենք ստացված նյութի արձանագրման 

մատենաաղյուսակային ձևը:  

Հետազոտությունների մեթոդիկայիում առանձնահատուկ տեղ է հատկացվել 

ուսումնասիրվող բնատարածքի գիհու նոսրանտառների տեսակային կազմի, դրանց 

էկոլոգիական վիճակի գնահատման հիմնահարցերին և պահպանման 

միջոցառումների մշակմանը` հիմնված տարածքի լանդշաֆտային պլանավորման 

սկզբունքների  վրա:  

         Ազատ գետի ավազանի գիհու նոսրանտառներում մեր կողմից արձանագրվել  է 

165 ցեղերի և 52 ընտանիքների պատկանող բարձրակարգ անոթավոր բույսերի 261 

տեսակ: Կատարվել է գիհու նոսրանտառների ֆլորայի առաջատար ընտանիքների, 

ցեղերի և տեսակների բազմակողմանի վերլուծություն (Սամվելյան, Գասպարյան, 

2015, 2017): 

Ազատ գետի ավազանում զգալի է գիհու առանձին տեսակների (բազմապտուղ 

գիհի-Juniperus policarpos և երկարատերև գիհու – J. oblonga) ցրվածությունը 

ժայռախճային, հաճախ հողային ծածկույթից զուրկ լեռնալանջերին, որտեղ 

գերակշռում են ֆրիգանոիդ տիպի ֆիտոցենոզները: 

           Դաշտային երթուղային դիտարկումների միջոցով մեր կողմից իրականացվել են 

Ազատ գետի ավազանի գիհու նոսրանտառների կարգաբանական կազմի և 

բուսատեսակների կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունների  

ուսումնասիրություններ:  Ազատ գետի ավազանի գիհու նոսրանտառների ֆլորայի 

առաջատար ընտանիքների ու ցեղերի որոշ քանակական բնութագրիչներ 

ներկայացվում են ստորև (Աղյուսակ 1)․ 

 Աղյուսակ 1 

Գիհու  նոսրանտառների  ֆլորայի առաջատար ընտանիքները,  ցեղերն ու տեսակները 

N0                           Ընտանիքը Տեսակների 

քանակը 

Բաժինը

% 

Ցեղերի 

քանակը 

Բաժինը

% 

1. Asteraceae – 

աստածաղիկազգիներ 

28 11,5 20 12,1 

2. Poaceae – դաշտավլուկազգիներ 22 9,0 17 10,3 

3. Fabaceae – բակլազգիներ 18 7,4 7 4,2 

4. Scrophulariaceae – 

խլածաղկազգիներ 

18 7,4 6 3,6 

5. Cariophillaceae – մեխակազգիներ 16 6,5 8 4,8 

6. Apiaceae – նեխուրազգիներ 15 6,1 11 6,6 

7. Rosaceae – վարդազգիներ 13 5,3 9 5,4 

8. Lamiaceae – խուլեղինջազգիներ 12 4,9 9 5,4 

9. Valerianaceae – 

կատվախոտազգիներ 

12 4,9 2 1,2 
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10. Brassicaceae – կաղամբազգիներ 9 3,7 9 5,4 

           Ընդամենը 10  ընտանիք 

           Մնացած 42 ընտանիքները 

163 

98 

66,7 

33,3 

98 

67 

59 

41 

Ինչպես երևում է աղյուսակից՝ տեսակային առավել հարուստ կազմ ունի 

աստղածաղկազգիների ընտանիքը: Ֆլորայի հաջորդ առաջատար ընտանիքը 

դաշտավլուկազգիներն են: Աղյուսակի երրորդ և չորրորդ հորիզոնականները 

զբաղեցնում են բակլազգիների և խլածաղկազգիների ընտանիքները: Ֆլորայի տաս 

առաջատար ընտանիքները ներկայացված են 163 տեսակներով (ֆլորայի 66,7 %-ը), 

մնացած 42 ընտանիքները՝ 98  տեսակներով  (ֆլորայի 33,3 %-ը): Ներկայումս 

ծառահատումների, և հատկապես, բնական վերաճի նվազման հետևանքով 

գիհուտները տարեց-տարի կրճատվում են: Գիհու վերաճին խիստ կերպով 

խանգարում է նաև անասունների ականոն արածեցումը, որոնք խոտի հետ միասին 

շատ հաճախ ոչնչացնում են նաև գիհու մատղաշ տունկերը:  

  Ազատի կիրճի գիհուտային նոսրանտառներն իրենց թույլ մրցակցության 

պատճառով հարմարվել են ռելիեֆի ձևաբանական առանձնահատկություններին՝ 

առաջացնելով ծայրաստիճան խոցելի ու կազմալուծված ծառաթփային շարահարկ-

սինուզիա: 

Ինչպես արդեն նշվել է, ուսումնասիրվող բնատարածքի գիհու նոսրանտառները 

սերտ էկոդինամիկ փոխհարաբերության մեջ են գտնվում մի շարք քսերոֆիլ բուսական 

ֆորմացիաների հետ՝ դրսևորելով օշինդրային կիսաանապատների և հացազգա-

տարախոտային տափաստանների վերածման տարբեր անցողիկ խմբավորումներ: 

Առավելապես ցայտուն են արտահայտված գիհուտային նոսրանտառները ֆրիգանայի 

վերափոխման միջանկյալ փուլերը: Նոսրանտառների հիմքն առայժմ շարունակում են 

մնալ բազմապտուղ ու երկարատերև գիհիները, բայց արդեն ցածր առատությամբ և 

վերաճի բացարձակ բացակայությամբ: Այստեղ առկա են ֆրիգանոիդ բուսականության 

բազմաթիվ նոր տարրերի՝ Amigdalus fenzliana, Rhamnus pallasii, Pistacia mutica, Cerasus 

mahaleb, C. incana, Helithrisum armenium նորագոյացումներ, որոնք դրսևորում են 

արեալն ընդարձակելու ցենոտիկ մեծ ակտիվություն:  

Հարկ է նշել, որ հատկապես բարձր է գնահատվում գիհու նոսրանտառների 

ֆլորայի բնապահպանական նշանակությունը: Գիհու նոսրանտառները հիմնականում 

տեղակայված են մեծ թեքության լեռնալանջերին, որտեղ արիդ կլիմայական 

պայմաններում ակտիվ են գործում ֆիզիկական հողմահարման ու լանջային 

լիթոդինամիկ պրոցեսները՝ հողատարման, քարաթափման, սողանքային, էրոզիոն-

սելավային երևույթները: Դրա հետ մեկտեղ, տարածաշրջանը հայտնի է նաև բարձր 

սեյսմոակտիվությամբ: Շնորհիվ արմատային համակարգի բարձր կցվածության՝ 

գիհու ծառուտները նպաստում են լանդշաֆտի կայունությանը` որոշակիորեն 

նվազեցնելով հողի էրոզիայի, սողանքների, սելավների ուժգնությունն ու 

հաճախականությունը, հողագրունտների դինամիկ լարվածությունը: Արմատային 
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զարգացած համակարգը նպաստում է դրանց հարմարողականությանը 

անբարենպաստ հողակլիմայական պայմաններին, թույլ է տալիս գոյատևել նույնիսկ 

խիստ չոր, անբերրի և ժայռախճային գոյացություններով ծածկված 

բնատեղամասերում, և դրանով իսկ՝ մեծացնում գիհու նոսրանտառների 

հողապաշտպան ու հակաէրոզիոն նշանակությունը:  

Տեխնածին գործոնների հետզհետե խորացող ներգործության հետևանքները 

բնական էկոհամակարգերի ֆունկցիոնալ գործունեության, բիոտիկ կապերի 

խախտման, կենսամիջավայրի (բիոտոպի) էկոլոգիական լարվածության աճի, 

հետևապես նաև՝ կենսաբազմազանության նվազման լուրջ սպառնալիք են ստեղծում: 

Ազատի ավազանի գիհու նոսրանտառային բուսականության հարուստ ֆոնդը տարեց 

– տարի նվազում է ոչ բավարար պահպանության պատճառով: Ֆլորայի և 

բուսականության սուկցեսիոն փոփոխությունների հիմնական պատճառը, ինչպես 

նշվել է, հանդիսանում է մարդածին գործոնը: Կապված անթրոպոգեն տարաբնույթ 

ազդեցության հետ՝ Ազատ գետի ավազանում դիտվում է բնական էկոհամակարգերի, 

այդ թվում և՝ գիհու նոսրանտառների կենսաբազմազանության նվազում, տեղի են 

ունենում ֆլորայի տեսակային կազմի ու ֆունկցիոնալ-կառուցվածքային անցանկալի 

փոփոխություններ, ծառուտները կորցնում են բնական վերականգնման՝ 

ունակությունը, նվազում է դրանց արտադրողականությունը:       Անթրոպոգեն 

ազդեցության հետ մեկտեղ ռիսկային գոտում գտնվող գիհու նոսրանտառային 

էկոհամակարգերին սպառնացող գործոն է հանդիսանում նաև կլիմայի 

համամոլորակային փոփոխությունը: 
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The floristic composition of juniper sparse forests, ecological status and preservation 

issues one of the basic species of vegetation of the Azat River catchment basin are presented 

in the following article. 261 species of high-quality venomous plants have been registered in 

juniper springs that belong to 165 tribes and 52 families, the analysis of which is given in the 

textual description. The field baseline study carried out by our 2005-2017 semi-observation 

surveys in the upper and mid-stream basin of the Azat River became the initial theme of 

current work. 
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Իր մեծությամբ ՀՀ երկրորդ քաղաքը հանդիսացող Գյումրին գտնվում է 

հանրապետության հյուսիս-արևմուտքում՝ Շիրակի միջլեռնային գոգահովտի 

կենտրոնական հատվածում: Քաղաքը տեղադրված է 1530մ բացարձակ բարձրության 

վրա՝ Ախուրյան գետի հովտի ձախափնյա հատվածում:  

Բնական, սոցիալ-տնտեսական, էկոլոգիական և այլ պայմաններով Գյումրին 

տարբերվում է այլ բնակավայրերից: Քաղաքն ունի խիստ ցամաքային կլիմա, որտեղ 

գերակշռում են չորային, սակավաձյուն ձմեռները, բազմիցս ավերվել է 

երկրաշարժերից: 

 Ուսումնասիրելով Գյումրիի էկոլոգիական վիճակը՝ քաղաքի արտաքին տեսքը, 

քաղաքաշինության զարգացման պայմանները, հողապահպանության, 

աղբահանության, ջրամատակարարման խնդիրները, մաքրման կայանների 

աշխատանքը, համոզվեցինք, որ Գյումրիում մարդու գործունեությամբ   

պայմանավորված՝ տեղի է ունենում շրջակա միջավայրի  վատթարացում:         

Մինչև 1988թ. Գյումրի քաղաքը զբաղեցրել է 2883,7 հա տարածք, կանաչ գոտու 

մակերեսը կազմել է 504հա, որն էլ ունեցել է ոռոգման ցանց (էկոլոգիական տեղեկատու 

Գյումրիում գործող հասարակական և պետական կառույցների համար, Ե., 1999թ.): 

Տեղի ունեցած երկրաշարժի, էներգետիկ ճգնաժամի և տնտեսաիրավական սխալ 

գործունեության հետևանքով կանաչապատ տարածքները կրճատվել են 52,93%-ով, 

տուժել է նաև ոռոգման ցանցը (Հասարակության բնապահպանական իրազեկության և 

շահերի պաշտպանության տեղեկատու ուղեցույց,  Գ., 2008թ.):  

2013թ. Գյումրի համայնքի տարածքը կազմում է 4429հա, իսկ կանաչ 

զանգվածների և ծառատնկված վայրերի ընդհանուր մակերեսը քաղաքի 

սահմանագծում`447,6 հա (Գյումրի քաղաքի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ 

տարածքների կառավարման գործընթացների հանրային մոնիթորինգի արդյունքները, 
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2014թ):  Վերջին տարիներին Գյումրիում իրականացվել են կանաչապատման 

աշխատանքներ, սակայն կատարված աշխատանքների ծավալները չափազանց փոքր 

են և չեն կարող ապահովել քաղաքի ներկա էկոլոգիական պահանջները: Ըստ 

առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հաշվարկների 

յուրաքանչյուր քաղաքաբնակին անհրաժեշտ է 50մ2 քաղաքային կանաչ տնկարկ: 

2011թ. մարդահամարի տվյալներով Գյումրի քաղաքն ունի  121976 բնակչություն, և եթե 

նույնիսկ հաշվի չառնենք փողոցների անբարեկարգ լինելը և կիսափլված 

շինությունների առկայությունը, ապա քաղաքի բնակչության նորմալ 

կենսագործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 620հա կանաչ տարածք: 

 Մի քանի խնամված այգիների և պուրակների հետ մեկտեղ, քաղաքի բնակելի 

հատվածում գտնվող կանաչ տնկարկների մի զգալի մասն ավելի քան 20 տարի 

մատնված է անուշադրության, լրիվ ավերված կամ կիսաավերված վիճակում են, տեղ-

տեղ վերածված աղբակույտերի: Դրանց թվում են Բարեկամության զբոսայգին, 

Կոմերիտմիության այգին, Գյումրին հատող գետակների երկարությամբ ձգվող կանաչ 

տարածքները: Մերձքաղաքային սանիտարապաշտպանիչ գոտիները, 

ճանապարհային տնկարկները 1988թ-ից ի վեր գրեթե ամբողջությամբ հատվել են: 

Լուրջ խնդիր ենք համարում այն, որ հաճախ «մինչև բունը» էտվում են վտանգ 

չներկայացնող ծառերը: Փողոցային տնկարկներում զգալի մաս են կազմում փաստացի 

չկանաչապատված հատվածները, մայրուղիների մեծ մասի ծառապատման 

խտությունը խիստ անբավարար է, ծառուղիների հիմնական մասը ընդհատվող են կամ 

միաշար, որի արդյունքում նվազել է դրանց նշանակությունը:  

 «Մոնիթորինգ հանուն ապագայի» երիտասարդական նախաձեռնող խմբի 

կողմից 2014թ Գյումրիում անցկացված սոցհարցման արդյունքները ցույց են տվել, որ 

կանաչապատ տարածքների խիստ անբավարար քանակը պայմանավորված է 

կառավարման համակարգում որակյալ մասնագետների պակասով, պատկան 

մարմինների և բնակչության անտարբերությամբ, ոռոգման համակարգի 

բացակայությամբ, ոչ բավարար խնամքով, գիշերային ժամերին լուսավորվածության 

խնդրով, աղբամանների պակասով և այլն:  

Գյումրի քաղաքի համար լուրջ հիմնախնդիր է նաև ջրային ռեսուրսների 

պահպանությունը: Քաղաքի հարավում տեղակայված արդյունաբերական և 

կենցաղային կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանն արդեն 25 տարի է չի 

գործում և այժմ բոլոր հոսքաջրերը առանց մաքրման լցվում են քաղաքի տարածքով 

հոսող գետակներ`Ղոր-Ղոբի, Գյումրի և Չերքեզի-Ձոր, որոնք գործնականում վերածվել 

են բաց հոսող կոյուղու կոլեկտորների (Հասարակության բնապահպանական 

իրազեկության և շահերի պաշտպանության տեղեկատու ուղեցույց,  Գ., 2008թ.): 

Քաղաքում գոյություն ունեն մակերևութային ջրերի ջրահեռացման առանձին, 

ինչպես նաև քարե ջրթող խողովակների «Քարես» կոչվող հին (1820թ.) համակարգեր։ 

Կոյուղու այդ համակարգի բոլոր կոլեկտորները գրավիտացիոն են և հիմնականում 

հոսելով հյուսիսից դեպի հարավ` թափվում են քաղաքի մեջ («Շիրակ-Ջրմուղկոյուղի» 

ՓԲԸ, «Գյումրի քաղաքի տարածքի բնապահպանական և սոցիալական գնահատում», 

2017թ): Գյումրու կոյուղու ներկայիս համակարգը լավ կազմակերպված չէ, և 

ընդհանուր առմամբ այն չի սպասարկվում՝ բացառությամբ խցանումների 

առաջացման դեպքում հրատապ նորոգումների։  
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Անբավարար վիճակում է նաև քաղաքի ջրամատակարարման համակարգը: 

Ջրակորուստները հասնում են ահռելի չափերի, որի հիմնական պատճառը 

ջրատարների և ներքին ցանցի քայքայվածությունն է, չկան ջրահեռացման և  

դրենաժային համակարգեր, անձրևատարեր: Վերջին տարիներին մեծ աշխատանք 

կատարվեց գերմանական KFW բանկի կողմից, որը 2 փուլով ֆինանսավորեց և 

իրականացրեց Գյումրիում ջրագծերի, ջրատարների փոփոխման աշխատանքները, 

սակայն 3-րդ փուլը դեռ չի սկսվել և ամբողջական աշխատանքները  դեռ չեն 

ավարտվել:  

Գյումրի քաղաքի համար կարևոր ենք համարում նաև օդային ավազանի վիճակը: 

1999թ. քաղաքի շրջակա միջավայրում խիստ բարձր է եղել փոշու պարունակությունը 

կազմում է 2,03մգ/մ3, 2008թ. տվյալներով այն կազմել է 0,4մգ/մ3, իսկ 2017թ.՝  0,326 մգ/մ3, 

2018թ. փոշու քանակը ՍԹԽ գերազանցում է 2,2 անգամ (ՀՀ Շրջակա միջավայրի 

մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն, 2018թ.): Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, 

որ ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին տարեկան խտությունները չեն 

գերազանցել համապատասխան ՍԹԽ-ները: Օդի աղտոտման հիմնական 

աղբյուրներն են տրանսպորտը, փողոցների անբարեկարգ լինելը, մայթերի մեծ 

մասամբ բացակայությունը, անավարտ և կիսավեր շինությունները, կանաչ 

տարածքների անբավարար լինելը և մերձքաղաքային դաշտապաշտպան 

անտառաշերտերի բացակայությունը:  

Գյումրի քաղաքն ունի նաև սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանման խնդիր: 

Նրա հյուսիս-արևմտյան մասում` Ախուրյանի գետահովտում, գտնվում է գործող 

աղբավայրը, որն իր կառուցվածքով և տեղակայումով չի համապատասխանում  

սանիտարահիգիենիկ պահանջներին. պաշտպանված չէ սանիտարապաշտպանիչ 

գոտին` 1000մ,  ցանկապատով անջատված չէ, չեն տարանջատվում հատուկ 

վտանգավոր թափոնները: Այստեղ չկան աղբամանների կամ մեքենաների լվացման 

համար նախատեսված վայրեր: Աղբն այրվում է անգամ արևի ճառագայթներից:  

Վերջին 20-25 տարիների ընթացքում էական փոփոխությունների են ենթարկվել 

կոշտ կենցաղային թափոնների ծավալն ու բաղադրությունը: Ներկայումս կենցաղային 

թափոնների մեջ զգալի են թղթի, մետաղի և ապակու մնացորդները, որոնք կարելի է 

ենթարկել հումքի երկրորդային մշակման: 

2017թ. Գյումրիում «Կոմպաս» գիտահետազոտական, խորհրդատվական և 

կրթական կենտրոն» ՀԿ կողմից իրականացվել է «Մասնակցային մոնիթորինգ` հանուն 

որակյալ կոմունալ ծառայությունների Գյումրիում» ծրագիրը (Գյումրիում 

աղբահանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մոնիթորինգի զեկույց,  Գ., 

2017թ.): Ըստ այս մոնիթորինգի, չնայած աղբահանության և փողոցների 

լուսավորության ոլորտում որոշակի տեղաշարժերի, ակնկալվող արդյունքներն 

ակներև չեն: 

Մոնիթորինգի ընթացքում բացահայտվել է, որ աղբամանների քանակը 

հիմնականում փոքր է տվյալ տարածքում բնակչության խտությունից, ինչը շրջակայքի 

աղտոտվածության պատճառ է հանդիսանում: Աղբամանների մի մասը օգտագործման 

համար պիտանի չեն, մնացածը գտնվում են «լավ» կամ «նորմալ» վիճակում: 

Դիտարկված 169 փողոցներից մաքրվում են 41-ը, որոնք բոլորը կենտրոնական 
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փողոցներն են: Ոչ կենտրոնական փողոցներում սանիտարական մաքրման 

աշխատանքներ չեն իրականացվում: 

Ամփոփելով աշխատանքը` նշենք իրավիճակի բարելավման այն կարևոր 

միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են Գյումրի քաղաքի շրջակա միջավայրի  

պահպանության համար. 

 Մեծացնել կանաչապատ տարածքների քանակը, հատկապես քաղաքի 

կենտրոնական մասում, կիսակառույց թաղամասերի չկառուցապատված 

տարածքներում, մայթեզրերին, ստեղծել նրանց համար ոռոգման համակարգ, 

իրականացնել խնամք և սանիտարական մաքրում: 

 Ստեղծել կանաչ տնկարկների ռեեստր- տեղեկագիր, կառավարման պետական 

համակարգ` ներգրավելով որակյալ մասնագետների, նրանց և բնակչության 

պահանջով վերացնել պետական մարմինների անտարբերությունը: 

 Քաղաքային միջավայրի ազատ մակերեսներում կառուցել նոր ջրավազաններ, 

շատրվաններ, վերականգնել շարքից դուրս եկածները:  

 Կառուցել քաղաքի կեղտաջրերի մաքրման կայան: 

 Վերանորոգել և կառուցել նոր ջրահեռացման համակարգեր, հնարավորինս 

բարելավել քաղաքի կոյուղու համակարգը: 

 Ստեղծել կենցաղային թափոնների տարբեր տեսակների (թղթի թափոն, մետաղի և 

ապակու ջարդոն, պոլիէթիլենային թաղանթներ, պլաստմասսե շշեր) ընդունման 

կետեր: 

 Վերահսկելի դարձնել աղբահանության իրականացման հաճախականությունը, 

վերանայել աղբամանների տեղադրման վայրերը, դրանց քանակն ու տեղաբաշխումը: 

 Տեղական որոշումներով սահմանել աղբը չնախատեսված վայրերում թափելու և 

շինարարական աղբը կենցաղային աղբի համար նախատեսված աղբարկղերում 

թափելու համար տուգանքների համակարգ: 

 Մշակել «Գյումրու գետակների մաքրման ռազմավարություն» և ֆինանսական 

տարբեր աղբյուրներից հայթայթել միջոցներ այն իրականացնելու համար: 

 Բնակչության մոտ մեծացնել բնապահպանական մտածողությունը, տանել 

քարոզչական աշխատանքներ, պատրաստել տեղեկատու թերթիկներ և գովազդներ, 

կազմակերպել հեռուստաքննարկումներ:  

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Գյումրի քաղաքի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների կառավարման 

գործընթացների հանրային մոնիթորինգի արդյունքները, Զեկույց, Գյումրի, 2014թ. 

2. Գյումրիում աղբահանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մոնիթորինգի 

զեկույց,  Գյումրի, 2017թ. 

3. էկոլոգիական տեղեկատու Գյումրիում գործող հասարակական և պետական կառույցների 

համար, Երևան, 1999թ. 

4. ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն 

5. Հասարակության բնապահպանական իրազեկության և շահերի պաշտպանության 

տեղեկատու ուղեցույց,  Գյումրի, 2008թ. 

6. «Շիրակ-Ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ, ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, տեխնիկական և 
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հեղինակային վերահսկողություն, «Գյումրի քաղաքի տարածքի բնապահպանական և 

սոցիալական գնահատում», 2017թ:  

  

ABOUT THE PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OF GYUMRI CITY 

Candidate of geographical sciences, associate professor, G. R. Avetisyan 

ShSU, Gyumri, RA Gayane.avetisyan.5@mail.ru 

 

Following the earthquake in 1988, a very complicated ecological situation emerged in 

Gyumri, which is still having place. The city has more than two dozens of environmental 

problems today that do need urgent solution. They have a significant impact on the quality of 

the environment and health of population.  

In this article the most important environmental issues of Gyumri are highlighted that 

require immediate solution, in particular we have underlined the issues of green areas of the 

city, water supply and drainage, air basin, sanitary and hygienic condition, garbage disposal, 

as well as have proposed certain ways for the solution of those.                                                           
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Եղիազարյան Ա. Ա.,Մուրադյան Վ.Ս. 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան, armenuhieghiazaryan@gmail.com 

 

Լանդշաֆտի գեղագիտությունը ուսումնասիրում է բնական և անթրոպոգեն 

լանդշաֆտների գեղեցկությունը, գրավչությունը, ինչպես նաև գեղագիտական 

ընկալման և գնահատման առանձնահատկությունները (Николаев В.А, 2005): 

Լանդշաֆտը, իր վրա կրելով հասարակության կողմից որոշակի ճնշում, 

միաժամանակ ունի գեղագիտական պոտենցիալ և ակտիվ կերպով ազդում է մարդու 

էմոցիոնալ հոգեբանական կոմֆորտայնության վրա: Տարածքի  վրա ներկայիս 

անթրոպոգեն ազդեցության պայմաններում լանդշաֆտի գեղեցկության, գրավչության  

ու հատկապես կուսության  պահպանումը նպաստում է   բարոյապես առողջ 

հասարակության ձևավորմանը: Գեղեցկության և ներդաշնակության հարցերը 

մարդկանց միշտ հետաքրքրել են, ինչն էլ որոշում է մեզ շրջապատող միջավայրի և նրա 

լանդշաֆտների գեղագիտական հնարավորությունների ուսումնասիրման բարձր 

հետաքրքրությունը: Բացի այդ, լանդշաֆտի գեղագիտական հատկության 

գնահատման հիման վրա կարելի է ոչ միայն պատճառաբանել բնության տարբեր 

օբյեկտների պահպանության անհրաժեշտությունը, բացահայտել տարածքային 

միավորները, որոնք մարդկանց ներդաշնակ և հարմարավետ գործունեության 

հնարավորություն են տալիս, այլ նաև իրականացնել տնտեսական և ռեկրեացիոն 

ռացիոնալ գործունեություն: (Мотошина А., Вдовюк Л.,2013)  

Աշխատանքի նպատակն է գնահատել և քարտեզագրել Սյունիքի մարզի 

լանդշաֆտների գեղագիտական գրավչության աստիճանը ԱՏՀ-ի (աշխարհագրական 

տեղեկատվական համակարգեր) միջոցով: 
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Հաշվի առնելով Սյունիքի մարզի բնական պայմանների 

առանձնահատկությունները, Դ. Դիրինի (Дирин Д., Попов Е, 2010), և Կ.Էրինգիսի, Ա. 

Բուդրյունասի (Эрингис К., Будрюнас А, 1975) և  Ռենե Ֆորիի (Rene Fourie,2005) 

աշխատանքներում օգտագործված օբյեկտիվ գնահատման մեթոդիկաները, ինչպես 

նաև գեղագիտության մեջ ընդունված ներդաշնակության կանոնները,  մեր կողմից 

առանձնացվել և դասակարգվել են լանդշաֆտի գեղագիտական հատկության 

օբյեկտիվ գնահատման գործոնները, ինչպես նաև տրվել է դրանց գնահատման 

սանդղակը ( աղ. 1): 

Գնահատումը կատարվել է 0-5 բալային սանդղակով: Բալային գնահատումից 

բացի իրականացվել է նաև արժեքային գնահատում՝ փորձագիտական կշռային 

գործակիցների ընտրության միջոցով: Մասնավոր գնահատկանների ինտեգրացման 

արդյունքում ստացվել է լանդշաֆտի գեղագիտական գրավչության աստիճանը(ԼԳԳԱ)   

որոշող հետևյալ բանաձևը՝ 

ԼԳԳԱ  

 որտեղ  ……  - դիտարկվող գործոններն են բալերով, n-ը գործոնների 

թիվը,   ……..  - համապատասխան կշռային գործակիցները: 

 

Աղյուսակ 1 

Լեռնային լանդշաֆտների գեղագիտական գնահատման  գործոնները և սանդղակը 

Գնահատման գործոնները Բա

լ 

Կշռային 

գործակի

ց 

Ռելիեֆ Բացարձակ 

բարձրություն 

Մինչև 600մ 1 0.02 

600-1400մ 2 

1400-2200մ 3 

2200-3000մ 4 

3200մ և  ավեի 5 

Հորիզոնական 

մասատվածությու

ն 

(հեռավորությունը 

գետային և 

ձորակային 

ցանցից) 

Մինչև 200մ 2 0.025 

200-600մ 5 

600-1000մ 4 

1000-2000մ 3 

2000 և ավելի 1 

Ողղաձիգ 

մասնատվածությո

ւն 

 մինչև 400մ 1 0.025 

 400-600մ 2 

600-800մ 3 

800-1000մ  4 

1000մ  և ավելի 5 
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Մակերևույթի 

թեքություն 

մինչև 10 1 0.02 

10-20 2 

20-30 3 

30-40 4 

45 և ավելի 5 

Կողմնադրություն Հյուսիսային 1 0.025 

հս-արլ, հս-արմ 2 

արևմտյան, արևելյան 3 

հվ-արլ, հվ-արմ 4 

Հարավային 5 

Բուսականությու

ն 

Բուսականության 

տիպ 

Ֆրիգանոիդ 1 0.05 

Տափաստանային 2 

Քսերոֆիլ նոսրանտառ, 

մարգագետնատափաստ

ան 

3 

Ցածր ալպյան 4 

Անտառային, ալպյան 

գորգեր 

5 

NDVI 

(բուսածածկի 

տարբերության 

նորմալացված 

գործակից) ըստ 

տիեզերական 

լուսանկարների 

-1-0 1 0.06 

0-0,2 2 

0,2-0,4 5 

0,4-0,8 4 

0,8  և ավելի 3 

Բնական 

հատուկ 

օբյեկտների 

առկայությունը  

և որակը 

Ջրային օբյեկտներ Լճեր 5 0.07 

Գետեր 5 0.055 

Ջրվեժ 5 0.055 

Ձնային բծեր 5 0.04 

Լեռնագրական 

օբյեկտներ 

Լեռնագագաթներ, 

հրաբխային կոներ 

5 0.06 

Ապարային 

մերկացումներ 

5 0,06 

 Բնության հատուկ 

պահպանվող 

տարածքներ 

Արգելոց 5 0,07 

Արգելավայր 4 

Ազգային պարկ 3 

Պատմամշակութային և 

գեղագիտական 

5  

0.06 
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Անթրոպոգեն 

օբյեկտների  

առկայությունը 

Դրական 

աղդեցություն 

ունեցող օբյեկտներ

նշանակության 

ճարտարապետական 

ընդգծվածության օբյեկտ 

 Ջրամբար 5 0.06 

Ջրանցք 5 0.04 

Բացասական 

ազդեցություն 

ունեցող օբյեկտներ

Լեռնահանքային 

արդյունաբերության 

կետեր 

-5 0.055 

Արդյունաբերական 

թափոնատար 

-5 0.055 

Ջրաէներգետիկ հանգույց -5 0.04 

Բնակավայր գյուղ -3 0.055 

քաղաք -5 

Ընդհամենը    1 

Համադրումը կատարվել է ArcGIS  ծրագրային միջավայրում՝ օգտագործելով 

Weighted Sum ֆունկցիան: Առաջին հերթին կատարվել է բոլոր տվյալների 

ֆորմատային նույնացում, վեկտորային ֆորմատից փոխադրում ռաստերային 

ֆորմատի (feature to raster), որից հետո ատրիբուտային տվյալների 

վերադասակարգում (reclassification): ԼԳԳԱ-ի ցուցանիշները դասակարգվել են ըստ 6 

դասերի, որոնցով էլ կազմվել է Սյունիքի մարզի լանդշաֆտների գեղագիտական 

գրավչության աստիճանը  ցույց տվող քարտեզը (նկ.1): 

Առավել գրավիչ և գրավիչ տարածքները համապատասխանաբար զբաղեցնում են 

Սյունիքի մարզի տարածքի 8,3% և 20,4%-ը, անհրապուրիչ և ավելի շատ 

անհրապուրիչ, քան գրավիչ տարածքները 0,3% և 4.2%-ը ; Ամենից մեծ տարածում ունի 

ավելի շատ գրավիչ, քան անհրապուրիչ դասն ընդգրկած տարածքները (38.4%): 

Քարտեզի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առավել գրավիչ են Սյունիքի 

կենտրոնական շրջանների լանդշաֆտները՝ Շիկահողի արգելոցի  լայնատերև 

անտառներով պատված ողջ տարածքը, Մեղրի գետի վերին հոսանքի  խիտ 

բուսազանգվածով մարգագետինները, Զանգեզուրի արգելավայրի, Ողջի գետի 

ավազանի ժայռոտ տարածքներն ու քարափները: Հյուսիսային շրջաններում առավել 

բարձր գեղագիտական արժեք ունեն հրաբխային կոների և բարձրադիր լճերի 

հարակից լանդշաֆտները: Առավել գրավիչ են Ողջի և Որոտան գետերի կիրճերը, 

Տաթևի սարավանդը, Գորիս գետի   վերին հոսանքի թեք ու մասնատված 

գետահովտային լանջերը: 

 Սյունիքի հյուսիս-արևմուտքում  գրավիչ են ջրամբարների ափամերձ 

հատվածները, Որոտան գետի վերին հոսանքի մարգագետնատափաստանները, 

Սիսիան գետի վերին հոսանքի անտառատափաստանները: 
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 Անհրապուրիչ են մարդու ազդեցությամբ ամբողջովին ձևափոխված 

լանդշաֆտները, փոքր բուսազանգվածով միօրինակ տափաստանային 

լանդշաֆտները,  և Մեղրու տարածաշրջանի որոշ հատվածներ։  

 
Նկար 1: Սյունիքի մարզի լանդշաֆտների գեղագիտական հատկության օբյեկտիվ 

գնահատման քարտեզ 

 Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ Սյունիքի մարզի տարածքի մեծ մասը 

գրավում են գեղագիտական բարձր արժեք և ներուժ ունեցող լանդշաֆտները, որոնք 

պետք է պահպանել, անհրաժեշտության դեպքում էլ՝ օգտագործել որպես ռեկրեացիոն 

ռեսուրս, հարստացնելով գեղագիտական նշանակություն ունեցող օբյեկտներով։ 
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The article is devoted to the analysis of an objective aesthetic estimation for the 

landscapes of Syunik region. The specific group of factors of an aesthetic estimation of 

mountain landscapes is presented considering the geographical features of Syunik region and 

methods of several authors to an objective estimation. By results of research the corresponding 

map of aesthetic appeal for landscapes of Syunik region 
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ՏԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ (ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ  

ԴԱՇՏԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

Հովհաննիսյան Ն., Վարդանյան Թ. 

ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան, narekhovhannisyan.ysu@gmail.com, tvardanian@ysu.am 

 

Աշխատանքում ուսումնասիրվել և վերլուծվել են Արարատյան դաշտում 

տեղակայված թվով 5 օդերևութաբանական կայանների և դիտակետերի (Արարատ, 

Արտաշատ, Արմավիր, Երևան-Ագրո, Արաբկիր) բազմամյա դիտարկումների շարքերը, 

որոնք ընդգրկում են 1966-2015թթ (50 տարի): Դիտարկման շարքի նման 

երկարությունը թույլ է տալիս արժանահավատ հետևություններ և եզրակացություններ 

անել այս կամ այն օդերևութաբանական երևույթի ռեժիմի և ընթացքի մասին, ինչպես 

նաև բացահայտել ներկա միտումներն ու օրինաչափությունները և հնարավորության 

դեպքում կանխատեսել սպասվելիք փոփոխությունները: Այստեղ մասնավորապես 

վերլուծվել են այն ժամանակահատվածի միջին տարեկան ջերմաստիճանները և 

տեղումները, որի ընթացքում միջին ամսական ջերմաստիճանները բարձր են եղել 

+100C-ից. Արարատյան դաշտում այդ ժամանակաշրջանը հիմնականում համընկնում 

է օրացույցային ապրիլից հոկտեմբեր ամիսների միջև ընկած ժամանակահատվածի 

հետ, որն էլ պայմանականորեն կարելի է կոչել վեգետացիոն սեզոն:  

Հոդվածում փորձ է արվել կլիմայական բաղադրիչի հետ համադրել նաև 

գյուղատնտեսական (ագրոնոմիական) բաղադրիչը տվյալ դեպքում խաղողի 

բերքատվության միջին տարեկան ցուցանիշը միևնույն տարածքի համար, սակայն 

փոքր-ինչ ավելի սակավ տարիներ ընդգրկող ժամանակահատվածի համար, այն է 

2004-2016թթ: Արարատյան դաշտի խաղողի բերքատվության ցուցանիշը ստացվել է 

Արարատի, Արմավիրի մարզերի և Երևան քաղաքի բերքատվության ցուցանիշների 

գումարից:  

Վերլուծելով Հայհիդրոմետի տրամադրած դիտարկումների շարքերը կարելի է 

հանգել այն եզրակացության, որ ընդհանուր առմամբ Արարատյան դաշտում վերջին 
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50 տարվա ընթացքում վեգետացիոն ժամանակահատվածի գումարային 

ջերմաստիճաններն ունեն աճի միտում, որոնք որոշ կայաններում ավելի կտրուկ են 

արտահայտված որոշներում էլ՝ ավելի մեղմ (նկ. 1): Տեղումները հիմնականում 

նվազման միտում են դրսևորել: Դիտարկելով կառուցված գրաֆիկներին ակնհայտ 

երևում է, որ բոլոր հինգ կայաններում ջերմաստիճանի ակնհայտ աճ է դիտվել (նկ. 1)։ 

Արարատ օդկայանում տվյալ ժամանակահատվածի համար բացարձակ 

նվազագույն գումարային ջերմաստիճան դիտվել է հեռավոր 1967թ-ին՝ 132,90C, իսկ 

առավելագույն՝ 1989թ-ին` 151,70C, տատանման լայնույթը կազմել է 18,80C։ Արտաշատ 

կայանում համապատասխանաբար 1967թ-ին գրանցվել է 125,70C, իսկ 2006թ-ին՝ 

147,60C։  
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Նկ. 1 Օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների փոփոխությունների դինամիկան 

Արարատյան դաշտի մի քանի օդկայաններում (ըստ Հայպետհիդրոմետի տվյալների) 

 

Երևանագրոում գրանցել է հետևյալ ցուցանիշները՝ 1991թ-123,00C և 2006թ-

150,10C։ Արմավիր օդերևութաբանական կայանում նվազագույն և առավելագույն 

տվյալները հետևյալն են՝ 1967թ-124,60C  և 1989թ-149,40C: Արաբկիր օդ․կայանում 

դրանք հետևյալ տեսքն ունեն՝ 1992թ-120,40C և 2015թ-148,20C: 

Տեղումների դինամիկան զրոյին մոտ է, այսինքն էական փոփոխություն չի 

դիտվել սակայն թույլ աճ գրեթե բոլոր կայաններում նշմարվում է (նկ. 1): 

Աշխատանքում փորձ է արվել բացահայտել խաղողի բերքատվության 

հնարավոր կապը Արարատյան դաշտում 2004-2016 թթ դիտված գումարային 

ջերմաստիճանների հետ։ Ինչպես տեսնում ենք կապը շատ թույլ է և հետևաբար չենք 

կարող անել որևէ հստակ և հուսալի եզրակացություն (նկ. 2): 
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Նկ. 2 Խաղողի բերքատվության հնարավոր կապը Արարատյան դաշտի վեգետացիոն 

շրջանում դիտված 2004-2016 թթ գումարային ջերմաստիճանների հետ 

 

Նույն մեթոդով դիտարկվել են նաև Արարատյան դաշտի նույն 

ժամանակահատավածի գումարային տեղումների և խաղողի բերքատվության միջև 

եղած հնարավոր կապը, սակայն այստեղ կապ բոլորովին չի հայտնաբերվել, դա է 

վկայում նաև կոռելացիայի գործակցի չափազանց ցածր արժեքը՝ r=0,0016 (նկ. 3): 

 
Նկ. 3 Խաղողի բերքատվության հնարավոր կապը Արարատյան դաշտի վեգետացիոն 

շրջանում դիտված 2004-2016 թթ տեղումների հետ 

 

Ստորև ներկայացված է Արարատյան դաշտի վեգետացիոն 

ժամանակահատվածի ջերմաստիճանների և տեղումների կապի գրաֆիկը, որում 

կարելի է նշմարել թույլ կապ, որը սակայն այդքան էլ հուսալի չէ (նկ. 4): 
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Նկ. 4 Արարատյան դաշտի վեգետացիոն շրջանում դիտված 2004-2016 թթ 

գումարային ջերմաստիճանների կապը տեղումների հետ 

 

Վերջին տասնամյակում խաղողի բերքատվությունը աճ է արձանագրվել, ընդ 

որում առավել բարձր ցուցանիշ գրանցվել է 2015թ-ին՝ 2666209ց, իսկ 2016թ-ը, ի 

հակառակ վերջինիս, աչքի է ընկել նվազ բերքատվությամբ: Ցածր բերքատվությամբ 

առանձնանում են նաև 2004 և 2005թթ, համապատասխանաբար 1402071ց և 1341806ց 

բերքի գումարային արժեքներով: 

 
Նկ. 4 Խաղողի բերքի դինամիկան Արարատյան դաշտում 2004-2016 թթ [1] 

 

Այսպիսով, վերլուծելով աշխատանքը կարելի է եզրակացնել, որ Արարատյան 

դաշտում ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում խաղողի բերքատվությունը 

մեծապես կախված չի եղել ջերմաստիճանից և տեղումներից, ինչին իր հերթին 

նպաստել է ոռոգովի խաղողագործությունը, որը մասնավորապես նվազագույնի է 

հասցրել տեղումների գործոնը։ 
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PRECIPITATION CHANGES DURING THE VEGITATIVE PERIOD (CASE STUDY: 

ARARAT VALLEY) 

Hovhannisyan N., Vardanyan T. 

Yerevan State University, Yerevan, Armenia, tvardanian@ysu.am 

Abstract 

In the artice the long-term observations of temperature and precipitation changes have 

been analyzed for 5 meteorological stations in the vegetative period. We have attempted to 

find correlation between the grape harvest and above mentioned meteorological features. 
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Ландшафты котловины за долгую историю заселения территории претерпели 

определенные изменения. В котловине осадков выпадает меньше, чем за ее пределами, 

в остальной части горных ландшафтов в следствие особенностей рельефа. В котловине 

более представлены фриганы и фриганоиды, шибляки, горные степи, хотя на 

циркуляционных склонах имеются и фрагменты лесов. Определенную роль выполняют 

Боковой и другие хребты, защищающие котловины от других, менее влажных 

воздушных масс. Из-за таких отличительных характеристик некоторыми 

исследователями котловина называется аридной. Снежный покров в котловине 

появляется во второй половине ноября и исчезает в апреле. Со склонов гор снег 

сдувается, он накапливается в долинах и ущельях. Снежный покров держится 100 дней, 

а высокогорье – 200. Толщина снежного покрова достигает 20 – 45 см. 

Становление форм рельефа Итум-Калинской котловины проходило в условиях 

энергичных восходящих движений и быстрого эрозионного расчленения. Развитые 
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здесь водораздельные гряды (части, образующие характерные контрфорсы) находятся в 

закономерном единстве с эрозионными долинами, борта которых, как правило, еще не 

осложнены склоновыми процессами. Чрезвычайно интенсивно проявляются вблизи 

снеговой линии нивальные процессы, ведущие к образованию узких осыпных желобов 

(кулуаров) и мощных осыпей, покрывающих горные склоны. 

Наибольший удельный вес сельскохозяйственных ландшафтов котловины 

составляют естественные пастбища и сенокосы.  В отличие от мелких и раздробленных 

пахотных участков естественные кормовые угодья представляют собой компактные 

массивы, которые разделяют леса, горные реки и ручьи, овраги и балки. Расположены 

кормовые угодья в долинах, в балках, среди лесных массивов, на склонах разной 

крутизны. Естественные пастбища и сенокосы лесостепной зоны в настоящее время 

удовлетворяют потребность общественного скота и животных, находящихся в 

индивидуальном секторе, в грубых кормах. При рациональном использовании этих 

кормовых угодий на них можно содержать в 3-3,5 раза больше скота, чем содержится 

здесь в настоящее время. На протяжении десятков лет для улучшения травостоя горных 

кормовых угодий  не проводится никаких мероприятий (Байраков и др., 2006).  

Котловина изолирована географически, что говорит о его реликтовости, а также, 

что район - рефугиум. Особенности района отмечены при рассмотрении пояса 

феоксерофитов. Растительность котловины своеобразна. Ксерофитная растительность 

обусловлена малым небольшим количеством атмосферных осадков, большим 

количеством солнечных дней, а следовательно, большей, чем на прилегающих хребтах, 

испаряемостью. Она не похожа на растительность субальпийских лугов и лесного пояса. 

Предполагают, что ксерофитные группировки аридных котловин остались от прошлых 

ксеротермических эпох. Заросли колючих астрагалов покрывают большую часть склонов 

южных экспозиций всех котловин. 

Разнообразие ландшафтных условий и ресурсов котловины создало предпосылки 

для различных направлений хозяйственной деятельности, отличающихся по типу 

воздействия на ландшафтную среду. Ее образование имеет длительную историю 

(начиная с древних поселений I тысячелетие до н.э.) и трансформировалось при 

изменении типов хозяйствования во времени. Особый интерес вызывает террасирование 

горных склонов вайнахами в средние века с целью увеличения площади пахотных земель 

и, одновременно - замедления на склонах эрозионных процессов. Террасирование 

склонов гор было широко распространено в долинах рек, в заселенных котловинах.  
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Рис.1 Космический снимок котловины 

 

В результате длительного и бессистемного использования горных пастбищ 

травостоя многих массивов изрежены и имеют в своем составе большое количество плохо 

поедаемых и непоедаемых животными растений. Это относится главным образом к 

травостоям пастбищ нижних поясов гор - горного степного и субальпийского, где летом 

и зимой концентрируется основное поголовье сельскохозяйственных животных. В 

травостое этих пастбищ .большое распространение получили ядовитые и сорные 

растения, которые снижают ценность кормовых угодий в связи с изреживанием 

травостоя. Вследствие перетравления легкодоступных кормовых угодий и истребления 

больших массивов лесов в горно-степном и субальпийском поясах резко усилилась 

водная эрозия.  Известно, что на лугах, расположенных на склонах, мощная корневая 

система многолетних трав формирует в верхнем слое почвы дерн, защищающий почву 

от водной и ветровой эрозии. На сильно обитых перетравленных лугах развиваются 

главным образом низкорослые травы. Дерн разрушается, усиливаются эрозионные 

процессы почвенного слоя. Эродированные почвы низко-плодородные из-за 

прогрессирующего снижения запасов гумуса, азота и других питательных веществ 

(Гакаев, 2015). 

В Итум-Калинской котловине происходит небольшое сокращение 

растительности. Из-за чрезмерной вырубки лесов ухудшается гидрологический режим. 

Немаловажную роль в защите пастбищ от ветровой эрозии, увеличении их 

продуктивности, улучшении микроклимата, улучшении урожайности, играют защитные 

лесные полосы.  Рододендрон кавказский в условиях типа достигает максимального 

роста, развивается лучше чем в чистых зарослях субальпийского пояса. 

Наиболее распространенными экзогенными процессами в Итум-Калинской 

котловине  являются селевые процессы, оползни, осыпи, проявление карста. 
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Формирование селей в высокогорных ландшафтах обусловлено сочетанием 

геологических, климатических и геоморфологических условий: наличием 

селеформирующих грунтов, источников интенсивного обводнения этих грунтов, а также 

геологических форм, способствующих образованию достаточно крутых склонов и русел. 

В большинстве, формируются грязекаменные потоки. По руслам основных рек проходят 

наносоводные сели. Питание селей - дождевое. Возникновение селей в ландшафтах 

может быть связано также и с интенсивным снеготаянием. На некоторых участках 

формированию селей препятствует сильная дренированность территории, 

обусловленная закарствованностью известняков, и залесенность склонов (Гакаев, 2016). 

Высокая дисперсность глинистых пород района, их гидрослюдистый состав и 

физико-химические особенности обуславливают то, что под влиянием различных 

природных и искусственных  факторов структура, состояние, а вместе с тем 

деформационные характеристики пород легко изменяются в неблагоприятном 

направлении.  Сил внутреннего трения и сцепления пород оказывается уже 

недостаточно для сохранения устойчивого положения на склоне. Из этого следует, что 

названные выше особенности состава , состояния и свойств пород района, являются 

одними из важнейших факторов, обуславливающих развитие оползней. 

В бассейне р. Аргун в пределах Северо-Юрской депрессии, которая здесь почти 

не выделяется в рельефе, оползневые процессы развиты широко, но территория слабо 

освоена и  непосредственно объектам и коммуникациям оползни не угрожают. Однако 

они активно поставляют рыхлый материал для селевых потоков и русел. Характерным 

является то, что смещение крупных оползневых блоков происходит с вращением. 

Поэтому на ступенчатом склоне много запрокинутых  оползневых площадок и котловин  

Малозатронутыми оползневыми процессами остались  узкие водораздельные 

участки между крупными балочными и речными системами, а также некоторые участки 

высоких террас, сложенных галечниками. Ввиду того, что целый ряд факторов 

регионального характера (неотектонические поднятия, эрозия, сейсмичность) 

продолжают интенсивно влиять на рельефообразующие процессы в настоящее время, в 

естественных условиях не наблюдаются стабилизации оползней.  

 

ЛИТЕРАТУРА 1. Гакаев Р.А., Даукаев А.А. Геолого-геоморфологические условия формирования оползней в горной Чечне // Теория и методы современной геоморфологии. XXXV Пленум Геоморфологической комиссии РАН. Симферополь: Эльиньо, 2016. С. 153-157. 2. Гакаев Р.А., Даукаев А.А. Геоморфологическая характеристика оползней горных районов Чеченской Республики и сезонная динамика их проявления // Геоморфологические ресурсы и геоморфологическая безопасность: от теории к практике. Всероссийская конференция. М.: Макс пресс, 2015. С. 67-70. 3. Чеченская республика: Природа, экономика и экология / Байраков И.А. и др. Грозный.: Изд-во ЧГУ, 2006. С.210. 



59 
 
 

 

ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛАНДШАФТАХ ИТУМ-

КАЛИНСКОЙ МЕЖГОРНОЙ КОТЛОВИНЫ 

Abstract 

The paper gives a description of the landscapes of the Itum-Kalins depression, examines 

exogenous processes in the landscapes of the basin and describes the relationship of factors 

provoking geological processes in the basin. 
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Высокогорные экосистемы Карачаево – Черкесии (Приэльбрусья), как и всего 

Центрального Кавказа, издавна были населены и являлись объектом антропогенного 

воздействия, использовались в качестве сенокосов и пастбищ, которому способствовал 

уникальный, богатый и чрезвычайно разнообразный растительный мир республики. 

Продолжавщееся веками нагрузка на горно-луговые ландшафты привело их к 

антропогенной трансформации, к обеднению видового состава и упрощению структуры 

их экосистем. Нерациональное использование горных лугов в течение длительного 

времени, неумеренный выпас скота привело  к истощению и засорению угодии, местами 

превратило их в бросовые земли, ухудшилось плодородие, нарушилась дернина, 

почвенный покров, создались условия для усиления эрозионных процессов (Ерижев, 

Хакунов, Тамов, 1998). Состояние горных лугов оценивалось как кризисное.  

В связи с ликвидацией колхозов и совхозов в 90-е годы прошлого столетия 

снизилось количество крупного рогатого скота и овец от летнего выпаса, освободились 

громадные территории горных лугов, в том числе и горные пастбища плато Бийчесын. 

В связи с этим произошло естественное восстановление видового богатства флоры лугов 

Бийчесына. Однако, оценка современного состояния горно-луговых ландшафтов не 

проводилось, также как и определение причин естественного восстановления горных 

лугов региона. Поэтому изучение биоразнообразия горно-луговых ландшафтов, оценка 

их экологического состояния, установление причин естественного восстановления 

растительного покрова  и мониторинг природоохранных мероприятий остаются 

актуальными. 

Плато Бийчесын представляет собой возвышенное плоскогорье, высотой 2000-2500 

м, имеющее 40-50 км в поперечнике и довольно крутые склоны, обрывающиеся до 700 

м. Сенокосы и пастбища занимают 35, 8 тыс. га. Антропогенная освоенность в 1990 году 

составила 85%.  
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В советские годы на плато функционировали молочные фермы, маслосырзавод, 

молокопровод, было проведено электричество. Сейчас там ничего нет, но есть 

прекрасные восстановленные пастбища с сенокосами, грунтовая дорога (50 км), которая 

ведет к подножию Эльбруса.  

Главными воротами на плато Бийчесын является перевал Гум-Баши (2144 м), 

которые туристы называют «Царскими воротами» к самому величественному Эльбрусу, 

через не менее грандиозное плато Бийчесын. По линии Гум-Баши - плато Бийчесын - г. 

Эльбрус проходит граница Центрального и Западного Кавказа, она является также 

естественным водоразделом бассейнов Черного и Каспийского морей, представляет 

собой  западный участок Приэльбрусья.  

Становится Бийчесын все популярнее среди поклонников красивых пейзажей, 

чистого воздуха, горно-лыжного спорта (горно-лыжный комплекс «Мара» на Гум-Баши), 

верховой езды на лошадях карачаевской породы, которые идеально приспособлены к 

сложному кавказскому рельефу. 

Материалы и методы исследования. Горно-луговые ландшафты плато Бийчесын в 

разные годы изучались Шальневым В.А. 1996), Ерижевым К.А. (1998), Дзыбовым Д.С. 

(2003), Гуня А.Н. (2010), Джанибековой Х.А. ( с 2010 -го года), также многолетние 

полевые исследования проводятся студентами естественно-географического факультета 

КЧГУ им. У.Д.Алиева (г. Карачаевск, КЧР), под руководством доцента Джанибековой 

Х.А. В 2018 году наши исследования охватили субальпийские экосистемы плато 

Бийчесын, подверженные пастбищному воздействию. Применялся системный метод 

физико-географического и ботанического описания по маршрутам и опорным точкам. 

Исследования проводились на высотах от 2000 по 2500 м. на пяти полигонах с 

условными названиями «Луг». Ниже приведены результаты полевых исследований 

(табл.1) 

Таблица 1.  

Биоразнообразие высокогорных лугов плато Бийчесын 

 

Пун

кты 

Высот

а над 

ур. 

моря 

(м) 

 

Видовое разнообразие 

Злаково-осоковые Бобовые Разнотравье 

Луг 

1 

 

от190

0-

до210

0 м 

Полевица плосколистная, 

овсяница приземистая, 

луговая  и Воронова, 

душистый колосок, осока 

низкая, кострец пестрый, 

вейник тростниковидный, 

осока низкая, щучка 

Клевер 

альпийский, 

луговой и 

сходный, 

ледвянец 

кавказский 

Тысячелистник обыкновенный, 

лютик горный и кавказский, 

манжетка кавказская и жесткая, 

ясколка пурпурная, фиалка горная, 

горечавка джимильская, бодяк 

корнеголовый, тмин кавказский, 

горец мясокрасный, колокольчик 

холмовой 
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дернистая, тимофеевка 

степная и луговая 

Луг 

2 

 

от 

2100-

до 

2300 м 

Белоус торчащий, щучка 

извилистая и дернистая, 

калерия кавказская, 

кострец пестрый, овсяница 

скальная и приземистая, 

овсец аджарский, ожика 

ложносудетская и 

скученноцветковая, осока 

заячья и печальная, 

полевица плосколистная,  

Клевер 

волосистогол

овый, 

ползучий и 

сходный, 

лядвенец 

кавказский 

Бодяк крупноголовый, вероника 

горечавская, горец мясокрасный, 

горечавка джимильская, ежа 

сборная, колокольчик холмовой, 

Кульбаба шершавоволосистая, 

лапчатка прямостоячая, лютик 

горный, кавказский, манжетка 

кавказская, жесткая, незабудка 

прятная, одуванчик смешиваемый, 

очанка черешковая, тмин 

кавказский, скабиоза кавказская, 

ясколка дернистаяи и пурпурная, 

подорожник скальный, первоцвет 

Рупрехта, минуарция Норманна 

Луг 

3 

От 

2300-

до 

2400 м 

Щучка извилистая, 

душистый колосок, 

калерия кавказская, 

кострец пестрый, овсец 

пушистый, овсяница 

Воронова и скальная, 

Ожика скученноцветковая 

и низкая, полевица 

гигантская,  

Клевер 

ползучий и 

сходный, 

лядвенец 

кавказский, 

горошек 

мышиный 

Бодяк корнеголовый, василек 

бледножелтый, вероника 

горечавковая, гентианелла 

Биберштейна, лютик горный и 

кавказский, манжетка кавказская и 

жесткая, минуария черкасская, 

незабудка приятная 

Луг 

4 

От 

2400- 

до 

2500 м 

Щучка дернистая и 

извилистая, душистый 

колосок, калерия 

кавказская, кострец 

пестрый, овсец аджарский 

и пушистый, овсяница 

Воронова, луговая, 

приземистая и скальная, 

ожика скученноцветковая, 

осока низкая и печальная, 

полевица гигантская и 

плосколистная 

Горошек 

мышиный, 

клевер 

волосистогол

авый, 

ползучий и 

сходный, 

лядвенец 

кавказский 

Вероника горечавкавая, василек 

бледножелтый, бодяк 

конеголовый, горец мясокрасный, 

горечавка джимильская, 

колокольчик холмовой, кульбаба 

шершаволистная, лютик горный, 

манжетка жесткая и кавказская, 

мытник Норманна и сжатый, 

ясколка пурпурная и дернистая, 

первоцвет крупночашечковый, 

подорожник скальный, очанка 

черешковая 

 

Луг 1 расположен на высотах от 2000 до 2100 м, на северном уклоне плато. Здесь 

господствуют разнотравно-злаковые луга. Видовой состав этого участка довольно 

однообразный и средней высоты (до 50 см). На северных склонах развиты разнотравно-

вейниковые луга. Господствуют костер пестрый, овсяница пестрая, полевица 

плосколистная, вейник тростниковидный, осока низкая. Скоплениями встречаются 

разные виды клевера. Эти угодья плато до высоты 2100 м являются сенокосными. 
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Луга 2 и 3 расположены на высотах от 2100 до 2400 м. Эта область оценена нами 

как злаково-разнотравным. Злаки занимают верхние участки холмов с бедной почвой. На 

северных склонах преобладают разнотравно-вейниковые луга, на южных склонах - 

пестрокострово и пестроовсяницевые луга. Угодья пастбищные. 

Луг 4 расположен на высотах от 2400 до 2500 м. Растительность невысокая. 

Многие северные склоны не имеют проективного покрытия. Южные экспозиции 

занимают пестрокостровые злаки - лучшие высококачественные корма угодья. 

Плоскогорья и вершины холмов занимают осоковые и клевер седоватый. 

Луг 5. Альпийский пояс представлен низкорослой альпийской растительностью. 

Пояс не имеет широкого распространения из-за отсутствия сплошных горных массивов 

с отметками более 2600-2700 м.  

Выводы: 

1. Исследованиями установлено, что растительность горно-луговых ландшафтов 

плато Бийчесын довольно однообразна на всех высотных полигонах. Основу ландшафта 

составляют злаковые, где доминирующими видами являются костер пестрый, овсяница 

пестрая, полевица плосколистная, вейник тростниковидный, которые на различных 

высотах имеют различные сочетания, образуя главный фон субальпийских лугов. На 

богатых почвах больше представителей разнотравья, наиболее ценные и хорошо 

поедаемые скотом ежа сборная, мятлики-альпийский, луговой и др. Плохо поедаемое 

скотом разнотравье имеет широкое распространение: горечавка кавказская, лютики, 

вероника горечавковая, подорожники, крапива, бодяк корнеголовый и т.д. Бобовые 

представлены повсеместно, в основном несколькими видами клевера и лядвенцем 

кавказским. Иногда встречается и горошек мышиный. На заболоченных местах 

встречаются целые поляны белоуса торчащего и щучки дернистой.  

Нижний ярус растительности плато Бийчесын представлен манжеткой 

кавказской. Манжетка - пионер растительности, первым поселяется на скалах, эту траву 

не колышет ветер, не мнут копыта, она не выгорает на знойно палящем солнце. Спасает 

ее низкорослость (10-30 см) и способность выживать в жестких условиях. В силу своей 

неприхотливости, высокогорные луга выстланы коврами из манжетки. 

2. Во флоре субальпийского луга плато Бийчесын из разнотравья еще доминирует 

растительность низкого кормового качества, плохо поедаемые скотом, благодаря 

наличию колючек, шипов, резкого запаха, неприятному вкусу, ядовитости (бодяк, 

лютики, подорожник, чемерица Лобеля и др.). 

3.По видовому составу разнотравье составляет 50-55%, злаково-осоковые – 35-

40%, бобовые – 9-10%. 

4. «С 1980 по 2011 год произошли существенные изменения в вертикальной 

структуре травостоя Бийчесына. За 20-летний период отдыха, а местами и стихийного 

заповедного режима первый, верхний ярус лугов достиг естественного предела высоты 

70-80 см, второй – 50-60 см, а третий – 30-35 см» (Дзыбов Д.С.,2013). 
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5. Субальпийские луга плато Бийчесын, интенсивно использованные в прошлом 

веке, улучшились, сохраняя основной состав флоры, благодаря высокому содержанию 

гумуса, уровню увлажнения, уменьшению пастбищной нагрузки. По нашим подсчетам, 

проведенным в июле 2017 года, на пастбище содержится от 150-180 коров (в 1984 было 

5-5 тысяч), овец от 15-17 тысяч, лошадей до 500 голов, молодняка крупного рогатого 

скота 2,5-3 тыс. голов.  

Рекомендации: 

1. Необходима разработка и ведение пастбищеоборота с соблюдением норм 

нагрузки скота на 1 га площади, комбинированное (вольное и загонное) использование 

пастбищ. При комбинированном использовании пастбищ продуктивность их 

повышается от 20 до 60%.  

3. Ш. М. Агабян рекомендует следующие нормы плотности поголовья крупного 

рогатого скота в горных условиях - «на альпийских пастбищах - 4-5 голов, на 

субальпийских - 10-12 голов, на одном загоне пасти скота не более 5-6 дней. Загон, 

который в прошлом году стравливались первыми в следующем году должны стравливать 

последними. Это способствует самообсеменению угодий». 

Таким образом, для плато Бийчесын приемлемо традиционное для горских 

народов Кавказа экстенсивное использование пастбищ, когда при оптимальном режиме 

выпаса и ухода за пастбищами обеспечивается высокий уровень полезного урожая 

травостоя. 
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The modern ecological state of the mountain meadows of the Biyshesyn Plateau is presented, 

the species and percentage composition of the flora is determined, a comprehensive assessment 

of the nature, species diversity of subalpine meadow is given, and recommendations are given 

for improving the grass stand of mountain hayfields and pastures. 
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Притерский песчаный массив представляет собой равнинную часть территории 

Чеченской Республики, который сформировался в дельте древней Куры. 

Особо отмечают долину р.Терек. В её левобережной части насчитывают шесть 

террас: 1-я – пойменная; 2-я – надпойменная с уступом в 0,7-0,8 м; 3-я – 6,7 м; 4-я – 3,8 

м; 5-я терраса – 5 м; 6-я терраса – Терский песчаный массив с уступом в 2,5-3 м (Рыжиков 

и др., 1991). В правобережной части долины Терека чётко прослеживаются лишь 

современная пойменная и древняя терраса. Абсолютные отметки в пределах Терского 

массива ниже 100 м. 

Основная особенность ландшафтов Притерского песчаного массива заключается в 

том, что они расположены в специфических природно-климатических условиях, 

сформировавшихся на протяжении длительного времени в пределах Терско-Кумской 

низменности, которая отнесена Б.П. Алисовым (Рыжиков и др., 1991) к восточной 

подобласти Атлантико-континентальной степной климатической области. Для Терско-

Кумской низменности, в отличие от всей остальной части Предкавказья, характерен 

особенно резкий континентальный и засушливый климат. Здесь наблюдается 

поступление большого количества солнечного тепла, которое способствует 

формирование соответствующих черт термического режима в пределах Терско-Кумской 

низменности (длительный вегетационный период со значительной суммой активных 

температур, жаркое лето с периодом среднесуточных температур выше 20°С в течение 

около 100 дней, умеренно мягкая зима – на севере с (Абумуслимов и др., 2011). В связи с 

этим, практически вся Терско-Кумская низменность отнесена к очень теплому 

агроклиматическому подпоясу, или подпоясу поздних культур, для которого характерна 

сумма активных температур (Абумуслимов, 2004). Это ярко отражается на характере 

ландшафтного покрова низменности. Здесь представлены полупустынные ландшафты 

(Рыжиков и др., 1991). 

Одна из особенностей ландшафтов Притерского песчаного массива связана также и 

совместным воздействием местных климатообразующих факторов (географическое 
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положение в южной части умеренного климатического пояса в низких широтах, 

относительная близость к Каспийскому морю, особенности рельефа) и влияние общих 

(циклонов и антициклонов), способствовавших общему развитию климата в данной 

области. В течение года территория получает много тепла, лето здесь жаркое и 

продолжительное, зима относительно короткая и не такая суровая. Средняя январская 

температура в пределах Терско-Кумской низменности – (–5)-(–7)0С. С высотой она также 

изменяется: на Чеченской равнине она составляет (–4,0)-(–4,2)0С, в предгорьях – (–5,0)-

(–5,5)0С (Рыжиков и др., 1991). 

Современная наука отмечает важную роль дистанционного мониторинга для 

исследования процессов опустынивания, так как он позволяет фиксировать 

динамические изменения в экосистемах (Алахвердиев и др., 2011). 

На снимке хорошо видны «размытые» участки/очаги в пределах Притерского 

песчаного массива. До начала 90-х годов XX в. эта территория была районом 

пастбищного животноводства. Территория испытывала чрезмерные антропогенные 

нагрузки из-за перевыпаса. В результате образовались очаги, способствовавшие развитию 

процессов опустынивания территории и деградации почвенно-растительного покрова. 

Территории Притерского песчаного массива издавна служат пастбищными 

угодьями для многих видов животных (овец, коз, крупнорогатого скота и лошадей). В 

большинстве своём скот находится на пастбище в течение всего года. В зависимости 

от характера растительности, покрывающей степное и полупустынное пастбище, скот 

может найти здесь наибольшее количество кормов в разные сезоны года. В связи с 

этим принято деление пастбищ на весенние, летние, осенние и зимние. 

При условии учёта особенностей биоклиматического потенциала всех 

пастбищных массивов и соблюдения правильного пастбищеоборота (под которым 

понимается последовательность перехода скота с одного типа пастбища на другой), 

то выпас не только не ведёт к порче пастбищ, но и улучшает их. В случае нарушения 

пастбищеоборота, когда одна часть пастбищ переполнена пасущейся массой скота, а 

другая почти не используется, мы имеем дело с деградацией пастбищ. Этот процесс 

особенно чётко просматривается на данном рисунке.  

Основными почвообразующими породами на Терско-Кумской низменности 

являются морские и речные аллювиальные отложения с преобладанием суглинистых, 

глинистых и песчаных разностей (Алахвердиев, Абумуслимов, 2012).  

Антропогенная нагрузка в результате хозяйственной деятельности оказала заметное 

воздействие на компоненты природы. Нарастание континентальности с юго-запада на 

северо-восток повлияло и на характер почвенного покроваПритерского песчаного 

массива. В северо-восточной части, из-за чрезмерного превышения испарения над 

осадками, наблюдается развитие больших площадей солончаков и засоленных почв. 

Процесс гумификации и минерализации растительных остатков в таких условиях 

способствует накоплению в почве различных минеральных соединений. В совокупности 
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это приводит к формированию зональных почв, а именно – светло-каштановые почвы 

(пустынно-степной тип) (Александрова, 1954). Наличие своеобразных условий 

почвообразования приводит к формированию в пределах Притерского песчаного 

массива следующих почвенных типов: каштановые, лугово-каштановые, луговые, 

лугово-болотные и аллювиально-луговые. Для них характерен в той или иной степени 

процесс засоления. В связи с этим выделяются по степени засоления разновидности почв 

(незасоленные, слабозасоленные, солончаковатые 

 
Рис. 1. Территория Притерского песчаного массива 

(Спутниковая карта Чеченской Республики. http://spaceon.ru/sputnikovaya-karta-

chechenskoj-respubliki/) и солончаковые) и солончаки (Абдурзакова и др., 2014). Наличие 

таких неоднородных разновидностей почв повлияло на формирование контрастного и 

богатого растительного покрова (Абдурзакова и др., 2014). Однако естественная 

растительность сохранилась в основном в северной частиПритерского песчаного 

массива. 

Ярко выраженный зональный тип растительности Притерского песчаного 

массива можно характеризовать как полупустынный. Но кроме этого, здесь получили 

распространение мезофильные луга, тугайные леса и др., существующие в условиях 

высокого уровня грунтовых вод. 

Разнотравно-типчаково-песчаноковыльная полупустыня с богатым 

флористическим составом (Прибытков, 1981; Шифферс, 1953). Растительность 

приурочена к светлокаштановым почвам и представлена ксерофитными злаками и 

разнотравьем, являющимися ценными кормовыми видами, составляющими основу 

пастбищ Притерского песчаного массива.  

На зарастающих (полузакрепленных) песках представлены аблигатные 

псаммофиты. Среди них встречаются реликты, свидетельствующие о существовании в 
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прошлом более теплого и влажного климата. Встречаются также некоторые кустарники 

(джузгун безлистный, боярышник, крушина  и др.), а также древесные виды (тополь, 

груша иволистная и др.). Весной в составе растительности песков отмечается обилие 

эфемеров и эфемероиды.  

Современная фитоценотическая ситуация в полупустыне исследуемого района 

обусловлена большей частью ландшафтным положением – 20-50 м н.у.м., 

абиотическими и антропогенными факторами: молодостью субстрата – песчаных, 

супесчаных и глинистых светлокаштановых почв, в генезисе которых периодические 

трансгрессии и регрессии древнего Каспия играли определяющую роль; 

фрагментарностью верхних слоев почвы – следствием их молодости и слабой 

насыщенности корневыми системами (Рыжиков и др., 1991; Танфильев, 1980) 

продолжительностью использования, равной 7 000 лет пастбищной истории региона 

(Дзыбов, 1996). Основную часть флоры в зоне полупустыни составляют однолетники и 

двулетники (терофиты), свидетельствующие об открытости и нарушении данной 

экосистемы. Представлено также разнотравье. Среди них наиболее распространены 

злаки, затем бобовые и разнотравье. Вместе с тем в структуре менее сомкнутых сообществ 

(с проективным покрытием 40–50%) преобладают многолетники.  

В фитоценотическом отношении полупустынные ассоциации – злаковые, 

полынные и переходного типа – полынно-злаковые по материалам многих описаний 

трансформировались, как правило, в пасквально-бурьянистые или однолетниково-

сорные группировки. В этой зоне типичная ее растительность, длительно 

подвергающаяся пастбищному прессу, не переходит в сплошные бородачевые степи. 

Фрагменты последней появляются лишь изредка в блюдцевидных понижениях при 

близком поднятии грунтовых вод, большей частью вследствие неумеренного орошения 

пашни. Сухие степи гипсометрически приурочены к высотам 70-100 (200) м н.у.м. и 

большей частью сопряжены со светло-каштановыми, суглинистыми и частично 

солонцеватыми почвами (Тайсумов и др., 2008, 2009, 2012, 2016). Основные ассоциации 

первичной зональной степи образованы видами многолетников ксероморфного и 

отчасти мезоморфного типа 

Но в целом в сухих степях большей частью распространены терофиты (Дзыбов, 

1996). Разнотравно-дерновинно-злаковые степи занимают территорию между сухими и 

луговыми степями на отметках 200-450 (600) м н.у.м. (Абдурзакова и др., 2014). 

Собственно разнообразные ксерофильные сообщества, которые распространены в 

исследуемых районах Предкавказья, в условиях интенсивного воздействия факторов 

выпаса в данном районе, острого дефицита влаги, маломощности, нередко 

фрагментарности и даже полного отсутствия почвенного покрова оказались высоко 

адаптированы к этой экстремальной среде и в то же время являются средством её защиты 

от полного опустынивания. 



68 
 
 

Таким образом, растительный покров Притерского песчаного массива 

формировался в условиях сочетания различных экологических факторов: уровней 

температуры, норм осадков, гидрологии, почвенного режима, антропогенного 

воздействия на значительной протяженности территории. Растительный покров 

исследуемого региона тесно связан с изменением геоморфологии, климата и почв. 

Результатом такого сочетания стали полупустынные ландшафты Притерского песчаного 

массива.  
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PHYSICAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF LANDSCAPES 

PRITERIAN SANDY MASSIF 

Abstract 

The work is devoted to the physical and geographical features of the Pritersky sandy massif, 

where semi-arid-desert landscapes are common. It’s shown that specific climate conditions 

within underlying surface contribute to the formation of the same landscapes. The nature of 

vegetation and soils is a consequence of the effects of the continental (arid) climate).  
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Разнообразие природных условий, уникальность и неповторимость природно-

территориальных комплексов, проявление закономерностей их смены в природе 

способствуют формированию отличных друг от друга взглядов и подходов в решении 
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вопросов о физико-географической дифференциации территории. В настоящее время 

эти вопросы продолжают оставаться дискуссионными. 

Советско-российская школа ландшафтоведения ориентируется на представления о 

существовании объективных границ ландшафтов (или других более крупных природных 

комплексов), в отличие от западной школы, которая придерживается мнения, что 

существование подобных границ субъективно.  

Территория Чеченской Республики представляет собой часть уникального 

пространства Северного Кавказа, характеризующегося чрезвычайным разнообразием и 

контрастностью природных условий и, соответственно, ландшафтов. Здесь 

представлены аналоги многих ландшафтов России. 

Вопросы физико-географической дифференциации Северного Кавказа и 

исследуемой территории освещены в ряде работ (Гвоздецкий, 1960, 1963; Федина, 1961, 

1981; Волынкин, Доценко, 1979; Головлев, 2005; Гуня, Гайрабеков, 2013 и др.). 

Изучению физико-географической дифференциации Чеченской Республики 

предшествовали исследования отдельных компонентов (рельефа, геологического 

строения, климата, почв и растительности). Геоботанические работы по типизации 

растительного покрова легли в основу составления первых комплексных схем физико-

географического районирования. Следует также отметить важную роль исследований по 

естественно-историческому районированию северного склона Центрального Кавказа и 

его отдельных частей (Виленкин и др., 1961). 

Мелкомасштабные схемы физико-географического районирования на Кавказ, 

охватывающие территорию республики были составлены в 40-е годы ХХ века Б.Ф. 

Добрыниным, в 50-е годы – А.Е. Фединой, которая стала частью ее диссертационной 

работы, написанной под руководством Н.А. Гвоздецкого (1953). В 1956 г. вышла их 

совместная статья по результатам районирования. Через 4 года Н.А. Гвоздецким была 

составлена схема физико-географическому районирования европейской части СССР и 

Кавказа (Гвоздецкий, 1960). На этой схеме территория республики была отнесена к трем 

физико-географическим странам – западная равнинная часть входила в степную зону 

страны Русская равнина, восточная часть – в полупустынную зону Среднеазиатской 

страны и горная часть – в область Большого Кавказа Крымско-Кавказской страны. В 

таком виде схема была представлена в монографии Н.А. Гвоздецкого “Кавказ”, вышедшей 

в 1963 году. Следует отметить, что равнинные части выделялись в качестве 

подпровинций. В последующем эта схема была несколько модифицирована, например, 

восточная часть республики, представленная Терско-Кумской низменностью, была 

отнесена также к Русской равнине, немного изменились и границы физико-

географических единиц. В таком виде районирование вошло в фундаментальный труд 

«Физико-географическое районирование СССР» (1968). 

Согласно этому районированию на территории Чеченской Республики 

выделяются пять провинций, соответствующие двум широтным зонам, одной горной 
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области и двум физико-географическим странам. Провинция Среднее Предкавказье 

была отнесена к степной зоне Русской равнины, Терско-Кумская провинция – к 

полупустынной зоне этой же страны. Горная часть республики вошла в Северо-

Кавказскую, Дагестанскую и  

Восточную высокогорную провинции области Большого Кавказа Крымско-

Кавказской страны. В упрощенной схеме (рис. 1), помещенной в учебнике для высших 

школ Ф.Н. Милькова и Н.А. 

Гвоздецкого (1976) 

представлены границы 

только физико-

географических областей и 

провинций природного 

региона Кавказ, северная 

граница которого проходит 

по Кума-Манычской 

впадине. 

  

Рис. 1. Схема физико 

географического 

районирования Кавказа (1976) 

Провинции горной области Большого Кавказа:  

1 – Северо-Кавказская, 2 – Дагестанская, 3 – Западная высокогорная, 4 – Восточная 

высокогорная и др. 

Выделенные Западное и Среднее Предкавказье (рис. 2) образуют степную 

предгорно-зональную область, сливающуюся со степной зоной Русской равнины. 

Терско-Кумская низменность – часть полупустынь Прикаспийской низменности, 

выделяется на схеме в качестве области. Следует отметить, что на данной схеме горная 

территория Чеченской Республики относится только к двум провинциям области 

Большого Кавказа – Дагестанской и Восточной высокогорной, при этом граница 

последней провинции проходит южнее Итум-Кале (рис. 2). Особый интерес вызывает 

рисунок выклинивания восточнее Грозного трех физико-географических областей.  
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Рис. 2. Увеличенный фрагмент 

физико-географического 

районирования Восточного 

Кавказа (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ранних работах по физико-географическому районированию на равнинных 

территориях после физико-географической страны выделялись физико-географические 

широтные зоны – пространства, где господствовал определенный зональный тип 

ландшафта на дренированных поверхностях. Переход к горным регионам осуществлялся 

за счет выделения физико-географических горных областей. Но вопрос проведения 

границы между горами и равнинами до сих пор остается дискуссионным.  

В результате дальнейших исследований схема физико-географического 

районирования была детализирована (Физико-географическое районирование СССР, 

1986). Несколько изменились границы, например, граница между самыми крупными 

физико-географическими единицами – странами Русской равниной и Крымско-

Кавказской прошла практически через Грозный, сместилась заметно к северу граница 

Восточной высокогорной провинции (рис. 3).  
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Рис. 3. Фрагмент физико-

географического 

районирования Восточного 

Кавказа  

(по карте физико-

географическое 

районирование СССР, 1986) 

1, 2, 3 – физико-

географические границы:  

1 – между физико-

географическими странами, 2 – 

между физико-

географическими областями, 3 

– между физико-

географическими 

провинциями;  

а, б, в, г, д – физико-

географические провинции 

 

Данная карта считается классической. Здесь, на территории Чеченской 

Республики, проходят границы трех порядков:  

1) между физико-географическими странами Русской равнины и Крымско-

Кавказской горной страной; 

2) между физико-географическими областями: Степной и Полупустынной 

областями Русской равнины и Горной областью Большого Кавказа Крымско-Кавказской 

горной страны; 

3) между физико-географическими провинциями, названия которых остались 

практически прежними, сдвинулись лишь границы: Терско-Кумской провинцией 

Полупустынной области Русской равнины, провинцией Среднего Предкавказья 

Степной области Русской равнины, Восточной высокогорной, Северокавказской и 

Дагестанской провинциями горной области Большого Кавказа Крымско-Кавказской 

горной страны. 

В отличие от предыдущей схемы районирования, здесь Дагестанская провинция 

значительно переместилась к востоку, почти в границы современного Дагестана. При 

этом увеличилось значение «узла» за счет перехода в границу физико-географической 

страны.  

Спорные вопросы требуют дальнейшего изучения и учета новых сведений, 

сбором которых занимаются в настоящее время авторы настоящей работы. На 

протяжении нескольких последних лет они участвуют в экспедиционных 
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исследованиях на территории Северного Кавказа (Кабардино-Балкария, Чечня, 

Карачаево-Черкесия). В ходе полевых исследований решаются вопросы измерения 

пространственной организации ландшафтов и определения границ основных физико-

географических единиц Восточного Кавказа.  
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PHYSICAL AND GEOGRAPHIC DIFFERENTIATION 

TERRITORIES OF THE CHECHEN REPUBLIC 

Abstract 

Paper is devoted to physical-geographical differentiation of the Chechen Republic which is 

characterized by diverse and contrast landscape structure. Some schemes of physical-

geographical differentiation are analyzed with the particular interest to the changes of 

boundaries and used terminology. It is noted that the spatial organization of landscapes and 



75 
 
 

the specification of physical and geographical boundaries within the territory of the Chechen 

Republic are needed in additional researches, including the field studies. 
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Введение. В XVIII в. на территории России развернулась масштабная 

экспедиционная деятельность, которая до сих пор не знает равных в мире по охвату 

территории и поставленным задачам (Копелевич, 1997). Идея организации и проведения 

экспедиционных исследований принадлежит М.В. Ломоносову (Ломоносов …, 2011). 

Им были поставлены задачи географических исследований страны для достижения 

одной из важнейших целей экспедиций – получить новые сведения о природе и 

населении России.  

Кавказ привлекал к себе внимание исследователей и путешественников с давних 

времен. Это очевидно, т.к. здесь представлены разнообразные природные условия, 

многонациональный состав населения со своими традициями, вероисповеданием, 

неповторимыми этнокультурными ценностями. На протяжении многих веков здесь 

происходили процессы культурного и экономического взаимодействия между 

народами. Важную роль в социально-экономическом развитии Кавказа сыграло и то, что 

Кавказ являлся ареной прохождения торговых и военно-стратегических путей. Важную 

роль в изучении природы и населения Кавказа сыграла Петербургская академия наук. 

Вопросы изучению истории академических экспедиций опубликованы в ряде работ 

(Полиевктов 1946; Гнучева, 1940, 1946; Хицунов, 1848 и др.).  

Основная часть. В 1768-1774 гг. Императорской академией наук были организованы 

масштабные экспедиционные мероприятия. Экспедиции действовали по единой 

инструкции и преследовали основную цель – исследование природных богатств страны 

и собирание исторических и этнографических сведений (ПФА РАН. Ф.21. Оп. 1. Д.83. 

Л.2-7). Кроме того, чтобы охватить широкий спектр исследований по изучению 

природно-ресурсного потенциала Кавказа, экспедициям также предписывалось «… 

собирать сведения о развалинах и городищах, курганах, древних могилах и находимых в 

них костях, орудиях труда и различных предметах, записывать предания об 

археологических памятниках, покупать у населения вещи для музея, особенно монеты 

греческие, римские, татарские» (Гнучева, 1940). Участники экспедиций собирали 

сведения о природных и культурных богатствах Кавказа, ими были составлены рисунки, 

описания, планы и чертежи археологических памятников. Это являлось частью 
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географического описания исследуемых территорий Российской империи 

(Колесникова, 2010). Результатом обследований Кавказа стали ценные материалы по 

истории, этнографии, фольклору, религии, традициям и обычаям народов, 

проживающих в регионах Кавказа.  

Среди участников экспедиции были иностранные и российские ученые: И.А. 

Гюльденштедт, П.-С. Паллас (1741-1811), С.-Г. Гмелин (1744-1774), И.-П. Фальк (1727–

1774) и др.Экспедиции И.-А. Гюльденштедта и С.Г. Гмелина были направленны на 

Кавказ одними из первых (Астраханская академическая экспедиция  1768-1774 гг.). 

И.А.Гюльденштедт (1768-1775) – ученый, естествоиспытатель, выходец из 

прибалтийских немцев, был приглашен на службу в Императорской академии наук и 

художеств в Санкт-Петербурге. Молодому естествоиспытателю было поручено 

оследовать обширные территории юго-востока европейской части России. Маршрут 

экспедиции Гюльденштедта (по Северному Кавказу) проходил через Кизляр, Кабарду, 

Осетию, Грузию (рис. 1). 

 
Рис. 1. Часть маршрута И.А. Гюльденштедта, проходящего через Кавказ (Копелевич, 1997 

 

Комплексные исследования маршрута экспедиции И. Гюльденштедта, который 

провел на Кавказе более 3 лет, имеют большую ценность с научной точки зрения, т.к. 

они позволили собрать богатый фактический материал, среди которых большую 

ценность имел гербарий, собранный по ходу маршрута экспедиции. Некоторые 

результаты экспедиций нашли отражение в картографических материалах (Маршрут 

1771 г. от Моздока вверх по Тереку…;  План минеральных вод … Гюльденштедта от 1771 

г.; Новая карта Кавказа …, 1787; Алиева, 2017). Многочисленные рапорты, дневники и 

картографические материалы И.А. Гюльденштедта  в настоящее время хранятся в Санкт-

Петербургском филиале  архива РАН (ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 33. Д. 5) и опубликованы в 

ряде работ (Гильденштедт, 1779, 1809, 2002 и др.]. 

Ценный вклад в развитие географических исследований внесли экспедиционные 

исследования под руководством Самуила-Готлиба Гмелина (Samuel Gottlieb Gmelin, 

1744-1774) – немецкого натуралист на русской службе, путешественник, доктор 

медицины Тюбингенского университета (1763), племянник известного исследователя 
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Сибири, члена Петербургской Академии наук И.-Г. Гмелина (участника Второй 

Камчатской экспедиции 1733-1743).  

Маршрут экспедиции С.-Г. Гмелина, охватывающим часть Северного Кавказа, 

проходил через Астрахань, устье Терека, Дербент и Баку, береговую часть Каспийского 

моря (рис. 2). Он побывал в Шемахе, Сальяне, дошел до Ирана. С 1771-1773 гг. он 

исследовал все побережье 

Каспийского моря (Полиевктов, 1946).  

Результаты экспедиционных 

исследований были опубликованы и 

изданы в переводных вариантах во 

второй половине XVIII в.(Хицунов, 

1848)  

 

 

Рис. 2. Часть маршрута С.-Г. Гмелина по Кавказу (Ломоносов…, 2011). 

 

Во время вторичного путешествия по Ирану, недалеко от Дербента, экспедиция С.-

Г. Гмелина была взята в плен хайтыцким ханом Усмей-Асмир-Амзы. С.-Г. Гмелин 

трагически погиб в плену в Ахметкенте от лихорадки и истощения и похоронен в 

дагестанском селе Каякент (точное местонахождение могилы неизвестно). Ценные 

научные материалы, наблюдения, записи и дневники путешествия руководимой им 

экспедиции, впоследствии, обработаны и изданы стараниями И.-А. Гюльденштедта и П.-

С. Палласа в 1777-1806 гг. в трех томах (Ломоносов …, 2011).  

Немаловажную роль в экспедиционных исследованиях сыграла экспедиция под 

руководством Пе�тер Симо�н (Пётр-Симо�н) Па�ллас (Peter Simon Pallas (1741-1811) – 

талантливый немецкий учёный-энциклопедист, один из крупнейших 

естествоиспытателей и путешественников XVIII в. По образованию – медик, но его 

главная специальность – зоология. Многое П.-С. Палласом было сделано в географии, 

геологии, палеонтологии, ботанике, истории, археологии, экономике, филологии. Но 

остался он известным прежде всего благодаря его путешествиям (Русс.биогр.словарь, 

1902). На протяжении всего путешествия во время ученый вел подробный путевой 

журнал. Огромный фактический материал, собранный П-С. Палласом, лег в основу его 

главного труда – «Путешествие по разным местам Российского государства», который 

оставался настольной книгой многих поколений ученых (Паллас, 1773-1788; 

Предисловие Палласа к «Путешествию по России и Кавказским горам»). В предисловии 

к своему труду Паллас говорит о достоверности, как главном свойстве описания 

путешествий. П.С. Паллас сумел значительно поднять уровень знаний в различных 

областях науки. 
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В экспедициях он занимался исследованием вод, почв, состояния земледелия, 

распространения болезней и способами их лечения, исследованием пчеловодства, 

шелководства, скотоводства. Изучал минеральные богатства и минеральные воды, 

обращал внимание на искусства, ремёсла, промыслы в провинциях, которыми 

занимается население и т.п. П.-С. Паллас собирал всевозможные сведения о нравах, 

обычаях и верованиях народов (Ломоносов …, 2011). Маршрут его экспедиции также 

проходил через Северный Кавказ (рис. 3).  

  
 

 
 
Рис. 3. Часть маршрута П.-С. Палласа 
(Ломоносов …, 2011) 

 

П.С. Паллас осуществлял общее руководство научной экспедицией И.А. 

Гюльденштедта. После его трагической кончины в 1781 г. П.С. Паллас взял на себя 

ответственность завершить начатые им труды. Три года П.С. Паллас работал над его 

рукописями и дневниками. Результатом этого труда стал двухтомник «Путешествие по 

России и Кавказским горам (1787-1791) (И.А. Гюльденштедта), изданный в Германии на 

немецком языке и переведенный на русский в 2002 г. (Ткаченко, 2015) 

Другой участник экспедиции Иоганн-Петер Фальк (I.-P. Falk, 1727–1774) – швед, 

выпускник Упсальского университета, ученика К. Линнея (Ломоносов …, 2011). 

Маршрут И.-П. Фалька проходил через Восточное Предкавказье (1768-1775): через 

Астрахань и Кизляр (рис. 4).  

 

 
 
Рис. 4. Часть маршрута И.-П. 
Фалька (Ломоносов …, 2011). 
 

И.-П. Фальк был самым старшим по возрасту из всех руководителей Больших 

академических экспедиций. Он старался делать точные описания (сведения о природе 

(растения, животные), быте и занятости населения). Многие записи были сделаны на 

трех иностранных языках. На обработку материалов И.-П. Фалька ушло много лет. 

Основные результаты опубликованы в  конце первой четверти XIX в. (Записки 

путешествия академика Фалька .., 1824-1828).  

Заключение. Важное значение Академических экспедиций заключалось в том, что 

они стали своего рода предварительным этапом  Академические экспедиции ХVIII в. 
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открыли эпоху комплексных географических исследований. Были собран и 

систематизирован обширный материал о природе и народонаселении в местах 

прохождения маршрутов экспедиций. Некоторые материалы были получены впервые. 

Многие труды экспедиционной деятельности не потеряли своей научной ценности и 

остаются актуальными и в наши дни. 

Результаты экспедиций нашли отражение в картографических материалах о 

Кавказе: были дополнены старые и составлены новые карты. Академические 

экспедиции положили начало русскому кавказоведению. Решение исследовательских 

задач определило перспективы развития России на международном уровне.  

Данное исследование является продолжением серии работ по истории 

географических исследований Восточного Предкавказья (Керимов и др., 2011, 2014, 

2018).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда (РГНФ) по проекту № 17-33-00038 a1.  
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Abstract 

 The paper deals with issues related to the activities of large-scale scientific research 

activities on the territory of the Russian Empire - Academic expeditions of the 18th century, 

which laid the foundation for a comprehensive and complex researches of the nature, 

population and economy of the Caucasus. It is shown that they served as the basis for the 

development of Russian Caucasology. 
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В настоящее время трудно представить географическую науку без карт и 

картографической базы данных, являющихся незаменимым источником информации. В 

далеком прошлом основное предназначение карт заключалось в ориентировании на 

местности и определении местоположения объектов. Благодаря современным 

достижениям в науке современная картографическая база значительно обогатилась. 

Использование новейших достижений науки и техники позволяют теперь создавать 

карты на основе ГИС-технологий.  

Работа является продолжением серий работ по истории географических 

исследований по Восточному Предкавказью, частью которых являются вопросы по 

созданию картографических материалов (Керимов и др., 2016; Керимов и др., 2017 и др.). 

До ХVII - начала XVIII в. Кавказ оставался малоизученной областью. Имелись в 

основном общие сведения о территории (например, Russia cum confinijs …, 1633), 

разрозненные сведения о населении, природе, торгово-экономических связях. 

Значительным объемом картографических сведений о Кавказе (топографические карты, 

схемы, планы и др.) владели военные ведомства.  

Основные работы по созданию новых картографических материалов о различных 

частях России развернулись в XVIII в. В этот период были организованы научно-

исследовательские мероприятия, которые позволили собрать богатый фактический 

материал – систематизированные сведения по обширным регионам России, в том числе 

и по Северному Кавказу. Были изданы картографические материалы, в которых 

содержались уже новые и обновленные сведения, позволявшие удовлетворить  

практические нужды государства: решение вопросов землеустройства, межевание 

земель, строительство (промышленное, транспортное и др.), учет природных ресурсов и 

др. 

Изучение Кавказа, с географической точки зрения, всегда представляло интерес 

для ученых. Актуальные запросы общества вызвали необходимость получить сведения 

об этом богатейшем, но малоизвестном для того времени районе.  

Несмотря на то, что картографическая база Кавказа до XIX в. была не столь 

разнообразна, однако по ценности сведений ее можно охарактеризовать как достаточно 

информативную и содержательную для этого периода.  

Картографические материалы XVIII-XIX в., имеющие отношение к Северному 

Кавказу, представлены в виде общегеографических (Atlas…, 1745; Атлас Российской 

империи …, 1794; Атлас Российской Империи для употребления юношества, 1802 и др.), 

тематических, исторических, этнографических (Этнографическая карта Российской 

Империи …, 186…), почтово-телеграфных, комплексных учебных и др. карт.  
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По мере сбора сведений о территории (природе, населении, хозяйстве) 

картографические базы данных обновлялись. На картах отображалась более детальная 

информация: административное деление, сведения о народностях, землеустройстве и 

пр. Таким образом, исследования стали носить региональный характер. Менялся 

масштаб карт и содержание.  

Важную роль в пополнении картографической базы по Кавказу и отдельным его 

регионам сыграли Академические экспедиции XVIII в., перед которыми стояли 

многообразные и масштабные задачи исследования природы и хозяйства Российской 

империи. Для поддержания статуса влиятельной державы на международной арене, 

требовались новые знания и сведения о малоизученных районах России.  

Значительный вклад в пополнение картографической базы данных был внесен 

И.А. Гюльденштедтом (1745-1781) – руководителем одной из Академических 

экспедиций, выполнявших маршруты на Кавказ. Некоторые результаты экспедиции 

нашли отражение в картосхемах и планах (План минеральных вод, 1771; Маршрут И.А. 

Гюльденштедта от Моздока вверх по Тереку …, 1771; Новая карта Кавказа, 1787).  

Новейшие сведения, полученные в ходе экспедиций, позволили обновить 

существующие карты. Так, на генкарте Российской империи (Атлас Российской 

Империи для употребления юношества, 1802) были отражены сведения, в том числе 

экспедиций 1768-1774 гг., с более подробными деталями территорий Российской 

империи. В разнообразном картографическом материале содержались сведения о 

рельефе, населении, административном делении и пр. (Атлас Российской Империи для 

употребления юношества, 1802; Атлас Российской империи, 1792; Атлас Российской 

империи, 1796; Подробный атлас Российской империи с планами главных городов, 1871; 

Этнографическая карта …, 186…). Важную роль в формировании картографической базы 

по Кавказу сыграли работы военных (Исторический очерк …, 1872). Так, подробные 

сведения о местности некоторых военных крепостей представлены на военно-

топографических картах XIX в. (Атлас крепостей …, 183…).   

Большую роль в обновлении и пополнении картографической базы по Кавказу и 

отдельных его частей сыграли работы В.В. Докучаева по Кавказу.  На основе 

исследований почв Северного Кавказа В.В. Докучаевым были систематизированы и 

обобщены старые сведения о почвах и представлены в виде карт (Докучаев, 1899 и др.).  

Обобщенные материалы по картографической базе Российской империи, в том 

числе касающейся Северного Кавказа, представлены в работах ведущих отечественных 

специалистов (Постников, 1996 и др.).  

Таким образом, формирование картографической базы данных осуществлялось 

вместе с развитием науки и новых научных подходов.  
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Abstract. 

The work is devoted to an analytical review of map materials of the XVII-XIX centuries, 

covering the territory of the North Caucasus. It is shown that the formation of the cartographic 

database is associated with the development of geography researches in Russia. The role of 

Academic expeditions of the XVIII century and expeditionary researches of Dokuchaev in 

obtaining new information, reflected in cartographic materials on the North Caucasus is 

pointed. 
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Введение. Основная идея настоящей работы заключается в создании обобщающих 

представлений об исследованиях В.В. Докучаева, позволивших в дальнейшем развить 

прикладные исследования в регионах России.   

Кавказские экспедиции Докучаева В.В. представляют собой значительный задел в 

развитии географических исследований не только в России, но и в мире. Они до сих пор 

остаются актуальными и не утратили своей научной значимости. Результаты 

исследований ученого опубликованы в многочисленных работах (Докучаев, 1899, 1900, 

1901 и др.). В.В. Докучаев – основатель «…новой отрасли естествознания – учения о 
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природных почвах, оставивший мировой науке многогранное и глубокое творческое 

наследие. 

Вопросы географических исследований северной части Кавказа отражены в 

некоторых работах авторов (Керимов и др., 2011,  2017).  

Материалы и методы исследований. В основе проведенных исследований лежат 

архивные источники, картографические материалы. В работе использованы 

эмпирические и сравнительно-исторические методы исследования.  

Основная часть. Кавказские исследования В.В. Докучаева состоят из четырех 

экспедиций, результаты которых имели фундаментальное и прикладное значение в 

науке.  

Первая Кавказская экспедиция (1878 г.) состоялась благодаря поддержке и  

инициативе Вольного экономического общества (ВЭО), «… которое 24 февраля сего 

[1877] года постановило приступить нынешним летом к исследованию чернозема в 

Европейской России и ассигновать на этот предмет две тысячи рублей» (Докучаев, 1949, 

с. 575).  

Одна из основных задач этой экспедиции – выяснение природы происхождения 

черноземов южных окраин России. Северный Кавказ (вместе с северными побережьями 

Черного, Азовского и Каспийского морей, а также Крым) был отнесен В.В. Докучаевым 

к окраинам черноземной России (Докучаев, 1949). Он отмечает чрезвычайное 

разнообразие и контрастность  природных условий этой части Кавказа (Докучаев, 1883).  

В ходе этой экспедиции выяснялись дискуссионные вопросы о существовании 

чернозема в Центральном Кавказе. В 1878 г. В.В. Докучаев направился по следующему 

маршруту: Петровск – Темир-Хан-Шура – Хассав-Юрт и « … из Владикавказа по Военно-

Грузинской дороге до станции Балта» (Докучаев, 1883, с. 402). По итогам исследований 

В.В. Докучаев высказал сомнения по поводу предыдущих высказываний о почвах этой 

части Кавказа: «Таким образом, если взять во внимание крайнюю изменчивость 

растительной земли рассматриваемых нами предгорий Кавказа, если взять среднее 

(около 6,5%) и даже максимальное содержание в них гумуса, то сделается понятным 

данный мной выше отзыв о показаниях Лясковского и Чаславского» (Докучаев, 1883, с. 

402). В классическом труде «Русский чернозем» В.В. Докучаев дает описание почв 

бывшей Терской области (на маршруте первой поездки на Кавказ в 1878 г. от 

Владикавказа до Грозного) и характеризует их как «неоднородные».  

По итогам Первой экспедиции В.В. Докучаевым  было сделано предварительное 

районирование исследуемой территории по почвенным типам. Это позволило заложить 

основы для развития сельского хозяйства. Итоги первой кавказской экспедиции В.В. 

Докучаева на Кавказе были отражены в следующих работах (Докучаев, 1879, 1883, 1889).  

Вторая Кавказская экспедиция (1898 г.) была организованная по инициативе 

Закавказского статистического комитета. Цель экспедиции – решение методологических 

задач, связанных с применением оценки земель с учетом особенностей природы и 

хозяйства территории (Докучаев, 1899).  
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Часть маршрута В.В. Докучаева проходила через Владикавказ в  Тифлис по Военно-

Грузинской дороге. В своих записках он написал о своих сомнениях по поводу 

возможности достижения поставленной перед экспедицией цели: «… когда я впервые 

переезжал Главный Кавказский хребет по известной Военно-Грузинской дороге, я 

сильно сомневался в успехах данного мне поручения, здесь все так казалось перепутано, 

перековеркано, перемешано, смыто или намыто, что не может быть и речи о нормальных 

почвах, лежащих insitu (на месте) своего образования» (Докучаев, 1899, с. 126).  

Но после того, как были получены представления об особенностях климата и 

растительности Кавказа и Закавказья, на многие вопросы о сложности распределения 

почв были получены обоснованные ответы. Ученый пришел к выводу, что « … 

Закавказье в климатическом (а, следовательно, и растительном) отношении может быть, 

видимо, легко разбито на 3 части … Точно так же и равнотеплые летние линии нагорной 

области Закавказья оказывались очень близкими к таковым же величинам степной 

черноземной России. В связи с этим у меня явилась некоторая уверенность, что, быть 

может, и почвы Кавказа можно подразделить на три упомянутых характерных района» 

Докучаев, 1899, с.14).  

Но особые интересы В.В. Докучаева были связаны в первую очередь с 

черноземными почвами (или их аналогами), похожими на черноземы Европейской части 

России. По этому поводу он отмечал, что «…наиболее тучный чернозем, содержащий от 

9 до 10% органических веществ, находится… на высоте до 2400 м, по северным склонам 

Алагеза и по пути оттуда к Гокче» (Докучаев, 1948, с. 29).  

В докладе Закавказскому статистическому комитету 7 августа 1898 г. В.В. Докучаев 

писал: «На Кавказе было немало ученых натуралистов, местных и приезжих; по нему 

путешествовали даже специалисты-почвоведы; ещё в прошлом году (1897) он был 

осмотрен целым съездом и русских, и иностранных геологов, а чернозем ведь не иголка» 

(Докучаев, 1899, с. 14). Результаты экспедиции были представлены на заседаниях 

Закавказского статистического комитета и Кавказского отдела Императорского РГО в 

1898 г. и опубликованы в виде научных работ (Докучаев В.В., 1898 и др.). 

Третья Кавказская экспедиция (1899 г.) состоялась по инициативе и при финансовой 

поддержке Кавказского отдела Императорского РГО, продолжительность – 3,5 месяца 

(Докучаев, 1899). Маршрут экспедиции проходил через южную часть Кубанской 

области, Армянское плоскогорье, долины Куры, Аракса, Чороха и Борчалы, Арарат, 

окрестности Гочхи (Севан), Карабах, Муганская степь, Ленкорань, северные и южные 

склоны Главного Кавказского хребта, Дагестан, Чечня (Докучаев, 1899), вдоль берегов 

Черного и Каспийского морей (от Петровска до Баку), по Военно-Грузинской и Военно-

Осетинской дорогам в различных районах Закавказья. 

Одним из важнейших результатов Третьей экспедиции В.В. Докучаева – 

окончательное установление существование на Кавказе вертикальной почвенной 

зональности. Результаты работ Третьей экспедиции были опубликованы в следующих 

работах (Докучаев, 1898, 1899, 1900 и др.).  
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Четвертая (последняя) Кавказская экспедиция (1900 г.), самая короткая по 

продолжительности, была организована по инициативе Закавказского статистического 

комитета в рамках последнего этапа исследования почв Кавказа летом-осенью 1900 г. 

Цель – изучение почв небольших районов в типичных областях и зонах Закавказья. 

Первоначально в планы ученого входила реализация маршрута: Лорийская степь – 

Боржом – Абас-Тумана – Зекарский перевал – бассейн Риона (с посещением 

окрестностей Кутаиса) – горная область Сванетии. Обратно предполагалось посещение 

окрестностей Батума и Баку с целью ознакомления со светлоземами (Захаров, 1939). 

Однако трудности маршрута и подорванное здоровье помешали В.В. Докучаеву 

полностью реализовать этот план, в связи с чем пришлось сократить продолжительность 

экспедиции. Был пройден  небольшой маршрут до с. Воронцовка (северная граница 

Лорийской степи), где были отмечены черноземы полуболотных почв, 

сформировавшихся на толще валунов и гальки (Докучаев, 1898). Из Лорийской степи 

экспедиция отправилась в западную Грузию (Сакарский заповедник), где удалось 

собрать различные образцы почв (подзолов, «латеритных» почв и коры выветривания) 

(Докучаев, 1898). Результаты Четвертой Кавказской экспедиции были опубликованы в 

виде научных статей, сообщений и докладов (Докучаев, 1899, 1900, 1901 и др.). 

Особого внимания заслуживают картографические материалы, связанные с почвами 

Кавказа. По почвенным картам можно проследить смену качественного содержания 

исследований, в том числе по Кавказу.  

Почвенная карта Европейской России (М 1:2 520 000), составленная под 

руководством В.И. Чаславского (1879), была основой для создания других почвенных 

карт. В.В. Докучаев доработал эту карту с использованием сведений кадастровых 

комиссий (Докучаев, 1879).   

В 1882 г. В.В. Докучаев составил схематическую карту черноземной полосы 

Европейской России, где были представлены почвы по степени содержания гумуса. 

Затем была составлена Первая Почвенная карта Кавказа (авторы: В.В Докучаев, А.И. 

Набоких, М.В. Карчевский и А.С. Мещерский). В 1900 г. она была представлена на 

Всемирной выставке в Париже. В основу карты легли результаты кавказских экспедиций 

В.В. Докучаева. Особенность карты состояла в том, что впервые почвенное 

районирование Кавказа осуществлялось с учетом их зонального распространения.  

В 1901 г. издается новая почвенная карта Европейской России (М 1:2520 000). Над 

ней под руководством Докучаева работали Сибирцев, Танфильев и Ферхмин. В 1902 г. 

вышел в свет  «Краткий пояснительный текст к почвенной карте Европейской России 

1901 г.» с выделением отличий новой и изданной в 1879 г. (Танфильев, 1902).  

Заключение. С В.В. Докучаевым связан один из важнейших этапов географических 

исследований Кавказа, который способствовал в дальнейшем развитию региональных 

исследований и решению прикладных задач. Теоретико-методологические подходы, 

развитые в трудах ученого, стали основой для развития целых научных направлений 

(почвоведение, ландшафтоведения, геоэкология) и сельского хозяйства.  
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На основе вышеизложенного можно сделать следующие основные выводы:  

В.В. Докучаев обобщил и систематизировал сведения о почвах Российской 

империи и представил часть результатов в виде карт;  

им были сделаны детальные исследования почв Кавказа, а также проведено их 

районирование по природным условиям их формирования, были изучены вопросы 

происхождение черноземов на Кавказе;  

на основе почвенных исследований на Кавказе были выявлены закономерности в 

распределении почв, благодаря чему был сформулирован основополагающий закон 

географической зональности почв.  
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Abstract 

This paper is a review article on Caucasian researches by V. Dokuchaev. It is shown that 

the scale and scientific value of his research is related to expeditionary researches of the 

Caucasus, the most important result of which is the establishment of vertical soil zonality in 

the mountains. 
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Горные территории занимают около четверти площади суши Земли, более 

половины ее населения проживает в горах или пользуется их ресурсами – водными, 

минеральными, биологическими, энергетическими и т. д. Они обладают не только 

важной ресурсовоспроизводящей функцией, но и средообразующей и природоохранной, 

роль которых возрастает в последние десятилетия в связи с интенсивным 

антропогенным воздействием. Горы являются генофондом биологического 

разнообразия и эталонными участками биосферы Земли, рефугиумыми еще 

малонарушенных ландшафтов и этноландшафтов. Все это свидетельствует об огромной 

роли горных территорий в развитии и современном состоянии ландшафтной оболочки 

Земли. Однако, для них типична не только сложная ландшафтная структура, но и 
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чрезвычайно динамичная за счет активности тектонических и экзогенных процессов, 

часто носящих катастрофический характер, увеличивающимся антропогенным 

воздействием, часто усиливающим действие природных процессов, особенно в 

изменяющихся климатических условиях. 

В России горы занимают около 53% ее территории (Самойлова, 1999), поэтому 

знание факторов дифференциации, закономерностей формирования, пространственной 

организации и динамики горных ландшафтов, особенностей их использования и умение 

решать прикладные задачи, касающиеся экологического состояния и развития горных 

регионов, являются чрезвычайно актуальными. В связи с этим возрастает необходимость 

более углубленного изучения этих вопросов при подготовке специалистов-

ландшафтоведов, призванных решать сложные комплексные задачи. 

Горной тематике уделяется большое внимание в образовательном процессе на 

кафедре физической географии и ландшафтоведения Географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. Она является важной частью ряда читаемых дисциплин и 

учебной профильной ландшафтной практики и основной в подготовленном спецкурсе 

по выбору “Горные ландшафты”, который входит в блок профессиональных дисциплин 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 021000 «География». 

На первом курсе на общих дисциплинах и на «Ландшафтоведении» будущие 

студенты кафедры знакомятся с основными особенностями природных компонентов гор 

и главной закономерностью дифференциации ландшафтов – высотной зональностью. На 

втором курсе, уже обучаясь на кафедре, они получают знания об основных проблемах и 

направлениях горного ландшафтоведения в курсе “Актуальное ландшафтоведение”, а 

также о некоторых особенностях проведения исследований в горах на занятиях по 

«Методам физико-географических исследований» и «Ландшафтному 

картографированию».  

Эти дисциплины предшествуют такому важному этапу обучения как полевая 

горная ландшафтная практика, которая ежегодно проходит в течение одного месяца на 

Эльбрусской учебно-научной базе МГУ в Приэльбрусье (долина р. Баксан) на 

Центральном Кавказе (рис. 1).  

Сложная и динамичная ландшафтная структура бассейна р. Баксан с активностью 

экзогенных процессов и разнообразием хозяйственного использования 

благоприятствуют тому, что этот район является прекрасным полигоном для изучения 

особенностей горных ландшафтов и их компонентов, факторов их формирования и 

динамики (Авессаломова, Петрушина, Хорошев, 2002).  

Основная цель практики – подготовить студентов к проведению самостоятельных 

комплексных исследований в сложных горных условиях, научить основным методам 

крупно- и среднемасштабных ландшафтных исследований в горах, выработать навыки 

по сбору информации в полевых условиях, ее последующей обработке и интерпретации 

(Авессаломова, Петрушина, 1999). 
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Рис. 1. В маршруте во время учебной ландшафтной практики в Приэльбрусье 

 

На практике решаются следующие задачи:  

• Освоение основных методических приемов, используемых при проведении 

крупномасштабных и среднемасштабных ландшафтных исследований в предполевой, 

полевой и камеральный периоды; 

• Освоение работы с современными измерительными приборами и системами, 

используемыми в комплексных географических исследованиях; 

• Овладение традиционными и современными методами исследования 

пространственно-временной организации ландшафтов; 

• Освоение методики составления ландшафтных трансект, профилей, средне- и 

крупномасштабных ландшафтных карт с использованием, в том числе количественных 

методов интерполяции результатов полевых измерений на основе дистанционной 

информации и цифровых моделей рельефа; 

• Выявление современных природных процессов и их роли в динамике 

ландшафтов. 

• Выявление различных видов воздействия человека на ПТК и особенностей 

формирования природно-антропогенных комплексов разного иерархического уровня; 

• Определение современного экологического состояния горных ландшафтов и 

возможных решений по их улучшению.  

Спецификой проведения горной практики является особое внимание, которое 

уделяется методике проведения среднемасштабного картографирования с 

использованием ландшафтного профилирования. Профили закладываются вкрест 

простирания хребтов в наиболее типичных местах со сменой структуры высотной 

зональности.  
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Большое внимание во время практики уделяется отработке методов описания 

горных ПТК, учитывающих специфику горных условий: определения абсолютных и 

относительных высот, характера залегания скальных коренных пород, фиксации границ 

и описания структуры высотных зон и поясов, селевых и лавинных геосистем, 

экспозиционных различий горных хребтов, ландшафтных сукцессий на участках 

полихронной деградации оледенения и др.  

Акцент также делается на исследование ландшафтной структуры в зонах 

воздействия стихийных природных процессов, в первую очередь снежных лавин, 

селевых потоков и обвалов и возможности использования этой структуры и отдельных 

ее компонентов в качестве индикаторов мест и активности проявления этих процессов, 

что чрезвычайно важно при освоении горных территорий. Особое внимание уделяется 

наиболее динамичным ландшафтам. Кроме районов воздействия вышеназванных 

процессов ими являются перигляциальные ландшафты в связи с активной деградацией 

оледенения, ландшафты у верхней границы леса и в зоне влияния разных видов 

хозяйственной деятельности. 

На практике используются развивающее и проблемное обучение, технологии 

развития критического мышления, проектные методы коллективного обучения, 

исследовательские методы в обучении, информационно-коммуникационные 

технологии. Проводятся вводные лекции, обзорные маршруты с преподавателями, 

интерактивное обучение полевым методам геолого-геоморфологических, 

метеорологических, растительных и почвенных наблюдений и измерений, обучение 

использованию приборов и инструментов в полевых условиях, обучение методам 

ландшафтного картографирования и профилирования с применением 

геоинформационных технологий и средств аэрокосмического зондирования. Большое 

внимание уделяется проведению самостоятельных маршрутов и индивидуальных 

исследований, обработке полевых материалов с помощью программ статистического 

анализа (STATISTICA, EXCEL), самостоятельной работе с литературными источниками, 

вычерчиванию ландшафтных профилей и составлению картосхем с использованием 

геоинформационных технологий (QGIS, MapInfo, SAGA). 

По завершении ландшафтной практики студенты готовят и защищают отчет. Он 

содержит материалы подготовительного этапа практики, обзорных и самостоятельных 

маршрутов, результаты прикладных исследований, выполненных студентами. 

На основе собранного в период учебной практики материала некоторыми 

студентами защищаются курсовые работы 3 курса, часть данных используется после 

дополнительных исследований в период производственной практики для написания 

выпускной квалификационной бакалаврской работы, защищаемой после 4 курса. 

Отдельные студенты в дальнейшем защищают магистерские и кандидатские 

диссертации. 
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Студенты кафедры продолжают знакомиться с горной тематикой на 3 и 4 курсах 

на таких дисциплинах как «Физическая география России», «Природно-антропогенные 

ландшафты», «Ландшафтное планирование и инженерная география» и др. 

В курсе «Аэрокосмические методы ландшафтной индикации» есть раздел, 

связанный с визуальным дешифрированием морфологической структуры и динамики 

горных ландшафтов, с ландшафтной индикацией экзогенных процессов. Основной 

целью работы по динамике ландшафтов является выявление по разногодичным снимкам 

на одну и ту же горную территорию изменений ландшафтов и их природных 

компонентов и объяснение причин этих изменений с составлением схемы динамики 

ПТК за исследуемый период. 

С учебного 2015/16 года на кафедре читается также специальный курс по выбору 

для студентов 3 и 4 курсов “Горные ландшафты”. 

Основной целью дисциплины является углубление знаний в области горного 

ландшафтоведения, факторов формирования и закономерностей пространственной 

организации горных ландшафтов, их современного состояния и динамики, специфики 

природопользования. 

Основные задачи дисциплины:  

• Сформировать представление о теоретических и методологических подходах к 

изучению горных ландшафтов, современных направлениях и тенденциях развития 

горного ландшафтоведения; 

• Получить знания об основных факторах формирования и закономерностях 

пространственной организации горных ландшафтов; 

• Познакомить с особенностями функционирования, динамики, устойчивости 

ландшафтов в горах и методами их исследования; 

• Освоить основы анализа ресурсного и экологического потенциала горных 

ландшафтов; 

• Получить знания о специфике природопользования в горах и основах 

ландшафтного планирования в сложных горных условиях; 

• Получить практические навыки по решению экологических проблем при освоении 

горных ландшафтов. 

Курс с общим объемом аудиторной нагрузки 39 часов включает изучение 6 основных 

тем:  

1. История становления и современное состояние горного ландшафтоведения. 

2. Факторы формирования горных ландшафтов. 

3. Закономерности пространственной организации горных ландшафтов. 

4. Функционирование и динамика горных ландшафтов. 

5. Особенности освоения горных ландшафтов и современное природопользование. 

6. Охрана природы и ландшафтное планирование горных территорий. 
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Особый акцент в курсе делается на темы и разделы, которые в меньшей степени были 

изучены в ходе освоения предыдущих курсов и на решение конкретных прикладных 

задач. 

В первой теме курса специальное внимание уделено нормативно-правовым 

основам формирования горной политики в России и за рубежом, программам и 

стратегии устойчивого развития горных территорий в России (“Горы Осетии”, “Горы 

Дагестана”), а также обсуждению места ландшафтоведа в разработке горной политики в 

России. 

В пятой теме акцент сделан на особенностях заселения горных территорий, и 

современную систему расселения, ее изменению в последние десятилетия, в том числе 

межгорным котловинам как очагам горного развития. Рассматриваются также основные 

традиционные виды природопользования, в первую очередь пастбищное 

животноводство и его роль в развитии этноландшафтов. Особое внимание уделено 

трансформации системы современного природопользования в горных регионах России 

и роли смены типов природопользования в изменении горных ландшафтов (на примере 

Северного Кавказа). Дается характеристика основных экологических проблем и 

конфликтов в природопользовании, в том числе межгосударственных и межэтнических 

конфликтах.  

Важными здесь также являются современные проблемы устойчивого развития 

горных регионов, которые рассматриваются на примере Северного Кавказа и Алтая, и 

пути их решения. Одним из таких путей может стать “Зеленая экономика”, в частности 

для республик Северного Кавказа. 

Важной представляется шестая тема, характеризующая особенности 

ландшафтного планирования в горных районах и в первую очередь анализ генеральных 

планов поселений и схем территориального планирования отдельных горных 

муниципальных районов (на примере Приэльбрусья, пос. Домбай, Верхняя Балкария).  

Особая роль в курсе отводится семинарским и практическим работам, в том числе 

самостоятельной работе студентов. Это может быть реферирование статьи из 

тематического журнала или конференции по горной тематике или написание реферата 

по трудам отдельных ученых и научных школ, или по нормативно-правовым актам о 

горных территориях как при работе над первой темой курса. Или знакомство со схемами 

территориального планирования отдельных горных муниципальных районов, их 

критическая оценка и выработка предложений по их оптимизации. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в течение 

семестра проводится несколько устных опросов или контрольных работ. После 

завершения какой-либо темы (раздела) каждый студент должен в письменном виде 

ответить на несколько небольших конкретных вопросов по факторам формирования 

природы региона, особенностям ландшафтов и т. п. 
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Представленная система изучения горных ландшафтов способствует более 

всесторонней и углубленной подготовке студентов к проведению самостоятельных 

исследований в сложных горных условиях. 

 

ЛИТЕРАТУРА 1. Авессаломова И.А., Петрушина М.Н., Хорошев А.В. Горные ландшафты: структура и динамика. Учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. 158 с. 2. Авессаломова И.А., Петрушина М.Н. Программа горной ландшафтной практики // Программы учебных специальных полевых практик 2 курса географического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. М.: Изд. Геогр. фак. Моск. ун-та. 1999. С. 19-30. 3. Самойлова Г.С. Морфометрический анализ горных территорий России // Известия РАН. Сер. геог.1999. № 2. С. 110-113. 
 

Abstract 

The paper focuses on the study of the mountainous landscapes in the training of 

students of the department of physical geography and landscapes in Lomonosov Moscow State 

University. Issues related to mountainous theme are covered in a number of training courses 

throughout the period of training of students. Special attention is paid to them during a 

monthly field mountainous landscape practice in the Elbrus region and in a specially created 

course "Mountainous landscapes". Special attention in this course is paid not only to obtaining 

theoretical knowledge, but also to solving applied problems related to improving the ecological 

state of mountain landscapes and sustainable development of mountainous regions. 
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Ք.Երևան, Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարան  
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Արարատյան դաշտի հողային, բնակլիմայական, հիդրոերկրաբանական և 

տնտեսական պայմանների համակողմանի ուսումնասիրությունների արդյունքները 

ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսական այս գոտում ոռոգելի երկրագործության 

ինտենսիվ զարգացման պայմաններում, հողերի աղակալման, ալկալիացման և 

գերխոնավացման խիստ բացասական գործընթացները հիմնականում 

պայմանավորված է գրունտային ջրերի տեղաբաշխման տարբեր խորություններով, 

հողօգտագործման և ջրօգտագործման անբավարար կառավարումով: Աղակալված  

հողերի մակերեսի աննախադեպ աճի( 40000 հա) և դրա դեմ պայքարի անբավարար 

միջոցառումների արդյունքում Արարատյան դաշտի հողերը ենթարկվում են 

դեգրադացիայի, կորցնում են բերրիությունը և աստիճանաբար մշակության համար 
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դառնում են ոչ պիտանի(Եղիազարյան Ա.Գ., Ղազարյան Ս.Մ. 2017): Մյուս կողմից  

հայտնի է, որ հողերի աղակալման գործընթացին բնորոշ է  երկարատևությունը,  

աննկատությունը, որի արդյունքում հողօգտագործողները հայտնվում են  արդեն իսկ 

կատարված փաստի առաջ, այն է հողի ակտիվ շերտում կուտակվում են բույսերի աճի 

ու զարգացմանը խոչընդոտող աղերի զգալի քանակություն: Արարատյան դաշտի 

հողերի բերրիության պահպանության, աղակալման կանխարգելման արդյունավետ 

միջոցառումների մշակման և կիրառման նպատակով, անհրաժեշտ է աղակալման 

գործընթացի մոնիտորինգի համար ընտրել այնպիսի մեթոդներ, որի օգնությամբ 

հնարավոր կլինի օպերատիվ և ճշգրիտ կանխատեսել հողերի մելիորատիվ վիճակը, 

գնահատել այն և մշակել համապատասխան միջոցառումներ: Նկատի ունենալով 

աղակալման գործընթացի բարդության աստիճանը, հողերի աղակալման 

մոնիտորինգի  ավանդական մեթոդների ժամանակատարությունը և ճշգրտության 

աստիճանը, առաջարկում ենք  Արարատյան դաշտի պայմաններում աղակալած 

տարածքների քարտեզագրումը GIS միջավայրում իրականացնել հեռահար 

զոնդավորման մեթոդների կիրառմամբ: Ուսումնասիրվող տարածքի համար 

(Այգեշատ, Նորապատ, Մրգաշատ, Սովետական, Արևիկ, Հայկավան, Եղեգնուտ, 

Զարթոնք համայքներ) աղակալման տարածական և ժամանակագրական 

փոփոխություններն վերհանելու նպատակով օգտագործվել են արխիվացված 

հեռահար զոնդավորման նկարներ: Դաշտային աշխատանքների կատարումից առաջ, 

կատարվել են արբանյակային նկարների մշակման աշխատանքներ  այդ թվում 

մթնոլորտային ճշգրտում: Արբանյակային պատկերի մթնոլորտային ճշգրտումը 

պարտադիր կատարվող գործողություն է դասակարգման աշխատանքներից առաջ: 

Մթնոլորտային ճշգրտումը վերացնում է արբանյակի կողմից արձակված 

ճառագայթների անդրադարձման աստիճանի արժեքի շեղումները կախված 

մթնոլորտային պայմաններից: Դաշտային աշխատանքներից առաջ իրականացվել են 

նախապատրաստական աշխատանքներ  դաշտային տվյալների հավաքագրման, 

անհրաժեշտ նյութերի նախապատրաստաման և  ուսումնասիրվող համայնքեր 

առաջին դաշտային այցելություններ կատարելու համար: Դաշտային տվյալների 

առկայությունը անհրաժեշտ նախապայման է արբանյակային պատկերը 

դասակարգելու համար: Դաշտային այցելության ընթացքում 10 հողակտորների 

վերաբերյալ հավաքագրվել են հողօգտագործման տվյալներ, միաժամանակ 

գրանցելով դրանց տարածական կոորդինատները GPS սարքի միջոցով և աղակալման 

աստիճանը բնութագրող լուսանկարներ: RapidEye - ը ընտրվել է որպես 

արբանյակային նկարի ստացման հիմնական աղբյուրը, քանի որ նշված նկարների 

դասակարգման միջոցով մի շարք հետազոտողների հաջողվել է ստանալ  բարձր 

ճշտությամբ (80% և ավելի) աղակալած հողերի տարածաժամանակային 

փոփոխություններ (Lillesand, T., Kiefer, R.W., 2000, Jean-Pierre Da Costa, Franck Michelet, 

Christian Germain, Olivier Lavialle, Gilbert Grenier,2007):  Բերված տվյալների հիման վրա  

քարտեզագրվել է Արմավիրի տարածաշրջանը ըստ հողատիպերի: Աղակալված 
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հողերի մակերեսների փոփոխությունների կախածությունը հողային և ջրային 

ռեսուրսների կառավարումից հայտնաբերելու համար, համակողմանի հետազոտվել 

են ընտրված տարածաշրջանի  տարեկան ոռոգման ջրի ծավալները՝ 9500 – 11800 

մ3/հա, գրունտային ջրերի տեղադրման միջին խորությունները՝ 1.5-2.5 մ, տարեկան 

տեղումների քանակը՝ 230 մմ և գրունտային ջրերի ամսական միջին մակարդակների 

մասին տվյալները: Քարտեզագրման արդյունքները ներկայացված են Նկ.1,2-ում: 

 
 

Նկ.1.. GIS միջավայրում աղակալած հողերի տարածման սահմանների քարտեզագրում 
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Նկ.2.Ջրային քաշվածքում և հողի կլանող համալիրում Ca2+, Mg2+, K+,Na+ իոնների 

քարտեզագրման արդյունքերը: 

 

Այսպիսով GIS միջավայրում աղակալած հողերի քարտեզագրում RS 

տեխնոլոգիաների կիրառմաբ թույլ է տալիս բավականին մեծ ճշտությամբ 

բացահայտելու աղակալած հողերի տարածման արէալները, դրանց որակական և 

քանակական բնութագրերը և համապատասխան միջոցառումներ մշակելու ընթացող 

բացասական գործընթացները կանխարգելելու և  դրանց դեմ պայքարելու համար: 

Գրունտային ջրերի խորությունների մասին տվյալներն միջինացվել են 

մշտադիտարկման համար նախատեսված 8 հորերից հավաքագրված տվյալներից: 

Դաշտային տվյալների հավաքագրումը կատարվել է  2016 թ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր 

ամիսներին, մինչև ոռոգման սեզոնի ավարտը:Մինչ ոռոգման սեզոնի ավարտը 

հեռահար զոնդավորման միջոցով գնահատվել է հողի աղակալման աստիճանը: 

Աղակալված հողերի թվային քարտեզագրման արդյունքների տարածական 

վերլուծության նպատակով նախ և առաջ կատարվել է տարածքին բնորոշ 

տեղագրությունների ուսումնասիրություններ: Առավելապես աղակալված հողեր 

հայտնաբերվել են այն տարածքներում, որոնք հարակից են վերջին տասանմյակում 

կառուցված արհեստական ձկնաբուծական լճակներն: Հետազոտությունները ցույց 

տվեցին, որ ամենամեծ ռիսկը հենց այս տարածքներում են: Այնուհետև օգտագործելով 

GPS նավիգացիոն համակարգը, ընդհանուր առմամբ  0-50 և 50-100 սմ հողի շերտերից 

վերցվել են հողի նմուշներ: Հողի մեջ աղերի պարունակությունը չափվել է ամերիկյան 

արտադրության աղաչափերով, դրանք համադրելով  լաբորատոր անալիզների 
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արդյունքների հետ: Դաշտային և լաբորատոր վերլուծությունների արդյունքում 

բացահայտվել են հողի ջրային քաշվածքում իոնների պարունակությունը: 

Մասնավորապես բերված են Զարթոնք և Մեծամոր համայնքերի հողերի անալիզների 

արդյունքները:  

 
Նկ.3. Զարթոնք համայնքի վարելահողերի (0-100 սմ) շերտում ջրային քաշվածքում իոնների 

բացարձակ  քանակը: 

 
Նկ.4. Մեծամոր համայնքի վարելահողերի (0-100 սմ) շերտում ջրային քաշվածքում 

իոնների բացարձակ  քանակը: 

 

Արմավիրի մարզի Այգեշատ, Նորապատ, Մրգաշատ, Մեծամոր, Սովետական, 

Արևիկ, Հայկավան, Եղեգնուտ, Զարթոնք համայնքների հողերի աղակալման 

մոնիտորինգի արդյունքերով, ստացված հեռահար զոնդավորման մեթոդով, 1980-

2016թթ. ժամանակահատվածի համար բացահայտվել են հողերի աղակալման 

տարածման ուղղությունները և սահմանները, ճշտգրտվել են նախկինում կատարված 

քարտեզագրական տվյալները GIS միջավայրում, գնահատվել և դասակարգվել են 

հողերի աղակալվածության աստիճանը ըստ գործող ստանդարտների: Արդյունքներից 

վերլուծությունից պարզվում է, 1980թ.-ի դրությամբ,  համայնքների 6135 հա 

հողատարածության  57.1%-ը կամ 3504 հա չաղակալած են, 42.9 %-ը կամ 2631 հա 

աղակալած: Աղակալած հողերի 4%-ը կամ 105 հա ուժեղ աղակալված են, 42 %-ը կամ 

1105 հա միջակ աղակալված, 54%-ը թույլ աղակալած: 2016 թ.-ի դրությամ թվային 
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քարտեզագրման արդյունքբերը ցույց են տալիս, որ 6135 հա հողատարածքի 41.6 %-ը 

կամ 2558 հա համարվում են չաղակալած : Հետևաբար 946 հա հողատարածք 

ենթարկվել են տարբեր աստիճանի աղակալման, աղակալման ինտենսիվությունը 

կազմել է 23.0 հա/տարի:Այդ թվում ուժեղ աղակալած հողերի մակերեսը կազմել է 232.5 

հա, որը ավելացել է 127.5 հա-ով, աակալման ինտենսիվությունը կազմել է 3.1 հա/ 

տարի, միջին աղակալած հողերի մակերսեսը կազմել է 1265 հա, կամ ավելացել է 160 

հա-ով, աղակալման ինտենսիվությունը 3.9 հա/տարի, թույլ աղակալած հողերի 

մակերեսը կազմել է 2079.5 հա, կամ ավելացել է 658.5 հա-ով, աղակալաման 

ինտենսիվությունը կազմել է 16.0 հա/ տարի:   

Եզրակացությունը: 

GIS միջավայրում  RS տեխնոլոգիաների կիրառմամբ աղակալած հողերի մոնիթորինգի 

և թվային քարտեզագրման արդյունքները թույլ են տալիս Արմավիրի մարզի Այգեշատ, 

Նորապատ, Մրգաշատ, Սովետական, Արևիկ, Հայկավան, Եղեգնուտ, Զարթոնք 

համայքների վարչական տարածքի սահմաններում բացահայտելու  աղակալած 

հողերի տարածման ինտենսիվությունը, որը միջին հաշվով կազմել է 23.0 հա/տարի, 

որից ուժեղ աղկալաված հողերի համար այդ ցուցանիշը կազմել է 3.1 հա/տարի, միջակ 

աղակալած հողերի համար 3.9 հա/տարի և թույլ աղակալած հողերի համար՝ 16.0 

հա/տարի:  

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1. Yeghiazaryan A.G. About the of monitoring method of Ararat valley soils salinization.Annals of Agrarrian Sicience, 15(2017), p.464-471. 2. Yeghiazaryan A.G.,Ghazaryan S.M.Monitoring of the saline lands of the Ararat valley with application of methods of remote sensing. Scientific papers of national university of Architecture @ Construction of Armenia, 1(64), 2017, p.54-60. 3. Lillesand, T., Kiefer, R.W., 2000. Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley and Sons, New York, USA. -763 pp.  4. Jean-Pierre Da Costa, Franck Michelet, Christian Germain, Olivier Lavialle, Gilbert Grenier. Delineation of Vine Parcels by Segmentation of High Resolution Remote Sensed Images. Precision Agriculture, Springer Verlag, 2007, 8 (1-2), pp.95-110.  
 

ON THE QUESTION OF DIGITAL CARTOGRAPHY OF SALTED LAND IN THE GIS 

MEDIUM WITH THE APPLICATION OF RS METHODS 

Yeghiazaryan GM, Yeghiazaryan AG 

The results of digital mapping of saline lands in the communities of the Armavir marz 

are obtained with the application of RS methods in the GIS environment. According to the 

analysis of the results of digital mapping, the intensity of the distribution of salinization of 

agricultural lands was obtained, which averaged 23.0 ha/year: including, the intensity of strong 

salinity was 3.1 ha/year, average salinity is 3.9 ha/year and low salinity is 16.0 ha/year. 
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ՀՀ ՀՈՂԵՐԻ ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱՅԻ ՎՐԱ ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ   ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ (ԼՈՌՈՒ 

ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

Պ.Գ. Դավթյան, Ա.Հ. Հովհաննիսյան, Ե.Ս. Մանուկյան, Տ.Պ. Դավթյան,   

Ա.Հ. Վարդանյան 

ԵՊՀ, ՀՀ ք. Երևան,  qartez-geomorfolog@mail.ru 

 

Հասարակության կայուն զարգացումը ապահովելու կարևոր գործոններից է 

գյուղատնտեսության զարգացումը, որը ապահովում է բնակչության առաջին 

անհրաժեշտության պարենային արտադրանքով:  

Գյուղատնտեսության համար աշխատանքի առարկան հողն է, որի պահպանումը 

և բարելավումը կարևոր գործոն է գյուղատնտեսության զարգացման համար:  Ցավոք 

հողերի ոչ ճիշտ օգտագործումը, դրանց անընդհատ շահագործումը մի  կողմից, մյուս 

կողմից բնական գործոնների ազդեցությամբ տարեց տարի դրանք դեգրադացվում են և 

դուրս գալիս գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործման ոլորտից:  

Վերոհիշյալը հույժ կարևոր  հիմնախնդիր է կախված երկրի բնակչության 

ուսերից:  Խնդիրը առավել սրվել է  վերջին  տասնամյակներում, հատկապես լեռնային 

և տաք ջերմային գոտիներում գտնվող երկրներում, երբ այն քննարկվում է կլիմայի 

գլոբալ տաքացման համատեքստում: Պարզ է  որ  նման  երկրներից  է նաև ՀՀ-ը, որտեղ  

առկա են վերոհիշյալ խնդիրները: 

Հողերի դեգրադացիայի վրա մեծապես ազդում են և բնական և մարդածին 

գործոնները, իսկ երբ հողերի դեգրադացիան տեղի է ունենում նշված գործոնների 

համադրությամբ ապա հողերի կորուստը դառնում է մեծածավալ և ունենում 

անդառնալի հետևանքներ: 

Մեր աշխատանքում անրադարձել ենք հողերի դեգրադացիայի  վրա անտառների 

բնական և մարդածին  դեգրադացիայի ազդեցության գնահատմանը, քանի որ այս 

դեպքում կարող ենք ցույց տալ բնական և մարտածին գործոնների համադրված 

ազդեցության ծավալներն ու վտանգավորության աստիճանը: Որպես 

ուսումնասիրման  օբյեկտ ընտրել ենք ՀՀ Լոռու մարզը, ուր առկա են մեզ հետաքրքրող 

բոլոր գործոնները: 

Անտառները Լոռու մարզում զբաղեցնում են 928,77 կմ2 տարածք կամ մարզի 

ամբողջ տարածքի 24,5%-ը: Սրանք հիմնականում տարածված են Վիրահայոց, 

Բազումի, Փամբակի և Գուգարաց լեռնաշղթաների լանջերին` 600մ-ից մինչև 2200մ 

բարձրություններում: Տարածքի արևմտյան և հյուսիսարևմտյան շրջաններում 

անտառներ գրեթե չկան, ոչ մեծ պուրակներ հանդիպում են Բազումի լեռնաշղթայի 

հարավային լանջերին, Տաշիր, Ուռուտ, Չիչկան գետերի ավազաններում: Անտառները 

մարզում ունեն հողապաշտպան, ջրապաշտպան և կլիմայակարգավորիչ 

նշանակություն:  
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Դեգրադացիայի աստիճանը բացահայտելու համար մեզ առավել շատ 

հետաքրքրում է անտառների բնական և արհեստական դեգրադացիան, որը 

ներկայացված է անտառահատումների ձևով, որի արդյունքում հսկայական չափերի է 

հասել հոսքի գործակիցը, լեռնալանջերի լվացումը և լերկացումը, որոնք էլ հողերի 

դեգրադացիայի կարևոր գործոններ են: Մարզի տարածքում ամենավտանգավոր 

երևույթն անտառների դեգրադացումն է, որի պատճառը մի կողմից անօրինական 

անտառահատումներն են, մյուս կողմից անտառապահպան միջոցառումների, 

վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի բացակայությունը: Առավել 

վտանգավոր չափերի են հասնում անտառահատումները: Բավական է նշել, որ 

հատված  անտառների ծավալները երեք անգամ գերազանցում են բնափայտի 

տարեկան վերարտադրությանը:  

1991-2015թթ տվյալներով մարզի անտառներում գրանցված է 12500հա 

անօրինական անտառահատում և մոտ 18000հա ծառերի վիճակի վատթարացում (ՀՀ 

Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015թ.):  

Համոզվելու համար  տվյալների հավաստիությանը, օգտագործել ենք 

Գ.Պ.Թադևոսյանի կիրառած մեթոդը (Թադևոսյան Գ.Պ. 2005, ): 

Մեր կողմից Փամբակ, Գուգարաց և Բազումի լեռների անտառապատ լանջերին 

կատարվել է ակնադիտական ուսումնասիրություններ: 

Ընտրել ենք  փորձարարական դաշտեր և հաշվել հատված ծառերի քանակը, 

այնուհետև ստացված տոկոսային թվերը ամբողջ տարածքի համար ընդունել որպես 

բնութագրիչ ցուցանիշ, ինչը հնարավորություն է տվել բավարար ճշտությամբ 

առանձնացնել և գնահատել անտառահատումների հետևյալ տիպերը` համատարած 

հատված անտառ, երբ հատումը կազմել է ավելի քան 75%, ինտենսիվ հատված 

անտառ` 50-75%, միջին չափերի հատված անտառ` 25-50%, մասնակի հատված 

անտառ` մինչև 25%: Այս բաժանման հիման վրա էլ ARC MAP, ARC GIS  

համակարգերում կազմել ենք Լոռու մարզի հատված անտառների քարտեզը (նկար 1):  

Քարտեզի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առավել շատ են տուժել Տանձուտ, 

Վահագնի, Անտառամուտ, Ալարեքս և Մարց գետերի ավազանների անտառները, 

որոնք ավելի քան 50%-ով հատված են, իսկ տեղ-տեղ` ամբողջությամբ: Համատարած 

հատվել են նաև լեռների հարավահայաց լանջերի պուրակները: Մեր դիտարկումները 

ցույց են տվել, որ անտառահատումների հետևանքով ոչնչացել է մոտ 300-320 կմ2 

ընդհանուր մակերեսով անտառ: Առանձնացված խմբերն էլ բնութագրում են 

անտառահատումների հետևանքով դեգրադացված տարածքները:  

Պետք է նշել, որ մարզում նկատվում է անտառահատումների ուրույն ձև, որի 

էությունը հետևյալն է. անտառածածկ մակերեսը ընդհանուր առմամբ պահպանվում է, 

բայց նկատվում է անտառների նոսրացում, ինչը իր հերթին նպաստում է այլ նեգատիվ 

երևույթների առաջացմանը, մասնավորապես դեգրադացիա մեկ այլ գործոնի 

անտառային հրդեհների առաջացմանը: 
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Անտառային հրդեհները անտառների ոչնչացման առավել վտանգավոր ձևերից 

են: Եթե անտառահատումների հետևանքով դեռևս երկար ժամանակ կարող է 

պահպանվել անտառատակ բուսականությունը, ինչը կարող է արգելակել հողերի 

դեգրադացիան, ապա հրդեհների պատճառով լիովին ոչնչանում են նաև 

անտառատակ բույսերը, որի արդյունքում բացվում է հողի շերտը ենթարկվելով ակտիվ 

լվացման ու տեղատարման: Անկանոն անտառահատումները և 

անտառապաշտպանական միջոցառումների բացակայությունը հանգեցրել են 

անտառներում միկրոկլիմայական պայմանների փոփոխության, որի պատճառով 

բարձրացել է անտառի օդի ջերմաստիճանը, առատ լույսը և հատման հետևանքով 

թափված ճյուղերն ու տերևները: Ծառուտների չորացումը նպաստավոր պայմաններ է 

ստեղծել հրդեհավտանգավորության բարձրացման համար: Օգտագործելով Լալվարի 

անտառտնտեսության տվյալները` (http://hayantar.am) առանձնացրել ենք 

հրդեհավտանգավորության հինգ դաս և կազմել Լալվարի տարածաշրջանի 

անտառների հրդեհավտանգավորության սխեմատիկ քարտեզ (նկար 2): 

Համեմատելով ստացված սխեմատիկ քարտեզը անտառահատման քարտեզի 

հետ` (նկար 2) պարզ նկատվում է, որ նրանք համընկնում են: 

Հրդեհավտանգ առաջին դասը, որը զբաղեցնում է չնչին տարածք, հիմնականում 

համընկնում է համատարած անտառահատման (մինչև 75%) սահմանին: 

Երկրորդ միջին դասի հրդեհավտանգ գոտին  համըկնում է ինտենսիվ հատված 

տարածքներին: 

Երրորդ ցածր դասը համընկնում է մասնակի հատված տարածքներին: 

Չորրորդ և հինգերորդ անվտանգ դասերը համընկնում են չհատված 

անտառատարածքներին:  

Ստացված տվյալները մի դեպքում փաստում են օգտագործված մեթոդով 

կազմված անտառահատման քարտեզի հավաստիությունը, իսկ մյուս դեպքում այն, որ 

անմիջական կապ գոյություն ունի մեր կողմից պատճառաբանված 

հրդեհավտանգությանը նպաստող գործոնների և անտառահատումների միջև: 

 

 
 

Նկար 1.  
Լոռու մարզի 
անտառահատմա
ն քարտեզ 
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Այսպիսով անտառահատումները և անտառային հրդեհները սերտորեն կապված 

են միմյանց հետ, համընկնում են անտառահատվածության առանձնացված խմբերը, 

հրդեհավտանգավորության դասերին, արտահայտում են մարդածին և բնական 

գործոնների համադրումը, դրա արդյունքում մեծ չափերի հասնող հողերի 

դեգրադացիային: Հետևաբան երկու գործոններն էլ ունեն կարևոր ազդեցություն 

հողերի դեգրադացիայի վրա: 

 
 
 
 
 
Նկար 2. Լալվարի 
անտառտնտեսությա
ն 
հրդեհավտանգությա
ն դասերի քարտեզ 
սխեմա 
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One of the important factors in ensuring sustainable development of the society is the 

development of agriculture, which provides the population with the first essential food products. 
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Հանգուցային բառեր-Կոնստրակտիվ աշխարհագրություն, ռացիոնալ  

բնօգտագործում, ռեսուրսի  օգտագործման  ռիսկ,  ռիսկի գնահատում, ռիսկի 

կանխատեսում,  ռիսկի կառավարում: 

Կոնստրակտիվ  աշխարհագրությունը, ինչպես ցույց են տալիս  վերջին 

տասնամյակներում  մեր  կողմից  կատարված  բնական հետազոտությունները  և այդ 

ոլորտի վերաբերյալ  հրապարակումների   համապարփակ  վերլուծությունը,  այն 

գիտություն է տեխնոսֆերայի ձևավորման ու տարբեր բնատեխնածին  

գեոհամակարգերում  բնակչության տնտեսական  գործունեության համար  ռացիոնալ   

մեթոդիկայի  և սկզբունքների  մշակման ու դրանց  գործնական  կիրառման  

վերաբերյալ: Բնական հետազոտությունների  այս  ուղղությունը  համարվելով նոր ու 

երիտասարդ, անշուշտ, դեռևս կարիք ունի լրամշակումների,  հատկապես դրանցից 

ստացված  գիտատեսական դրույթների հիմնավորումների, օգտագործման բնույթի,   

հավաստիության և կիրառական ոլորտների հստակեցման: <<Կոնստրուկտիվ 

աշխարհագրություն>> տերմինը մասնագիտական գրականության  մեջ օգտագործվել 

է անցյալ դարի 80-ական թվականների վերջում  [6]: Այդ  թվականներին բնատեխնածին 

համակարգերում  շրջակա  միջավայրի նպատակաուղղված փոփոխությունների  

համար կատարվող աշխարհագրական  հետազոտությունները  մասամբ  անվանվում 

էին  նաև <<ինժեներական աշխարհագրություն>> [2]: Սակայն  անկախ այդ 

անվանակոչումներից , մեր հաստատ համոզմամբ, <<Կոնստրուկտիվ 

աշխարհագրությունը>> պետք է հնարավորինս ճիշտ ուսումնասիրի և գնահատի 

ինժեներատեխնիկական   համակարգերի և գյուղատնտեսական արտադրական 

օբյեկտների ու միջոցների  ստեղծման,   այնպես էլ  օգտագործման , այսինքն  հետագա 

շահագործման  ընթացքում  բնական միջավայրի  զարգացման վրա  դրանց թողած   

բացասական ազդեցության  հետևանքների գնահատման  կանխատեսման  ու 

կառավարման  հիմնախնդիրները: Այդ ամենը պետք է  կատարվի ինչպես ներկայի ,  

այնպես էլ մոտ ու հեռավոր ապագաների համատեքստում:Իսկ դրա համար  անկերև 

է, որ  կոնստրուկտիվ    աշխարհագրական  հետազոտությունները պետք է լինեն 

ինչպես համալիրային, այնպես էլ   բաղադրամասային , այլ  կերպ ասած,  ունենան 

համադրական  հետազոտությունների  գիտատեսական ուղղություններ ու  այդ 

խնդիրների  լուծման համար  ցուցաբերեն երկու  հիմնական մոտեցումներ: 
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   1.Գեոհամակարգերի  բնական բաղադրամասերի  համալիրային 

հետազոտության  և մարդու տնտեսական գործունեության  վրա   դրանց 

հակազդեցության   բացահայտման   կոնտեքստում: 

   2.Շրջակա միջավայրի բնականոն իրադրության   մարդածին  

փոփոխությունների մասին մասին գիտելիքների  հավաքացրման ,  դրանց   

վերլուծության  ու համադրման ,  ինչպես նաև  շրջակա միջավայրի բաղադրամասերի 

հետ   բնակչության  արտադրական  ակտիվ  շփումների և բնատեխնոլոգիական  

համալիրների  գործունեության  ընթացքում  անցանկալի փոփոխությունների 

հնարավոր կանխատեսման ու կառավարման  մոտեցումներով: 

Նման  բնույթի հետազոտություններով  վերջերս մասնակիորեն զբաղվել են  

գեոմորֆոլոգիական գիտության ինժեներական գեոմորֆոլոգիայի առանձին  

ուղղություններ,  ինչպես օրինակ  ինժեներական  լճաբանությունը,  երկրաբանական  

գեոդինամիկան, աշխարհագրական  բնույթի որոշ ուղղություններ և այլն [3]: 

Մեր կարծիքով,  նման բնույթի  հետազոտությունների  ժամանակ  դրանց  

հիմնական ուղղություններից մեկը պետք է լինի <<Կոնստրուկտիվ 

աշխարհագրությունը>> ևս, որի հիմնական նպատակը  պետք է համարվի օբյեկտիվ  

իրականություն,  այսինքն բնական միջավայրի ժամանակակից   վիճակի և  

զարգացման միտումի  գնահատումը, դրանց պոտենցիալի ու փոփոխությունների 

նկատմամբ  կարևոր բաղադրամասերի   դիմադրողականության  բացահայտումը 

ինչպես նաև  աշխարհագրական  փորձասությունը (կառուցվող օբյեկտի  

նպատակահարմարությունը   և հնարավորության հաստատումը  որը պետք է 

իրականացնել բնակչության հարցումների միջոցով): Այդ համատեքստում կարևոր է 

նաև   բնական էկոլոգիական  հավասարակշռության պահպանումը, որպես նորմալ 

կենսագործունեության  միջավայրի, ինչպես նաև աշխարհագրական կանխատեսումը, 

այսինքն նոր   նախագծվող օբյեկտների ու շրջակա միջավայրի զարգացման միտումի  

կանխատեսման  ու դրա կառավարման համար խորհրդատվության 

նախապատրաստումը: Այստեղից հետևում է, որ կառուցողական աշխարհագրության 

պրագմատիկ  նպատակներից մեկը  պետք է համարվի նաև բնական  միջավայրի 

կարևոր  ու զգայուն  բաղադրամասերի  ու  տարբեր տիպի ինժեներական կառույցների 

անվտանգ փոխներգործության, դրանց  համատեղ զարգացումների ապահովման 

վերաբերյալ հանձնարարականների  ուսումնասիրությունները ստացված գիտական 

արդյունքների  հինման վրա անհրաժեշտ  եզրահանգումներ կատարելը [7]: Այս 

համատեքստում պակաս կարևոր չեն  նաև մարդու  տնտեսական  գործունեության, 

«ինժեներական կառույցներ», «շրջակա միջավայր»,  համակարգերում փոխադարձ 

կապերի  լավագույն հաշվարկներն ապահովելու համար  փաստաթղթերի ճիշտ 

կազմումը և դրանց գիտականորեն  հիմնավորումները: Ըստ երևույթին դրանով է 

պայմանավորված նաև այն, որ կոնստրուկտիվ աշխարհագրությունը 

աշխարհագրական հետազոտությունների հատուկ այն ուղղությունը պետք է 

համարվի, որը կբացահայտի ինժեներական  կառույցների և աշխարհագրական 

միջավայրի կարևոր բաղադրամասերի փոխազդեցության, ու  առաջինների 



107 
 
 

ներգործության աստիճանը շրջակա միջավայրի և հարաբերականը կայունության 

վրա: 

Անշուշտ այստեղ անհրաժեշտ է բացահայտել հակառակը, այն է,  տարբեր 

պրոցեսների և երևույթների (երկրաշարժ, սողանք, փլուզում,  ձորակառաջացում,  

կարստ,  սուֆեզիա,  և այլն )  ազդեցությունը տեխնիկական կառույցների  

կայունության, ինչպես նաև  բնական միջավայրի  էկոլոգիական  

հավասարակշռության  պահպանման,  դրանց լարվածության  ավելացման  կամ 

պակասեցման  ու այլ  փոփոխությունների վրա: Ակներև է, որ  շատ կարևոր են նաև  

սոցիալ-տնտեսական  պատվերները  տվյալ համատեքստում: Կարևոր պատվեր պետք 

է համարել նաև  լեռնային բնատեխնածին  տարածաշրջանների տնտեսական 

պլանավորման և դրանցում առկա բնական ռեսուրսների <<ընդունելի ռիսկերով>> 

օգտագործման հիմնախնդիրների բացահայտման  և գնահատման աշխատանքները: 

Կոնստրուկտիվ աշխարհագրական նպատակներով որևէ գեոհամակարգի  

հետազոտությունների ժամանակ  անհրաժեշտ է նաև մասնագիտական (հատուկ այդ 

նպատակների համար կազմվող) համադիրային (սինթետիկ) քարտեզների վրա  

արտահայտել  ինժեներա-աշխարհագրական  այն հիմքերը, որոնք  մեր  հաստատ 

համոզմամբ, պետք է լուծեն հետևյալ  կարևոր խնդիրները: 

    ա. Նախագծվող ածխատանքի, այսինքն կառույցի  կամ բնական որևէ այլ  

ռեսուրսի  օգտագործումը  պետք է  հարմարեցվի  տվյալ գեոհամակարգի  բնական 

համեմատաբար  կայուն պայմաններին հատկապես ռելիեֆի  ծագումնաբանական և 

ձևաբանական տիպի, այնտեղ տարածված հիմնական գրունտների և 

ապարատեսակների,  ինչպես նաև տեղական  միկրոկլիմայական պայմանների հետ: 

բ. Նախագծվող միջոցառման, այսինքն կառույցի պահպանումը  վտանգավոր 

երևույթներից, ինչպես օրինակ երկրաշարժերից, արտակարգ ջերմաստիճաններից,  

մերկասառույցից, սելավներից, սողանքներից և այլ բացասական երևույթներից  ու 

պրոցեսներից: 

գ. Բնական միջավայրի զարգացման վրա տվյալ կառույցի հնարավոր 

վնասակար ներգործության կանխատեսումը և դրա դեմ պայքարի միջոցառումների 

մշակումը [5]: 

Վերջին 45-50, տարիների ընթացքում ՀՀ գրեթե բոլոր  

ֆիզիկաաշխարհագրական ռեգիոններում մեր կողմից կատարված 

հետազոտությունների փորձը ցույց է տալիս, որ լեռնային բնատեխնածին 

տարածաշրջանների կոնստրուկտիվ աշխարհագրական ասպեկտները կարելի է 

բնութագրել մի քանի չափորոշիչներով, որոնք կարող են  արտահայտվել ինենց 

ֆիզիկական մեծություններով, բարդությամբ, որակական ու քանակական 

համապատասխան հատկանիշներով, ինչպես նաև   այլ բնութագրիչներով: 

Բնատեխնածին գեոհամակարգերի ռելիեֆի հատկապես լեռնային  բնույթը, 

բարդ երկրաբանական կառուցվածքները խայտաբղետ  ապարակազմությունը,  

տարբեր միկրոկլիմայական պայմանները ինենց որոշակի ազդեցությունն են թողնում 

այդ համակարգերի ձևավորման և զարգացման միտումի վրա: Ընտ բարձրության 
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օրինաչափորեն փոփոխվող լանդշաֆտային բոլոր բաղադրամասերը  զգալի 

փոփոխություններից են պայմանավորում: նաև սոցիալ –տնտեսական  ոչ պակաս  

կարևոր  մի շարք  բաղադրամասերի  զարգացման  մեջ, ինչպես օրինակ  բնակչության 

տարաբնակեցումը, արտադրական օբյեկտների վերա տեղաբաշխումը, 

հաղորդակցության միջոցների  վերակառուցումները  և այլն: Այլ կերպ ասած,  այդ 

ամենը պատճառ է դառնում նաև տարածաշրջանների տնտեսության 

բազմաճյուղայնությունը, որոնք որոշիչ են հատկապես գյուղատնտեսության  

մասնագիտացման  ու դրա գոտիական  տեղաբաշխման համար: Հայտնի է նաև այն, որ 

լեռնալանջերի մեծ թեքությունները իջեցնում են հողագործության տնտեսական 

էֆեկտիվությունը, որոնք ինենց հերթին ազդում են բնակչության բնական և 

մեխանիկական անհամաչափ աճելու վրա և ոչ հավասարապես ավելացնում   

մարդածին ծանրաբեռնվածությունը այդ տարածաշրջանների տարբեր մասերի վրա: 

Ամենափայլուն օրինակ կարելի է համարել Տավուշի մարզում Աղստևի հովիտը, Լոռու 

մարզում Դեբեդի հովիտը, որոնք ըստ էության, համարվում են ՀՀ հիմնական 

<<փողոցները>>, որոնք բարդ լեռնային այդ համակարգերում համարվում են ՀՀ 

հիմնական <<փողոցները>> արտաքին աշխարհի հետ կապվելու համատեքստում: 

Կոնստրուկտիվ աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունները 

պահանջված են այն համատեքստում  որ չնայած գիտատեխնիկական ժամանակակից   

առաջնթացի և անվտանգության ապահովման համար կիրառվող զգալի  

միջոցառումներին, այնուհանդերձ, տարերային աղետներից կրած նյութական  

վնասները մեր հանրապետությունում  անընդհատ աճում են: Օրինակ մեկ տարվա  

2003-2004թթ ընթացքում միայն գետերի վարարումների պատճառով  

հանրապետության տնտեսությունը ընդհանուր հաշվով պատճառվել է 1 մլրդ. 411 մլն. 

790 հազար դրամի վնաս: Վերջին 15 տարիների ընթացքում 22 տեղի է ունեցել մոտ 70 

հզոր սելավներ: Պակաս վնասներ չեն պատճառում նաև հաճախ կրկնվող երաշտները 

և կարկտահարությունը: Միայն 2015թ կարկտահարության պատճառով մոտ 20 

գյուղական համայնքներում ոչնչացել է ցորենի, տարեկանի, կարտոֆիլի և այլ 

մշակաբույսերի բերքի ավելի քան 70-80 տոկոսը [3]: Մեծ չափերի են հասնում նաև 

ծանրահակ երևույթների հետևանքով առաջացած վնասները: Ներկայումս 

հանրապետության տարածքի վրա մեր կողմից առանձնացվել ու տարբեր 

մասշտաբներով հետազոտվել ու քարտեզագրվել են ավելի քան 700 սողանքային  

մարմիններ: Միայն ֆիոլետովո-Դիլիջան-Իջևան երկաթագծի ընդհանուր 48 կմ 

երկարության հատվածի վրա ակտիվ գործում ու ավելի քան 100 սողանքային  

մարմիններ, որոնք վտանգավոր են դարձրել երկաթուղագծի մոտ 30 կմ  երկարությամբ 

հատվածը [4]: 

Բնական ու տեխնածին բացասական այդ երևույթների անընդհատ աճման  

հիմնական պատճառների մի մասը պայմանավորված է ինչպես դրանց բնական  

զարգացման ընդհանուր ակտիվացմամբ այնպես էլ լեռնային  բնատեխնածին 

գեոհամակարգերում մարդու ավելի ու ավելի բազմաբնույթ և լայնամասշտաբ  

տնտեսական գործունեության հետ: 
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Բացասական բազմաթիվ երևույթներից և պրոցեսներից հնարավորինս  

խուսափելու և դրանց  վնասակար  հետևանքները նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է  

ոչ միայն փաստագրել,  այսինքն գնալ  կատարված փաստերի հետևից  ու  արձանագրել 

այդ երևույթների  անցանկալի արտահայտություններն ու պատճառած վնասները, այլև 

անցում կատարել նոր ռազմավարության`մշակել և կիրառել գիտականորեն  

հիմնավորված բնատարածքի  օգտագործման  արդյունավետ ձևեր և եղանակներ: 

Դրանք  պետք է  հիմնված  լինեն բնական ու մարդածին բացասական երևույթների 

դաշտային   հետազոտությունների միջոցով ստացված տեղեկատվության 

գնահատման, կանխատեսման ու  հնարավորինս կառավարման սկզբունքի վրա: 
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Г. М. Карапетян- док. геогр. наук, проф. 

А. Г.Карапетян- канд. геогр. наук. 

Как показывают наши полевые исследования последних десятилетий и анализ 

опубликованных истчников по данной научной тематике, конструктивная география 

наука , изучающая закономерности формирования техносферы, разрабатывающая 

методы и принципы рациональной хозяйственной деятельности населения в различных 

горных природно-техногенных геокомплексах. Это новое направление географических 

исследований которые нуждается в дальнейшей доработкий и развитии, в частности - с 

точки зрения обоснования прагматическых  результатов полученных научно-

теоретических выводов, выявления сфер их практического использования. 
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ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  

ԲԱԺԻՆ 

МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИИ 

Бадов А.Д., Бадов О.А. 

СОГУ,  Владикавказ 

 

Новообразования – одно из наиболее динамично развивающихся видов 

заболеваемости населения во всем мире. Это связано как с ухудшающейся экологической 

обстановкой, так и с общим старением населения, увеличением продолжительности 

жизни человека, включающего механизмы, вызывающие онкологические заболевания, 

болезнь Альцгеймера и другие деменции (см., [1, 2]).  

Наиболее распространены в Европе рак трахеи, бронхов и легкого; рак толстой и 

прямой кишки; рак желудка; рак груди; рак простаты; рак поджелудочной железы; 

лимфома. На них в целом приходится 14% от всех причин смерти. В мире в целом – 4,1 % 

(указаны болезни только первой двадцатки). 

 За 2005-2015 гг. уровень заболеваемости новообразованиями населения России 

вырос на 20%. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в Северо-Западном (на 

45,7%) и Сибирском (на 40,2%) округах. В другой группе, близкой по показателям роста 

к среднероссийским (15-25%) – Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский и 

Крымский округа. Низкие темпы роста наблюдались в Центральном округе, а снижение 

показателей – в Южном (табл. 1). 

 Таблица 1 

Динамика заболеваемости населения новообразованиями по федеральным округам 

России за 2005-2015 гг. 

 Заболеваемость, в ‰ Динамика, в % 

 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2010 г. к 

2005 г.

2015 г. к 

2010 г. 

2015 г. к 

2005 г.

РФ 9,5 10,8 11,4 113,7 105,5 120,0 

ЦФО 9,3 10,2 10,2 109,6 100,0 109,6 

СЗФО 9,4 11,8 13,7 125,5 116,1 145,7 

ЮФО 10,5 11,2 10,0 106,7 89,3 95,2 

СКФО 4,8 6,2 6,0 129,2 96,8 125,0 

ПФО 10,6 12,0 13,1 113,2 109,2 123,6 

УФО 9,2 10,2 11,0 110,9 107,8 119,6 

СФО 9,7 11,6 13,6 119,6 117,2 140,2 

ДФО 8,9 9,3 10,6 104,5 114,0 119,1 

КФО - - 8,1 - - - 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. 

сб./Росстат. – М., 2016. – 1326 с. В 2005 г. самые низкие показатели заболеваемости 

наблюдались в Северо-Кавказском округе и, несмотря на весьма высокие темпы роста, 
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Северный Кавказ и в 2015 г. остался с самыми низкими показателями. Во всех остальных 

округах в 2005 г. были зафиксированы весьма близкие показатели – в пределах 8,9-

10,6‰. Самые высокие показатели были зафиксированы в Приволжском ФО. В 2015 г. 

«лидерами» стали Северо-Западный и Сибирский округа. Сравнительно низкие 

показатели фиксировались в Крыму. В среднюю группу (10-11‰) входили Южный, 

Центральный, Дальневосточный и Уральский округа. В разрезе регионов ситуация была 

еще более разнообразной. Самые низкие показатели в 2015 г. наблюдались в Республике 

Тыва (2,9‰), а самые высокие – в Самарской области (20,8). Соотношение между самым 

низким и самым высоким показателями составило 1 к 7,2. 

Таблица 2 

Группировка регионов РФ по уровню заболеваемости населения новообразованиями в 2015 г. 

Очень 

низкий, 

менее 5 ‰  

Низкий, 5-9,9‰ Средний, 10-14,9‰ Высокий,  

15-19,9‰ 

Очень 

высокий, 

20‰ и 

Ингушетия 

(3,9), 

Кабардино- 

Балкария 

(4,1),  

Чечня (3,3),  

Тыва (2,9) 

Воронежская (7,7), 

Калужская (8,4), 

Смоленская (8,4), 

Москва (9,4), 

Калининградская 

(9,5), Калмыкия 

(9,0), Астраханская 

(8,9), 

Волгоградская 

(8,6), Ростовская 

(8,6), Дагестан 

(6,6), Северная 

Осетия (6,4), 

Ставропольский 

(6,6), Кировская 

(9,9), Тюменская 

(9,9), Бурятия (6,9), 

Забайкальский 

(9,1), Омская (9,5), 

Хабаровский (9,4), 

Амурская (9,9), 

Магаданская (8,5), 

Крым                     

(7,6) 

Белгородская (10,3), Брянская (11,5), 

Владимирская (12,2), Ивановская (11,3), 

Костромская (10,9), Московская (10,3), 

Рязанская (11,4), Тамбовская (10,2),  

Тверская (12,7), Тульская (10,1), 

Ярославская (14,8), Коми (14,8),  

Ненецкий (14,6), Архангельская 911,3), 

Вологодская (10,4), Ленинградская 

(13,6), Псковская (10,2), Санкт-

Петербург (14,9), Адыгея (10,3), 

Краснодарский 911,9), Башкортостан 

(10,6), Марий Эл (10,5), Мордовия 

(14,1) Татарстан (10,7), Удмуртская 

(11,1), Чувашская (12,7), Пермский 

(13,8), Нижегородская 913,5), 

Оренбургская (13,2), Пензенская (11,7), 

Саратовская (11,6), Курганская (12,0), 

Свердловская (10,1), ХМАО (11,1), 

ЯМАО (13,8), Челябинская (12,0), 

Алтай (11,2), Хакасия (13,2), 

Кемеровская (12,4), Новосибирская 

(12,1) Томская (11,9), Саха (12,2), 

Камчатский (11,1), Приморский 910,2), 

Сахалинская (12,7), Еврейская (13,1), 

Чукотский (12,4), Севастополь (10,8) 

Орловская (16,8),  

Карелия (16,0), 

Мурманская 

(17,3),  

КЧР (17,2) 

Ульяновская 

(16,2), 

Красноярский 

(16,6), Иркутская 

(16,9) 

Самарская 

(21,0), 

Алтайский 

(20,8) 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. 

сб./Росстат. – М., 2016. – 1326 с. 

 В группе с очень низкими коэффициентами заболеваемости новообразованиями, 

помимо Тывы, представлены республики Северного Кавказа. Все эти регионы с очень 

молодым населением, благоприятной экологической ситуацией и возможным 

недоучетом заболеваемости (см., например, [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8]). 
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 В группе с очень высоким коэффициентом – Самарская область и Алтайский край. 

При этом, в Алтайском крае высокий Кн регистрировался постоянно, начиная с 2005 г. В 

Самарской области Кн в 2005 г. был сравнительно низким (12,8‰). Во всяком случае, в 

близлежащих Пензенской (16,8‰) и Ульяновской областях (17,3‰) он был существенно 

выше. Но, в период между 2005-2010 гг., в Самарской области наблюдался скачок 

заболеваемости (причины которого выясняются), а в Пензенской и Ульяновской 

областях – наоборот, спад заболеваемости (но в последней – не такой существенный). 

 Крупных ареалов с высоким Кн выявлено не было. Наблюдались отдельные 

«точки роста». Исключение составляют Красноярский край и Иркутская область. 

Неожиданно высокий Кн (17,2‰) был зафиксирован в Карачаево-Черкесии. Тем более 

неожиданный, что зафиксирован он был на фоне весьма благополучных показателей 

2005-2014 гг. (3,5-9,4‰). 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Мартынов В.Л. 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

С.-Петербург, Martin-Vas@yandex.ru 

 

Одной из основных проблем, обсуждаемых в общественной (социально-

экономической) географии, региональной экономике других «региональных» науках, 

стала проблема неравномерности пространственного развития России (см., например, 

[1]). При этом зачастую складывается впечатление, что эта неравномерность 

сформировалась только за пост-советское время, а до 1991 г. ничего подобного не 

существовало. На самом деле это не так, просто в советское время ни о каких 

«региональных различиях» жизни людей в открытой печати писать было нельзя.  

Попытаемся рассмотреть особенности пространственного развития России по 

четырём мегарегионам. Север – «арктический фасад России», широтная полоса 

субъектов Федерации, протягивающаяся вдоль побережья морей Северного Ледовитого 

океана, а также северных морей Тихого океана, Юг – южная часть Европейской России, 

включающая в свой состав Северный Кавказ, Нижнее Придонье и Нижнее Поволжье, 

Восток – широтная полоса субъектов Федерации, протягивающаяся вдоль железных 

дорог, соединяющих Европейскую Россию с Дальним Востоком (юг Урала, Сибири и 

Дальнего Востока), и Запад – часть Европейской России между Севером и Югом, 

включающая в свой состав территории от западной границы государства до Урала.  

Наиболее широко распространённый подход к изучению проблем 

пространственного развития – экономический. Этот подход часто используются 

совершенно бездумно. Тот простой факт, что экономическая география – всё же 

география, а не экономика, чаще всего просто игнорируется. Основа экономического 

подхода к изучению проблем пространственного развития – существование неких 

универсальных закономерностей, мер и методов, которые дадут одинаковый результат в 

любом месте обитаемой суши. 

Основа географического подхода – изучение каждой части геопространства как 

уникального явления, с последующей систематизацией, анализом и обнаружением черт 

сходства и различия. Это, конечно же, не исключает использования экономических 

показателей. 

Экономический подход основан на идее конкуренции между странами, 

регионами, городами и людьми (см., например, [5]). Конкурентоспособные страны, 

регионы, люди движутся вперёд, неконкурентоспособные – отстают или деградируют. 

Но эта идея плохо применима в отношениях между странами и совершенно 

неприменима, если мы рассматриваем регионы – части одного государства.  

Географический подход опирается на идею «совместного развития» различных 

частей географического пространства. Все части геопространства, исходя из этого 

подхода,  равноценны и равнозначны. Они просто разные, и могут существовать только 
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вместе.  Это подход, на котором основывается физическая география. Географическая 

оболочка Земли состоит из взаимодействующих и взаимосвязанных между собой 

природных комплексов - геосистем. Естественно, что эти комплексы сформировались в 

разное время, имеют принципиально различную структуру и условия развития. Но они 

не являются и не могут являться соперниками. То же самое относится и к 

географическим системам, имеющим антропогенное происхождение.  

Недостаток ресурсов, ощущавшийся до конца индустриальной эпохи (в развитой 

части мира – конец 60-х – начало 70-х годов), естественным путём приводил к 

конкуренции за эти ресурсы, девизом которой можно считать «Победитель получает 

всё». Потребности подстраивались под ресурсы. Если ресурсов не хватало, потребности 

сокращались. Если нужно было ускорить развитие одних направлений деятельности, то 

это можно было осуществить только за счёт других. Эта ситуация хорошо описывается 

поговоркой  «или пан, или пропал». Середины не существовало.  

Переход к постиндустриальному обществу произошёл вследствие 

скачкообразного роста ресурсов, которыми располагает человечество. Этому росту 

цивилизация была обязана развитию ряда отраслей, относящихся главным образом к 

химической промышленности и позволившему решить четыре задачи, до этого 

казавшимся неразрешимыми: накормить, одеть, обеспечить жильём и лекарствами всё 

население развитой части мира. Ресурсы подстраиваются под потребности,  новое 

состояние общества хорошо характеризуется поговоркой «всем сёстрам по серьгам». 

Одной из главных причин этого следует считать «унификацию» образа жизни 

городского населения, составляющего большинство населения любой развитой страны, 

вне зависимости от численности населения города. «Искусственная среда», в которой 

протекает жизнь большей части населения стран «золотого миллиарда», по сути 

«упразднила» географию. Можно даже сказать, правда, сильно утрируя, что 

единственным географическим знанием, востребованность которого остаётся высокой, 

является прогноз погоды.  

Выбор человеком рода деятельности имеет в том числе и пространственную 

составляющую [4].  

«Человека политического» занимают в первую очередь природные ресурсы, 

поскольку контроль над ними обеспечивает устойчивость и продолжительность 

существования государства. Деятельность «человека политического» целиком и 

полностью определяется интересами государства. В условиях современной России 

интересы «человека политического» обращены главным образом на север.  

«Человеку биологическому» интересны главным образом природные условия, в 

которых он чувствует себя максимально комфортно. От общества и государства «человек 

биологический» чувствует себя вынужденно зависимым, но не более того. Приоритетное 

для «человека биологического» направление – юг. 

«Человеку социальному» важны инфраструктура, информация и система 

ценностей той части общества, в которой он рассчитывает добиться успеха. «Человек 

социальный» крайне нуждается в оценке и поддержке его деятельности со стороны тех 

государственных и общественных структур, в которых он пытается реализовать свои 
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амбиции. «Человек социальный» свои  интересы обращает главным образом на запад 

России, который мы по привычке советских времён именуем «Центром». 

«Человеку экономическому» важно экономико-географическое положение, 

которое позволяет добиться наибольшего материального успеха. Поскольку 

единственное мерило успеха в данном случае – деньги, то оценка деятельности 

«человека экономического» государственными или общественными структурами его 

занимает слабо. В нынешних условиях интересы «человека экономического» обращены 

главным образом на восток страны,  откуда открывается выход к Китаю и Тихому океану. 

 Освоение Севера определялось и определяется главным образом политическими 

причинами. «Штурм Арктики» начался в 20-е – 30-е гг. главным образом из 

политических и военных соображений. В 50-е – 80-е гг. те же соображения 

способствовали дальнейшему развитию экономики северных регионов. В 90-е гг. 

большая часть «Севера» просто рухнула, поскольку политическое и военное значение 

Арктики для России резко снизилось, а продолжать освоение Севера только из 

экономических соображений не имело смысла. В первые годы XXI века ситуация 

существенным образом меняется. Поскольку движение на Север – движение «за 

величием», то экономика в данном случае второстепенна. «За величием» идут, не 

считаясь с расходами, сроками окупаемости  и прочими экономическими показателями. 

С Востоком (юг Азиатской России) ситуация иная. В постсоветское время значение 

Востока существенно изменилось. В советские годы в условиях «закрытых» границ 

Восток развивался как индустриальный регион, специализировавшийся на производстве 

продукции добывающей промышленности (электроэнергетика, лесная 

промышленность, чёрная и цветная металлургия, добыча угля). В постсоветское время 

основным фактором развития Востока, как и в дореволюционное время, становится 

транспортно-географическое положение.  

Север и  в значительной мере Восток нынешней России имеют одно общее 

свойство – здесь  очень простая пространственная структура общества, которая очень 

слабо «отягощена» никакими факторами, кроме политических и экономических. Север 

полностью, а Восток большей частью нынешняя Российская Федерация унаследовала от 

Советского Союза. Юг и Запад в этом отношении существенно отличаются. Эти 

мегарегионы представляют лишь части намного более обширных пространственных 

структур, сформировавшихся во времена Империи и Союза. Значительная часть этих 

структур находится за пределами современной России, и возможность нашего 

государства  воздействовать на их развитие сильно ограничена. Российский мегарегион 

Юг фактически продолжается в пределы современной Украины, включая её «степную» 

часть вплоть до Одессы, и в Закавказье вплоть до границы с Турцией и Ираном. Это 

регион, сформировавшийся на основе местных месторождений полезных ископаемых на 

рубеже XIX – XX вв., и тогда его значение было исключительно велико не только для 

России, но и для всего мира.   

На протяжении последних советских десятилетий с выработкой этих 

месторождений значение региона всё более сокращалось, и его развитие шло по пути 

«рурализации» социальной, экономической, политической жизни. 

«Интернациональные» города Юга Империи и впоследствии СССР приобретали всё 
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более моноэтнический характер. Этот процесс начался в тогда ещё советском Закавказье, 

где первой практически моноэтнической республикой стала Армения. Далее этот 

процесс перекинулся в Грузию, Азербайджан, российские автономии Северного Кавказа. 

Сейчас он явно продолжается на Украине. «Рурализация» одним из основных 

последствий имела рост межэнических столкновений по разным поводам, в том числе и 

выдуманным. Юг, где «воткни палку – вырастет дерево», является наиболее динамичным 

из четырёх макрорегионов России. Здесь прослеживается наилучшая динамика роста 

ВВП, обеспечиваемая главным образом потребительскими отраслями экономики.  

Как это не покажется странным, именно Юг представляет собой «новую надежду» 

России. Территория Юга на протяжении своей невероятно долгой в сравнении с 

остальной Россией истории входила в состав самых разных государственных 

образований, начиная от Римской империи и древней Персии, пережила множество. 

Примерно это происходит и сейчас.  Но следует осознавать, что экономически 

российский Юг может развиваться лишь «в связке» с территориями, входившими в состав 

советского Юга. 

Запад – это большая часть Европейской России. Так же, как и Юг, Запад 

простирается далеко за пределы нынешней Российской Федерации, включая в свой 

состав север Украины, Белоруссию и Прибалтику. Если рассматривать Запад в таких 

границах, то он действительно становится «Центром», как его принято именовать. 

Основными факторами, сформировавшими этот регион, был инфраструктурный и 

коммуникационный.  

Эта территория, через которую осуществлялось и осуществляется взаимодействие 

между Россией и Европой, взаимодействие самое разнообразное. Войны, которые Россия 

вела в Азии, никогда не имели такого значения, как войны в Европе, хотя их военные и 

политические результаты зачастую были более значимыми. Для Европы Россия всегда 

воспринималась как «задний двор», глубокая провинция. Но для России Европа всегда 

была образцом для подражания и «верховным судьёй» в общественных, политических, 

культурных вопросах.   

Москва по-прежнему является фактической столицей не только России, но и 

всего бывшего Союза. И Запад развивается главным образом благодаря воздействию 

Москвы. Да, столица забирает значительную часть ресурсов России, но отдаёт она 

больше, чем получает. Можно сравнить Москву с большой русской печью, у которой 

«греется» большая часть Европейской России.  

Как это не покажется странным, экономическая эффективность даже самых 

бедных западных регионов России выше, чем северных, хотя обычно ситуация 

полагается обратной – Россия, дескать, живёт за счёт «валютной выручки», которую даёт 

Север. Но те деньги, которые приходят с Севера, туда же и уходят. Если рухнет Север, 

Россия это переживёт. Если рухнет Запад,  Россия рухнет вместе с ним. Запад объединяет 

остальные макрорегионы в единое целое. Это единственный макрорегион, который 

граничит со всем остальными. Именно отсюда началось больше тысячи лет назад 

«расширение пределов» Русского государства. В XX в. расширение прекратилось, и в 

конце прошлого века границы вернулись к средневековому состоянию.  

Выводы: 
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1) Экономика является лишь одним из направлений развития общества, в том числе и 

пространственного. Остальные направления могут развиваться в связи с экономикой, а 

могут и совершенно независимо от неё. 

2) «Универсальных» закономерностей общественного развития не существует. Не 

существует также «универсальных» концепций, с помощью которых можно объяснить 

всё на свете сущее. Соответственно нет единых мер и методов, с помощью которых 

можно решать любые проблемы. 

3) Регионы России развиваются под воздействием совершенно различных факторов и 

условий. Возможности воздействовать на процессы пространственного развития крайне 

ограничена – с тем же успехом можно воздействовать на процессы формирования 

рельефа. Понятие «межрегиональной конкуренции» лишено смысла и вообще не должно 

использоваться – части единого государства не могут быть конкурентами также, как не 

могут соперничать друг с другом природные зоны и физико-географические страны. 

4) Пространственные интересы государства и общества в современной России значительно 

расходятся. Для государства наиболее значимыми являются регионы, значимые с точке 

зрения политики и экономики (Север и Восток), для общества – социальной среды и 

природных условий (Запад и Юг). 
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5. Меньщикова В. И. Вектор экономического развития региона и повышения его конкурентоспособности // Вестник ТГУ. 2009. №7.  
 

THE PROBLEM OF UNEVEN SPATIAL DEVELOPMENT OF RUSSIA 

Martynov V.L. 

The Herzen State Pedagogical University of Russia 

 

The problem of uneven spatial development of Russia is one of the main problems of 

the Russian socio-economic geography. Unevenness is considered most often in the subjects 

of the Federation, but it makes sense to study it at the level of macroregions. It is proposed to 

allocate four macro-regions-North, East, South and West. The development of each 

macroregion is determined by different conditions and factors. 
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ՀՀ  առանձնանում է  գյուղական տարածքների ու տարաբնակեցման  ձևավորման 

և զարգացման տարածաշրջանային առանձնահատկություններով: Վերջինս առավել 

տիպիկ է դրսևորվում, երբ այն քննարկում ենք  ՀՀ մարզերի օրինակով [1]: 

Արագածոտնի մարզի, բնակավայրերի ցանցի ձևավորման և զարգացման 

համար առանձնահատուկ դեր են ունեցել բնակչության ներգաղթերը, 

տնտեսաաշխարհագրական  նպաստավոր դիրքը և այլ  գործոններն ու ռեսուրսները: 

Մարզն աչքի է ընկնում  բնակչության ու բնակավայրերի տեղաբաշխման և խտության 

մեծ տարբերություններով: Գյուղական բնակչության  ավելի քան 43 %-ը 

տեղաբաշխված է 1000-1400, մոտ 33 %-ը՝ 1800-2200 մ բարձրության գոտում,  1801-2200 

մ բարձրության գոտում  ընկած են մարզի գյուղերի ընդհանուր թվի  ավելի քան 47 %-ը 

(54 գյուղ): Մարզի գյուղական բնակչության 82,5 և գյուղերի ընդհանուր թվի  64 %-ը 

բաժին է ընկնում մեծ, խոշոր և միջին մեծության գյուղերին [2]: 

ՀՀ-ում գյուղական տարածքների ձևավորման ու զարգացման համար առավել 

նպաստավոր ռելիեֆային պայմաններով, աշխարհագրական դիրքով և 

ագրոկլիմայական ռեսուրսներով առանձնանում են Արարատի և Արմավիրի մարզերը: 

Սրանց  գյուղական տարածքների ձևավորման և զարգացման համար 

առանձնահատուկ դեր են ունեցել նաև պատմական նախադրյալները և 

ենթակառուցվածքների զարգացումը: Խորհրդային տարիներին դիտվել է Արարատի  

մարզի և′ ընդհանուր և′ գյուղական բնակչության թվի կայուն աճ, իսկ վերջին մեկուկես 

տասնամյակում՝ այդ ցուցանիշների նվազում [աղ. 2]: Վերջին  90 տարիների 

ընթացքում Արարատի մարզի գյուղական տարաբնակեցման մեջ տեղի է ունեցել 

բնակչության կենտրոնացում խոշոր գյուղերում, մարզի հիմնական բնակեցված 

գոտում (մինչև 1000 մ բարձրության շրջաններում)՝ ինչպես գյուղական 

բնակավայրերի, այնպես էլ բնակչության հարաբերական մեծությունների ավելացում 

[3]:  

1.Ըստ՝  2018 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ԱՎԾ ընթացիկ հաշվառման 

տվյալների: 2.Առանց քաղաքային համայնքների ենթակայության տակ գտնվող  թվով 9  

գյուղի (բացառությամբ Դիլիջանի ենթակայության գյուղերի):3. Ըստ՝  ՙՀՀ մարզերը և 

Երևան քաղաքը թվերով՚, Ե., 2015 թ. ժողովածուի տվյալների: 4.  Առանց Սևանա լճի 

տարածքի:  Ա՝  ամբողջ տարածքի հաշվով, Բ՝ գյուղատնտեսական  հողատարածքի 

հաշվով: 
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Աղյուսակ 1  

ՀՀ գյուղական տարածքները բնութագրող մի քանի ցուցանիշներ ըստ մարզերի  (2018 

թ.)1 
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Խտությունը 

Բնակչությ

ուն 

(մարդ/քկմ) 

Բնակավայ

րեր 

(բնակ./ 

100քկմ) 

Ա Բ Ա Բ 

1.Արագածոտ

ն 
9.3 79 99,5 9.2 117 12.3 38 48 4.2 5.3 

2. Արարատ 7.0 75 185,4 17.0 95 10.0 87 118 4.5 6.0 

3.Արմավիր 4.2 78 181.4 16.6 95 10.0 
15

2 
194 7.6 9.8 

4.Գեղարքուն

իք 
18.0 65 162.0 14.8 93 9.7 414 63 1.7 2.6 

5. Կոտայք 7.0 77 114,5 10.6 62 6.6 55 72 3.0 3.8 

6. Շիրակ 9.0 86 97,4 9.4 128 13.6 41 48 4.8 5.6 

7. Լոռի 12.7 66 88,6 8.5 116 12.3 25 38 3.0 4.6 

8. Սյունիք 15.1 74 44,6 4.2 128 13.5 10 14 2.8 3.8 

9. Վայոց ձոր 7.8 90 32,2 3.0 52 5.4 14 16 2.2 2.4 

10. Տավուշ 9.1 41 71,3 6.7 61 6.6 27 66 2.2 5.4 

Երևան 0.8 - - - - - - - - - 

Ընդամենը  

ՀՀ-ում 
100 713 

1 

076.9 
100 944 100 

38.

04 
54.3 3.1 4.4 

 

Արմավիրի մարզն առանձնանում է անցած տասնամյակների ընթացքում 

գյուղական բնակչության և բնակավայրերի թվի կայուն աճով, գյուղական նոր 

բնակավայրերի կազմավորումով: Առկա նախադրյալները  պայմանավորել են մարզի 

տարածքում մեծ, խոշոր և գերխոշոր գյուղերով հարթավայրային համատարած և 

բլրահարթավայրային ցրված տարաբնակեցման ձևավորմանը:  

Բնատնտեսական համեմատաբար նպաստավոր ու բավարար պայմանները, 

պատմական զարգացման ընթացքը և տնտեսաաշխարհագրական քիչ թե շատ 

նպաստավոր դիրքը պայմանավորել են Շիրակի մարզի գյուղական տարաբնակեցման 

ձևավորումը և զարգացումը: Սպիտակի երկրաշարժը և ԽՍՀՄ-ի փլուզման 

հետևանքով առաջացած տնտեսական ճգնաժամը խստորեն նվազեցրին մարզի 

տնտեսական ներուժը և Գյումրիի ազդեցությունը գյուղական տարածքների ու 

տարաբնակեցման, առանձին գյուղերի սոցիալտնտեսական առաջընթացի վրա [4]: 
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Նախկինում ունեցած տնտեսական ներուժի անկումը և վերջին ավելի քան 

քսանհինգ տարիներին Շիրակի մարզում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական 

ճգնաժամային իրավիճակն առավել սուր դրսևորում ունի հատկապես Ամասիայի և 

Աշոցքի տարածաշրջանների և մարզի լեռնային ու բարձր լեռնային գյուղական 

բնակավայրերում: Դրանք առանձնանում են փոքր մարդաշատությամբ, աննպաստ  

աշխարհագրական դիրքով, մարզկենտրոնից ունեցած մեծ հեռավորությամբ և 

վերջինիցս  ունեցած թույլ ազդեցությամբ: Նման իրավիճակը զգալիորեն խոչընդոտում 

է գյուղական բնակավայրերի զարգացմանն ու առաջընթացին և կարող է պատճառ 

դառնալ նշված տարածաշրջաններում առանձին բնակավայրերի բնազրկման ու 

վերացման [4]: 

Բնական պայմանների բազմազանությունը, ագրոկլիմայական  ռեսուրսների և 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման նախադրյալների նշանակալից 

տարբերությունները Լոռու մարզում ստեղծել են գյուղական տարածքների 

ձևավորման և զարգացման համար միանգամայն տարբեր պայմաններ: Դրանում 

իրենց դերն են ունեցել նաև Լոռու տարածքի բնակեցման պատմական և ազգագրական 

գործոնները: Գյուղերն առավելապես տեղաբաշխված են 1201-1800 մ բարձրության 

գոտիներում՝ տրանսպորտային ուղիների երկայնքով և մերձակա  հատվածներում 

(Լոռվա սարահարթում և գետահովտային ու լեռնահովտային հարմար շրջաններում)` 

առաջացնելով տարաբնակեցման միանգամայն տարբեր ձևեր, համալիրային  տիպեր 

և ենթատիպեր [5]: 

Նպաստավոր աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆային և կլիմայական քիչ թե շատ 

բարենպաստ պայմանները, արգավանդ սևահողային և լեռնամարգագետնային 

արոտավայրերը, ձևավորված ենթակառուցվածքային  տարրերը պայմանավորել են 

Կոտայքի մարզի ժամանակակից գյուղական տարածքների ու տարաբնակեցման 

ձևավորումը: Մարզի գյուղական բնակավայրերի և բնակչության թվի 

փոփոխությունների վրա էական ազդեցություն են թողել 19-րդ դարի ընթացքում տեղի 

ունեցած բնակչության ներհոսքը, խորհրդային տարիներին արդյունաբերության բուռն 

զարգացումը, բնակչության ներհոսքը և ուրբանացման գործընթացները, իսկ 

անկախացումից  հետո՝ արդյունաբերական և տնտեսական ներուժի նվազումը: Մարզի 

գյուղական բնակավայրերն առանձնանում են միջին մարդաքանակի համեմատաբար 

մեծ ցուցանիշով, իսկ  գյուղական բնակավայրերի և բնակչության հիմնական մասը 

բաժին է ընկնում  տարածքի 1201-1600 մ բարձրության գոտուն [6]: 

Հարթավայրային բերրի հողերի և Սևանա լճի առկայությունը,  ինչպես նաև 

մարզին բնորոշ պատմաաշխարհագրական և ժողովրդագրական գործոնները 

պայմանավորել են Գեղարքունիքում գերխոշոր, մեծ և խոշոր գյուղական  

բնակավայրերի ձևավորումը: Դրան  նպաստել են նաև մշակելի հողատարածքների 

համեմատաբար մեծ չափերը, հյութալի ու ընդարձակ արոտավայրերի առկայությունը 

և բուսաբուծության ու անասնապահության ճյուղերի զուգակցված զարգացումը: 

Մարզում հստակորեն առանձնանում են տարաբնակեցման արեալներ, որոնք 
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համընկնում են լեռնային գետահովիտների հետ և տարածված են գոգավորության 

առավել հարթ շրջաններում: Առավել բնորոշ են տարաբնակեցման խմբային, 

շղթայաձև և գծային ձևերը: Մարզի գյուղական բնակչության 79 %-ից ավելին 

տեղաբաշխված են ծովի մակարդակից 1801-2000 մ  բարձրությունների վրա, որն այդ 

բարձրության գոտում  ՀՀ առավել խիտ բնակեցված տարածքներից է: ՀՀ բարձրադիր 

մարզերի մեջ Գեղարքունիքն առանձնանում է գյուղական բնակչության մեծ  և 

գյուղերի՝ ամենափոքր խտությամբ [աղ.1]:  

         Աղյուսակ 2 

ՀՀ մարզերի գյուղական բնակավայրերի և բնակչության թվի շարժընթացը (1831-2018 թթ.) 

Մարզերը 

Գյուղական բնակավայրերի և բնակչության թիվն ըստ տարեթվերի 

1831 1897 1926 1970 1988 2001 2018 

Ա Բ Ա Բ Ա Բ Ա Բ Ա Բ Ա Բ Ա Բ 

1.Արագածոտն 88 15645 166 78255 142 78841 103 86284 106 93629 117 105437 117 99500 

2. Արարատ 90 22123 179 89356 159 59906 95 143245 90 166383 95 192131 95 185400

3.Արմավիր 52 14517 81 53046 82 45122 84 123043 91 151523 95 177941 95 181400

4.Գեղարքունիք 69 17915 107 92683 115 113254 96 160486 89 170359 93 158693 93 16200 

5. Լոռի 54 11130 118 88823 162 121567 119 125721 115 120292 122 116455 122 88600 

6. Կոտայք 53 7964 94 54118 82 59528 59 74165 61 100603 62 118488 62 114500

7. Շիրակ 74 25196 147 94859 148 92817 128 101309 122 102495 128 109129 128 97400 

8. Սյունիք 116 14032 213 87252 206 75193 126 66418 122 48791 127 48537 127 44600 

9. Վայոց ձոր 70 6728 112 42080 81 30074 54 41122 49 40512 52 36392 52 32200 

10. Տավուշ 36 12201 62 43401 100 62620 63 84862 61 75625 61 63655 61 71300 

ՀՀ-ում 702 147452 1279 723643 1277 738922 927 1006655 906 1070212 952 1146858 952 1076900

 

Տարածքի խիստ մասնատվածության, բարձրաչափական նիշերի 3500 մ-ի 

հասնող տատանումների, տարբեր դիրքադրությունների և մեծ թեքությունների 

պատճառով Սյունիքի մարզն առանձնանում է տարաբնակեցման բնույթի 

հակադրություններով: Մարզի գյուղական տարածքների ու տարաբնակեցման 

առանձնահատկությունները պայմանավորված են նաև պատմաաշխարհագրական և 

ազգագրական գործոններով և տնտեսական գործունեության խիստ 

բազմազանությամբ, որոնք իրենց ազդեցությունն են թողել նաև գյուղական 

բնակչության և բնակավայրերի թվի շարժընթացի վրա [7]: 

Մշակելի հողատարածքների փոքր չափերը  և գյուղատնտեսության 

զարգացման ոչ բարձր մակարդակը պայմանավորել են Սյունիքի մարզի 

տարաբնակեցման համակարգում փոքր գյուղերի գերակշռությունը: 

Վայոց ձորի բնական պայմանների բազմազանությունը,  ինչպես նաև 

սահմանափակ հողային ռեսուրսները, կախված տնտեսության զարգացման 

մակարդակից, ներքին ու արտաքին այլ գործոններից, առանձնահատուկ պայմաններ 

են ստեղծել մարզի բնակեցման և  գյուղական տարածքների ու բնակավայրերի 

զարգացման համար: Մարզը  ՀՀ-ում առանձնանում է նոսր բնակեցվածությամբ, 
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գյուղերի ամենափոքր թվաքանակով, ոչ մեծ մարդաշատությամբ, բնակավայրերի 

բարձրաչափական նիշերի մեծ տարբերություններով [8]:  

Տավուշի մարզի տարածքի զառիվեր լանջերով խորը ձորերն ու կիրճերը, 

հորիզոնական և ուղղաձիգ խիստ մասնատվածությունը, տիրապետող համարվող 120-

ից բարձր թեքությունները զգալիորեն կրճատում են բնակեցման արեալը: Մարզում 

մշակովի հողատարածությունները և գրեթե  ամբողջ բնակչությունը կենտրոնացված 

են գետահովիտներում, որի պատճառով առավել բնորոշ է ավազանային և 

գետահովտային տիպի տարաբնակեցումը: Վերջին ավելի քան  երկուսուկես 

տասնամյակում Տավուշի գյուղական տարածքների զարգացման  վրա ազդող էական 

գործոն է դարձել սահմանամերձ գոտին: Մարզի տնտեսաաշխարհագրական դիրքի 

նախկինում ունեցած հնարավորություններն ըստ էության սառեցված են և չեն 

նպաստում տնտեսության և բնակավայրերի առաջընթացին: 

ՀՀ տարբեր մարզերում գյուղական տարածքների ու տարաբնակեցման, 

բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար հիմնախնդիրներ են 

համարվում. 

1. գյուղմթերքների իրացման և մթերող կազմակերպությունների կողմից դրանց 

գնման ցածր գների պատճառով գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասները, 

2. պարբերաբար կրկնվող բնական աննպաստ երևույթներից գյուղացիական 

տնտեսությունների կրած վնասները նվազագույնի հասցնելը, 

3. գյուղերի մարդաքանակի նվազման պատճառով բնակչության 

սեռատարիքային կառուցվածքի խախտումը և աննպաստ ժողովրդագրական 

իրավիճակի առաջացումը, 

4. Գյուղատնտեսական և տարածքային ռեսուրսների ոչ լիարժեք և ամբողջական 

օգտագործումը, գյուղացիական տնտեսությունների ինտենսիվացման մակարդակի 

բարձրացումը և եկամտաբերության ավելացումը, 

5. Լեռնային, բարձրլեռնային և սահմանամերձ տարածքներում բնակավայրերի 

ամրապնդումը, դրանց տնտեսական ներուժի հզորացումը (մեծացումը), բնակչության 

սոցիալ-ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը և արտագաղթի դադարեցումը: 
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Current problems and regional features of RA rural areas and settlement pattern 

A.H. Potosyan 

 

In RA some natural-economic differences are clearly noticed, each of them is 

characterized by the originality of natural complex, distinguishing historical-ethnographic 

features, peculiarities and problems of economic development and specialization and rural 

areas and settlement as well. 

In the article the existing problems and features of RA rural areas and settlement pattern 

are presented on the example of provinces.      

 

ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՇԱՐԺԸ  ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ  

ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ 

Անդրեասյան Ա. Ս. 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցի բնագիտական 

մասնախմբի նախագահ, աշխարհագետ-ուսուցիչ, andreasyn.asa@gmail.com 

 

Ոչ մեծ ազգերի  համար ճակատագրական նշանակություն ունի բնակչության  

թվաքանակի  և բնակչության  բնական  աճի կայուն պահպանությունը:  1920-1989 թթ.. 

հայ  բնակչության թիվը Հարավային  Կովկասում, ներառյալ այսօրվա  Հայաստանը  

որոշակի կայուն աճ է ունեցել: Այլ իրադրություն է  ստեղծվել  ԽՍՀՄ  փլուզումից  հետո 

(տես  աղ. թիվ 1):  Այդ  ժամանակաշրջանում հայ  բնակչության թե՛ բացարձակ  թիվը  

և  թե՛  դրա  տեսակարար  կշիռը  աստիճանաբար  սկսեց  նվազել  ողջ  

տարածաշրջանում ու  դրա  բոլոր սուբյեկտներում, ներառյալ ՀՀ-ն: 1979թ. 

տարածաշրջանի 14մլն.74հազար բնակչությունից 3մլն 648 հազարը կազմում էին 

հայերը, կամ ընդհանուր  բնակչության 25,9%: 1989թ. մարդահամարի տվյալներով Հվ. 

Կովկասի բանակչությունը 15մլն. 783հազար էր, որից հայերը  կազմում  էին 3մլն. 916 

հազարը, կամ 24,8%-ը: Չնայած բացարձակ թվով  այն  ավելացել էր 268 հազարով, 

սակայն տեսակարար  կշռով նվազել էր 1,1%-ով :                                                                           
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Նկ. 1 Բնակչության թվի բաշխվածությունը Հարավային Կովկասում ըստ երեք  

գլխավոր ազգությունների՝1989թ. /ըստ մարդահամարի/ և 2018թ./գնահատում/, %-ով : 

 

Համառոտակի բնութագրենք բնակչության շարժի  փոփոխությունները  ըստ  

երկրների. 

Հայաստան: Ինչպես տարածաշրջանի մյուս  երկու  հանրապետություններում 

այնպես  էլ Հայաստանում հայ  բնակչության թիվը խորհրդայնացումից մինչև  20-րդ 

դարի 80-ական թվականների վերջը կայուն կերպով աճել է: Ավելացել է նաև հայերի  

տեսակարար կշիռը ընդհանուր  բնակչության կազմում: Հետխորհրդային տարիներին 

կայուն կերպով  նվազել է հայերի բաժինը տարածաշրջանի բոլոր սուբյեկտներում և 

ավելացել ՀՀ-ում: 1989թ. ՀՀ-ում ապրող հայերի տեսակարար կշիռը Հվ.Կովկասում 

78,8% էր,իսկ 2018թ.ին՝ 89,6%: Ներկայումս ողջ տարածաշրջանում  ապրող 3մլն 

347հազար  հայերից 3մլն 2 հազարը ապրում է ՀՀ-ում: 

Աղյուսակ 1 

Բնակչության թվի փոփոխությունը Հարավային Կովկասի երկրներում,  այդ  թվում, մասնակի  

ճանաչված և չճանաչված հանրապետություններում (1959-2018թթ.): 

N Տար

ի 

Հայաստանի 

Հանրապետությ

ուն 

Վրաստանի 

Հարապետություն 

Ադրբեջանի 

Հանրապետություն 

Ընդամենը 

Վրաստանում, ՀՀ-

ում և Ադրբեջանում 

  Բնակչության 

թիվը, հազ. 

մարդ 

Բնակչության թիվը, հազ. 

մարդ 

Բնակչության թիվը, 

հազ. մարդ 

Բնակչության թիվը, 

հազ. մարդ 
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1 1959 1763 1552 88 4044 443 11 3698 442 12 9505 2437 25,6 

2 1970 2492 220 88,4 4686 452 9,7 5117 486 9,5 12295 3141 25,5 

3 1979 3031 2725 89,7 5015 448 8,9 6028 475 7,9 14074 3648 25,9 

4 1989 3305 3084 93,3 5440 441 8,1 7038 391 5,6 15783 3916 24,8 

5 2001 3213 3145 97,7 4372
1 

249 5,7 79532 0 0 15538 3394 21,8 

39%

25%

24%

12%

1989թ.

ադրբեջանցիներ
հայեր
վրացիներ

54%

19%

19%

8%

2018թ.
ադրբեջանցիներ
հայեր
վրացիներ
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6 2011 3020 2962 98,14 3730
1 

168 4,5 89232 0 0 15673 3130 20 

7 2018 3048 3002 98,5 3857 158 4,1 10148 0 0 17053 3160 18,5 

1.Վրաստանի  հանրապետությունում մարդահամարները անց  են  կացվել 2002 և 

2014թվականներին    2. Ադրբեջանի Հանրապետությունում մարդահամարները անց  են  

կացվել 1999 և 2009 թվականներին 

 

N 

 

Տարի 

 

ԼՂՀ 

 

Աբխազիա 

 

Հարավային 

Օսիա 

Ընդամենը 

Հվ.Կոովկասի     

չճանաչված/մասն.ճան

/ հանրապետություն-

ում 

  Բնակչության թիվը, 

հազ. մարդ 

Բնակչության թիվը, 

հազ. մարդ 

Բնակչության 

թիվը, հազ. 

մարդ 

Բնակչության թիվը, 

հազ. մարդ 
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1 2005 137,7 137,4 99,7 2163 44,9 20,8 694 0,7 1 422,7 183 43,3 

2 2015 145,1 144,7 99,7 240,73 41,9 17,3 53,

54 

0,4 0,7 439,3 187 42,6 

3 2018 150 149,5 99,7 244 38 15,6 51 0,3 0,6 445 187,

8 

42,2 

1.Աբխազիայի  հանրապետությունում մարդահամարները անց  են  կացվել 2003 և 

2014թվականներին, 2. Հվ. Օսիայի հանրապետությունում մարդահամարները անց են 

կացվել 2008 և 2015 թվականներին 

ԱԴՐԲԵՋԱՆ: Ներկայիս   Ադրբեջանի  տարածքի  մեծ  մասը  պատմական  

Հայաստանի  մի  հատվածն  է,  ուր  հայերն  ապրել  են  հազարավոր  տարիներ:  1926-

1970թթ.  ընկած  ժամանակահատվածում  հայերի  բացարձակ  թիվը  Ադրբեջանում  

ավելացել  է,  իսկ  20-րդ  դարի  70-ական  թվականների  կեսերից   սկսել  է  նվազել:  

1989թ. տվյալներով հայերը   կազմել  են  Ադրբեջանի   բնակչության   մոտ  5,6% /391  

հազար/:   Ղարաբաղյան  շարժման  զուգահեռ   հայ  բնակչությունը  Ադրբեջանից  

գրեթե  ամբողջովին  դեպորտացվեց, իսկ  մի  մասն էլ  պարզապես  ենթարկվեց  

ջարդերի: Անկախությունից  հետո    Ադրբեջանում   փաստորեն    հայեր  չեն  մնացել,  

որի   մասին   վկայում  են 1999  և   2009թթ.  իրականացված  մարդահամարների   

արդյունքները:  Շատ  արագ  հայազրկվեց նաև  Նախիջևանը:  20-րդ դարի   սկզբում  

հայ  բնակչության տեսակարար   կշիռը 42,2%-ից դարի  վերջում  իջավ 0,37%: 

Ներկայումս Նախիջևանի 440 հազար բնակչության 99,98%  կազմում  են 

ադրբեջանցիները: Այսպիսով   հարավային  Կովկասի   այս   հանրապետությունը,   

ներառյալ  Նախիջևանը  ամբողջովին   հայաթափված  է:   
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ԱՐՑԱԽ-ՂԱՐԱԲԱՂ: Հայերը միշտ էլ կոմպակտ ապրել են Արցախ-

Ղարաբաղում,որտեղ մշտապես եղել են բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը: 

1979թ. ԼՂԻՄ-ի բնակչության 75,9%-ը /123,1հազար/, իսկ 1989թ.մարդահամարով 

76,9%-ը /145,5 հազար/ հայեր  են  եղել:  ԼՂՀ-ում մարդահամարներ  անց  են  կացվել 

2005 և 2015թթ., ըստ  որի  բնակչության  ավելի  քան  99,7%  կազմել  են  հայերը  /137,4  

հազար  և 144,7 հազար/:  Ներկայումս  Արցախում  ապրում  են  մոտ  146 հազար  հայ: 

ՎՐԱՍՏԱՆ: Հայերը   Վրաստանի   տարածքում   ապրում   են   անհիշելի  

ժամանակներից,  իսկ օրինակ Ջավախքում,  Թբիլիսիում,  Բաթումիում`  նույնիսկ  

կազմել  են  բնակչության  բացարձակ մեծամասնությունը: ԽՍՀՄ կազմավորումից 

սկսած մինչև 20-րդ դարի 70-ական թվականները հայ բնակչության բացարձակ թիվն 

անընդհատ ավելացել է:Սակայն դարի 70-ական թվականների վերջից, թեկուզ և փոքր 

ծավալներով հայ բնակչության թիվը սկսեց նվազել: 1989թ-ին Վրաստանում ապրում 

էր 441 հազար հայ, որը կազմում էր երկրի բնակչության 8.1%-ը: 2016թ-ին ամփոփիչ 

տվյաներով Վրաստանում ապրում էր 168 հազար հայ կամ երկրի բնակչության 4.5%-ը 

/առանց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի/: 2018թ-ին Վրաստանում հայ բնակչության 

թիվը գնահատվում է 158 հազար,այսինքն 2.8 անգամ ավելի քիչ քան, ԽՍՀՄ փլզումից 

առաջ էր: Հայերի թիվը կրճատվել է ինչպես ամբողջ երկրում, այպես էլ հայաշատ 

Ջավախքում, մայրաքաղաք Թբիլիսիում և երկրի խոշոր քաղաքներում: Ի դեպ հայ  

բնակչության նվազմանը զուգահեռ  աճել է ադրբեջանցիների թվաքանակը:  

ԱԲԽԱԶԻԱ և ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՕՍԻԱ:  Հայերն  Աբխազիայում և Հարավային  

Օսիայում  բնակվել  են  վաղնջական  ժամանակներից:    Վրաստանի  կազմից  դուրս  

գալուց  հետո   հայ  բնակչության   թիվն  այստեղ  ևս  կրճատվել  է:  Վրաստանի  

կազմում Աբխազիայի հայ  բնակչության  տեսակարար  կշիռը  գնահատվում  էր  շուրջ  

15%,  կամ  բացարձակ   թվով  ավելի  քան   76,5 հազար: Ըստ 2003  և  2011թթ. 

Աբխազիայում իրականացված մարդահամարների հայ  բնակչության  բացարձակ  

թիվը  կազմել  է  համապատասխանաբար  44  հազար 870  և 41  հազար 864: 2018 թ.  

գնահատմամբ Աբխազիայի  բնակչության  թիվը կազմում  է շուրջ  244 հազար,  որից  

հայերը՝  41  հազար: Հարավային Օսիայում ապրող   հայերի  թիվը  մեծ չի եղել:  1979-

1989  թթ. հայերի թիվը    մոտ  հազար էր,   կամ  բնակչության  1%-ը: Ներկայումս  

այստեղ  ապրում  է  մոտ  400  հայ /2015թ.  մարդահամարով 378  կամ   0,7%/, որի     

բացարձակ  մեծամասնությունն  ապրում  է  Ցխինվալիում /90% ավելի/:     
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1989թ 

 
2018թ 

Նկ. 2 Հայ բնակչության բաշխումը հարավային Կովկասի մայրաքաղաքներում   1989 

և 2018 թվականներին 

 

Բացի մայրաքաղաքներից մեծ թվով հայեր ապրել  և  ապրում են Այսրկովկասի 

առավել խոշոր քաղաքներում:Իրականացված դիտարկումներն ու  վերլուծություները 

ցույց  են  տալիս որ  վերջին 30 տարիների  ընթացքում այդ  քաղաքներում ևս նվազել է  

հայ  բնակչության    բացարձակ  թիվը  /40000-ով/  և  տեսակարար  կշիռը /4%-ով/ :  Այդ 

քաղաքներում  ներկայումս ապրող ավելի  քան 1,6միլիոն բնակչությունից հայերը  

կազմում  են  ընդամենը 280 հազարը (ներառյալ Գյումրին  և Վանաձորը): Երբեմնի  

հայաշատ Գանձակը, Նախիջևանը, Սումգաիթը ամբողջովին  հայազրկվել  են: 

Էականորեն կրճատվել  են Քութայիսի,Սուխումի,Ռուսթավի հայ  բնակչության   թիվը: 

Շուրջ 2 անգամ  պակասել է բնակչության թիվը Գյումրիում  և Վանաձորում: 

 

Նկ. 3  

Բնակչության 

ազգային  կազմի 

բացարձակ  թվի  

փոփոխությունները 

/շարժը/ Հարավային 

Կովկասում, ըստ երեք 

գլխավոր  

ազգությունների 1979-

2018թթ 

 

 

2018 թվականի գնահատմամբ տարածաշրջանում ապրում է 3 միլիոն 347 հազար հայ, 

որը 14,5% -ով  ավելի քիչ է քան ԽՍՀՄ փլզումից առաջ  էր: Դա նշանակում է որ հայերս 

տարածաշրջանում  պակասել  ենք  ևս  570  հազարով: Հվ.Կովկասի  բոլոր 

14%

10%

76%

Բաքու Թբիլիսի Երեվան

91%

4% 4%1%

Երեվան
Թբիլիսի
Ստեփանակերտ
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սուբյեկտներում հայերը տեղաբաշխված  են.  3,002միլիոնը ՀՀ–ում, 155հազարը  

Վրաստանում, 146 հազարը  ԼՂՀ-ում, 42 հազարը  Աբխազիայում, 0,4հազարը 

Հարավային Օսիայում և 0,1հազարը  Ադրբեջանում: 

 

Եզրափակում 

ԽՍՀՄ-ի  փլուզումից  առաջ  80-ական  թվականներին  Հայաստանի  բնակչության  

բնական  աճը  կայունացել  էր և  կազմում  էր 1,4-ից- 1,5, %,կամ  բացարձակ  թվերով  

տարեկան 45-50 հազար մարդ:  Մեխանիկան  շարժը  ևս  դրական  էր: 20-րդ  դարի  80-

ական  թվականներին   տարեկան արտագաղթում  էր 8-12 հազար, և  ժամանում 15-20 

հազար մարդ: Մեր  գնահատումներով 90- 

ական  թվականների   սկզբներին  ՀՀ-ի  բնակչության  թիվը  3մլն.500 հազար  էր: 

Կանխատեսվում էր, որ 2000 թվականին  Հայաստանի  բնակչության թիվը կանցնի 

4,6մլն-ից, իսկ 2015-ին՝ 5մլն-ից[2]: Ներկայումս առնվազն պետք էր կազմեր 5,3 մլն 

մարդ  հաշվի  առնելով  ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշների զարգացումները:  

Ազգային  կազմի տեսակետից  այդ  բնակչության  ավելի  քան 90%  կկազմեին  հայերը:  

Մոտակա  տարիներին  ՀՀ-ի  բնակչությունը     և  այստեղ  ապրող  հայերի  թիվը  մեծ  

փոփոխությունների  չեն   ենթարկվի  և կտատանվեն    մոտ  3մլն –ի սահմաններում,  

հաշվի  առնելով սպասվող բնական  և  մեխանիկական շարժերը,  երկրի  սոցիալ- 

տնտեսական,  սոցիալ- քաղաքական  իրավիճակներն  ու կառավարության  կողմից  

իրականացվող ժողովրդագրական քաղաքականությունը:   2018 թվականի 

գնահատմամբ տարածաշրջանում ապրում է 3 միլիոն 347 հազար հայ, որը 14,5% -ով  

ավելի քիչ է քան ԽՍՀՄ փլզումից առաջ  էր: Դա նշանակում է որ հայերս 

տարածաշրջանում  պակասել  ենք  ևս  570  հազարով: Հվ.Կովկասի  բոլոր 

սուբյեկտներում հայերը տեղաբաշխված  են.  3,002միլիոնը ՀՀ–ում, 155հազարը  

Վրաստանում, 146 հազարը  ԼՂՀ-ում, 42 հազարը  Աբխազիայում, 0,4հազարը 

Հարավային Օսիայում և 0,1հազարը  Ադրբեջանում: 

Այսպիսով՝  հարավ  Կովկասյան  տարածաշրջանում  աստիճանաբար   նվազում 

է,  թե հայ  բնակչության  բացարձակ  թիվը,  և թե դրա  տեսակարար  կշիռը  

տարածաշրջանի  բնակչության  մեջ:  Այս  գործընթացը  պայմանավորված  է 

բազմաթիվ  գործոններով, որոնց  մեջ  գլխավորը   աշխարհաքաղաքականն էր՝ԽՍՀՄ  

պետության  փլուզումը, իսկ մյուս գործոնները  ածացյալ  են գլխավորին, որոնց մեջ  

առավել  կարևորներն են. ա/ պատերազմականը, բ/սոցիալ-տնտեսականը, գ/ բուն  

ժողովրդագրականը  և դ/ սոցիալ հասարակական գործոնները:  
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ARMENIAN POPULATION DUNAMICS IN THE SOUTH CAUCASUS IN THE POST-

SOVIET TIMES 

ANDREASYAN A.S. 

Abstract 

The article describes the dynamics of the Armenian population in the post-Soviet times in the 

South Caucasus region. The artice includes the comparative charachteristics of population 

dynamics and movement trends in Soviet and post-Soviet years. Changes in the population are 

presented individually in the three South Caucasian republics-Armenia, Azerbaijan and 

Georgia as well as the partially recognized or unrecognized but de facto existing Nagorno-

Karabakh, Abkhazia and South Ossetia, which were formed after the collapse of the USSR, 

within the framework of the article, the number of population changes are presented 

separately in the capitals and 10 largest cities of the South Caucasus. Population dynamics are 

presented in separate tables and diagrams. In the final part of the article are mentioned the 

analysis of changes in the Armenian population in the region and current trends. Also are 

mentioned the main reasons for the decrease in the Armenian population and possible 

forecasts for the upcoming period. 

 

ՀՀ-ՈՒՄ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Վ.Գ.Մանասյան 

 

ՀՀ-ի լեռնային տարածքի հողային ռեսուրսներն աչքի են ընկնում բարդ 

ամբողջականությամբ: Ագրոարտադրական նպատակներով դրանց յուրացումը 

սահմանափակող գործոններ են համարվում մանրաուրվագիծ ու անկանոն 

կառուցվածքը,  լեռնալանջերի վրա ու նախալեռներում քարքարոտությունը, տարբեր 

հզորություններն ու ողողամաշվածության աստիճանը և այլն: Այդ ամբողջը 

պայմանավորվում է աճեցվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի, պտուղների և 

խաղողի լրակազմը և ագրոտեխնիկան  ու հողաբարելավման եղանակները, 

մեքենայացման և էլեկտրաֆիկացման միջոցները, հետևաբար՝ գյուղատնտեսության 

բազմաճյուղայնությունն ընդհանրապես և արդյունավետ տեղաբաշխումն ու 

գոտիական մասնագիտացումը՝ հատկապես [1]: 
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Ուստի անհրաժեշտ է  մշակել հանրապետության լեռնային տարածքի 

բնատնտեսական ներուժի ռացիոնալ օգտագործման գիտական հիմունքներ, 

համակողմանիորեն ուսումնասիրել մարդածին ներգործությունը դրանց 

էկոհամակարգերի, ագրոարտադրական ռեսուրսների պահպանության և 

վերարտադրության վրա, մարդու ու լեռնային էկոհամակարգերի միջև այժմ և 

կանխատեսելի հեռանկարում  փոխհարաբերությունների ներդաշնակություն 

հաստատելու համար բացահայտել ուղիներն ու միջոցները: 

Քանի որ լեռնային երկրոգործության գիտատեսական հիմքը համարվում է  

դրանք ձևավորող  լեռնային հողերի և  գործընթացների մասին ուսմունքը, անհրաժեշտ 

է մշակել ՀՀ լեռնային հողերի դասակարգում և կանխատեսում, որի հիմքում պետք է  

ընկած լինեն  հանրապետության  հողային ծածկի ուղղաձիգ հերթափոխի 

տարածաժամանակային կառուցվածքը. գետահովիտների ցածրադիր տեղամասեր, 

նախալեռներ, միջլեռնային գոգավորություններ, սարավանդներ, լեռնալանջեր: 

Դրանցում են  պարփակված ոչ միայն լանդշաֆտի հիմնական բաղադրատարրերի 

պատճառա-հետևանքային կապերը, այլև ռելիեֆի տարբեր տարրերի վրա 

կողմնորոշվող լանդշաֆտի մորֆոլոգիական մասերը: 

Հանրապետության  տիպիկ ցածրադիր, նախալեռնային և լեռնային գոտիներում 

առաջացել են այնպիսի ագրոէկոլոգիական պայմաններ, որոնցում բուսականության, 

կենդանիների, միկրոօրգանիզմների, կլիմայի և հողային ծածկի որոշակի 

համակարգեր են ձևավորվում: Այդ ագրոէկոլոգիական պայմաններից է կախված նաև 

մարդու գոյությունն ու ագրոարտադրական գործունեությունը: Բնականաբար, նրանց 

տեսանկյունով էլ պետք է մշակվի գոտիական համակարգային երկրագործություն: Այդ 

առումով Դ.Պողոսյանը գրել է. «Հողային ռեսուրսների հաշվարկը և որակական 

բնութագրությունը համարվում են գյուղատնտեսական միջոցառումների ճիշտ 

շրջանացման  գործում վճռական նշանակություն ունեցող, մասնագիտացման 

հարցերը լուծելու, հողերը ռացիոնալ օգտագործելու և նոր տարածքներ յուրացնելու 

կարևորագույն ժողովրդատնտեսական խնդիրներից մեկը» [2]: 

ՀՀ-ում, օրինակ, գյուղատնտեսական հողատեսքերը կազմում են 2051.0 հազ. հա, 

որոնք  հիմնականում (86%-ը) տեղաբաշխված են 1500-3000 մ բացարձակ 

բարձրությունների վրա և ըստ տեղանքի թեքությունների կազմում են մինչև 30՝ 29.4 %-

ը (որից  վարելահողերը 49.7 %-ը), 3-70՝ 28.2  %-ը (31.9 %)-ը, 7-120՝ 17.3 (12.6 %-ը) , 12-

200՝ 15.2  % (4.8 %)-ը, 200-ից բարձր՝ 9.90՝% (1.0 %)-ը, ինչն էլ համապատասխանաբար  

պայմանավորում է  բուսաբուծության  ենթաճյուերի մասնագիտացումը և թելադրում է 

երկրագործության յուրահատուկ գոտիական համակարգի մշակման 

անհրաժեշտությունը: Ուստի լեռնային երկրագործությունը  ցածրադիր, 

նախալեռնային և լեռնային գոտիներում անհրաժեշտ է քննարկել միմյանցից առանձին 

[3]: 

Ցածրադիր գոտին՝ դա ուղղաձիգ  գոտիականության համակարգում առաջին 

աստիճանն է, որտեղ լավ է արտահայտված հորիզոնական-ուղղաձիգ 
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գոտիականությունը: Հարթեցված մակերևույթի վրա տարածվող ոռոգելի 

մարգագետնային կիսաանապատային հողերը բացառապես բարենպաստ են 

երկրագործության համար: Այստեղ առանց որևէ լրացուցիչ ծախսերի կարելի է 

աճեցվող պտուղների, հատապտուղների և խաղողի ոռոգում և մեծ մասամբ 

աշխատանքի մեքենայացում ապահովել: 

 Սովորաբար նախալեռնային գոտի են համարվում լեռների հետ կապված   

զառիկող  թեքություններով լավ ցամաքուրդավորված ավելի ցածր բարձրությունները 

(մինչև 1500-1600 մ): Բացարձակ բարձրությունների   ավելացման արդյունքում 

խոնավածծության փոփոխությունը՝ բաց օդային հոսանքներով նախալեռնային գոտու 

տարածքում հողային գոտիների հերթափոխության հիմնական պատճառն է: Դրա հետ 

կապված նախալեռնային գոտու լեռնային  շագանակագույն հողերը թափվող 

տեղումների պայմաններին համապատասխան գրավում են միջանկյալ դիրք  

ցածրադիր և լեռնային գոտիների հողերի միջև, որտեղ կուտակումային 

գործընթացների հետ մեկտեղ դիտվում է նաև տեղատարում: 

Նախալեռնային գոտու ագրոկլիմայական պայմաններից կախման մեջ լինելու 

պատճառով այստեղ երկրագործությունը հակաէրոզիոն ցանքաշրջանառության 

յուրացման հետ մեկտեղ լինելու է հողապաշտպանական (հողերն ազատել քարերից, 

խոտացանության միջոցով վերականգնել կառուցվածքը, զարգացնել ոռոգում, կիրառել 

պարարտացում և այլն): Բացի հողաշերտը շուռ տալու ավանդական  գութանավարից  

նաև տարբեր պետք է լինեն  երկրագործության համակարգերը.  խոզանի 

պահպանմամբ հողերի մշակումն առանց մի կողմ շուռ տալու և լանջի լայնակի վարը 

հարթակտրելու արմատավորմամբ, լայնակի և ուրվագծային վարը, հեռաշարացան 

մշակաբույսերի  միջշարքերի նրբատաշումը, վերջիններիս 

ցանքատարածություններում խորը շերտաձև փխրեցումը, ողողամաշված հողերի  

մարգագետնացումը: Տեղանքի թեքության աստիճանների և աճեցվող մշակաբույսերի, 

պտուղների և խաղողի հողապաշտպան ունակությունների հաշվառմամբ անհրաժեշտ 

է խիստ տարբերակել հողերի մշակման տեխնոլոգիան, որոնք երեք խմբերի են  

բաժանվում, հողերը ողողումից  լավ պաշտպանող բազմամյա խոտեր, պտղատու 

այգիներ, ողողումից հողերը միջին չափերով պաշտպանող հասկավոր մշակաբույսեր, 

միամյա խոտեր  ու հատապտուղներ և թույլ հողապաշտպան ունակությունների 

տիրապետող հեռաշարացան մշակաբույսեր: 

Հիմնականում լայնակի ուղղությամբ ձգվող 1500-ից մինչև 3000 մ  (3200մ) 

բարձրությունների վրա տեղաբաշխված լեռնային գոտու միջլեռնային 

գոգավորությունները  բնութագրվում են նաև զարգացած գետային դարավանդների 

տեղանքի 40-ից բարձր թեքություններով: Այդ գոգավորությունները շրջապատող 

լեռնաշղթաների լանջերը բավականաչափ թեք է  1000-2000 մ-ով  և ավելի են 

բարձրանում դրանց ստորոտի նկատմամբ: Բարձր լեռնաշղթաները զգալիորեն 

մեղմացնում են տեղումներ առաջացնող օդային հոսանքների ազդեցությունը, այդ 

պատճառով էլ կլիման այստեղ չորային է, և ոռոգման պայմաններում աճեցնում են  



132 
 
 

մշակաբույսերը, պտուղներն ու հատապտուղները: 

Լեռնային գոտու փակ միջլեռնային գոգավորություններում  լավ է 

արտահայտված հորիզոնական ուղղաձիգ գոտիականությունը, որտեղ 

գոգավորության հատակի ստորին մասից դեպի վերին մաս և լեռնալանջերի վրա 

բացարձակ բարձրության ավելացմանը համեմատ դիտվում է հողերի հերթափոխ: 

Հողերն այստեղ զարգանում են բացառապես լեռնային պայմանների ազդեցության 

տակ, լեռնային ապարների քայքայման վերանստվածքային արդյունքի վրա: 

Կուտակվելով գոգավորության հատակին, դրանք նպաստում են հողաձևավորող 

ապարների վերականգնմանը, առավել ևս ստեղծելով ընդհատուն հողաձևավորող 

գործընթաց, որը հանգեցնում է տարասեռ մեխանիկական կազմով և հումուսային 

շերտով շերտավոր և թաղիքավոր հորիզոնների ձևավորմանը: 

Բացարձակ բարձրության նկատմամբ միջլեռնային գոգավորությունների  

բարձրացմանը զուգընթաց 50 և 100 C-ի  դրական ջերմաստիճանների գումարից 

կախված պակասում է աճեցվող մշակաբույսերի, պտուղների և հատապտուղների 

ընտրությունը: Հետևաբար հողերի օգտագործումը երկրագործության մեջ պետք է լինի 

խիստ տարբերակված, քանի որ հողային ծածկն այստեղ շատ զգայուն է մարդածին 

ներգործության նկատմամբ: Հողերի մշակման շուռ տալու գործիքների օգտագործումը 

հաճախ հանգեցնում է հողային բերրիության անփոխարինելի կորուստների, հողերի  

ողողամաշվածության ակտիվացմանը: 

Փակ միջլեռնային գոգավորություններում անհրաժեշտ է լայնորեն 

արմատավորել հողերն առանց շուռ տալու վրա հիմնվող  էրոզիայից հողերի 

պաշտպանության հուսալի միջոց ծառայող խոտացան և ուրիշ բուսական 

մնացորդների պահպանությունն ապահովող երկրագործության հողապաշտպան 

համակարգը: 

Յուրօրինակ  և ցուրտ կլիմայի մարզերում ու տարածաշրջաններում բացարձակ 

բարձրության նկատմամբ 3000-4500 մ և ավելի բարձրությունների վրա տեղաբաշխված 

լեռնաշղթաներին, հրաբխային լեռնավահաններին և սարավանդներին բնորոշ է 

ռելիեֆի տիպիկ ալպիական ձևերը: Այստեղ խոտհարքերի, իսկ առանձին 

տեղամասերում խոտացնության տակ է ընթանում հողերի յուրացումը: Դրանք աչքի են 

ընկնում կլիմայի ցամաքայնությամբ, որտեղ ձևավորվում են խճա-շլաքարային,  

հումուսա-գելացված, թույլ զարգացած և մանրահողային հողերը, որոնք  պետք է  

սահմանափակվեն միայն  մակերեսային մշակումով: 

Լեռնալանջերի հողերը, դրանք լանջային գործընթացների ազդեցության տակ 

ձևավորվող լեռնային հողեր են, որտեղ գերակշռում են նյութերի մեխանիկական և 

գեոքիմիական դուրս բերումը, հողային լուծույթների և հանքային զանգվածների 

տեղաշարժը, ծանրության ուժի տակ հողածածկի վերականգնումը: Այդ բոլորը 

նախադրյալներ են ստեղծում սակավահզոր, հաճախ ոչ լրիվ զարգացած կմախքային 

կտրվածքով գոյացումների համար: Լեռնալանջերի հողերը՝ մարգագետնաարոտային 

տնտեսության հիմնական հողային ֆոնդն  են, նրա բարելավման և 
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արդյունավետության բարձրացման համար պահանջվում են հատուկ գործելաձևեր:  

 ՀՀ լեռնային գոտու ցածրադիր և միջին բարձրություններում հացահատիկային  

մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, մասամբ նաև բազմամյա խոտերի հետ 

զարգացած է անջրդի երկրագործությունը, որտեղ հացահատիկահարոսային 

ցանքաշրջանառության ֆոնի վրա լանջի երկայնքով անհրաժեշտ է արմատավորել  

հողերի շերտավոր մշակումը:  Հողերի մշակման համակարգն այստեղ պետք է 

ուղղված լինի հերկելի հորիզոնների  պահպանմանը, խոնավության առավելագույն 

պահպանության արդյունքին հասնելու համար  պայմանների ստեղծմանը:  Հենց 

այստեղ հարավային և արևելյան կողմնադրության լանջերի վրա, հիմնականում 

դրանց ստորին մասերում տեղաբաշխված, դարավանդավորված հողերի վրա 

զարգացում են ստացել նաև պտղաբուծությունն ու խաղողագործությունը,  որտեղ 

զգալիորեն հզոր են  հողերը՝ կոպիճի բավականաչափ խորը տեղադրվածությամբ [4]: 

Լեռնային այգեգործության ողջ ագրոտեխնիկան ուղղված է հողում խոնավության 

պահպանմանն և լանջերի վրա ու գետահովիտներում էրոզիոն գործընթացների 

կանխելուն, լեռնային գետերի հուներում հեղեղատային հոսքերի թուլացմանը:  

Այսպիսով , գիտական հաստատությունների տվյալների և առաջավոր  փորձի 

ընդհանրացման հիման վրա լեռնային երկրագործության գոտիական համակարգերի 

յուրահատկությունների և պայմանների մշակումը դժվարին գործ է: Խնդիրն այն է, որ 

լեռնային երկրագործության պայմաններում ուժերն անհրաժեշտ է կենտրոնացնել 

հողերի բերրիությունը բարձրացնելու, էրոզիան կանխելու գիտական հիմունքների 

մշակման և լեռնային տարածքի գյուղատնտեսական հողատեսքերի 

ագրոէկոլոգիական վիճակի բարելավման վրա: 
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structure of the soil cover of the Republic of Armenia, which provides a basis for rational 

allocation of agricultural machinery for cultivation of agricultural crops, their cultivation 

agrotechnology and lowland, mountainous and mountainous zones based on climatic 

conditions. 
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Երկրի բևեռացված զարգացումը մտահոգիչ երևույթ է: Դրա արդյունքում ծնվում 

են մի շարք բացասական հետևանքներ: Իզուր չէ, որ աշխարհի երկրների 

մեծամասնությունը վարում է համահարթման քաղաքականություն՝ զարգացման 

տարածքային տարբերությունները մեղմացնելու նպատակով: 

Բևեռացման և տարածաշրջանային զարգացման անհամամասնությունների 

ձևավորման պատճառները շատ են՝ տարածքի յուրացման բնականոն 

գործընթացներից մինչև ազատ շուկայական հարաբերությունների տնտեսական 

մրցակցային գործընթացները: Սակայն, որքան էլ պատճառները լինեն բնականոն ու 

գիտականորեն բացատրելի, այնուհանդերձ, հետևանքները ցանկալի չեն, սրում են 

հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների, հատկապես քաղաքական ու տնտեսական, 

լարվածությունն ու ծնում դժգոհություններ, անկայունություն, ճգնաժամեր, 

հակամարտություններ, գործազրկություն, աղքատություն: 

Ներկայումս գրեթե բոլոր երկրները համոզված են, որ երկրի քաղաքական, 

տնտեսական, սոցիալական տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող 

տարածաշրջանային անհամամասնությունների դեմ պայքարը յուրաքանչյուր 

պետության պաշտպանական գործառույթներից է:  

Սովորաբար տարբերում են տարածքային անհամամասնությունների երկու 

տեսակ՝ տնտեսական և սոցիալական, թեպետ դրանք սերտորեն կապված են մինյանց 

հետ:  

Տնտեսական անհամամասնության հիմնական պատճառը տնտեսական 

գործունեության զարգացման բևեռացումն է: Տնտեսական գործունեությունը մշտապես 

կենտրոնանում է մրցակցային առավելություն ունեցող վայրերում: Իսկ մրցակցային 

առավելություններ ստեղծում են, ինչպես տարբերակում է «նոր տնտեսական 

աշխարհագրության» տեսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր Պ. Կրուգմանը [6], «առաջին 

բնույթի» գործոնները, որոնք են բնական ռեսուրսների առկայությունը և բարենպաստ 

աշխարհագրական դիրքը, և «երկրորդ բնույթի» գործոնները, որոնք են ագլոմերացիոն 

արդյունքը, բարձր մարդկային կապիտալը, նպաստավոր ինստիտուցիոնալ 

միջավայրը, զարգացած ենթակառուցվաքները:  
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Տնտեսական տարածական կենտրոնացման միտումները գործում են ամենուր, 

անկախ երկրի զարգացման մակարդակից, միայն մեկ տարբերությամբ՝ զարգացած 

երկրներում որպես մրցակցային առավելություններ ձևավորում են առավելապես 

հասարակական գործունեության արդյունք հանդիսացող «երկրորդ բնույթի» 

գործոնները, իսկ զարգացող երկրներում՝ առավելապես  «առաջին բնույթի» 

գործոնները:  

ՀՀ-ում մրցակցային առավելություն ձևավորող գործոններն են ագլոմերացիոն 

արդյունքը (տնտեսում մասշտաբում), համաշխարհային շուկայում պահանջարկ 

ունեցող որոշ հանքային ռեսուրսների առկայությունը, մասնակիորեն՝ նաև 

մարդկային կապիտալը, էլ ավելի քիչ՝ հարմար աշխարհագրական դիրքը: Այդ է 

պատճառը, որ ՀՀ-ում հատկապես արագորեն են զարգանում Երևանը՝ որպես խոշոր 

ագլոմերացիա, լեռնահանքային, ռեկրեացիոն ռեսուրսներ, մարդկային կապիտալ 

ունեցող տարածքներն, հարմար ԱԴ ունեցող տրանսպորտային հանգույցներն ու 

ազատ տնտեսական գոտիները: Իսկ մրցակցային առավելություններ չունեցող 

տարածքները շարունակում են ետ մնալ նույնիսկ պետական զգալի աջակցության 

պայմաններում: Արդյունքում, ՀՀ-ում շարունակվում է էլ ավելի սրվել արդեն իսկ 

մտահոգիչ տնտեսական բևեռացումն:  

Սոցիալական տարածքային անհամամասնություններն արդյունք են 

տնտեսականի: ՀՀ-ում սոցիալական ոլորտին ուղղված փաստացի ծախսերի 

տեսակարար կշիռը պետական բյուջեի ծախսերում կազմել է 47.7% (2017թ.) և ավելի՝ 

անցյալ տարիներին, այդ թվում, միայն սոցիալական պաշտպանությանը՝ 30.1% [4] 

(2017թ.): Այդքանով հանդերձ, ՀՀ-ում սոցիալական շերտավորման և տարածքային 

տարբերությունների համահարթման քաղաքականության հաջողությունները 

շոշափելի չեն: Բնակչության զբաղվածության, մեկ շնչի հաշվով եկամուտների, 

աղքատության մակարդակի և այլ սոցիալական ցուցանիշների տարածաշրջանային 

տարբերություններն նույնիսկ շարունակում են աճել (աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1. 

Սոցիալական բարեկեցության մի շարք ցուցանիշներ ըստ մարզերի, 2016թ. 

 

Աղքատության 

հիմնական 

ցուցանիշները, 2016թ., % 

Գոր-

ծազրկ

ու-

թյան 

մակար

-դակը, 

% 

Միջին 

ամսակա

ն 

անվանա

-կան 

աշխատ

ա-վարձ, 

դրամ 

Հաշվ

ան-

դամն

երի 

թվաք

ա-

նակը 

2016, 

% 

Կենսա

թո-

շակառ

ու-

ների 

թվաքա

-նակը, 

% 

Ընտանեկ

ան և 

սոցիալակ

ան 

նպաստ 

ստացող 

ընտանիքն

երի 

քանակը 

Ընտանեկան 

և 

սոցիալակա

ն նպաստ 

ստա-ցող 

ընտանիք-

ների տես. 

կշիռը ՀՀ 

նկատմամբ,  

% 

Ծայր

ա-

հեղ 

աղք

ատ 

Աղքա

տ 

%-ն 

աղքատ

-ների 

մեջ 

ՀՀ 1.8 29.4 100 18.0 174 445 6.1 14.0 106431 100 

Ք.ԵՐԵՎԱՆ 1.9 24.9 28.2 29.1 189 393 5.7 15.7 17223 16.2 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 0.6 15.7 2 5.9 115 549 5.8 12.2 5749 5.4 

ԱՐԱՐԱՏ 1 26.9 7.8 9.2 145 431 7.2 12.8 8513 8.0 

ԱՐՄԱՎԻՐ 1.5 30 9.8 11.6 150 680 4.6 11.2 5919 5.6 
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ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ 1 28.8 5.3 4.2 138 501 7.2 12.7 13365 12.6 

ԼՈՌԻ 2.7 35.8 11.5 12.3 144 919 7.2 14.9 20132 18.9 

ԿՈՏԱՅՔ 1.3 35.4 12.6 21.8 152 886 4.7 11.5 9521 8.9 

ՇԻՐԱԿ 3.7 45.5 12.1 21.0 128 953 6.6 13.7 15134 14.2 

ՍՅՈՒՆԻՔ 1.1 24.2 4 11.6 200 693 8.4 16.8 3634 3.4 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ 1.2 18.8 1.3 8.4 132 475 7.9 15.8 1958 1.8 

ՏԱՎՈՒՇ 1.9 33.8 5.4 12.5 146 475 6.2 15.4 5283 5.0 

Ըստ ԱՎԾ տվյալների [1,2] 

Տնտեսական զարգացման տարածքային անհամամասնություններն ՀՀ-ում ևս 

զգալի են (աղյուսակ 2): Ի տարբերություն սոցիալական ոլորտի, տնտեսական 

հարաբերություններին ուղղված ՀՀ պետական բյուջեի փաստացի ծախսերի 

մասնաբաժինը բավականին խոցելի է, շուրջ 7% [4] (2017թ.): Նույն վիճակն է նաև 

համայնքային (ըստ մարզերի) բյուջետային ծախսերում, ուր տնտեսական 

հարաբերություններին բաժին է ընկնում ոչ ավել քան 3%-ը, հազվադեպ մարզերում՝ 

մինչև 9%-ը, Երևանում՝ 12.8%-ը [5] (2017թ.): 

Աղյուսակ 2. 

Տնտեսական բարեկեցության մի շարք ցուցանիշներ ըստ մարզերի 

ՀՀ մարզեր և 

ք. Երևան 

Ներքին արդյունքն, 

մլն դրամ 

Ներքին 

արդյունքի 

կառուցվածքն, 

% 

Ներքին արդյունքը 

բնակչության մեկ 

շնչի հաշվով, 

մլն դրամ 

Ներքին արդյունքը 

բնակչության մեկ շնչի 

հաշվով՝ միջին 

հանրապետականի 

նկատմամբ, 

% 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

ՀՀ 5043633.2 5079864.6 100 100 1678637 1697645 100 100 

Ք.ԵՐԵՎԱՆ 2686984.0 2962197.1 53.3 58.3 2505113 2756301 149.2 162.4 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 172391.3 159365.6 3.4 3.1 1319995 1233480 78.6 72.7 

ԱՐԱՐԱՏ 350007.8 331682.7 6.9 6.5 1348778 1282609 80.3 75.6 

ԱՐՄԱՎԻՐ 337783.5 386146.1 6.7 5.7 1266055 1074929 75.4 63.3 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ 217353.9 189541.1 4.3 3.7 935258 819460 55.7 48.3 

ԼՈՌԻ 261890.9 229395 5.2 4.5 1156251 1028677 68.9 60.6 

ԿՈՏԱՅՔ 310105.4 277701.2 6.1 5.5 1218489 1095901 72.6 64.6 

ՇԻՐԱԿ 255409.2 209632.2 5.1 4.1 1043765 869122 62.2 51.2 

ՍՅՈՒՆԻՔ 274940.6 269549.7 5.5 5.3 1966671 1936420 117.2 114.1 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ 61042.2 68570.1 1.2 1.4 1194564 1357824 71.2 80 

ՏԱՎՈՒՇ 115724.4 96083.8 2.3 1.9 917719 768670 54.7 45.3 

Ըստ ԱՎԾ տվյալների [3] 

Սոցիալական և տնտեսական ցուցանիշների տարածքային տարբերություններն 

առավել բևեռացված ու հիմնախնդրային են ք. Երևանի և մարզերի միջև, քան մարզերի 

միմյանց միջև: Տնտեսական գործունեության կենտրոնացվածությամբ ու սոցիալական 

բարեկեցության մակարդակով ՀՀ-ն չափազանց միակենտրոն է: Երևանին է բաժին 

ընկնում ՀՆԱ-ի 58.3%-ը, արտահանման 50,8%-ը, ներմուծման 81,6%-ը (2016թ.): 

Մասնագիտական գնահատմամբ, Երևանի նման բևեռացմանը, բացի ագլոմերացիոն 

արդյունքից և մայրաքաղաքայնության գործոնից, նպաստում է նաև կառավարման 
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խիստ կենտրոնացվածության հանգամանքը: Ի հավելումն ասվածի, նշենք, որ ք. 

Երևանում է ապրում ՀՀ բնակչության 36,0, այլ քաղաքներում՝ 27,7, գյուղական 

բակավայրերում՝ 36,3%-ը (2017թ. սկիզբ, ԱՎԾ): 

Այսպիսով, ՀՀ տարածքային անհամաչափ զարգացման հիմնախնդրի լուծումն 

ունի օրակարգային կարևորություն:  

Զարգացման տարածքային անհամամասնությունների համահարթման համար 

ՀՀ-ն իրականացնում է համայնքային բյուջեների ֆինանսական համահարթման 

քաղաքականություն:  

ՀՀ-ում, ինչպես նաև ունիտար և զարգացման ցածր մակարդակ ունեցող 

երկրների մեծամասնությունում, գործում է կենտրոնացված կառավարման մոդելը և 

վերաբաշխման ռեգիոնալ քաղաքականությունը: Հայաստանի համայնքային բյուջեին, 

առանց պետական բյուջեից ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհների, բաժին է 

ընկնում համախմբված բյուջեի 2,5% (2017)-ը, իսկ դրամաշնորհներով՝ 9,6%-ը [4]:  

Համայնքների ողջ եկամուտներում սեփական եկամուտներին բաժին է ընկնում 

25-40%-ը: Մնացածը լրացվում է համայնքներին տրվող դոտացիաների, նաև 

սուբվենցիաների և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված 

լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման միջոցների հաշվին: 

Դոտացիաները 2017թ-ին կազմել են պետական բյուջեի մոտ 3%-ը, ավելի քան 48 

մլրդ դրամ (2017): Դոտացիաների 28%-ը տրվել է Երևանին, ամենաքիչը՝ 2.1%-ը` Վայոց 

ձորին, Տավուշի և Արագածոտնի մարզերին՝ 5-ական %, Սյունիքի մարզին՝ 5.6%,  մյուս 

մարզերին՝ մոտ 9-ական % [5]: 

Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող 

նպատակային հատկացումները՝ սուբվենցիաները կազմել են պետական բյուջեի մոտ 

0.7%-ը, շուրջ 8.85 մլրդ դրամ [5]: Ողջ սուբվենցիաների 94.3%-ը տրվել է Երևանին, 

մնացածը չնչին չափաբաժիններով՝ մարզերին: 

Պետական բյուջեից  համայնքի վարչական բյուջեներին տրամադրվել են նաև 

ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման համար 

ֆինանսավորման միջոցներ, որոնք կազմել են պետական բյուջեի մոտ 2.3%-ը, շուրջ 

30.7 մլրդ դրամ [5]: Այս միջոցների շուրջ 98.8%-ը տրվել է Երևանին: 

Երևանի բյուջեն կազմել է 72 479 070.0 հազ. դրամ, Գյումրիինը՝ 3,203,518.8, 

Վանաձորինը՝ 2,153,465.7 [5]: Այս ցուցանիշները մեկ անգամ ևս փաստում են 

զարգացման խիստ բևեռացվածության մասին: 

Ինչպես ակնհայտ է դառնում վերոհիշյալ վերլուծությունից, թեպետ 

իրականացվող համահարթեցման քաղաքականությանը, առկա վերաբաշխման 

չափաբաժինները բոլորովին էլ չեն նպաստում տարբերությունների համահարթմանը: 

Երևանը լինելով զարգացման բևեռ, շարունակում է ստանալ առավելագույն պետական 

աջակցություն, դրանով իսկ էլ ավելի սրելով անհամաչափությունների 

տարբերությունները: Դրական կողմն այն է, որ թույլ համայնքներն պետական 
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աջակցության արդյունքում հնարավորություն են ստանում ինքնապահպանման և 

ինքնագործունեության: 

Տարածքային անհամասնությունների մեղմացմանն է ուղղված նաև 

«տարածքային բևեռների զարգացման քաղաքականությունը»: Նպատակը՝ Երևանից 

բացի, այլ զարգացման բևեռների ստեղծումն ու դրանց պետական աջակցությունն է, 

որոնք հետագայում կնպաստեն հետամնաց հարակից տարածքների զարգացմանը: 

Սակայն, որքան էլ այս քաղաքականությունը  խոստումնալից է և լայն տարածում 

գտած, ՀՀ-ում առկա են տարածքային կազմակերպման չմշակված սկզբունքներ: 

Որպես զարգացման երկրորդային քաղաքներ՝ բևեռներ ընտրվել են Գյումրին, 

Վանաձորը, Դիլիջանը և Ջերմուկը: Միայն այս քաղաքների զարգացումը չի կարող 

ապահովել ողջ ՀՀ համաչափ զարգացման խնդիրը: Հետևաբար, այս ոլորտում լուրջ 

աշխատանքներ են հարկավոր: 

Եվ վերջապես, տարածքային անհամասնությունների մեղմացմանն է ուղղված 

նաև սահմանամերձ, բարձրլեռնային և առավել աղքատ շուրջ 225 համայնքների 

կառավարության կողմից առանձնակի ուշադրության արժանացումը. նրանց տրվում են 

հարկային, վարկային, ինչպես նաև տարբեր ծրագրերում մասնակցության լրացուցիչ 

արտոնություններ։  

Այսպիսով, տարածքային անհամաչափ զարգացման բավականին բարդ խնդրի 

լուծման համար հարկավոր է . 

 նոր՝ գիտականորեն հիմնավորված, ռազմավարության մշակում,  

 ՀՀ-ում տարածքների համաչափ զարգացման գնահատման տեսակետից տարբեր 

ֆինանսական միջազգային կառույցների և դոնորների միջոցներով իրականացվող 

ծրագրերի համակարգում,  

 տարածքային սուբյեկտներում մրցակցային առավելությունների ստեղծում,  

 համահարթման նոր մոտեցումների, չափաբաժինների հաշվառում, 

 տարածքային կազմակերպման արդյունավետ մոդելների ստեղծում:  
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Territorial disproportionality in the socio-economic development of Armenia is of 

disturbing scale, and the need to resolve it is an issue on the agenda. This paper considers a 

number of indicators of territorial disparities in the socio-economic development of the 

Republic of Armenia; the measures taken by the state to overcome them are discussed, the 

flaws of the regional policy are identified, and solutions are proposed. 
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Հողերի միավորումը տեղական մակարդակի վրա գյուղական զարգացմանն 

ուղղված աշխատանքների միասնությունն է: 

ՀՀ հողային հաշվեկշռի համաձայն՝ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 

կազմում են 2043801,4 հա, որը կազմում է ՀՀ հողային ֆոնդի 31%-ը (ՀՀ հողային ֆոնդի 

առկայության և բաշխման հաշվետվություն, առ 01.07.2017թ.): 

Գյուղատնտեսությունը հանրապետության տնտեսության առաջատար 

ոլորտներից է, որի արտադրական ներուժի օգտագործման մակարդակը դեռևս 

բավականին ցածր է: Հողօգտագործման արդյունավետության ցածր մակարդակի 

պատճառներից մեկը` գյուղացիական տնտեսությունների փոքր չափերն են: Ուստի, 

գյուղի և գյուղատնտեսության ոլորտի առջև ծառացած խնդիրների լուծման, ներքին և 

արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու տեսանկյունից առանձնահատուկ 

կարևորվում են գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացումը, այդ բնագավառում 

պետական միասնական քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը: 

Հողերի մասնավորեցման արդյունքում մասնատված և սեպաձև հողամասերը 

խոչընդոտում են հողի շուկայի աշխուժացմանը, հողային պաշարների կառավարման 

և գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետ կազմակերպմանը (ՀՀ 

գյուղատնտեսության ոլորտում կոոպերացիայի զարգացման անհրաժեշտության 

մասին որոշում, 16.02.2010): 

Հողամասերի միավորման հիմնական նպատակն է աջակցել համայնքի 

տնտեսական կայուն զարգացմանը, գյուղատնտեսական նշանակության` 

համեմատաբար արժեքավոր և իրացվելիության ավելի բարձր մակարդակ ունեցող 

հողամասերի կազմավորմանը, փոքր (ոչ արդյունավետ) չափերի հողամասերի 

խոշորացմանը: Գյուղատնտեսական հողերի խոշորացման անհրաժեշտությունը 

ծագեց դրանց սեփականաշնորհումից հետո, քանի որ փոքր և մասնատված 

գյուղատնտեսական հողակտորների վրա առանձին տնտեսություններով 
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գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվելն արդարացված չէ, իսկ հողերի 

խոշորացման շնորհիվ կնվազեն գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակության և 

բերքահավաքի հետ կապված տնտեսական ծախսերը, ինչպես նաև արտադրվող 

գյուղմթերքի ինքնարժեքը, կհեշտանա գյուղացու ստացած բերքի իրացման 

կազմակերպումը, լիարժեք և արդյունավետ կօգտագործվեն գոյություն ունեցող 

ոռոգման ցանցերը, կբարձրանա գյուղատնտեսական հիվանդությունների և 

վնասատուների դեմ կանխարգելիչ միջոցառումների կիրառման 

արդյունավետությունը, գյուղատնտեսությունը կզարգանա, տեղի կունենա 

գյուղատնտեսական արտադրանքի աճ: 

1991-1993 թվականներին, Հայաստանի հողամասերը գրեթե ամբողջությամբ 

մասնավորեցվեցին, որի արդյունքում մասնատվեցին նախկին պետական 

տնտեսությունները և գյուղատնտեսական կոոպերատիվները: Այդ ժամանակ 

արագորեն սեփականաշնորհվեցին տնտեսությունները` վարելահողերն ու բնական 

խոտհարքները, արոտավայրերը և այլն, որի արդյունքում վարելահողերի 63%-ը, 

պտղատու այգիների 80%-ը և խաղողի այգիների 91%-ը անցավ մասնավոր 

հողօգտագործողների տնօրինության տակ: 

Համաձայն կադաստրի պետական կոմիտեի (ԿՊԿ) կողմից հրատարակված 

վիճակագրական տվյալների, երկրում ձևավորվել է ընդհանուր թվով 328,893 

տնտեսություն, և գյուղատնտեսական սեփականաշնորհված հողամասերի ընդհանուր 

մակերեսը կազմել է 399,275 հա: Որպես հիմք ընդունելով պաշտոնական տվյալները, 

երկրում հողամասի միջին չափը կազմում է 1,21 հա: Գյուղացիական 

տնտեսությունների չափերը, ըստ մարզերի, նկատելիորեն տատանվում են: Միջին 

չափից բավականին տարբերվում են` ՀՀ Սյունիքի, Շիրակի, Լոռու, Գեղարքունիքի 

մարզերի տնտեսությունների չափերը: Ամենամեծ տնտեսությունները գտնվում են 

Սյունիքի մարզում: Մասնավորեցրած 1 հողաբաժնի չափը 2,87 հա/միջինը: 

Ամենափոքրերը գտնվում են առավել պտղաբեր, բայց գերբնակեցված Արարատյան 

Դաշտավայրում: Արարատի մարզում մասնավորեցրած 1 հողաբաժնի չափը 0,48 հա է, 

Արմավիրի մարզում` 0,68 հա: (Եզեկյան Ա.Ս., Էֆենդյան Պ.Ս., Երևան 2008): 

Համաձայն ԿՊԿ-ի վիճակագրական տվյալների երկրում կան 1,3 մլն. 

հողամասեր, որը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր տնտեսություն ունի 3-4 հողակտոր: 

Եթե հաշվի առնվեն ժառանգության արդյունքում բաժանված և չգրանցված 

հողամասերը, ապա հողամասերի իրական քանակը և հողերի մասնատվածության 

աստիճանը կարող է ավելի բարձր լինել: 

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բազմաթիվ 

երկրներում կոոպերացիան հանդիսանում է տնտեսավարման առավել տարածված 

կազմակերպական իրավական ձևերից մեկը: Եվրոպական մի շարք պետությունների 

կոոպերատիվներում միավորված են ֆերմերային տնտեսությունների 80-85, իսկ 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում և Ավստրալիայում` 60-80 

տոկոսը: Կոոպերացիան ունի ավելի քան 200 տարվա պատմություն և կոոպերատիվ 
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շարժման մեջ ընդգրկված է ավելի քան 700 մլն անդամ: Դանիայի Թագավորությունում 

և Գերմանիայի Դաշնությունում պետությունը տիրապետում է շոշափելի 

օրենսդրական և կառուցվածքային լծակների` ուղղակիորեն ազդելու հողային 

պաշարների արդյունավետ կառավարմանը` իրականացնելով պետական 

նպատակային ծրագրեր, նպաստելով գյուղնշանակության հողերի` անարդյունավետ 

օգտագործողներից արդյունավետ օգտագործողներին փոխանցմանը` կարգավորելով 

և միաժամանակ ակտիվացնելով դրանց շրջանառությունը (ՀՀ կառավարության 2011 

թ. նոյեմբերի 10-ի նիստի N44 արձանագրային որոշում): 

Հայաստանի Հանրապետությունում հողամասերի միավորման հիմնական 

սկզբունքներն են՝ 

1) սեփականատերերի կողմից հողամասերի միավորման կամավորություն, 

2) հողամասերի միավորման վերաբերյալ որոշումների ընդունման և դրանց 

կիրառման գործընթացին սեփականատերերի պարտադիր  մասնակցության 

ապահովում,   

3) միավորման արդյունքում սեփականատերերի իրավունքների երաշխավորում, 

4) սեփականատերերի համար տեղեկատվական, խորհրդատվական և 

իրավական օժանդակության մատչելիություն, 

5) hողերի միավորման գործընթացի թափանցիկության ապահովում, 

6) հողամասերի միավորման գործընթացի իրականացումը հողամասի 

կառավարում իրականացնող անձանց` սեփականատերերի կամ համայնքի կամ 

մարզպետարանի նախաձեռնությամբ (ՀՀ կառավարության 2011 թ. նոյեմբերի 3-ի 

նիստի N 43 արձանագրային որոշում): 

ՀՀ-ում հողերի միավորման գործընթացի հետ կապված ուսումնասիրվել է 

եվրոպական փորձը, հաշվի առնվելով տարածաշրջանային 

առանձնահատկությունները և սեփականատիրոջ հոգեբանությունը: 

Մեր կարծիքով հողերի  միավորման  իրականացման  լավագույն  ճանապարհը  

կամավոր  հիմունքներով հարակից հողակտորների միավորման  խրախուսումն է: 

Հողերի միավորման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով առաջարկում ենք 

սեփականատերերի կողմից ստեղծել խորհուրդներ: Խորհուրդը իրականացնելու է իր 

առջև դրված գործառույթներ համաձայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

գյուղատնտեսության նախարարության և այլ շահագրգիռ մարմինների կողմից 

կազմված հողային պաշարների արդյունավետ, նպատակային և հեռանկարային 

օգտագործման կարգի: Միավորված հողակտորների մշակման համար անհրաժեշտ 

աշխատուժի և մեխանիզացիայի կիրառումը իրականացնել՝ առաջնայնություն տալով 

սեփականատերերի կողմից ստեղծված խորհրդի անդամներին: Հետևաբար 

յուրաքանչյուր սեփականատեր, բացի այն հանգամանքից, որ միավորված հողակտորի 

նկատմամբ ունի որոշակի բաժնեմաս, և ստանում է հողամասի մշակման արդյունքում 

ստացված զուտ եկամտի համապատասխան մասը, նա կարող է նաև ստանալ 

հավելյալ եկամուտ միավորված հողամասի մշակման, որակի լավացման և այլ 
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գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ՝ սեփական միջոցների և 

հնարավորությունների ներգրավման արդյունքում:    

Առ այսօր ՀՀ-ում իրականացվել են հողակտորների խոշորացմանն ուղղված 

որոշակի աշխատանքներ, սակայն գործնականում արդյունքները գոհացնող չեն: Մեր 

կարծիքով համայնքներում պետք է տարվեն հստակ աշխատանքներ հողերի 

սեփականատերերի շրջանում իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանն 

ուղղված, այն մասին, թե ինչ նպատակներ և արդյունքներ է հետապնդում այդ 

գործառույթի իրականացումը: Ակնհայտ է, որ ավելի մեծ հողակտորներում հնարավոր 

է անշարժ գույքը  առավել արդյունավետ օգտագործել: Օգուտները առավել ակնառու 

են այն  դաշտերում, որտեղ աճեցվող բերքը պահանջում է մեխանիզացիա: Ընդհանուր  

սահմանների դեպքում մենք հաճախ ունենում ենք առուների և պատնեշների միջոցով 

արտացոլված սահմաններ: Հատկապես շատ խիտ է ճանապարհային ցանցը: Հողերի 

միավորումից հետո մենք կարող ենք այդ արգելքները հեռացնել և մեր 

տրամադրության տակ ունենալ ավելի մեծ  հողատարածքներ օգտագործման համար: 

Հողերի միավորման արդյունքում սահմանների ընդհանուր երկարությունը 

կկրճատվի, և որպես հետևանք կնվազեն  սահմանային վեճերը: 

Առաջարկում ենք պետության կողմից իրականացվեն հողերի միավորման 

ժամանակ հաշվառման, պետական գրանցման և նոտարական վավերացման 

նպատակով պետական օժանդակության մեխանիզմների ներդրում:  

Հողամասերի միավորման գործընթացի արդյունավետ շարունակման համար 

պետք է առաջարկել բերքի երաշխավորված գնում: Հողերի միավորման գործընթացի 

ավարտից հետո շատ կարևոր է ճիշտ օգտագործել դրական արդյունքները: 

Հողամասերի սեփականատերերին շահագրգռելու համար գուցե պետք է առաջարկել 

հարկային որոշակի արտոնություններ, գյուղտեխնիկա ձեռք բերելու ավելի 

նպաստավոր պայմաններ կամ երկարաժամկետ և ցածր տոկոսադրույքով վարկեր: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը պետք 

է ունենան որոշակի սահմանափակումներ արդեն իսկ գոյություն ունեցող խոշոր 

հողակտորների մասնատումը կանխելու հետ կապված: Կադաստրի պետական 

կոմիտեն պետք է հետևողական լինի հողերի միավորումից հետո անշարժ գույքի  

ճակատագրով: ՀՀ-ում գյուղատնտեսությունը տնտեսության և զբաղվածության մեծ 

մասն է կազմում: Եթե գյուղացիական տնտեսության մեջ որևէ դրական տեղաշարժ է 

կատարվում, ապա այն ազդում է ողջ տնտեսության վրա: Սա կարող է նպաստել այն 

բանին, որ նվազեն չմշակվող հողատարածքների մակերեսները, իսկ շատ 

երիտասարդներ չհեռանան գյուղից և նույնիսկ ներդրումներ կատարեն 

գյուղատնտեսության ոլորտում: 
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PROBLEMS OF UNIFICATION OF AGRICULTURAL LANDS (CONSOLIDATION) 

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Manukyan G.V., Khazeyan X.A., Aleksanyan A.A. 

Consolidation of lands on the local level is the unification of works directed to the rural 

development. As a result of privatization of ground, small disconnected lands hinder soil 

market enhancement, management of soil reserves and organization of fruitful agricultural 

production.  

The main goal of consolidation of lands is to assist the sustainable economic 

development of the community, the formation of lands that are of agricultural importance and 

have comparably high value and high consuming level, the development of real estate market, 

consolidation of small size (not efficient) lands, eradication of wedge-shaped lands and /or 

formation of one property complex from the lands that belong to one and the same farm but 

are situated in different places.   

 

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ  

ԹՄՐԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ (ՍՈՑԻԱԼ-ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ) 
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Մեր օրերում համընդհանուր կամ գլոբալ բնույթ են ստացել մարդկության 

բազմաթիվ, այդ թվում հանցագործությունների,  ահաբեկչությունների  և  

թմրամոլության հիմնախնդիրները: Արդիականության ամենասուր գլոբալ 

հիմնախնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ հանցագործությունների հիմնախնդիրը: 

Այս կամ այն չափով այն հատուկ է բոլոր երկրներին և այդ իմաստով համընդհանուր 

վտանգ է ներկայացնում  բոլորի  և  յուրաքանչյուրի համար, հատկապես, եթե հաշվի 

առնենք վարչական, տնտեսական, քրեական և այլ հանցագործությունների հնարավոր 
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բազմազանությունը: Նաև այն պատճառով, որ աշխարհում գոյություն ունեն 

միջազգային հանցավոր խմբավորումներ` սինդիկատներ: 

        Բազմաթիվ պետությունների քրեական իրավունքով` առավել ծանր են պետական 

հանցագործությունները` հայրենիքի դավաճանությունը, լրտեսությունը, քաղաքական 

ահաբեկչությունը, դիվերսիան: Խիստ վտանգավոր են անձի դեմ ուղղված 

հանցագործությունները` սպանությունը, բռնաբարությունը, մարմնական 

վնասվածքները և այլն, քաղաքացիների անձնական սեփականության դեմ ուղղված 

հանցագործությունները` կողոպուտը, գողությունը, խարդախությունը, շորթումը, 

պաշտոնական և տնտեսական հանցագործությունները և այլն: 

       Մարդկությանը լրջորեն անհանգստացնում է ահաբեկչության հիմնախնդիրը: 

Ահաբեկչությունը (լատ.terror – վախ, սարսափ) քաղաքականություն է, որը մշտապես 

հիմնված է բռնության, ահաբեկման, սարսափի տարածման վրա: Ըստ ահաբեկչական 

գործունեության սուբյեկտի բնույթի` ահաբեկչությունը լինում է չկազմակերպված կամ 

անհատական, երբ ահաբեկչական ակտը կատարում է մեկ-երկու մարդ, որի հետևում 

կանգնած չէ որևէ կազմակերպություն, և կազմակերպված, կոլեկտիվ, երբ 

ահաբեկչությունը և պլանավորում և իրականացնում է որևէ կազմակերպություն: 

Կազմակերպված ահաբեկչությունն ամենատարածվածն է ամբողջ աշխարհում:  

Ըստ նպատակի ահաբեկչությունը լինում է ազգայնական, կրոնական, 

գաղափարական, սոցիալական:  Ահաբեկչությունները եղել են մարդկության ամբողջ 

պատմության ընթացքում: Գրականության մեջ բազում հիշատակություններ կան Հին 

աշխարհում, Միջին դարերում, Նոր և Նորագույն ժամանակներում տեղի ունեցած 

ահաբեկչությունների մասին: Հիշատակենք դրանցից մի քանիսը. 1963 թ. Դալասում 

սպանվեց ԱՄՆ-ի նախագահ Ջոն Քենեդին, 1978 թ. մարտ ամսին Իտալիայի 

վարչապետ Ալդո Մորոյին առևանգեցին, իսկ մայիսին սպանեցին, 1981 թ. մայիսին 

թուրքական «գորշ գայլեր» ծայրահեղ աջ խմբավորման անդամ Ալի Աղջան մահափորձ 

կատարեց Հռոմի պապ Հովհաննես Պողոս II-ի դեմ՝ վիրավորելով նրան, իսկ 1995 թ. 

Բուդյոնովսկում (ՌԴ, Հյուսիսային Կովկաս) Բասաևի ահաբեկչության ակտին զոհ 

գնաց 200 մարդ: 2001 թ սեպտեմբերին մահապարտները ինքնաթիռներով 

խոյահարեցին Նյու Յորքի Համաշխարհային առևտրի կենտրոնի 110 հարկանի երկու 

շենքերը` 3 հզ. զոհ: 2002 թ. հոկտեմբերին Ինդոնեզիայի Բալի կղզու գիշերային 

ակումբում տեղի ունեցած պայթյունից զոհվեց 202 և վիրավորվեց ավելի քան 300 մարդ: 

2004 թ. մարտին Մադրիդի երկաթուղային կայարաններում տեղի ունեցած 

պայթյուններից զոհվեց 191 և վիրավորվեց 1500 մարդ: Միայն 1994-2007 թթ. ԱՄՆ-ում, 

ՌԴ-ում, Հնդկաստանում, Իսրայելում, Կոլումբիայում, Իրաքում, Ալժիրում, 

Պակիստանում, Ուգանդայում, Շրի Լանկայում ահաբեկչությունների զոհ է գնացել 

մոտ 20 հզ. մարդ (Barry Rubin, Judith Rubin, 2008): 

         Այսօր էլ Աֆղանստանում, Պակիստանում, Սիրիայում, Եմենում, աֆրիկյան, 

եվրոպական և մի շարք այլ երկրներում տեղի են ունենում բազմաթիվ  

ահաբեկչություններ: Ահաբեկչությունը կարող է լինել ներքին և միջազգային: Մեծ 
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չափով ահաբեկչությունը բնորոշ է մահմեդական արմատականությանը: Գործում են 

«Համաս», «Ալ Քաիդա» և այլ ահաբեկչական կազմակերպությունները: Հիմնավոր է այն 

տեսակետը, որ մեր օրերում միջազգային ահաբեկչության խնդիրը դարձել է գերակա 

գլոբալ հիմնախընդիրներից մեկը, իսկ մահմեդական ահաբեկչությունն այսօր 

աշխարհում առավել տարածված և ամենավտանգավոր դրսևորվող ձևն է: Նրա 

ծայրահեղ դրսևորումը ջիհադի` սրբազան պատերազմի հայտարարումն է ( Степанова, 

2007 ):  

 Որպես 2001 թ. սեպտեմբերին «Ալ Քաիդա» իսլամական ահաբեկչական 

կազմակերպության կողմից (ղեկավար, միջազգային թիվ 1 ահաբեկիչ Ուսամա Բեն 

Լադեն) Նյու Յորքի և Վաշինգտոնի վրա  կազմակերպված ահաբեկչությունների 

հատուցման ակտ ԱՄՆ-ը Աֆղանստանի տարածքում իրականացրեց 

ռմբակոծություններ, որտեղ գտնվում էին «Ալ Քաիդայի» գրոհայինների գլխավոր 

բազաները: 

 

 

      

Նկ. 1 2001 թ. ահաբեկչությունը 

Նյու Յորքում: 

 

 

 

 

 

Հաճախ օգտագործվող «մահմեդական ահաբեկչություն» եզրույթը ոմանք 

քաղաքական առումով կոռեկտ չեն համարում, քանզի ենթադրվող կապ են տեսնում 

ահաբեկչության և այդ կրոնի միջև, որին մահմեդականների ճնշող մեծամասնությունը 

բացասաբար է վերաբերվում: Որոշ քաղաքագետների կարծիքով  էլ այդ եզրույթը 

գիտական չէ և գոյություն չունի: Սակայն քաղաքագետների զգալի մասն այն կարծիքին 

է, որ մահմեդական ահաբեկչության էությունը, էվոլյուցիան, հակազդելու փորձը 

վկայում են, որ այն լուրջ մարտահրավեր ու սպառնալիք է ամբողջ աշխարհին (2):  

 Ժամանակակից մահմեդական ահաբեկչության կազմակերպիչները լայնորեն 

օգտագործում են կին-մահապարտներին, որոնց հաճախ անվանում են «կենդանի 

ռումբեր»: Սովորական կյանքում ովքեր են կին-մահապարտները: Դրանք 

արտամուսնական կապերի մեջ մեղադրվողներն են, ովքեր որպես միակ եղանակ 

ինքնասպանություն-ահաբեկչություն կատարելով խուսափում են իրենց հոր, եղբոր 

կամ ամուսնու կողմից հրապարակային և դաժան պատժի ենթարկվելուց՝ թույլ չտալով 

իրենց ընտանիքի համար հրապարակային ամոթ:Նման դեպքերում մահմեդական 

համայնքներում գտնում են, որ կինը «պատվավոր» մահը գերադասեց «ամոթալիից»: 

Աչքի տակ առած թեկնածուին բռնաբարելով՝  նրա համար բացառում են այդպիսի 
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ծրագիր իրականացնելուց հրաժարվելը (Юршина, 2011): 

 Ահաբեկչության հիմնախնդիրն ուսումնասիրող մասնագետներն 

առանձնացնում են ահաբեկչության դեմ պայքարի երկու հնարավոր ստրատեգիա՝ 

«առաջադիմական» և «պահպանողական»: «Պահպանողական» ռազմավարություն է 

համարվում ահաբեկիչների պահանջներին մասնակի զիջման գնալը, փրկագին 

վճարելը, տարածքային և բարոյական զիջումները (օրինակ՝ ընդունել արժեքները, 

ահաբեկիչների առաջնորդին ճանաչել որպես բանակցող կողմ և այլն): Այդպիսի 

դիրքորոշմանը մինչև վերջին ժամանակներս հետևում էին Ռուսաստանի 

Դաշնությունում:   

 

 

        

 

Նկ. 2 2004 թ. ահաբեկչությունը 

Բեսլանում   (Հս. Կովկաս): 

 

 

 

 

 

«Առաջադիմական» ռազմավարություն նշանակում է անառարկելի ոչնչացնել 

ահաբեկիչներին, նրանց կողմնակիցներին և խրախուսող անձանց, հրաժարվել 

ահաբեկիչների հետ բանակցություններից, հրաժարվել հաշտության գնալուց: 

ԱՄՆ-ի Կենտրոնական հետախուզական վարչության (ԿՀՎ) կարծիքով 

աշխարհի ահաբեկչական կազմակերպությունների մեծամասնությունը կապ ունի 

իսլամի հետ. ԿՀՎ տվյալներով` 2014 թ. միջազգային ահաբեկչական 80 

կազմակերպություններից 72-ը ներկայացնում էին իսլամը (Մուրադյան Յու., 

Մուրադյան Մ., 2014 ): 

Մեր օրերում համամոլորակային է դարձել թմրամոլության հիմնախնդիրը, որն 

ընդհանուրի կարծիքով իսկական համաճարակի բնույթ է ստացել: Բավական է ասել, 

որ թմրամիջոցների տարեկան շրջանառության ծավալն անցնում է 500 մլրդ դոլարից` 

ստվերային տնտեսության տեսակներից զիջելով միայն զենքի առևտրի այդ 

ցուցանիշին (Корсантия, Максименко, 2013): Թմրամոլությունը սերտորեն կապված է 

հանցագործությունների հետ. քանի որ շատ թմրամոլներ գնում են հանցագործության 

հենց նրա համար, որպեսզի բավարարեն թմրանյութերի իրենց պահանջարկը: 

Աշխարհում գոյություն ունեն թմրամիջոցների արտադրության երեք գլխավոր 

կենտրոններ՝ իրենց արտադրական և իրացման «մասնագիտացմամբ» և եկամուտների 

օրինականացման իրենց կենտրոններով: Ընդարձակ է թմրամիջոցների օգտագործման 

գլխավոր օջախների աշխարհագրությունը (գծ. 1): 
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      Գծ. 1 Թմրամիջոցների համաշխարհային արտադրությունն ու վաճառքն ըստ 

Մ.Ա.Յարալովի 

 

 Կարելի է ավելացնել, որ թմրամոլությունը սերտորեն կապված է 

հանցագործությունների հետ. չէ  որ շատ թմրամոլներ գնում են հանցագործության 

հենց նրա համար, որպեսզի բավարարեն թմրանյութերի իրենց պահանջարկը: 

Սոցիոլոգիայում ընդունված տեսակետի համաձայն՝ թմրամոլությունը շեղված վարքի 

դրսևորումներից է, իսկ նրա ծագման ու զարգացման պատճառներից մեկն ամենից 

հաճախ բնավորության առանձնահատկություններ են, հոգեկան և ֆիզիկական 

խանգարումները, սոցիալական տարբեր գործոնները: Ոչ հազվադեպ 

թմրամոլությունն առաջանում է այն հիվանդությունների շրջանում, որոնց բուժման 

նպատակով ստիպված են երկար ժամանակ օգտագործել թմրանյութեր: Բազմաթիվ 

դեղամիջոցներ, որոնք օգտագործվում են պաշտոնական բժշկության մեջ (քնաբերներ, 

թմրեցնող անալգետիկներ), կարող են առաջացնել թմրանյութերից կախվածության 

ծանր ձևեր: Որոշ երկրներում հոգեկան ակտիվություն առաջացնող նյութերի 

օգտագործումը կապված է որոշակի կրոնական և մշակութային ավանդույթների հետ 

(ալկոհոլի օգտագործումը, հնդկացիների կողմից կոկայինի տերևներ ծամելը, 

նարգիլային ծխելը արևելյան երկրներում): 

Թմրամոլների 60 %-ը կազմում են 16-30 տարեկան երիտասարդները, 20 %-ը՝ 

դպրոցականները: 2012 թ. ՌԴ-ում 14-18 տարեկան դեռահասների շրջանում 

սպիրտային խմիչքներ էր օգտագործում տղաների 88 %-ը և աղջիկների՝ 93 %-ը, 

թմրամիջոցներ, հոգեմետ պրեպարատներ՝ տղաների 56 %-ը և աղջիկների՝ 20 %-ը: 

ԱՄՆ-ում թմրամիջոցներ է օգտագործում դպրոցականների 25%-ը, ՌԴ-ում` 20 %-ը: 
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Աշխարհում 2013 թ. հաշվվում էին մոտ 250 մլն թմրամոլներ (Корсантия, Максименко, 

2013): Օգտագործման ամենացածր ցուցանիշներ ունեն Մալթան, Բուլղարիան, 

Հունաստանը, Շվեդիան, և ամենաբարձր`  Իտալիան, Իսպանիան, Չեխիան, 

Ֆրանսիան:  

Գործնականում բոլոր երկրներում օրենսդրական ճանապարհով պայքար է 

մղվում հանցագործությունների, ահաբեկչության և թմրամոլության դեմ: Գործում են 

խիստ պատժամիջոցներ, սակայն դրանք դեռ ցանկալի արդյունք չեն տալիս: 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները,-Եր.; Տիգրան Մեծ հրատ.,2014. – 420 էջ: 2. Добаев И. П., Немчина В. И.  Новый терроризм в мире и на Юге Россий: сущность, эволюция, опыт противодействия. – Ростов н/Дону: Ростиздат, 2005 3. Корсантия А.А., Максименко И.В.  Основные причины детерминации преступности в Российской федерации // журнал ‹‹Право и безопасность››, №  2, июль, 2013. 4. Степанова Е.А., Исламистский терроризм сегоднящнего дня: глобальный и локально-региональный уровни // Индекс безопасности. -2007. № 1, .66-89. 5. Юршина М.  Женшин, которых готовят в смертницы, специально насилуют // Gazeta ru 25.01. 2011. 6. Barry Rubin, Judith Rubin.  Chronologies of modern terrorism. –M.E.Sharpe, 2008.- 405 p. 
 

PREVENTION, TERRORISM AND NARCOMANIA AS A GLOBAL PROBLEM 

(socio-geographical analysis) 

Muradyan Yu. H. Muradyan M. Yu. Samvelyan N. I. 

In the article is   discussed  some actual  and most global issues of humanity, which are 

characteristic for all countries without exception. Despite the adopted measures of crime, 

terrorism and drug addiction, as social problems, not only did not receive their solution, but 

they continue to expand and deepen their geography. 
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Մեր հետազոտության նպատակն է հիմնավորել  «Հայկական 

աշխարհաքաղաքա-կանությունը» որպես գիտակարգ և պրակտիկ 

քաղաքականության հիմք՝ ձևավորման ու զարգացման անհրաժեշտությունը: 

Ելնելով վերոհիշյալ նպատակից՝ առաջադրվել են հետևյալ հետազոտական 

խնդիրները՝ 
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 Հիմնավորել  «Հայկական աշխարհաքաղաքականության» բովանդակությունը, 

 Դիտարկել Հայաստանի Հանրապետությանն ուղղված աշխարհաքաղաքական 

մարտահրավերները, 

 Վերլուծել  «Հայկական աշխարհաքաղաքականության» ակտորները, 

   Բացահայտել «Հայկական աշխարհաքաղաքականության» նպատակային 

գործունեության ասպեկտները: 

Հետազոտական խնդիրների լուծման համար օգտվել ենք ինչպես 

հասարակական աշխարհագրական, այնպես համագիտական մեթոդներից. 

մասնավորապես, գիտական նկարագրության, համամետա-աշխարհագրական, 

վերլուծության, համադրման, տեսական ընդհանրացման, գիտական կանխատեսման 

մեթոդներից (Վալեսյան 2008): 

«Աշխարհաքաղաքականություն» գիտակարգի ձևավորման ու զարգացման 

համար անհրաժեշտ սոցիալական պատվերն առկա է նաև մեզ մոտ, քանի որ ՀՀ-ը, 

լինելով միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, կամա թե ակամա բախվում է ժամանակի 

աշխարհաքաղաքական իրողություններին: Ընդ որում, այդ անհրաժեշտությունը  

դիտարկում ենք ոչ միայն աշխարհայացքային՝ գիտատեսական, այլև պրակտիկ՝ 

գիտա-գործնական տեսանկյունից: Ակնհայտ է, որ առաջին տպավորությամբ մեր 

դատողությունները կարող են ոչ միանշանակ ընդունվել, քանի որ աշխարհում 

տարածքով 138-րդ, բնակչության թվով՝ 139-րդ, ՀՆԱ-ի ծավալով՝ 132-րդ, բնակչության 

կենսամակարդակով՝ 84-րդ երկրի համար անհնար է պատկերացնել 

աշխարհաքաղաքական գործընթացներին ինքնուրույն մասնակցելու կարողություն 

(Ներսիսյան 2013): Սակայն անհրաժեշտ ենք համարում փաստել, որ 

«աշխարհաքաղաքականությունը» մենք դիտարկում ենք այնպիսի գիտական 

դիսցիպլին, որը գիտականորեն հիմնավորված կերպով քննարկում է պետությունների 

աշխարհաքաղաքական ներուժը,  ռեգիոնալ և գլոբալ աշխարհաքաղաքական 

գործընթացների (աշխարհաքաղաքական մարտահրա-վերների) ֆոնի վրա, որոնք 

բխում են Երկիր մոլորակի ժամանակակից աշխարհաքաղաքական կառուցվածքի 

բնույթից: 

Այսպիսով, աշխարհաքաղաքականությունը մենք համարում ենք այն կարևոր 

գործիքը, որը թույլ կտա գնահատել աշխարհաքաղաքական գործընթացների 

դինամիկան և ըստ այդմ` բացահայտել մեր երկրի ադապտացիոն հնարավորությունն 

այդ գործընթացներին: Բացի դրանից, պրակտիկ հետազոտությունները  

հնարավորություն կտան ոչ միայն բացահայտելու մեր երկրի ադապտացիոն ներուժն, 

ինչը նույնպես խիստ կարևոր է, այլև գնահատելու մեր երկրի (հայ ազգի) 

հնարավորությունը` ազդելու այդ գործընթացների վրա (Ներսիսյան 2011): 

Հաջորդ խնդիրը վերաբերում է ՀՀ-ը ուղղված աշխարհաքաղաքական 

մարտահրավերներին, որոնք բխում են երկրագնդի աշխարհաքաղաքական 

կառուցվածքից:  



150 
 
 

Հայաստանի Հանրապետությունը` որպես աշխարհագրական օբյեկտ, իր 

գեոպոլիտիկ դիրքի համար բացահայտում է քննարկման երեք` մակրո 

(համաշխարհային), մեզո (տարածաշրջանային) և միկրո (տեղական) մակարդակներ:  

Ըստ այդմ, առանձնացնում ենք երկրագնդի աշխարհաքաղաքական 

կառուցվածքի եռաշերտ մակարդակ. 

I մակարդակը  արտահայտում է աշխարհաքաղաքական ենթակարգության 

ուժային կենտրոնների տարածական տեղաբաշխումը:  

II մակարդակ: Երկրագնդի գեոպոլիտիկ կառուցվածքի երկրորդ միավորը 

աշխարհառազմավարական տարածաշրջանն է (գեոստրատեգիական ռեգիոնը): 

Հետազոտության խնդիրներից ելնելով` մեր դիտարկման հիմնական օբյեկտը 

աշխարհառազմավարական այն տարածաշրջանն է, որտեղ ներառվում է նաև 

Հայաստանի Հանրապետությունը: Աշխարհի ներկայիս գեոպոլիտիկ կառուցվածքում 

նման միավորի կարգավիճակ կարելի է վերագրել Մերձավոր Արևելքին: 

III մակարդակ: Ենթակարգային երրորդ` տեղական մակարդակը, ներառում է 

օբյեկտի փոխհարաբերությունները անմիջական հարևանների հետ, որոնք 

դիտարկվում են աշխարհաքաղաքական և' հավակնությունների, և' 

մարտահրավերների հարթություններում: 

Ակնհայտ է, որ սույն հոդվածի շրջանակներում անհնար է մանրամասն 

քննարկել ՀՀ աշխարհաքաղաքական մարտահրավերների ու 

առաջնահերթությունների ձևավորման տրամաբանությունը:  

Հայկական պետականությանը ներկայացվող աշխարհաքաղաքական 

ժամանակակից մարտահրավերների բովանդակությունը ընդհանուր ձևակերպմամբ 

կարելի է բացահայտել հետևյալ 2 խմբերով` 

1. Հայկական պետության ներքին անվտանգությանն ուղղված 

մարտահրավերներ: Այն պայմանավորված է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների 

վրա վերահսկողություն սահմանելու տրամաբանությամբ, որն արտահայտվում է 

հասարակության զարգացման գաղափարական ուղենիշի սպառմամբ:  

2. Հայկական պետության արտաքին անվտանգությանն ուղղված 

մարտահրավերներ: Դրանք ուղղված են պետության ֆիզիկական գոյությանը և կարող 

են արտահայտվել ռազմական ագրեսիայով կամ տնտեսական  ու քաղաքական 

ճնշմամբ:  

Առկա և ապագայում սպասվելիք մարտահրավերներին դիմակայելու լավագույն 

տարբերակը մենք համարում ենք ՀՀ կողմից աշխարհաքաղաքական «դարպասի» 

կարգավիճակի հավակնումը: Ճիշտ է, աշխարհաքաղաքական այս կառույցի 

(եզրույթի) ճարտարապետ Ս.Կոենի առաջարկած սխեմաներում նման դեր 

վերապահված է Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպային (Lopot 1995, Moreau-Defarge 

1998), սակայն, մեր կարծիքով, հայկական աշխարհագրական տարածությունը նույնպես 

ունակ է իրականացնելու այդ գործառույթը: Ավելին` այն լիովին բա-վարարում է 

աշխարհաքաղաքական «դարպասներին»  ներկայացվող պահանջներին, քանի որ 
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դրանց հատկանշական են բնակչության և տարածքի համեմատաբար փոքր 

ցուցանիշներ, ազատ ներթափանցում դեպի արտաքին տարածություններ` ծով կամ 

ցամաք: Սոցիալական տեսանկյունից այդ կետերը համարվում են ինքնաբավ 

պատմամշակութային կենտրոններ, հատուկ ազգային-լեզվական միավորներ, 

որոնցից մի քանիսը տիրապետում են առևտրի և գործարարության հնագույն 

ավանդույթներին:  

Եզրակացությունը մեկն է աշխարհաքաղաքական նախագծերում այդպիսի 

նշանակության հավակնումը հնարավոր է ոչ թե աղերսանքի կամ հզորների 

գթասրտության միջոցով, այլ հզոր պետականության և սեփական ներուժի ճիշտ 

իրացման ու կարողությունների լիարժեք բացահայտման շնորհիվ: 

Հետևաբար` առկա և ապագայում սպասվելիք մարտահրավերներին 

դիմակայելու համար անհրաժեշտ է ազգային ներուժի համախմբում, որը ենթադրում է 

ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերացումների մշակման հստակ 

մեխանիզմների ներդրում: Այն ընկալելի և կիրառելի պետք է լինի ազգի յուրաքանչյուր 

ներկայացուցչի կողմից: Ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերացումները պետք 

է ներառեն նաև սեփական հավակնությունները, որոնց արտահայտումը և կիրառումը 

վերապահված է հայկական աշխարհաքաղաքականության ակտորներին: 

Հիմք ընդունելով աշխարհագրական հետազոտությունների գիտատեսական և 

մեթոդական առանձնահատկությունները` հայկական աշխարհաքաղաքականության 

համար առանձնացնում ենք ակտորների հետևյալ խմբերը` 

1. Հայկական պետություն: Այն դիտարկում ենք մյուս ակտորներից 

առանձին և առաջնային կարգով, քանի որ հայկական պետությունը համարում ենք 

ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերացումների արտահայտման միակ 

նախապայման, աշխարհաքաղաքական գործընթացների գլխավոր օբյեկտ և սուբյեկտ, 

մյուս ակտորների գործունեության կարևոր հարթություն: 

2. Հայկական աշխարհաքաղաքական ներուժը պայմանավորող ակտորներ: 

Այս խմբի մեջ ներառել ենք իրար հետ փոխպայմանավորված, բայց համեմատաբար 

ինքնուրույնությամբ առանձնացող երկու հարթությունով` ներուժի հասարակական և 

բնական բաղադրիչներով:  

3. Հայկական աշխարհաքաղաքականության դասական ակտորներ: 

Ակտորների այս խմբում դիտարկել ենք հայկական բանակի, հայկական սփյուռքի և 

հայկական եկեղեցու գործոնները:  

Ամփոփելով հայկական աշխարհաքաղաքականության բովանդակության 

վերլուծության հիմնական արդյունքները՝ կարող ենք  փաստել, որ ազգային 

աշխարհաքաղաքական պատկերացումներում անհրաժեշտ է սահմանել 

առաջնահերթությունների հստակ ենթակարգություն, որը բացահայտվում է հետևյալ 

բանաձևերի օգնությամբ` 

Առաջին պայման` H = H (X1 ; X2 ; X3) Որտեղ`H – հայ հասարակություն, X1-  

բանակ, X2-  եկեղեցի,  X2-   սփյուռք: 
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Այսինքն` ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերացումների մշակման, 

իրացման և արտահայտման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հայկական 

աշխարհաքաղաքականության գլխավոր ակտորի` Հայաստանի Հանրապետության 

հիմնական բաղադրիչը` հայ հասարակությունը, նյութական և հոգևոր 

գործունեության ոլորտում լինի լիարժեք և հզոր: Իսկ վերջինս կախված է ոչ միայն 

ինքնակազմակերպման որակից, այլև հայկական աշխարհաքաղաքականության 

դասական ակտորների հզորությունից: Հետևաբար` հայ հասարակության 

հզորությունը ֆունկցիա է ազգային բանակի, ազգային եկեղեցու և սփյուռքի 

հզորությունից, որոնց գործունեությունը պետք է ուղղված լինի հայկական 

աշխարհաքաղաքականության առաջին պայմանի կատարմանը:  

Երկրորդ պայման` P = P (H) Որտեղ`P – հայկական պետականություն, H – 

հասարակություն: 

Այս բանաձևը բացահայտում է այն իրողությունը, որ հայկական 

պետականության հզորությունը ֆունկցիա է հայ հասարակությունից, այսինքն 

հայկական պետականության հզորության նախապայմանը` հայ հասարակության  

բարձր զարգացման մակարդակն է: 

Երրորդ պայման` A = A (P) Որտեղ` A – հայկական աշխարհաքաղաքակա-

նություն, P – հայկական պետականություն: 

Այս բանաձևը հաստատում է այն իրողությունը, որ ընդհանրապես ազգային 

աշխարհաքաղաքական պատկերացումների բովանդակությունը ֆունկցիա է 

հայկական պետականության հզորության աստիճանից: Այսինքն` միայն հզոր 

Հայաստանը, աշխարհի գեոպոլիտիկ կառուցվածքի բոլոր մակարդակներում կարող է 

ձևակերպել ազգային աշխարհաքաղաքականության հավակնությունները:  
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In article the questions connected with need of scientific research on "the Armenian 

geopolitics" which was considered from the point of view of theoretical, methodical and 

practical aspects are considered. As a result of researches those geopolitical factors which 

activity was were defined and will cause the maintenance of the Armenian geopolitics. 

Practical application of conclusions and recommendations will give the chance to bring to 

absolutely new level both focus of all Armenian geopolitics, and activity of certain actors. 
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Քաղաքակրթությունների աշխարհագրության գիտատեսական ժամանակակից 

մոտեցումներն իրենց ուշադրության կենտրոնում են պահում մարդկային 

համակեցությունների տարբեր տիպերի տարածաժամանակային 

հետազոտությունները: Նկատենք, որ ինչպես համամարդկային ու համաշխարհային 

քաղաքակրթությունների, այնպես էլ լոկալ քաղաքակրթությունների և առանձին 

համակեցությունների զար-գացման ներկա հանգրվանը բնութագրվում է որպես 

ճգնաժամային: Վերջինիս հաղ-թահարման ուղիների որոնումը ամբողջացնում է և՛ 

ամբողջ գիտությանը, և՛ նրա առանձին բաղադրիչներին ներկայացվող ժամանակակից 

սոցիալական պատվերի բովանդակությունը: Սույն հոդվածի նպատակի փաստման և 

հետազոտական խնդիրների առանձնացման արդիականությունն ու 

այժմեկանությունը պայմանավորված է վերոհիշյալ հանգամանքով: Այսինքն, 

անհրաժեշտություն կա հասկանալու, գնահա-տելու և արժևորելու սեփական 

համակեցության շարժընթացի տրամաբանությունը:  

Հետազոտական խնդիրների լուծման համար ընտրել ենք հասարակական 

աշխարհագրության մեթոդական տեսանկյունը: Սակայն, հետազոտության օբյեկտի՝ 

«Քաղաքակրթություն» հասարակական համակարգի բազմաշերտ բնույթով պայմա-

նավորված, միաժամանակ փորձել ենք օգտվել հասարակական այլ գիտությունների 

կողմից կուտակված գիտելիքներից, մեթոդներից և միջոցներից (Վալեսյան 2004, 

Մուրադյան 2011, Ерасов 1998, Кузык 2008): Մենք որպես հետազոտական խնդիր 

առաջադրել ենք սեփական համակեցության տեսակի դիտարկումը, որը 

միաժամանակ կարող է մեթոդական հիմք հանդիսանալ համակեցության նմանատիպ 

միավորների հետագա ուսումնասիրման համար: 

Այսպիսով, հետազոտությունում հստակորեն կարող ենք առանձնացնել 

գիտական երկու պարադիգմ. առաջինը՝ տարբեր համակեցությունների 

ուսումնասիրման անհրաժեշտությամբ պարտադրված գիտական նոր 

հետազոտությունների հնարավորության ստեղծումն է: Այն իր հերթին բացահայտում 

է աշխարհաճանաչողության ու գիտական գիտելիքի կուտակման նոր, բազմաշերտ 
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հարթություն, որը միաժամանակ գիտական բանավեճի նոր տեսանկյուններ է 

բացահայտում: Իսկ երկրորդը` համապատասխան մեթոդաբանության ամրագրումն է, 

որը հնարավոր է ամբողջացնել առանձին համակեցության հետազոտության միջոցով:  

Մենք հայկական համակեցության էվոլուցիայի արդյունքում առանձնացնում 

ենք քաղաքակրթական ինքնուրույն միավորի ենթակարգային աստիճան, որը համաշ-

խարհային քաղաքակրթության շարժընթացի տարբեր փուլերում արտահայտման 

տարբեր ձևեր է ունեցել: Ըստ այդմ, անհրաժեշտ է բացահայտել հայկական ինքնուրույն 

քաղաքակրթական միավորի սահամանազատման  չափանիշները: Համաձայն 

քաղաքակրթությունների աշխարհագրության նոր տեսության՝ լոկալ 

քաղաքակրթությունների սահմանազատման համար պարտադիր են 

էթնոաշխարհագրական տարածքի, լեզվամտածողության, հավատքի, մշակույթի 

յուրահատկությունն ու դրանց ինստիտուցիոնալացումը: Դրանք առանձին-առանձին 

հանդիսանում են անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման: Այդ ինքնատիպ տարրերի 

միա-ժամանակյա ներդաշնակումն է հնարավորություն տալիս ստեղծել 

համամարդկային քաղաքակրթական արժեքներ, որոնց կրողն ու իրացնողը՝ լոկալ 

քաղաքակրթություններն են:  

«Քաղաքակրթական բուրգի» կառուցման տրամաբանության, լոկալ 

քաղաքակրթությունների ինքնատիպությունն արտահայտող արժեքային 

բաղադրիչները խարսխվում են տարածական հիմքի վրա: Հայկական 

քաղաքակրթության տարածա-կան հիմքը՝ Հայկական լեռնաշխարհն է: Հայկական 

լեռնաշխարհը, չնայած որ հանդի-սանում է ֆիզիկաաշխարհագրական 

կարգաբանական միավոր՝ իր երկրաբանական կառուցվածքով և աշխարհագրական 

հստակ սահմաններով, միաժամանակ հանդի-սացել է հայ քաղաքակրթության 

ձևավորման ու զարգացման տարածական արեալը: Այսպիսով, Հայկական 

լեռնաշխարհ ֆիզիկաաշխարհագրական միավորը որպես տարածական հիմք, 

ձևավորում և ամբողջացնում է Հայկական լոկալ քաղաքակրթու-թյան 

աշխարհագրական բովանդակությունը: 

Լոկալ քաղաքակրթությունների արժեքային նույնականացման ենթակար-

գությունում հաջորդ աստիճանը համապատասխանում է ծագումնաբանական 

ինքնատիպությանը: Ընդհանրացնելով մեր կողմից նախօրոք կատարված 

հետազոտությունների՝ պատմագիտական, համեմատական, լեզվաբանական և 

գենետիկական ուղղությունների արդյունքները (Епископосян 2000, Քոչար 2012)՝ 

կարող ենք փաստել.  

Հայկական քաղաքակրթությունն առանձնանում է ծագումնաբանական 

ինքնատի-պությամբ, ինչն ամբողջապես բավարարում է լոկալ քաղաքակրթության 

ձևավորման համար անհրաժեշտ պահանջը: Որպես լոկալ քաղաքակրթության 

համակար-գաստեղծ բաղադրիչ՝ ծագումնաբանական նույնականացումը, հայկական 

քաղա-քակրթությունում շատ ամուր է արտահայտված և իրացվել է վաղուց, ոչ ուշ, 

քան 5-7 հզ. տարի առաջ:  
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Հայկական քաղաքակրթության ինքնատիպության բացահայտման հաջորդ 

պայմանը մեզ պարտադրում է որոնել լեզվամտածողության այն յուրօրինակ ու 

առանձնահատուկ բաղադրիչները, որոնք թույլ կտան ամբողջացնել արժեքային 

նույնականացման համապատասխան աստիճանը: Բազմաթիվ հետաոտությունների 

(Ջահուկյան 1987, Աճառյան 2013, Աբաջյան 2017 ) մեր կողմից ընդհանրացման 

արդյունքում կարող ենք փաստել, որ հայոց լեզվի ինքնուրույն զարգացման ավելի քան 

հինգ հազարամյա ընթացքն ապացուցում է, որ այն կրողները հնարավորություն են 

ունեցել ինքնատիպ ձևով կառուցել և արտահայտել սեփական մտածողությունը: Իսկ 

դա իր հերթին հնարավորություն է տվել համակեցության զարգացման ենթա-

կարգային համապատասխան աստիճանում ապահովել նույնականացման անհրա-

ժեշտ բաղադրիչ: Հետևաբար, կարող ենք պնդել, որ Հայկական քաղաքակրթությունն 

առանձնանում է լեզվամտածողական ինքնատիպությամբ, ինչն ամբողջապես բավա-

րարում է լոկալ քաղաքակրթության ձևավորման համար անհրաժեշտ պահանջը: Հայոց 

լեզվի և հայկական լեզվամտա-ծողության հզորությունն արտահայտվում է նաև 

ներքին բազմազանությամբ: Ըստ Լ.Եպիսկոպոսյանի՝ քանի որ հայերը ձևավորվել են 

շատ վաղ ժամանակներում, դա նշանակում է, որ մենք էթնոգենեզի մեջ ներառել ենք 

տարբեր ցեղախմբեր, որոնք ժամանակին խոսել են ազգակից լեզուներով: Դրանով է 

բացատրվում հայերենի 50-ից ավելի բարբառների գոյությունը: Հետաքրքիրն այն է, որ 

հայերենն ունեցել է այնպիսի հատկություն, որ շատ արագ ընդլայնել է իր սահմանները 

(Գնէլ արքեպիսկոպոս Ճէրէճեան 1992): 

Ըստ առաջարկվող մեթոդական մոտեցման՝ լոկալ քաղաքակրթությունների 

ձևավորման համակարգաստեղծ ենթակարգությունում հաջորդ բաղադրիչը 

վերաբերում է հավատքային-կրոնական ինքնատիպությանը: Ընդհանրացնելով մեր 

կողմից կատարված հետազոտությունների արդյունքները (Մաղաքիա արք. Օրմանյան 

1959, Զաքարյան 2014)՝ հիմնավորապես կարող ենք պնդել, որ Հայկական 

քաղաքակրթությունն առանձնանում է հավատքային բաղադրիչի ինքնատիպու-թյամբ, 

ինչն ամբողջապես բավարարում է լոկալ քաղաքակրթության ձևավորման հա-մար 

անհրաժեշտ համապատասխան պահանջը: 

Հայկական քաղաքակրթության համակարգաստեղծ հաջորդ երկու 

բաղադրիչները պետք է դիտարկել միասնաբար, քանի որ դրանք վերաբերում են 

համակեցության մշակութային նույնականացմանը և վերջինիս 

ինստիտուցիոնալացման հնարավորությանը: Մենք մշակութային ինքնատիպությունը 

դիտարկում ենք քաղա-քակրթության համակարգաստեղծ բաղադրիչների 

համատեքստում: Հետևաբար, տարածության և ժամանակի մեջ ստեղծված կոնկրետ 

արժեքների ընդհանրացված գնահատականը (Կատվալյան 2012, Մովսիսյան 2018) 

բավարար է համապատասխան եզրակացություններ կատարելու համար: 

Ըստ այդմ, հիմնվելով տարբեր ոլորտներում կատարված գիտական 

ուսումնասի-րությունների վրա և դրանք ընդհանրացնելով տեսական մեկ 

հարթությունում, կարող ենք պնդել, որ ժամանակի ու տարածության մեջ հանդես եկող 

հայկական խիստ տարողունակ մշակույթն առանձնանում է ինքնատիպությամբ: 
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Նկատենք, որ առաջ քաշվող տեսության համաձայն, եթե արժեքային 

նույնականացման ինքնատիպ բաղադրիչների զարգացման արդյունքում ձևավորվում 

է համակեցության պետական տիպը, ապա ինստիտուցիոնալացման միջոցով 

հնարավորություն է ստեղծվում դրանք բարձրացնել քաղաքակրթական մակարդակի: 

Հետևաբար, հայ համակեցու-թյան պարագայում հստակ գործում է հետևյալ 

տրամաբանությունը. Հայ համակեցու-թյունն, ունենալով արժեքային նույնացման 

ինքնատիպ բաղադրիչներ (տարածք, ծագումնաբանություն, լեզվամտածողություն, 

հավատք, մշակույթ), սեփական պետա-կանության պայմաններում հնարավորություն է 

ստացել դրանք համակարգված ձևով վերարտադրել և լիարժեքորեն իրացնել: 

Արդյունքում, այն բարձրացել է համակե-ցության առավելագույն աստիճանի՝ Լոկալ 

քաղաքակրթության մակարդակի:  

Ապացուցված կարելի է համարել այն փաստը, որ Հայ համակեցության 

նույնականացման արժեքային բաղադրիչներն ինքնատիպ են, առանձնահատուկ և չեն 

կրկնվում այլ քաղաքակրթությունների պարագայում: Հետևաբար, դրանք առանձին-

առանձին ապահովել են քաղաքակրթության համակարգաստեղծ ենթակարգության 

անհրաժեշտ մակարդակ-ները: Իսկ դրանց համաժամանակյա փոխգոյակցության ու 

փոխազդեցության արդյունքը բավարար պայման է հանդիսացել Հայկական լոկալ 

քաղաքակրթության ձևավորման համար: Այսինքն, համակարգաստեղծ բոլոր 

բաղադրիչները՝ տարածք (Տ), ծագումնաբանություն (Ծ), լեզվամտածողություն (Լ), 

հավատք (Հ), մշակույթ (Մ) պետականություն (Պ) և՛ օբյեկտիվ իրականության, և՛ 

սուբյեկտիվ գիտակցության մեջ հադես են գալիս հայկական ինքնատիպությամբ՝ 

ձևավորելով Հայկական քաղաքակրթությունը (ՀՔ): Հետևաբար, Հայ համակեցության 

պարագայում հստակ գործում է լոկալ քաղաքակրթությունների ձևավորման 

բանաձևը՝ ՀՔ = ՀՊ (ՀՏ x ՀԾ x ՀԼ x ՀԿ x ՀՄ): 

Այսպիսով, Հայկական քաղաքակրթությունը ֆունկցիա է համակարգաստեղծ 

բաղադրիչներից՝ արգումենտներից: Բանաձևում յուրաքանչյուր արգումենտ ունի իր 

հստակ տեղը, որի գործառույթները հստակ են նաև իրականության մեջ՝ 

տարածաժամանակային ռեալ արտահայտմամբ: Ընդհանրացնելով կարող ենք 

արձանագրել, որ հայ համակեցության պարագայում հստակ կիրառելի է լոկալ 

քաղաքակրթությունների ձևավորման բանաձևը, որն ապացուցում է Հայկական լոկալ 

քաղաքակրթության գոյությունը (գոյության հնարավորությունը): 
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GEOGRAPHICAL BASES OF THE ARMENIAN CIVILIZATION 

Nersisyan A. O., 

Shirak state university 

In article the components causing the Armenian originality for which analysis the 

approaches of the new theory "Geography of civilizations" presented by us earlier are taken in 

a basis are considered. For a research the methodological point of view of public geography 

which was replenished with general scientific methods is chosen. As a result of a research such 

backbone components of the Armenian civilization which are necessary to bring coexistence 
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to a local civilization are revealed. The last, first, are generalized in one theoretical space, the 

identity of each of them separately is revealed further.  

 Keywords: Public geography, civilization, local civilization, "pyramidal" structure of a 

civilization, types of human coexistence, human spatial structure, existential course of 

mankind, backbone components of a civilization. 
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Տեղական ֆինանսական համակարգի զարգացման տեսանկյունից անհրաժեշտ 

է ուշադրություն  դարձնել ֆինանսական  կարողությունների վրա՝ դիտարկելով 

ինքնաֆինանսավորման մակարդակի և ֆինանսական կայունության ապահովման 

հնարավորությունները: Պետական բյուջեից հատկացումները  կարևոր են տեղական  

կառավարման համակարգի պատշաճ գործունեությունն ապահովելու տեսանկյունից, 

քանի որ սեփական եկամուտներն անբավարար են  տարածքային ենթակառուցվածքը 

պահպանելու, պետական  կառավարման գործառույթներն  իրականացնելու և 

սոցիալական ու տնտեսական զարգացման  ծրագրերում ներդրումներ 

իրականացնելու համար:  

Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի հիման վրա համայնքային նշանակության 

հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 

պլանավորումը իրականացվում է ամենամյա բյուջետային մուտքերի և ելքերի 

ապահովման նպատակով: Համայնքի բյուջեի հաշվեկշռվածության ապահովման 

սկզբունքը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր տարվա համայնքի բյուջեի բաղկացուցիչ 

մասերում նախատեսված հաշվարկային-դրամարկղային ելքերի հանրագումարը 

չպետք է գերազանցի համայնքի բյուջեի համապատասխան մասում տվյալ տարում 

նախատեսված հաշվարկային-դրամարկղային մուտքերի հանրագումարին1: Նշենք, որ 

համայնքների բյուջեների կառուցվածքը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

կողմից իրականացվող լիազորությունների և դրանց ֆինանսավորման 

համապատասխանության ապահովման անհրաժեշտությունից ելնելով, բաժանվում է  

վարչական և ֆոնդային մասերի: 

 Համայնքների բյուջեների մուտքերը համայնքների բյուջեներ ստացվող դրամական 

միջոցներն են և ներառում են բյուջեին օրենքով ամրագրված բյուջետային 

եկամուտները, բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը, բյուջեից 

տրամադրված բյուջետային վարկերի և փոխատվությունների գումարների 

վերադարձից, ոչ դրամային տեսքով այլ ֆինանսական ակտիվների և ոչ ֆինանսական 

ակտիվների օտարումից ստացվող, ինչպես նաև ներգրավված փոխառու և այլ                                                              
1 <<ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին>> ՀՀ օրենք, 1997թ., arlis.am 
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դրամական միջոցները: Համայնքների բյուջեների ելքերն են Սահմանադրությամբ և 

օրենքներով համայնքների բյուջեներից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 

վերապահված իրավասությունների իրականացմանն ուղղվող դրամական միջոցները: 

Բյուջետային ելքերը ներառում են բյուջետային ծախսերը, ինչպես նաև ֆինանսական 

ակտիվների ձեռքբերումները և ներգրավված փոխառու միջոցների մարումները:  

Համայնքային  գործառույթների և եկամուտների  ապահովման ընթացիկ 

կառուցվածքը ամրապնդում է համայնքների  կախվածությունը պետական 

աջակցությունից և  զգալիորեն սահմանափակում տեղական իշխանությունների 

մասնակցությունը  տարածքային զարգացման  գործընթացում2:  

Ի տարբերություն նախորդ տարիների, ինչպես տեսնում ենք 2016 թվականին  ՀՀ 

համայնքների բյուջեների ընդամենը եկամուտները աննշան աճ են արձանագրել՝ 2015 

թվականի համեմատությամբ ընդամենը 0.3 տոկոսով, սակայն անհրաժեշտ է նշել նաև, 

որ 2016 թվականին  նույն ցուցանիշը 2012 թվականի համեմատությամբ զգալիորեն 

ավելացել է՝ 33,1 մլրդ դրամի չափով կամ 34,7 տոկոսով: Նշենք նաև, որ  միայն հարկերի 

և տուրքերի հաշվին աճը նույն ժամանակահատվածում կազմել է 22,6 տոկոս կամ 4,6 

մլրդ դրամ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր1. ՀՀ համայնքների բյուջեների մուտքերի կազմը 

 

Աղյուսակ 1. 

Համայնքների բյուջեների եկամուտների կազմը և կառուցվածքը3 

/փաստացի, մլրդ դրամ/ 

Ցուցանիշներ 2012 2013 2014 2015 2016 

Ընդամենը եկամուտներ 95.5 105.8 114.4 128.2 128.6 

Հարկեր և տուրքեր 20.0 21.1 23.3 23.8 24.6 

Այլ եկամուտներ 26.7 29.9 35.5 45.0 48.8                                                              
2 ՀՀ 2016-2025 թթ. տարածքային զարգացման ռազմավարություն, Հավելված ՀՀ կառավարության 
2016թ. հուլիսի 29-ի նիստի N 29 արձանագրային որոշման, e-gov.am 
3 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2017, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2018թ., էջ 392-393, armstat.am 

Համայնքների բյուջեների 

Այլ մուտքեր Օրենքով և իրավական այլ 

Հարկայի
ն 
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Այլ 
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Պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

48.8 54.8 55.6 59.4 55.3 

Տեսակարար կշիռ /տոկոս/ 100 100 100 100 100 

Հարկեր և տուրքեր 21.0 20.0 20.3 18.6 19.1 

Այլ եկամուտներ 27.9 28.2 31.0 35.1 37.9 

Պաշտոնական 

դրամաշնորհներ 

51.1 51.8 48.7 46.3 43.0 

  Հակառակ բացարձակ ցուցանիշների աճին՝ համայնքների բյուջեների  

եկամուտների կազմում  վերոնշյալ ցուցանիշը տեսակարար կշռով 2012-2016 

թվականներին ունեցել է նվազման միտում: Ինչ վերաբերում է այլ  եկամուտներին, 

ապա արձանագրվել է կայուն աճ և  ըստ բացարձակ ցուցանիշների, և ըստ 

տեսակարար կշիռների: Անկայուն փոփոխության միտումներ են արձանագրվել 

պաշտոնական դրամաշնորհների մասով, իսկ ըստ տեսակարար կշիռների ընդհանուր 

եկամուտների կազմում 2013 թվականից հետո նկատելի է կայուն նվազման  միտում:  

     Պատկերը մի փոքր այլ է 2017 թվականին՝ դրական միտումով: Չնայած 2017 

թվականին ՀՀ համայնքների բյուջեների ընդհանուր եկամուտների 2 մլրդ դրամով 

նվազմանը՝ սեփական եկամուտների կազմում 2016 թվականի համեմատությամբ 

ավելի քան  2,5 մլրդ  դրամ աճն ապահովվել է հողի հարկի, գույքահարկի, պետական 

և տեղական տուրքերի, ինչպես նաև վարձավճարների հաշվին4: 

 Ինչպես և նախորդ տարիներին 2017 թվականին ևս պետական բյուջեին 

ամրագրված եկամտային հարկից,  շահութահարկից և բնապահպանական 

վճարներից համայնքներին մասհանումներ չեն կատարվել: Այս խնդիրը ևս 

վերանայման անհրաժեշտություն ունի, քանի որ 2001 թվականից մասհանումներ չեն 

իրականացվել: Ֆոնդային  բյուջեի եկամուտների ցածր տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

եկամուտների կազմում կարևորագույն խնդիրներից մեկն է հանդիսանում, քանի որ 

ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասում ձեռք են բերվում կապիտալ արժեքներ, որոնք 

համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման և բնակչության 

կենսամակարդակի բարձրացման վրա մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ:  

 Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին  համայնքներն արտաքին աղբյուրներից 

վարկեր և այլ համայնքային փոխատվություններ չեն ստացել: Վկայակոչելով 

միջազգային  փորձը և հաշվի առնելով մեր երկրի տեղական ինքնակառավարման 

առանձնահատկությունները՝ առաջարկում ենք խոշոր քաղաքային համայնքների 

բյուջեների մուտքերի համալրման նպատակով նախաձեռնել պարտատոմսերի 

թողարկման հնարավորությունների գնահատման գործընթացը: Որպես առաջին քայլ 

պետք է դիտարկել Երևան քաղաքի բյուջետային մուտքերի կազմավորման 

առանձնահատկությունները և մշակել համապատասխան ընթացակարգ տեղական 

պարտատոմսերի շուկայի ձևավորման առնչությամբ: Նշենք նաև, որ բանկային 

համակարգում առաջացող ավելցուկային իրացվելիությունը լրջորեն բարձրացրել է                                                              
4 Համայնքային բյուջեների ամփոփ հաշվետվություն /2017թ. տարեկան/, minfin.am 
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ՀՀ-ում պետական պարտատոմսերի նկատմամբ պահանջարկը:  

      Ճիշտ է, Արևմտյան  Եվրոպայի  երկրներում  մունիցիպալ  ենթակառուցվածքների  

ֆինանսավորման  հիմնական  աղբյուրը  հանդիսանում է բանկային վարկավորումը, 

բայց չենք կարող ասել, որ այս երկրներում ընդհանրապես բացակայում է 

քաղաքապետարանների կողմից արժեթղթերի թողարկումը: Վերջին տարիներին մի 

շարք երկրներում ստեղծվում են մունիցիպալ վարկավորման հատուկ 

մասնագիտացված ֆինանսական հաստատություններ, որոնք թողարկում են 

երկարաժամկետ պարտատոմսեր առանց կառավարության երաշխիքների: Նշենք 

նաև, որ պարտքային արժեթղթերի թողարկման իրավունք ունեն հիմնականում խոշոր 

վարչական միավորները:  

  Մունիցիպալ արժեթղթերի ոլորտում անվիճահարույց լիդեր է համարվում ԱՄՆ-

ը: Այս երկրում  արդեն 200 տարի նահանգները և տեղական մարմինները թողարկում 

են արժեթղթեր5:(Солдаткин С. Н., 2017) Գործում են հարկային արտոնություններ, և 

ստեղծվել են մունիցիպալ արժեթղթերի շուկայի շատ գործիքներ, որոնք հաջողությամբ 

կիրառվել և կարող են կիրառվել այլ երկրներում:  

Համայնքների ֆինանսական անկախության և ֆինանսական կառավարման 

արդյունավետության մակարդակները բարձրացնելու համար առաջարկվում է  ՀՀ 

համայնքներին նույնպես ներգրավել փոխատվական կապիտալի շուկա: Դա 

հնարավորություն կտա տեղական  ինքնակառավարման  մարմիններին  օրենքով  

վերապահված  լիազորություններն  ամբողջական ծավալով և լիարժեքորեն 

իրականացնելու համար օրենքով համայնքներին ապահովել ֆինանսավորման նոր 

աղբյուրներով և միջոցներով: 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, 1997թ., arlis.am  

2. ՀՀ 2016-2025 թթ. տարածքային զարգացման ռազմավարություն, Հավելված ՀՀ 

կառավարության 2016թ. հուլիսի 29-ի նիստի N 29 արձանագրային որոշման, e-gov.am 

3. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2017, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2018թ., էջ 392-393, armstat.am 

4. Համայնքային բյուջեների ամփոփ հաշվետվություն /2017թ. տարեկան/, minfin.am 
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FEATURES OF FORMATION OF COMMUNITY BUDGETS’ INPUTS OF THE RA 

Schanyan A. 

Annotiation 

The Armenian communities do not have enough financial resources to implement the 

powers set out to address existing issues. It is necessary to envisage financial replenishment 

funds, in particular it is important to revise the amount of contributions to the state budget of                                                              
5 Солдаткин С. Н., Государственный и муниципальный долг: теория, методология, практика: учебное 
пособие, М.:2017.-стр.136 
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the Republic of Armenia, to ensure the involvement of communities in the capital market, 

legislatively regulating matters of borrowing, issuing community bonds. Based on the reforms 

and international experience in our communities, it is necessary to raise the level of 

decentralization of power in the Republic of Armenia.  
ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ	ԲԱԺԻՆ	

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  

(ՄԱՆԹԱՇԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ՈՐՈՇ ԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

ԱՂԻՆՅԱՆ Ա.Հ1., ՄԿՐՏՉՅԱՆ Տ.Գ. 2 

1. ԵՊՀ աշխ. և երկրաբ. ֆակ-տ, Երևան, ՀՀ, hydro@ysu.am	

2. ԵՊՀ աշխ. և երկրաբ. ֆակ-տ, Երևան, ՀՀ, tiruhi@ysu.am	

 

Խմելու ջրի աճող պահանջարկը դարձել է ներկա դարաշրջանի առաջնահերթ 

հիմնախնդիրներից մեկը: Այստեղ կարևոր է ոչ միայն ստորերկրյա ջրաղբյուրների 

բացահայտումը, այլև օգտագործման ենթակա ջրային ռեսուրսների գնահատումը 

կայուն ջրամատակարարման նպատակով: Հոդվածում նկարագրվող ստորերկրյա 

բնաղբյուրները գտնվում են Արագածի զանգվածի հյուսիսային լանջերում՝ Մանթաշ 

գետի միջին հոսանքի ավազանում: Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գնահատումը 

և բազմամյա տարիների շարքում դրանց ապահովվածության հիմնավորումը թույլ են 

տալիս բարելավել բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարումը:  

Մանթաշի ստորերկրյա ջրաղբյուրները գտնվում են Արագածի զանգվածի 

հյուսիսային լանջերում՝ Մանթաշ գետի միջին հոսանքի ավազանում և 

բեռնաթափվում են գծային և կենտրոնացված ելքերով: Գետի վերին հոսանքներում 

մինչև 1970-ական թվականները կառուցվել է Մանթաշի ջրամբարը՝ Շիրակի 

հարթավայրի հողերը ոռոգելու նպատակով:  

Բազմամյա դիտարկումների տվյալներով միջին տարեկան տեղումները 

տատանվում են 700-900մմ սահմաններում: Մանթաշ գետի ջրհավաք ավազանում 

ձնհալը սկսվում է ապրիլ ամսից և առավելագույնին է հասնում մայիս-հունիս 

ամիսներին: Բազմամյա միջին տարեկան գոլորշացումը 200-250մմ է 

(Гидрологический атлас Армении, АН РА, Ереван, 1990): 

Մանթաշ գետի ջրհավաք ավազանի մակերեսն ըստ աղբյուրների տեղադիրքի 

կազմում է 30կմ2 և զբաղեցնում է 2490մ-ից 3800մ բացարձակ հիպսոմետրիկ նիշերը: 

Գետի սնումը խառն է՝ հալոցքային, անձրևային և ստորերկրյա ջրերից: Գարնանը 

գետաջրերը հաճախ պղտորվում են ձնհալքի և առատ տեղումների արդյուքնում: Գետի 



163 
 
 

առավելագույն ծախսը նկատվում է մայիս-հունիս ամիսներին (աղ. 1) (Абрамян М.К., 1991): Ինչպես երևում է աղյուսակից գետի հոսքն ըստ ամիսների ունի մոտավորապես 

հավասար բաշխվածություն, ինչը բացատրվում է գրունտային ջրերի կայուն և 

հավասարաչափ առկայությամբ: Ճեղքավոր անդեզիտաբազալտները, «չինգիլները» և 

հրաբխային խարամներն ունեն բարձր ֆիլտրացիոն և կոլեկտորային 

հատկություններ: 

Աղյուսակ 1 

Մանթաշ գետի հոսքի բաշխումը ըստ ամիսների Աղբյուր. С.М.Мусаелян, 1967 

Տարի 
Ամիսներ 

Ծախսը, մ3/վ 

Միջին 

ծախսը, 

մ3/վ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - 

1961 - - - 0.25 1.3 1.31 0.11 0.081 0.19 0.28 0.27 0.25 - 

1962 0.2 0.18 0.24 0.23 0.98 0.77 0.098 0.057 0.12 0.21 0.17 0.22 0.29 

 

Մթնոլորտային տեղումները ներծծվելով մեծ խորություններ կուտակվում են այդ 

ապարներում և ձևավորում միջլավային ստորերկրյա ջրհոսք: Որպես ջրամերժ հիմք 

են հանդիսանում ստորադրված ավելի հին հասակի լավային հոսքերը, որոնց ճեղքերը 

խցանված են հողմահարման կեղևի առաջացումներով կամ լիթոմարգերով:  

Դաշտային երթուղիների ընթացքում պարզաբանվել է, որ գետի միջին հոսանքի 

ավազանի աջ և ձախ ափերին կատարվում է աղբյուրների կենտրոնացված և ցրված 

ելքերով բեռնաթափում: Աջ ափում աղբյուրները գտնվում են գետի հունից 3-7մ բարձր, 

իսկ ձախ ափում՝ մինչև  1մ: Կատարված դիտարկումների համաձայն աղբյուրների 

ջրերի ջերմաստիճանը 80C է օդի 250C-ի պայմաններում, իսկ հանքայնացումը՝ 80մգ/լ: 

Նշված տեղամասը նախկին ուսումնասիրությունների ժամանակ բաժանվել է 3 

աղբյուրային խմբերի, որոնց համար կատարվել են ջրի ծասխի ռեժիմային 

դիտարկումներ: Մեր կողմից դաշտային հետազոտությունները կատարվել են 2018թ. 

հուլիս ամսին: Ուսումնասիրվել են նշված խմբերից երկուսը: Առաջին խմբի 

աղբյուրները ցրված ելքերով բեռնաթափվում են գետի աջ ափին, իսկ երկրորդ խմբի 

աղբյուրները՝ գետի ձախ ափին: 

Աղյուսակ 2-ում բերվում են 1989-1991թթ ուսումնասիրությունների արդյունքները 

ըստ խմբերի, համաձայն որոնց առավելագույն ծախսը նկատվում է հունիս-հուլիս 

ամիսներին, իսկ նվազագույնը՝ ձմռան ամիսներին: 

Աղյուսակ 2 
Մանթաշի ջրաղբյուրների առավելագույն և նվազագույն ծախսերը 

Աղբյուրային խումբ 
Առավելագույն 

ծախսը, լ/վ 
Նվազագույն ծախսը, լ/վ 

Առաջին խումբ 122.1 68.9 

Երկրորդ խումբ 55.8 21.5 

Գումարային ծախսը 177.9 90.4 
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Գետի ձախ ափին աղբյուրների ելքերը նկատվում են իրարից 5մ 

հեռավորությամբ՝ «չինգիլների» և գլաքարերի հպակային մասից, աղբյուրների ջրի 

ջերմաստիճանը 7.8oC է օդի 26 oC-ի պայմաններում:  

Գետի աջ ափին բեռնաթափվում են աղբյուրներ՝ մոտ 40լ/վ տեսանելի ծախսով: 

Այստեղ պահպանվել են 1990-ական թվականերին աղբյուրների ծախսի ռեժիմային 

դիտարկումների համար կառուցված բետոնե  ջրթափների որոշ մասեր:  

Կատարվել է նկարագրվող խումբ աղբյուրների շահագործական պաշարների 

95% ապահովվածության գնահատում (Гавич И.К., 1985): Երկու խումբ աղբյուրների 

վրա 1989-1991թթ. 24 ամիս տևողությամբ կատարվել են ջրաերկրաբանական 

ռեժիմային դիտարկումներ: 

Այսպիսով, առաջին և երկրորդ խումբ աղբյուրների նվազագույն ծախսը 95% 

ապահովվածության դեպքում կկազմի 97լ/վ (աղ. 3):  

Աղյուասկ 3 

Մանթաշի գետավազանի երկու խումբ աղբյուրների 95% ապահովվածությամբ 

շահագործական պաշարները  

Աղբյուրների խումբը 
Շահագործական պաշարները  

լ/վ հազ. մ3/օր 

I-ին խումբ (աջ ափ) 73 6.3 

II-րդ խումբ (ձախ ափ) 24 2.1 

Ընդամենը 97 8.4 

 

Եզրակացություններ 

1. Աղբյուրներն ունեն բարձր որակական հատկանիշներ՝ տիպը բիկարբոնատ-քլորիդ-

կալցիում-մագնեզիումային է, հանքայնացումը՝ 0.1-0.2գ/լ, կոշտությունը՝ 0.7-2.2 

մմոլ/լ, ջերմաստիճանը՝ 80C է: Համաձայն Ալյոկինի դասակարգման՝ ջրերը դասվում 

են գերփափուկ խմբին: 

2. Աղբյուրների տարածքում չկան հնարավոր աղտոտման օջախներ, աղբյուրների 

բնական պաշտպանվածությունը արտաքին աղտոտումից բավարար է: 

3. Երկու խումբ աղբյուրների գումարային շահագործական կամ օգտագործելի 

պաշարները գնահատվել են 97լ/վ: 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1. Абрамян М.К., Отчет по разведке и подсчету экплуатациоанных запасов пресных вод Манташских родников для водоснабжения г.Артик и ряда населенных пунктов Артикского района РА по состоянию на 01.07.1991г., Армгеолфонд, инв. №5518 общ, 1991, 118с. 
2. Гавич И.К.и др., Сборник задач по общей гидрогеологии, М, Недра, 1985, с.104-110 3. Гидрологический атлас Армении, АН РА,Ереван, 1990, 68с. 
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4. Основные гидрологические характеристики, Армения, т.9, под редакцией 

С.М.Мусаеляна, Гидромет. из., Л, 1967 

  
METHODS	OF	ESTIMATION	OF	FRESH	GROUNDWATER	RESOURCES	FOR	THE	

PURPOSE	OF	DRINKING	WATER	SUPPLY	(on the example of two groups of groundwater springs in the Mantash River basin)	A.H. AGHINYAN, T.G. MKRTCHYAN Summary Continuously growing demand for potable water has become one of the priorities of this century. An important task is not only the identification of sources of fresh groundwater, but also an assessment methods of groundwater resources suitable for sustainable water supply. The article describes the groundwater springs emerging on the northern slopes of the mountain massif of Aragats, in the middle streams of the Mantash River basin. Estimation of groundwater resources, as well as substantiation of their probability in the long-term series, provides an opportunity to improve drinking water supply of urban areas. 
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Ստատիկ ազդեցության պայմաններում լանջը կազմող գրունտների վրա գործող 

սահքի լարումները սովորաբար փոքր են սահքի ստանդարտ դիմադրությունից: 

Կարևորագույն խնդիր  է ստատիկ լարվածային վիճակում գտնվող լանջի 

կայունության գնահատումը, երբ լրացուցիչ գործում են  տարբեր հաճախականության 

սահքի դինամիկ լարումներ: Նշված պայմաններում լանջը կազմող փափուկ պլաստիկ, 

հոսուն-պլաստիկ կոնսիստենցիայի  կավային  գրունտների սահքի վիբրոդինամիկ 

դիմադրության ուսումնասիրություններից բացի  անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նաև 

վիբրոսողքը (Возненский Е.А. 1997):   

Որպես ուսումնասիրության օբյեկտ ծառայել է Դիլիջանի Միջազգային դպրոցի 

հարակից լանջից վերցված գրունտները, դրանց ֆիզիկական հատկությունների և 

ստատիկ, դինամիկ պայմաններում որոշված սահքի դիմադրության ցուցանիշները 

բերված են աղյուսակ-1ում: Կավային գրունտների կարճատև վիբրոսողքի 

ուսումնասիրությունները իրականացվել են ոլորող լարումների տատանումների 

հարուցիչով մոդեռնիզացված ոլորման Մ-5 փորձասարքով:  
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Աղյուսակ 1 

Խոնավություն 

W 

 

 

Կոնսիստենց. 

ցուցիչ 

IL 

Ներքին շփման գործակից Կապակցվածություն 

Ստատիկ 

Պայմաններում,

tgφst 

Դինամ 

Պայմ. 

ներում, 

tgφdin. 

 

Ստատիկ 

Պայմաններում, 

Cst,ՄՊա 

Դինամիկ 

պայմաններում,

Cdin, ՄՊա 

 

0,245 0,727 0,224 0,124 0,018 0,005 

 

Սահքի դինամիկական փորձարկումները իրականացվել են 

համապատասխանաբար 0=0,4f,st; 0=0,650f,st սահքի ստատիկական լարումներ 

կիրառելուց  հետո: Դեֆորմացիայի պրոցեսի պայմանական կայունացումից հետո, 

գրունտի նմուշներին հաղորդվել են 6 հերց; 8 հերց հաճախականության փոփոխվող 

սահքի լարումներ: Յուրաքանչյուր 10; 30; 60; 120; 360 վայրկյանները լրանալու պահին 

կատարվել են համապատասխան սահքի դեֆորմացիաների գրանցումներ: Նկար 1ա-

ում պատկերված է IL=0,727 կոնսիստենցիայի գրունտների նմուշների համար, 

խտացնող նորմալ =0.1ՄՊա լարման, ստատիկական սահքի հարաբերական 

0/f,st=0.400  լարման դեպքում, 1-6հերց և 2-8հերց հաճախականության սահքի 

լարումների տատանումների  ազդեցության պայմաններում, 2բ-ում 0/f,st=0.650 

հարաբերական լարման, 1-6 հերց և  2-8հերց հաճախականության սահքի լարումների 

տատանումների ազդեցության դեպքում, վիբրոսողքի դեֆորմացիա-ժամանակ 

կախվածությունները: 

 
                                       ա                                                                       բ 

 Նկար  1  IL=0,727 կոնսիստենցիայի, խտացնող նորմալ =0.1ՄՊա լարման դեպքում  

ա-աահքի ստատիկական հարաբերական 0=0,400fst լարման, 1-6 հերց; 2-8 հերց 

հաճախականության սահքի լարումների տատանումների ազդեցության դեպքում, 

վիբրոսողքի դեֆորմացիա-ժամանակ կորերը, փորձարարականը բերված է հոծ գծով,  

գծիկներով որոշված (1;2) բանաձևերով; 

 բ- սահքի ստատիկական հարաբերական 0=0,650fst լարման, 1-6հերց; 2-8 հերց  

հաճախականության սահքի լարումների տատանման  , ազդեցության  պայմաններում 

վիբրոսողքի դեֆորմացիա-ժամանակ կախվածության կորերը: Փորձարարականը բերված է 

հոծ գծով,  գծիկներով որոշված է (3; 4) բանաձևերով: 
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Ստատիկական սահքի հարաբերական 0/fst=0,400 լարման, սահքի լարման  6 

հերց հաճախականության տատանումների  ազդեցության պայմաններում 

վիբրոսողքի դեֆորմացիա-ժամանակ կորը մոտարկվում է հետևյալ գծային 

կախվածությամբ՝  

Υ (t, f=6 հերց) =0,0023t+0,0327 (1) 

8 հերց հաճախականության դեպքում  

Υ (t, f=8 հերց) =0,0054t+0,0156 (2) 

բանաձևով: 

Ստատիկական 0/fst=0,650; 0=0,0266ՄՊա հարաբերական լարման և   6 հերց 

հաճախականության սահքի լարման տատանումների դեպքում վիբրոսողքի  

դեֆորմացիա-ժամանակ կորերի կախվածությունը մոտարկվում է հետևյալ 

բանաձևով`  

Υ (t, f=6 հերց) =0,0048t+0,0151     (3 ) 

8հերց հաճախականության դեպքում մոտարկումը արտահայտվում է  

Υ (t, f=8 հերց) =0,0148t+0,015      (4 ) 

առնչությամբ:  

Ունենալով համապատասխանաբար ստատիկական սահքի 

0=0,400fst=0,0164ՄՊա և 0=0,650fst=0,0144ՄՊա լարման ազդեցության դեպքում,  6 

հերց; 8 հերց  հաճախականության սահքի լարման տատանումների ազդեցության 

պայմաններում վիբրոսողքի դեֆորմացիա-ժամանակ գծային կախվածությունը, 

Նյուտոնի մածուցիկ մարմնի մոդելի բանաձևով՝ (Маслов Н.Н. 1984, Meschyan S. R.  

2008).  

η=τ x d /V                 (5 ) 

որտեղ η-ն մածուցիկության գործակիցն է , τ- սահքի լարումը, d-նմուշի 

բարձրությունը;   V-վիբրոսողքի դեֆորմացիայի արագությունն է, որոշվել է գրունտի 

դինամիկական մածուցիկության գործակիցը: Աղյուսակ 2–ում բերված են 

մածուցիկության գործակցի  (5) բանաձևով որոշման արդյունքները: Ինչպես երևում է 

աղյուսակից ստատիկական սահքի /f=0,400 հարաբերական լարման ազդեցության 

դեպքում, լարման տատանումների 6-ից մինչև 8 հերց հաճախականության աճը բերում 

է մածուցիկության գործակցի իջեցմանը 2,3 անգամ, ստատիկական սահքի  

հարաբերական /f=0,650  լարման դեպքում,  լարման տատանումների 6-ից մինչև 8 

հերց հաճախականության աճը բերում է մածուցիկության գործակցի իջեցմանը 3,0 

անգամ:  

 

Աղյուսակ 2 
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Սահքի 

լարում, 

ՄՊա 

τ 

 

Սահք

ի դիմ. 

ՄՊա 

τf 

 

 

τ/τf 

 

 

Ժամ 

վրկ, 

t 

 

 

Սահքի 

հարաբ 

դեֆոր.γ 

 

 

Նմուշ 

բարձ 

սմ, 

d 

Հարաբ. 

դեֆորմ. 

արագ. 

1/վրկ, 

V 

 

Մածուց. 

գործ. 

Պ.վրկ 

η= 

τ x d/V 

 

 

0,727 

 

 

 

0,1 

 

6 

0,0164  

 

0,041 

 

0,40 360 0,85   

2,4 

0,00236 1,67.107 

0,0266 0,65 80 0,400 0,005 1,28.107 

 

8 

0,0164 0,40 120 0,655 0,00546 7,21.106 

0,0266 0,65 30 0,450 0,015 4,25.10⁶ 

Ունենալով գրունտի նմուշի վրա գործող ստատիկական սահքի լարումները, 

տարբեր տատանման հաճախականության սահքի լարումների ազդեցության 

պայմաններում դինամիկական մածուցիկության գործակցի արժեքները, Ն.Մասլովի 

(Маслов Н.Н. 1984) կողմից ստացված բանաձևով հաշվարկվել է դինամիկական  

ազդեցության  ժամանակահատվածի  համար լանջի սահքի  դեֆորմացիայի 

արագությունը  ըստ շերտի բարձրության: Ըստ խորության փափուկ-պլաստիկ 

կոնսիստենցիայի կավային գրունտներից կազմված  լանջի շարժման արագության 

որոշման Ն.Մասլովի բանաձևը, կախված լանջի թեքությունից, մածուցիկության 

գործակցից, լանջի վրա գործող սահքի հարաբերական լարումից, սահքի  լարման 

տատանումների հաճախականությունից արտահայտվում է հետևյալ կերպ`  

Vy=ρ sinα ( Hy-y2/2)/η(/f; α, f)      (6 ) 

որտեղ, Vy- շարժման արագությունը` ըստ բարձրության, ρ -գրունտի 

խտությունը, H-  շերտի բարձրությունը, y-ընթացիկ կոորդինատը, η-մածուցիկության 

գործակիցը, /f- սահքի հարաբերական լարումն է, α-լանջի թեքության անկյունը,  f-

տատանման հաճախականությունը: 

Ինչպես երևում է (6) բանաձևից, կավային շերտի շարժման արագության  վրա 

լանջի թեքության ավելացման ազդեցությունը որոշվում է ոչ միայն ի հաշիվ 

ստատիկական սահքի լարման բաղադրիչի (սահքի հարաբերական լարման)  

ավելացման, այլ նաև դինամիկական սահքի լարումների ազդեցության պայմաններում  

մածուցիկության գործակցի իջեցմամբ: Որպես օրինակ, վերևում բերված մածուցիկ 

գրունտային զանգվածի շարժման արագության բանաձևով  հաշվարկենք լանջի 

դեֆորմացիայի արագությունը` ըստ խորության, տարբեր թեքության (սահքի 

հարաբերական լարման), սահքի լարումների տատանման հաճախականության 

դեպքում: Մասնավորապես, սահքի ստատիկական հարաբերական լարումների 

/f=0,4; 0,65, համապատասխանաբար լանջի α=50 և 80 թեքության դեպքում սահքի 

լարումների f=6; 8 հերց տատանման հաճախականության պայմաններում` 

ընդունելով,  շերտի հզորությունը` H=1000 սմ, գրունտի խտությունը`  ρ=1,85 գ/սմ3, 

որոշվել է ըստ շերտի բարձրության դեֆորմացիայի արագությունը: Լանջի 
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դեֆորմացիայի արագությունը որոշված (6) բանաձևով, բերված է աղյուսակ 3–ում, 

նկար 2 ա, բ-ում բերված են ըստ լանջի խորության  արագության փոփոխության 

էպյուրաները: 

 
ա                                                                               բ 

Նկար 2  Լանջի շարժման արագության փոփոխության էպյուրան ըստ բարձրության  ա- սահքի 

հարաբերական  ստատիկական լարման` /f=0,400, թեքության `ɑ=50 անկյան դեպքում, 6,8  

հերց սահքի լարման տատանումների ազդեցության  պայմաններում, բ-սահքի հարաբերական  

ստատիկական լարման` /f=0,650 թեքության ɑ= 80 անկյան  դեպքում, 6, 8 հերց սահքի լարման 

տատանումների ազդեցության  պայմաններում 

Աղյուսակ 3 

 

 

Ընթ. կոորդ. 

y 

սմ 

 

Հարաբեր 

սահքի 

ստատիկ 

լարում. 

/f 

Լանջի 

թեքության 

անկյունը ɑ, աստիճան 

 

Հաճախ. 

f 

հերց, 

 

 

Մածուց. 

գործակ. ɳ 

կՊաxվրկ; 

 

Շարժման 

արագութ ըստ 

բարձրութ. 

Vy 

սմ/վրկ 

0 

0,4 

 

 

50 

6 

 

 

 

1,67.104 

0 

200 0,00177 

400 0,00315 

600 0,00414 

800 0,00473 

1000 0,00492 

0 

 

0,65 

 

80 
 

 

7,21.103 

0 

2 0,00411 

4 0,00730 
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10 0,01140 

0 

0,400 
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1,28.103 
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2 0,0374 

4 0,0653 

6 0,0873 

8 0,0998 

10 0,104 

0  

 

0,650 

 

 

80 
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0 

2 0,1132 

4 0,2013 
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6 4,23.102 0,2642 

8 0,3020 

10 0,3146 
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INVESTIGATION OF SHEAR VIBROCREEP OF CLAY SOILS OF SOFT PLASTIC 

CONSISTENCY HAYROYAN S.H, KARAPETYAN K.A., HAYROYAN H.S. 

Summary 

The work is devoted to the investigation of shear vibrocreep of clay soils with soft-plastic 

consistency. It has been experimentally found that an increase in the frequency of shear stress 

oscillations from 6 to 8 Hz results in a decrease in the viscosity coefficient. In this case, the 

greater the relative static stresses to the shear, the greater the coefficient of viscosity of the 

soils. The work also provides solutions to the problems of determining the velocity of 

movement of the deluvial slope under dynamic impact. 

 

ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ МЕДНОКОЛЧЕДАННОГО ОРУДЕНЕНИЯ В 

ПРЕДЕЛАХ АРЦАХСКОЙ ЧАСТИ МАЛОГО КАВКАЗА 

Г.А. Габриэлянц*, Х.В. Хачанов*, Г.В. Маркосян**, С.В. Восканян*** *Аппарат	Президента	Республики	Арцах.	E-mail: gabrigeo@mail.ru, khristkhachanov@gmail.com **Кафедра	геофизики	ЕГУ,	Республика	Армения.	E-mail: g.markos@ysu.am  ***Фонд	будущих	поколений,	Республика	Арцах. E-mail: samvos@mail.ru    
Введение. Республика Арцах занимает С-В часть Малого Кавказа, гранича на СВ 

с Куринской низменностью, а на ЮЗ – с Армянским нагорьем (Джрбашян, Габриэлянц, 
2011). Геологически эта территория представляет собой сложно построенное 
гетерогенно-складчатое сооружение, тяготеющее к южной окраине Закавказского 
срединного массива (Южно-Кавказская микроплита) (Геология Азербайджана, 2005), 
имеющего в основании раздробленный нижнепалеозойский субстрат (Леонтьев, 1949; 
Паффенгольц, 1959; Милановский, Хаин, 1963). Согласно мобилистическим 
представлениям глобальной концепции тектоники литосферных плит, Сомхето-
Карабахская зона занимает центральный (Кавказский) отрезок Понтийско-Закавказско-
Эльбурсской палеостровной вулканической дуги мезозойского возраста в системе 
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Евразиатской активной континентальной окраины (Адамия и др., 1977; Лордкипанидзе, 
1980; Мелконян, 1989). В дальнейшем, согласно тектоническому районированию Кавказа 
в свете концепции террейнового анализа И.П. Гамкрелидзе выделяет Бейбурт – Севанский 
террейн и в его составе с СЗ на ЮВ – Сомхето-Карабахский, Севано-Акаринский и 
Капанский субтеррейны (Гамкрелидзе, Шенгелия, 2005). На северо-востоке Сомхето-
Карабахская островная дуга (субтеррейн) граничит с Куринским межгорным прогибом, а 
на юго-западе – с Севано-Акаринским субтеррейном.  Металлогения региона освещена с различной степенью детальности в работах          И.Г. Магакьяна, Г.А. Твалчрелидзе, В.И. Смирнова, М.А. Кашкая, Ш.А. Азизбекова,               К.Н. Паффенгольца и др.  Прежде чем коснуться особенностей медноколчеданного оруденения в пределах	 Арцаха следует отметить, что Бейбурт-Севанский террейн отличается значительным разнообразием эндогенного оруденения (месторождения черных, цветных и благородных металлов). Наибольшую промышленную ценность среди известных рудноформационных типов месторождений представляют месторождения колчеданной и меднопорфировой формаций (Твалчрелидзе, 1972). Колчеданная формация в настоящее время проявляется только в пределах Сомхето-Карабахского субтеррейна и несет значительные концентрации медных, благородных и др. металлов, по-существу представляя собой комплексные медно-золоторудные залежи. 
	 	 Сомхето‐Карабахский	 субтеррейн.	 Медноколчеданные рудно-магматические системы Арцахской части Малого Кавказа приурочены к позднеюрско-раннемеловому (J3-К1) Сомхето-Карабахскому (С-К) островодужному субтеррейну протяженностью ~230 км тоналитовой модели (Мелконян, 2014). С запада С-К субтеррейн начинается с Сомхетских гор (Грузия) и протягивается в восточном, а далее в ЮВ направлении до р. Аракс, где погружается под новейшие отложения Нижнеараксинской депрессии. С ЮЗ зона ограничена крупными надвигами, взбросовыми нарушениями, которыми она отделена от соседнего Севано-Акаринского субтеррейна (Шихалибейли Э.Ш., 1994).	Медноколчеданное оруденение Арцахской части С-К субтеррейна сконцентрировано в пределах Мехманинского рудного района и Лисагорского проявления меди.	
	 	 Мехманинский	рудный	район (МРР), расположенный в СВ части Республики Арцах (междуречье Тартар–Хаченагет), является одной из перспективных и продуктивных рудоносных площадей С-К субтеррейна. Проведенные в последние 80-85 лет поисково-съемочные, геологоразведочные и тематические исследования позволили выработать структурно-литологические, тектонические и магматические поисковые критерии для научно-обоснованного ведения геологических работ. 	МРР с севера ограничивается Тартарским близширотным разломом, а с юга – Хаченагетской флексурой, простирание которых в общих чертах совпадает с направлением одноименных рек (Шихалибейли, 1996). С запада на восток в пределах Мехманинского рудного района выделены четыре блока: Ванк-Арутюнагомерский, Дрмбонский, Мехмана-Казанчинский и Чанкатагский, вытянутые в северо-западном направлении и граничащие друг с другом по крупным тектоническим нарушениям северо-западного простирания (Мелконян, Хачанов, 2011). Каждый из блоков 
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отличается своими структурными особенностями и характерным типом оруденения. В МРР кроме единственного Дрмбонского  золото-медноколчеданного месторождения известны ряд рудопроявлений той же формации. 
Дрмбонское	 золото‐медноколчеданное	 месторождение кварц-золото-медно-сульфидного типа умеренно-сульфидной формации (по классификации Н.В. Петровской и др., 1976) локализовано в центральной части одноименной вулкано-купольной постройки, представляющей собой эродированный стратовулкан с основанием эллипсоидальной формы, вытянутой в С-СВ направлении. Рудное поле месторождения практически совпадает с контурами основания вулкано-купольной постройки. Сложено лавово-пирокластическими образованиями батского яруса средней юры (лавы андезит-базальтов, андезитов, рио-дацитов, риолитов) и соответствующими им по составу туфами и вулканомиктовыми песчаниками, аргиллитами, алевролитами. Батский вулканогенный и вулканогенно-осадочный комплекс прорван дорудными дайками и субвулканическими телами андезитовых, диоритовых порфиритов и дацитовых порфиров, рио-дацитов, а также пострудными дайками диабазовых и андезитовых порфиритов. Основной рудовмещающей средой является положительная структура, соответствующая синвулканическому поднятию биклинального типа (вулканический купол на синклинальном основании, в понимании Э. Н. Эрлиха, 1973, М.Б. Бородаевской и др., 1977, Г.Ф. Яковлева, 1979), осложненному в западной части месторождения разломом глубокого заложения субмеридиональной ориентации, которому приписывается роль главного магмо- и рудоподводящего канала. Золото-медноколчеданное оруденение локализовано в пределах трех весьма неравноценных по параметрам и интенсивности минерализации рудных тел. Основная масса промышленного оруденения приурочена к так называемой «Главной» рудной залежи, локализованной в контактовой полосе подрудных вулканитов основного-среднего состава с надрудными лаво-пирокластолитами средне-кислого состава. Два других мелких тела пластообразно-линзовидной формы залегают друг над другом под «Главной» залежью с интервалом в 40-45 м. Все три рудные залежи залегают в поле гидротермально измененных пород, представленных карбонат-серицит-хлорит-кварцевыми пиритизированными пропилитами (подрудная часть) и серицит-кварцевыми и хлорит-серицит-кварцевыми пиритизированными пропилитами (надрудная часть метасоматического ореола). Руды месторождения существенно медноколчеданные с золотом. Образование их происходило в условиях малых глубин.  В результате комплексных минералого-геохимических исследований с применением данных минералотермометрии было установлено, что руды месторождения претерпели 4 стадии минералообразования: 1 – кварц-пиритовую; 2 – кварц-магнетит-пирит-халькопиритовую (с золотом); 3 – кварц-пирит-халькопирит-сфалеритовую (золоторудную); 4 – карбонатную. Вещественный состав их представлен самородным золотом, пиритом, халькопиритом (главные минералы), магнетитом, марказитом, галенитом, сфалеритом, борнитом, блеклыми рудами 
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(второстепенные). Процесс минералообразования происходил в температурном интервале 350 – 130ºC (Хачанов, 1993).  
Лисагорское	медное	проявление  площадью около 0,35 км2 расположено в 1750 м    к ЮЗ от минерального источника Ттуджур Шушинского района, на ЮВ склоне г. Каравых (2142,0 м). Приурочено к верхней части СВ крыла Бердзорского антиклинория. Участок рудопроявления сложен батскими андезитовыми порфиритами и их туфами, лавобрекчиями андезито-дацитов и туфопесчаниками, которые тектонически перекрываются аргиллитами келловея; последние, в свою очередь, тектоническим контактом перекрываются известняками валанжин-готерива. На СВ фланге рудопроявления проходит Бердзор-Башлыбельский глубинный разлом.  Выявлены 5 субпараллельных зон гидротермально измененных пород с оруденением меди, представленным в виде вкрапленников, реже прожилков, халькозина, халькопирита, малахита, азурита. Расстояние между минерализованными зонами составляет 30-80 м, мощность зон колеблется от 4 до 21 м.  
Геохимические	 особенности	 колчеданных	 руд.	 Колчеданные руды, сложенные комплексом разновременных рудообразующих сульфидов железа, меди, свинца, цинка и самородным золотом с той или иной степенью концентрации серебра, характеризуется также в той или иной степени аномальными содержаниями молибдена, кобальта, никеля, олова, висмута, марганца, бария, мышьяка, сурьмы, которые являются типоморфными индикаторными элементами-примесями золото-медных руд. Количественные отношения элементов характеризуются явным преобладанием цинка над свинцом, при доминирующем положении меди: Cu:Zn:Pb = 1:0.5:0,05 в верхних горизонтах, 1:0,02:0,003 – в оруденелых зонах, 1:0,5:0,04 – в нижних горизонтах. Отмечаются повышенные содержания селена и теллура, кларк концентрации которых для руд Дрмбонского месторождения составляют соответственно 120 и 2000. Среднее содержание селена заметно выше, чем теллура – отношение Se : Te = 2,5-3 : 1 (Хачанов, 1993).	Изучение первичных ореолов Дрмбонского месторождения и Лисагорского рудопроявления позволило выявить в их строении геохимическую вертикальную зональность элементов-индикаторов, которая имеет следующий ряд (от тыловых зон ореолов к фронтальным):  
Mo	→	Co	→	Ni	→	Bi	→	Cu	→	Au	→	Zn	→	Pb	→	Ag	→	As	→	Ba. 
Геофизические	 особенности	 колчеданных	 руд. Магнитометрические исследования, проведенные в пределах Дрмбонского  рудного поля, показали, что площадь	месторождения характеризуется знакопеременным магнитным полем.	В его пределах выявлены локальные положительные магнитные аномалии интенсивностью до 5,0 – 10,0 мэ, интерпретируемые как отдельные тела субинтрузий, штоки диоритов, андезитовых и диобазовых порфиритов. К приконтактовой части одного из этих аномалеобразующего объекта приурочена Дрмбонская рудная залежь.	 Вблизи этих локальных магнитных аномалий  наблюдается повышенная поляризуемость пород, связанная с сульфидной 
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минерализацией.	 Дрмбонская рудоносная зона на фоне 1,5 – 2% поляризуемости пород оконтуривается по изолинии в 3%. В эпицентре аномалии поляризуемость достигает 10%.	Из-за повышенной трещиноватости и минерализации пород, слагающих разрез Дрмбонского месторождения и прилегающих к нему участков, общий уровень фоновых значений потенциала ЕП колеблется в пределах  20 мв.	 Внутри слабоаномальных полей выделяются более интенсивные локальные аномалии ЕП до -40 – -50 мв, интерпретируемые как зоны измененных пород с минерализацией сульфидных руд.	Эти аномальные участки характеризуются также отрицательными аномалиями кажущихся сопротивлений.	Схожими геофизическими параметрами характеризуется также аномальное геофизическое поле, выявленное на З-СЗ фланге Лисагорского медноколчеданного проявления. 
Обсуждение	 результатов.	 Анализ геолого-геохимических и геофизических данных позволил выделить комплекс	 критериев оценки перспектив медноколчеданного оруденения и поисковых признаков, позволяющих, на наш взгляд, с определенной степенью вероятности предполагать наличие промышленно значимого оруденения:	1) центры кислого вулканизма и связанные с ними структуры типа биклинали; 2) наличие малых интрузий средне-основного состава; 3) разрезы с частым переслаиванием вулканогенных ( 80%) и осадочных (20%) пород батского возраста; 4) протяженные разрывные нарушения СЗ простирания и отходящие от них на СВ субширотные трещины скола и оперения; 5) гидротермально измененные породы; 6) первичные геохимические ореолы;  
7) повышенная поляризуемость пород (3 – 10 %); 	
8) локальные аномалии ЕП (до -40 – -50 мв).	Проведенные исследования позволили в пределах Дрмбонского	рудного поля выявить три аномальных участка: на южном фланге месторождения, на ЮВ фланге (по всей вероятности, апофиза «Главной» рудной залежи) и обширная аномалия на СВ фланге рудного поля. Последняя была оценена статистическим методом нормированных оценок рудоносности (Вострокнутов, 1972, 1982), что позволило с высокой степенью вероятности отнести ее к перспективной на обнаружение скрытого колчеданно-полиметаллического рудного тела и переоценить тип месторождения с золотосодержащего медноколчеданного на колчеданное комбинированного типа (по классификации В.И. Смирнова, 1982). Исследования в пределах Лисагорского	 рудопроявления позволили установить, что участок на В–ЮВ фланге рудного поля, считавшийся перспективным на медное оруденение и на котором ранее был проведен комплекс геологоразведочных работ, по результатам геолого-геохимических исследований оказался зоной рассеянной рудной минерализации. На З-СЗ фланге было 
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локализовано аномальное геохимическое поле, четко коррелирующееся с геофизической аномалией, перспективной на обнаружение скрытого рудного тела медноколчеданного типа.   
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DISPLACEMENTS ON SOFT SOILS SITES AT STRONG EARTHQUAKE AND 

IMPLEMENTATION OF SEISMIC JOINT 

Razmik Atabekyan, Lusine Atabekyan 

“Regional		Survey	for	Seismic	Protection”		SNCO,	MES		RA,	3115,	Gyumri,	st.	V.	Sargsyan	5a,	
Armenia,	(е-mail: razmik45@mail.ru).  At implementing of the macroseismic inspections of buildings in zones of strong earthquakes, not infrequently, it is noted that damages and destruction of buildings are caused by relative displacements of their constitutive parts. Typically, such damages take place in the buildings and structures located on soft grounds. Effects of surface grounds on intensity of seismic impacts is well-known and is considered in standards of anti-seismic construction design of all countries (FEMA P-750, 2009 and etc.). As a general rule, seismic loads on structures are dependent on ground acceleration and the influence of site conditions, for which corresponding design coefficients are used. 
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    This factor used within the Seismic Code of Russian Federation (SNiP II-7-81*) may increase or decrease the seismicity by one point (by MSK64 scale) is considered. In the building codes of  USA the site class coefficients Fa and Fv are used. These and other factors  in different countries are used in determining a real seismic impacts on structures, by adjustment of the design accelerations. These approaches give a positive results for dense ground conditions (site categories A, B, and C).    However, unlike greater structure displacements caused by soft soils, seismic accelerations on different sites occur within a certain range. Therefore, application of the above - mentioned  factors leads to some correction of design accelerations, but does not consider the impact of  possible greater displacement resulting from soft soils.    This study is an attempt of comparative analysis of displacements, velocities and accelerations on soft soils resulting from strong earthquakes. As an initial material, our own database of numerous measured of shear wave velocities and the prevailing (dominant) periods on different sites were used, executed for seismic microzoning. The results of research in the well-studied area of the December-1988 Spitak earthquake by experts from different countries are used also (Atabekyan R.A,1998,2003, 2004, 2008, Borcherdt R.D 1989).       The velocities of particles oscillating movement (V) from the density of a stream of  earthquake energy (Fo) with  the following formula are defined (Aki K,1983)…   
SVVF 2

0  ,  where Vs	is the	shear wave velocity,		  is the density of soils.                 (1)   The energy generated by the  Spitak earthquake with a magnitude up to 7.0  makes (Е	=1022 erg ≈1015 N.m). It is connected with density of a stream of energy with following formula: 
TS

dTdSFE 0                                (2)     For the bounded territory is accepted TSFE 0 .   In the epicentre zone of the Spitak earthquake, by depth of the hipocenter 10km., for a semicircle surface, it has S = 2R2 = 6,28∙102km2 = 6,28∙108 m2. Duration of record of the basic impact in near zone is Т	= 24sec. (Recorded at seismic station of Ashotsq). On these data the density of a stream of energy is:  
TSEF /0  = 11015 N.м. / (6,28108m2 24 sec) = 663102 N/m.sec. The portion of the seismic energy, directed on horizontal oscillating movement makes.    2/1 ≈	0,71   and  

0F = 663102 0,71 N/m.sec.= 470,7102 N/m.sec. For superficial, rocky ground,  we have average values of  Vs = 2,7 km/sec. and   = 2400Kg/m3. From (1), for site of the first category (class	 A) the velocity of particles oscillating movement makes… 
      

SVFV /0
2   = 0,00726 m2/sec2,  V =	0,085m/sec = 8,5 sm./sec.     The above values approximately corresponds to an earthquake of VII points on the MSK64 scale. The additional increase in intensity of concussions occurs within the limits of friable strata (Atabekyan R.A.2008,Yegian M.K... 1994). Here, it is necessary to note that in the city of Vanadzor (previously Kirovakan) the intensity of Spitak earthquake on analogous sites (class	A) also is estimated  as VII points (Atabekyan R.A.1998). 
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It is accepted,  that the density of seismic energy does not vary in different soils, then a velocities of particles movement are similarly defined for a different sites. For the purpose of a more detailed differentiation of soils with respect to seismic properties, site grading according by BSSC (USA) is accepted per Table 1 below:                                                                                                                                              Table 1.   Average values Vs  and particles’ oscillating movement	velocities V  for various site classes: 
Site Class   A B C D E 
BSSC (m/sec ) VS 1500 1500VS 760 760VS 360 360VS 180 VS 180 VSav.  (m/sec )  VS=2700 VS= 980 VS= 620 VS= 210 VS= 110 
  (Kg/m3) 2400 2150 1900 1650 1350 
V  (sm/sec ) 8,5 14,9 20,0 36,9 56,3  The average values of shear waves velocities (on site class), which are received as a result of processing more than 100 measurement on different sites and archival records data, are given in Table 1. Presented here-also are the corresponding densities and the calculated values of velocities V	of particles oscillating movement.  The displacements -D, acceleration -A and stress -  during the passage of seismic waves are determined by known expressions for oscillations in an unbounded environment, with allowance the  conditions on surface (3). 
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  2 .                                     (3) 
The function D is )//(2sin0 SS LxTtDD   , which with sufficient accuracy for a task describes seismic motion in the initial, the most intensive part of  S waves.    For velocities, accelerations and stress is accordingly will had: 

)//(2cos)/2(0 SSS LxTtTDV    
)//(2sin)/2( 2

0 SSS LxTtTDA                  (4) 
)//(2cos)/2(0

2
SSSS LxTtLDV        For the calculations the results of instrumental measurements of a prevailing periods T0 in these sites are used. The Calculated displacements, accelerations and stress for average values of To are given in table 2.      

Table	2.  Values of displacements, accelerations and stress for various sites. Site Class   A B C D E 
V (sm/sec ) 8,5 14,9 20,0 36,9 56,3 
T0 av 	(sec ) 0,13 0,22 0,28 0,49 1,00 
D0			(sm.) 0,17 0,52 0,89 2,88 8,96 
A		(sm/sec2 )	 397 424 448 473 353 
 	(kN/m2) 552 313 235 128 84  
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  Through  the results of all available data the curves of relative displacements, velocities and accelerations, depending on a ground conditions (by Vs) are plotted in fig.1.   Here the ordinate shows the ratio of the value of this parameter on the corresponding parameter for class B soils (VS = 980 m/sec).  For a comparison, the curved of relative velocities and accelerations plotted according to the soils coefficients - Fv and Fa	(FEMA	P‐
750) are also given. According to the calculated results, the change of velocities and accelerations on soft soils basically are consistent with values in BSSC, but а displacements increase significantly more (up to several tens of  times).    The same results are obtained at natural measurements. The fig.2 shows seismograms and accelerograms, recorded in the stations Gyumri (Leninakan, site class E) and (Gogaran, site class B) at aftershock with magnitude 4,7 of Spitak earthquake 1988 [Borcherdt R.D. 1989). These stations are located on the same distance from the epicentre (24 and 23km.) and at practically identical accelerations (accordingly 15 and 18 sm/sec2) the displacements on soft soils are ten times greater than on bedrock of a category B (accordingly 0,25 and 0,024см). 

  
  Fig.1.  Changes of relative displacements –Di / DB, speeds –Vi / VB, and accelerations – Ai /AB  depending on a class of surface soils  
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 Thus, displacements on soft soils are increased repeatedly, whereas accelerations on different sites are changed at a smaller range (fig.1, fig.2). 

   Hence, using of the site class factors, applied to correct of seismic impacts on structures, results only in adjustment of design acceleration values, but does not consider the  true character of seismic impacts on constructions, located on the soft soils. As conclusion, it can be noted that the seismic events on sites with soft soils (category D, E), lead to greatest displacement of bases and foundations.    The obtained results indicate the need to take into account large displacements on weak soils, which is especially important for long structures (the long buildings, bridges, etc.) . Here, large displacements of the parts of the structure relative to each other can cause their considerable damage or destruction at the strong earthquakes.  
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  Fig.2 Seismograms and accelerograms, recording on stations Len and Gog at aftershock             with magnitude 4,7  

Fig.3   Displacement of the surface soils at passing of seismic waves 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	НА	СЛАБЫХ	ГРУНТАХ	ПРИ	СИЛЬНЫХ	ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ	И	
УСТРОЙСТВО	СЕЙСМИЧЕСКИХ	ШВОВ	Атабекян Размик, Атабекян Лусине Резюмэ В работе сделана попытка сравнительной оценки смещений, скоростей и ускорений на слабых грунтах при прохождении сейсмических волн сильного землетрясения. В качестве исходного материала использованы как собственные данные многочисленных измерений скоростей прохождения волн и преобладающих периодов колебания грунтов, выполненные для микрорайонирования, так и результаты исследований специалистами из разных стран в зоне хорошо изученного Спитакского землетрясения 1988г. Для определения скоростей колебания частиц среды исходили из плотности потока энергии землетрясения.     Согласно полученным результатам изменение скоростей и ускорения на слабых грунтах в основном согласуется с принятыми в BSSC значениями, а смещения могут увеличиться во много раз (до нескольких десятков сантиметров). Поскольку сейсмические нагрузки на сооружения определяются по ускорениям, которые на разных грунтах изменяются в определенном диапазоне, то большие смещения слабых грунтов при проектирования практически не учитываются.  Полученные результаты свидетельствуют о необходимости учета больших смещений на слабых грунтах, что особенно важно для протяженных сооружений, мостов, и т.п., где большие смещения частей сооружения относительно друг друга могут стать причиной их значительных повреждений или разрушения при сильных землетрясениях. Рассматривается также целесообразность устройства сейсмических швов по всей высоте здания, включая разделения фундаментов.  
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INTERFEROMETRIC SAR MODELING OF GEOPHYSICS MEASUREMENTS 

Andon Lazarov1, Marat Grigoryan2, Dimitar Minchev3, Chavdar Minchev4, Atanas Dimitrov3 
1BFU, Burgas/K.N. Toosi University, 2YSU, Yerevan, 3BFU, Burgas, 4Shumen University 

Abstract: The geometry and basic parameters of Interferometric Synthetic Aperture 

Radar (InSAR) geophysics system are addressed In the present work. Equations of pixel height 

and displacement evaluation are derived. Interferogram and differential interferogram are 

generated based on a surface model and SAR measurements. Results of numerical experiments 

are provided. 

1. Introduction - principles of SAR interferometry 

Synthetic Aperture Radar (SAR) is a coherent microwave imaging system able to provide 

data all weather, day and night, guaranteeing global coverage. SAR interferometry is based on 

processing two or more complex valued SAR images obtained from different SAR positions [1-

4]. InSAR is of geophysical meaning in topography evaluation of slopes, surface deformations 

(volcanoes, earthquakes, ice fields), glacier studies, vegetation growth, etc. The estimation of 

topographic height with essential accuracy is performed by the interferometric distance 

difference measured based on two SAR echoes from the same surface. Changes in topography 

(displacement), precise to a fraction of a radar wavelength, can be evaluated by differential 

interferogram generated by three or more successive complex SAR images [5, 6]. The main 

goal of the work is to describe multi pass In-SAR geometry and derive mathematical 

expressions for current distances between SAR’s positions and individual pixels, and principal 

InSAR parameters: topographic height, and topographic displacement. The rest of the paper is 

organized as follow. InSAR geometry and kinematics is analytically described in section 2, 3-

D. Equations of relief measurements are derived in section 3. Equations of relief displacement 

are provided in section 4. Modeling of SAR interferogram generation based on distance 

measurements is discussed in section 5. Results of numerical experiment are presented in 

section 6. Conclusion remarks are made in section 7. 
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 Fig. 1. Interferometric SAR geometry 
2. InSAR geometry and kinematics 

Assume a three-pass SAR system viewing three-dimensional (3-D) surface presented by 

discrete resolution elements, pixels. Each pixel is defined by the third coordinate 
),( ijijij yxz
 in 

3-D coordinate system Oxyz . Let A, B, and C, are SAR positions of imaging (Fig. 1). Between 

every SAR, 
32

3 C
 In-SAR baselines can be drawn. The main geometric SAR characteristic is 

the time dependent distance vector from the SAR system at the n-th pass in the p-th moment 

to each pixel of the surface, defined in the coordinate system Oxyz , i.e. 

ij
nn

ij pp RRR  )()( ,      (1) where n = 1  3 is the number of SAR passes, and p
nn Tpp ..)( 0 VRR   is the distance vector at the n-th SAR pass in the p‐th moment, n0R is the initial distance vector at the n-th SAR pass, ijR is the distance vector of the ij - th pixel. 

3. InSAR	relief	measurements	The distances to ij -th pixel from SAR at m-th and n-th pass (m ≠ n) in the moment of imaging can be defined by the cosines theorem, i.e. 
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where mnB  is the modulus of the baseline vector, ij
m  is the look angle, mn  is a priory known tilt angle, the angle between baseline vector and plane	Oxy. The look angle ij

m  and height 
ijz of the ij-th pixel on the surface with respect to the m-th SAR position in the moment of imaging can be written as 
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4. InSAR	measurements	of	relief	displacement	Consider a three pass SAR interferometry (Fig. 1). Let A and B be the two positions of imaging which can be defined by two passes of the same spaceborne SAR in different time (two pass interferometry). The third position C is defined by third pass of the spaceborne SAR. The surface displacement ijz , due to, for instance, an earthquake could derive from two SAR interferograms built before and after the seismic impact. The temporal baseline, the time scale over which the displacement is measured, must be following the dynamics of the geophysical phenomenon. Short time baseline is applied for monitoring fast surface changes. Long temporal baseline is used for monitoring slow geophysics phenomena (subsidence). The interferometry phase before event is derived from complex images acquired by A and B SAR positions in the moment of imaging, while the interferometry phase after event is derived from complex images acquired by A and C SAR positions in the moment of imaging. The distances 21 , ijij RR , 3
ijR  and 3d

ijR  after standard manipulations are written as [7] 
1

2
1

11
12

2
)sin(

ij
ijijij R

BBRR  , 1

2
2

22
13

2
)sin(

ij
ijijij R

B
BRR   

1

2

21
23d3

2
)(

sincos
ij

ij

ij
ijijij R

z
R
BzRR













 ,    (7) 

where 21 , ijij RR  and 3
ijR  are the slant ranges from A, B and C positions of SAR system to the observed pixel in the moment of imaging before the surface displacement and 3d

ijR  are the slant range from C SAR position to the observed pixel after ijz  surface displacement. 
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Given SAR wavelength , the phase differences proportional to range differences related to a particular pixel before and after displacement in the moment of imaging can be written as  
)(4 21AB
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Neglecting the term 12 2/)( ijRz in (7), (8) can be rewritten as 
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The displacement ijz  is extracted from the differential interferometric phase difference 

ABAC
dd  . Considering 1/ 1

2 ijRB , then ijijz 
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For surface displacement ijz  can be written 
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5. InSAR modeling of geophysical measurements 
Consider 3-pass InSAR geometry (Fig.1). The vector distances from the SAR positions to 

each ij -th pixel from the region of interest are ijij RRR  SS
, where C,B,AS   denotes the 

SAR position in the moment of imaging,  Tzyx SSS
S ,,R denotes the SAR vector position, 

 Tijijijij zyx ,,R denotes the ij -th pixel vector position. Coordinates of SAR positions in the 
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moment of imaging are as follows: for a master SAR position A, Ax , Ay , Az ; for a slave SAR 

position B, Bx , By , Bz ; for a slave SAR position C, Cx , Cy , Cz .  

After distance measurements from the master SAR position A and slave SAR positions B 
and C, respectively to each ij -th pixel on the surface, and co-registration of so obtained master 
image and slave images the instrumental interferometric phase differences are calculated by 
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- with pixel displacement. 

In order to unwrap the interferometric phases standard algorithms Matlab unwrap function, 
2-D Costantini phase unwrapping based on network programming, and 2D Goldstein branch cut 
phase unwrapping, can be applied. 

6. Numerical experiments 
Consider a geo-tiff file of Dilijan region in Caucasusn, Armenia, located at the geographical 

coordinates: 40° 44' 27" north and 44° 51' 47" east longitude. Consider 2-pass InSAR scenario. 
Coordinates of SAR positions in the moment of imaging: master SAR position A, 0A x m, 

3
A 103.300 y m,

5
A 103z m, slave SAR position B 0B x m, 

3
B 10300y m, 

5
B 103z

m. Wavelength is 0.05 m. Calculated distances from SAR position A and SAR position B to each 
pixel on the surface are illustrated in Fig. 2, (a), (b). interferogram wrapped phases (c) and 
unwrapped phases (d) are presented in Fig. 2, (c), (d). 

         
                              (a)                                  (b)                                  (c)                         (d) 

Fig.2. Distances from SAR position A (a) and SAR position B (b) to each pixel on the surface in pseudo color 
map, interferogram wrapped phases (c) and unwrapped phases (d)  Consider 3-pass interferometric SAR scenario. and a surface before (Fig. 3, a) and after (Fig. 3, b) displacement described by Matlab function peaks. Coordinates of SAR positions in the moment of imaging: master SAR position A, 350A x km, 350A y km, 800A z  km, 
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slave SAR position B 5.351B x km, 350B y km, 800B z km., slave SAR position C 
350C x km, 2.351C y  km, 800Cz m. Wavelength is 0.03 m. 

 (a)                                           (b) Fig. 3. Surface (peaks) before (a), and after (b) displacement 

                     (a)                        (b)                        (c)                           (d)                    (e)                     (g) 
Fig.4. Distances to the surface measured from SAR positions A (a), B (b), and C (c). AB interferogram (d), 

AC interferogram (e) with surface displacement, and differential interferogram AB-AC (g) 
7. Conclusions 

In the present work an InSAR approach has been suggested to model processes of 

interferograms and differential interferograms generation using geo-tiff files and 

measurements of distances from SAR positions to each pixels of the observed surface in the 

moment of imaging. Analytical expressions to calculate pixel heights and pixel displacement 

have been derived. Based on vector description of the InSAR scenario, interferometric and 

differential phase differences have been defined. This approach has been illustrated by results 

of numerical experiments. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ГОРОДОВ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ 

Назаретян С. Н., Арутюнян А.Г., Мугнецян Э.А., Мовсисян Ж.К., Карапетян Г.Р. ”Региональная служба сейсмической защиты” ГНКО МЧС РА, Ереван; Е-mail: snaznssp@mail.ru 
	     	     Спитакское землетрясение 1988г. показало, что сейсмический риск повреждений зданий городов Армении очень высок в основном по двум причинам (Balassanian, Manukian, 1994): а) заниженной оценкой сейсмической опасности практически всей территории республики до 1989г., на основе которой были спроектированы и построены здания государственного сектора; б) крупными ошибками и недостатками, как при проектировании и строительстве, так и при эксплуатации зданий. Они были такого масштаба, что сыграли доминирующую роль в пониженой сейсмостойкости зданий и сооружений. Конечно, имеются и другие причины, способствующие росту сейсмического риска в Армении но в данной статье будет рассмотрен только компонент риска, связанный с уязвимостью жилых зданий.     После Спитакской трагедии были накоплены и анализированы многочисленные данные о разрушениях, как одно-двухэтажных, так и многоэтажных жилых зданий  бывшего государственного сектора. Высокоуязвимыми были каркасные здания, особенно выше 5-и этажей. Среднюю уязвимость имели каменные 4-5-и этажные здания, а сравнительно низкую уязвимость проявили крупнопанельные здания (Трагедия Спитака…,1998; Атабекян и др.,2006,2017; 

Назаретян,2013). Только в г.Ленинакане  вследствие землетрясения были разрушены 75% 9-и этажных каркасных зданий, а остальные 25% зданий получили повреждения 3-5-й степеней. Крупнопанельные 9-и этажные здания получили повреждения 1-2-ой степени (Трагедия Спитака…,1998). Частные здания, в основном, выстояли при 9-и балльных сотрясениях и только в 9-10-й балльной зоне имело место их массовое разрушение. Статистические данные показывают, что число жертв в г.Ленинакане вследствие разрушений 1-2-х этажных частных домов было невелико(около 300 человек), хотя интенсивность землетрясения в среднем составляла 9 баллов. В г.Спитаке жертв в этих зданиях было относительно больше, т.к. балльность составляла 9-10. В г. Кировакане многие каркасные 9-и этажные здания получили повреждения различной степени, но разрушились очень немногие (Трагедия 
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Спитака…,1998; Աթաբեկյան և այլոք, 2017). Причины этого разные. К основной причине относится то, что в г.Ванадзоре землетрясение проявилось, в среднем, с интенсивностью 8-9. Картина повреждений каменных многоквартирных зданий типа А-450, А-451 была практически одинакова во всех населенных пунктах 9-и балльной зоны Спитакского землетрясения.       По результатам обследований разрушенных вследствие землетрясения каменных 4-5 этажных зданий г.Ленинакана, было выявлено, что разрушение 10% зданий произошло по вине жителей, которые произвели незаконные изменения в конструкциях и планировке квартир, вырыли подвалы даже ниже уровня фундамента зданий и т.п. (Баласанян и др.,2004). На наш взгляд, аналогичные причины и особенности повреждения зданий могут возникнуть и в других города Армении, в том числе и  в Ереване, если произойдет землетрясение данного порядка.        Сейсмический риск разрушений зданий в Армении начал рости начиная с 60-х годов прошлого столетия, когда  началось широкомасштабное строительство типовых многоквартирных, но уязвимых, зданий по всей территории Армении.       За последние 15 лет в Армении в основном Северной службой сейсмической защиты МЧС РА, выполнены комплексные изыскания по оценке сейсмического риска территорий городов. Были составлены карты риска 21 города, в том числе Гюмри, Ванадзор, Степанаван, Артик, Спитак, Маралик, Алаверди, Иджеван, Дилижан, Берд, Ноемберян, Ташир и др. (Назаретян,2013). Даже по некоторым представленным составленным картам (рис.1-4) выявляются важные особенности риска повреждений и разрушений зданий, которые, на наш взгляд, характерны и для однотипных зданий других городов Армении.  1. Риск повреждений зданий городов Гюмри, Степанаван, Ахурян и Спитак в настоящее время низок, т.к. уязвимые здания, вследствие Спитакского землетрясения 1988г. (проявилось с интенсивностью в 9-10 баллов) или были разрушены полностью, или получили повреждения такой степени, что эти здания вынужденно были снесены. Часть жилых зданий со степенью повреждений 2-3 были усилены адекватно нормативной карте сейсмической опасности. Количество оставшихся многоквартирных зданий, выстоявших ударам землетрясения,  небольшое. Например в г.Гюмри имеются всего 88 многоквартирных зданий  с этажностью 2-4, которые имеют повреждения в основном 3-ей степени, из них 12 получили повреждения 3-4-й степеней.  2. В городах Артик и Маралик, Алаверди, Иджеван, Дилижан, Ташир, Гукасян, Амасия и др. интенсивность Спитакского землетрясения 1988г. составила 7-8, а в Ванадзоре- 8-9 баллов (Назаретян,2013). По этой причине многоквартирные здания не разрушились, но получили повреждения 2-3-й степеней. Естественно, при новом землетрясении с интенсивностью в 8-9 баллов (приблизительно максимальный уровень опасности по нормам сейсмостойкого строительства РА) эти здания, если они не усилены согласно новому уровню сейсмической опасности, получат серьезные повреждения и даже будут разрушаться.  3. Зоны с высоким сейсмическим риском территории городов зоны Спитакского землетрясения 1988г. не занимают единую большую площадь, кроме города 
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Ванадзор (Атабекян идр.,2006), так как уязвимые здания распределены по всей территории городов. Сейсмостойкие здания, построенные после Спитакского землетрясения сконцентрированы в новозастроенных микрорайонах (городах-спутниках).  4. Такая картина распределения уязвимых и слабо уязвимых зон на территории городов облегчает управление риском, что имеет очень важное значение с точки зрения планирования и выполнения мероприятий по снижению риска и спасательных работ  в случае сильного землетрясения.        Очевидно, что в настоящее время сейсмический риск территорий городов зоны Спитакского землетрясения 1988г. довольно низок. В уменьшении сейсмического риска важную роль сыграли следующие обстоятельства и  факторы. 1. Вследствие разрушительного Спитакского землетрясения города, расположенные в зоне 9-10 балльной интенсивности  избавились от несейсмостойких зданий. 2.  Новые оценки уровня сейсмической опасности (начиная с 1989 г.), как для всей территории республики(ОСР), так и для отдельных городов(СМР), сыграли важную роль для проектирования сейсмостойких зданий. Согласно карте общего сейсмического районирования территории Армении, сейсмическая опасность большой части территории оценивается в 9 баллов. В настоящее время проводится уточнение границ сейсмических зон и уже составлена карта вероятностной сейсмической опасности. Необходимо особенно отметить важность составления карт сейсмического микрорайонирования территории для всех городов РА, на основе которых составлены генпланы и планы развития городов.   3. Построенные  после землетрясения здания имеют высокую сейсмостойкость, т.к. с появлением новых норм проектирования строительства РА (СНРА II-2.02-94), резкое улучшение качества проектирования и строительства создали для этого благоприятную основу.  4. Адекватно новой оценке  сейсмической опасности (СНРА II-2.02-94) были усилены большинство жилых и общественных зданий, получивших повреждения в основном до 3-eй степеней. В настоящее время подавляющее большинство объектов здравоохранения и образования 7-10 балльной зоны землетрясения имеют низкую уязвимость. Этот процесс продолжается.   
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Рис.	 1.	 Карта	 	 риска	 разрушений	 зданий	 г.	 Гюмри		
вследствие	сильного	землетрясения	(Назаретян,	2013). Были разработаны новые методы повышения сейсмостойкости зданий, построенных до 1988г. В этом ряду особое место занимает метод сейсмоизоляции зданий с применением резинометаллических подушек. Имеются примеры применения этих методов. К сожалению внедрение метода пока широко не развивается. 

      Рис.2. Карта риска разрушений зданий г.Ванадзор вследствие сильного землетрясения[4]   
	
Рис.3.	Карта	риска	разрушений	зданий	г.	
Степанаван	 вследствие	 сильного	
землетрясения	(Назаретян,	2013).	

	
Рис.4.	 Карта	 риска	 разрушений	 зданий	 г.	 Артик	
вследствие	сильного	землетрясения	(Назаретян,	
2013).	      
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Очевидно, что в городах зоны землетрясения с высоким сейсмическим риском разрушений здания занимают небольшие территории. Часто, уязвимые многоквартирные здания разбросаны по всей территории города и не занимают большую площадь.      Однако имеется ряд факторов, которые отрицательно влияют на уровень общего снижения сейсмического риска. Отметим лишь некоторые из них. 1.   Уязвимыми являются большинство линий жизнеобеспечения, в т.ч. трубопроводы и подземные кабели (Назаретян,2013). Особенно велико отрицательное влияние поврежденных систем канализации(старые металлические линии водоснабжения в основном заменены новыми полиэтиленовыми). Из-за выхода из строя большинства канализационных линий, выявляется новый отрицательный фактор, повышающий сейсмический риск повреждений зданий. Это повышение уровня грунтовых вод, со своими многочисленными негативными последствиями (повышение сейсмической опасности вследствие обводненности осадочных пород, появление остаточных деформации в грунтах и в фундаментах и др.).   2. По-прежнему слаб контроль за эксплуатацией многоквартирных зданий, а после массовой приватизации жилья практически отсутствует полный контроль в этой важной сфере.        Несмотря на все указанные негативные факторы, уровень сейсмического риска городов северной части РА  низок по сравнению с городами центральной и южной частей. Вызывает тревогу уровень риска в г.Ереване (Balassanian, Manukian, 1998).     Первоочередной задачей властей РА должна быть детальная оценка сейсмического риска территории столицы и проведение эффективных планомерных мероприятий для его снижения.  
Литерарура	1. Աթաբեկյան Ռ.Ա., Նազարեթյան Ս.Ն., Մխիթարյան Կ.Ա., Կարապետյան Հ.Ռ., Մկրտչյան Վ. Բ., Աթաբեկյան Լ.Ռ.. ՈՒժեղ երկրաշարժերի ազդեցությունը կրած շենքերի վնասվելու ռիսկի քննական գնահատումը գործիքային չափումների հիման վրա: Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ, N11, 2017.  2. Атабекян Р.А., Мхитарян К.А., Назаретян С.Н. Предварительная оценка сейсмического риска территории г. Ванадзор. Вестник МАНЭБ. Санкт-Петербург, т.11, выпуск 2, #8, 2006,  3. Баласанян С.Ю., Назаретян С.Н., Амирбекян В.С. Сейсмическая защита и ее организация. Издательство  Эльдорадо, Гюмри, 2004.  4. Назаретян С.Н. Сейсмическая опасноть и риск территории городов зоны Спитакского землетрясения 1988г. Изд. “Гитутюн”  НАН РА. Ереван, 2013. 5. Нормы проектирования сейсмостойкого строительства РА. Ереван, 2006.  6. Tрагедия Спитака не должна повториться (под редакцией Э.Е. Хачияна). Изд. Воскан Ереванци, Ереван, 1998.  7. Balassanian S., Manukian A. Seismic Risk on the Territory of City of Yerevan, Armenia, Issues in Urban Earthquake Risk, NATO ASI Series, Applied Sciences. Vol.271, 1994.  
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SOME	PECULIARITIES	OF	THE	SEISMIC	RISK	OF	DAMAGE	OF	DWELLING	BUILDINGS	
OF	THE	CITIES	OF	NORTHERN	ARMENIA	Nazaretyan1 S.N., Arutyunyan1 A.G., Mugnetsyan1 E.A., Movsisyan1 Zh.K., Karapetyan1 G.R.    The maps of seismic risks of destructions of buildings in cities of  Northern Armenia (Gyumnri, Vanadzor, Stepanavan, Artik, Spitak, Maralik, Tashir its etra), located in the zone of  7-10 intensity of Spitak 1988 earthquake were built by Northern Survey for Seismic Protection.  A great amount of data on destructions and damages of buildings of different types, on their technical state etc., are accumulated and analyzed, that became a basis for the assessment of seismic vulnerability. Some peculiarities of risks of destructions of buildings are revealed by these maps. 1. The risks of the cities Gyumri, Stepanavan and Spitak ( located in 9-10 intensity zone of Spitak 1988 earthquake) are low because the vulnerable buildings after the Spitak earthquake were demolished. 2.  The intensity of 1988 Spitak earthquake in cities Vanadzor, Tashir, Artik, Maralik its etra made 7-9. By that reason the multi-room buildings, in main, didn’t ruin but received damages of II-III degrees and became vulnerable. 3. The zones with high risk don’t occupy a big area because the vulnerable buildings are distributed all over the cities, besides Vanadzor. 

 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАЗЛОМОВ  

ТЕРСКО-КАСПИЙСКОГО ПРОГИБА 

Керимов И.А.1, Абубакарова Э.А.2 Академия наук Чеченской Республики, Грозный, Россия, ibragim_kerimov@mail.ru Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия, eliza_ggni@mail.ru  
Разломы играют существенную роль в структуре осадочного чехла, фундамента, 

нефтегазоносности и сейсмической активности Терско-Каспийского прогиба. Вопросы, 

связанные с характером простирания разломов, влиянием их на тектонические 

особенности фундамента и осадочного чехла, а также на формирование скоплений 

нефти и газа в пределах Предкавказья, нашли отражение в работах многих ученых: В.В. 

Белоусова, Г.Д. Ажгирея, М.Ф. Мирчинка, М.В. Муратова, Б.Г. Сократова, Н.Ю. 

Успенской, А.И. Летавина, Б.К. Лотиева, М.Н. Смирновой, Ю.А. Стерленко, Керимов 

И.А., Моллаев З.Х. и др. (Керимов И.А., 1990). 

Строение Терско-Каспийского прогиба осложнен разломно-блоковой тектоникой 

и ступенчатым погружением блоков в направлении центральной части прогиба. 

Разломы продольного, общекавказского простирания (Краевой, Моздокский, Терский, 

Сунженский, Черногорский) представленные на рисунке 1 имеют ориентировку на 

различных отрезках от 255° до 290°; диагонального, северо-восточного простирания 

(Ассинский, Аксайский и др.) имеют ориентировку своих составных частей от 190° до 
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240°; диагонального, северо-западного простирания (Гудермесский, Бенойско-

Эльдаровский, Датыхско-Ахловский и др.).  

Разломы имеют ориентировку на различных участках от 290° до 320°, хорошую 

морфологическую выдержанность, наиболее четкое выражение они получили в 

геофизических полях. Названия им даны по совладению южных отрезков разломов с 

долинами одноименных рек, а северных отрезков – по пересечению ими месторождений 

УВ и разведочных площадей. Разломноблоковое строение региона довольно ясно 

выраженно в геофизических полях в виде гравитационных ступеней и изменением 

простирания изолиний магнитного поля (Керимов И.А., 1992; Шемпелев А.Г., 1982).   

Гравитационное поле Терско-Каспийского прогиба представляет собой систему 

аномалий различного порядка, отличающихся размерами, интенсивностью, формой и 

т.д. Представленное на рисунке 2 (а) гравитационное поле ТКП имеет преимущественно 

субширотное простирание крупных аномальных зон, а также субширотную и северо-

западную ориентировки (Керимов И.А., 2017).  

Разрывные нарушения отображаются в аномальном гравитационном поле 

изучаемого региона в виде линейных зон повышенных градиентов, цепочки локальных 

линейных аномалий обоих знаков, резкой сменой простирания аномалий и линейных зон 

смены морфологии поля. 

  На рисунке 2 (б) иллюстрируется магнитное поле ТКП, характеризующееся наличием крупного Грозненского регионального максимума, протягивающегося в широтном направлении. Обусловлен региональный магнитный максимум интрузивным комплексом пород, связанных с крупным глубинным разломом. Область отрицательного магнитного поля, расположенная севернее, отвечает глубокому залеганию докембрийского фундамента. На меридиане г. Владикавказ Грозненский максимум сочленяется с поперечным магнитным максимумом, вероятно, той же природы. Для юга ТКП характерно наличие большого количества небольших аномалий обоих знаков. Обусловлены они, по-видимому, магматизмом в зонах разломов (Керимов И.А., 2009).   

Рис. 1. Карта разломов Терско-Каспийского прогиба. Условные обозначения: разломы; 1-Черногорский; 2-Сунженский; 3-Срединный;  4-Терский; 5-Краевой; 6-Даттыхско-Ахловский; 7-Беной-Эльдаровский;   8-Владикавказкий; 9-Грозненский; 10-Гехи-Брагунский; 11-Гудермесский;  12-Аксайский; 13-Курчалоевский 



195 
 
 

А б Рис. 2. Гравитационное (а) и магнитное (б) поля Терско-Каспийского прогиба  
Разломы на картах гравитационного и магнитного полей отображаются рядом 

признаков, к их числу относятся: 

- большие градиенты гравитационного и магнитного полей; 

- полосы интенсивных магнитных и гравитационных аномалий или цепочки 

максимумов силы тяжести и цепочки округлых положительных магнитных аномалий; 

- резкая смена простираний аномалий магнитного и гравитационного полей; 

- резкая смена знаков магнитного и гравитационного полей; 

- резкая смена общего характера магнитного и гравитационного полей, сложно 

дифференцированное, слабо возмущенное, почти без аномальное или смена линейной 

формы слабо выраженных аномалий на изометрическую; 

Геофизические признаки разломов устанавливаемые геолого-геофизическими 

методами, позволяют установить, во-первых, триаду определяющих свойств разломов, 

выявлять разлом как обобщенный образ, во-вторых, классифицировать его, создать его 

конкретный образ со специфическими характеристиками. Признаки разлома как 

явления природы логично рассматривать по методам их обнаружения и изучения. 

Комплекс признаков, по которым выявляются глубинные разломы можно 

разделить на геофизические и геодезические, которые подразделяются в свою очередь 

на динамо-кинематические и структурные. С помощью динамо-кинематических 

признаков разломов устанавливают положение и выявляют свойства ныне действующих 

разломов путем изучения современных движений земной коры и тех процессов и сил, 

которые (обычно предположительно) вызывают эти движения. С помощью структурных 

геофизических признаков разломы устанавливают по тем большим изменениям в 

структуре Земли, к которым привела их деятельность (Ващилов Ю.Я., 1975).   

Динамо-кинематические признаки подразделяются на сейсмологические, 

наклономерные, геодезические, геотермические.   

Сейсмологические признаки. Зоны разломов разного порядка от планетарных до 

разломов внутрирегионального значения, активных на современном этапе, фиксируются 

полосами повышенной сейсмичности. Эпицентры землетрясений образуют зоны, 

иногда тяготеющие к известным тектоническим элементам, а иногда не имеющие 

видимой связи с поверхностной тектоникой. Обработка сейсмограмм землетрясений 

позволяет установить характеристики очага (и, следовательно, сделать определенные 
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выводы о характере и причинах подвижек на глубине в зоне разлома), если задаваться 

определенной моделью очага. 

Наклономерные признаки выражаются в изменении наклонов земной 

поверхности при землетрясениях в удаленных районах позволяет по степени 

воздействия на земную кору считать глубинным разлом, в зоне которого это 

землетрясение происходит, и устанавливать планетарный характер подвижек. 

Геодезические признаки. Накопленный фактический материал повторных 

прецизионных нивелировок и триангуляций позволил выявить существование 

современных вертикальных и горизонтальных подвижек по разрывам. Разломы 

отмечаются полосами повышенного горизонтального градиента изменения скоростей 

вертикальных подвижек. 

Геотермические признаки. Повышенный тепловой поток в зоне некоторых ныне 

активных глубинных разломов указывает на их роль как вертикальных тепловодов и 

позволяет судить о возможном генезисе тектонических сил, действие которых приводит 

к возникновению разломов. 

Структурные геофизические признаки разломов разделяются на 

гравиметрические, магнитные, сейсмические, электрометрические и радиометрические. 

Сейсморазведочные признаки. Выявление структурных особенностей земной 

коры и мантии, связанных с деятельностью разломов, с помощью сейсмических 

признаков основывается на рассмотрении динамических и кинематических 

особенностей волновой картины. Наиболее широко в практике выделения глубинных 

разломов используются кинематические характеристики упругих волн и результаты их 

структурной интерпретации. 

При исследованиях МПВ и MOB для выделения разломов используются 

кинематические и динамические особенности волн. 

Наиболее ярко выраженные в структуре разломы качественно выявляются уже на 

сейсмограммах как зоны затухания упругого импульса, специфического поведения 

амплитуд и фаз отраженных волн (динамические признаки) и как зоны, в которых 

происходит образование боковых отражений, частичная или полная потеря корреляции, 

изменение количества волн или взаимного расположения отражений, искривление осей 

синфазности, появление на одном канале записей от одного и того же горизонта, 

смещенного по сбросу, изменение числа отражающих площадок в зоне разлома, их 

наклона и т.д. (кинематические признаки). 

При исследованиях методом преломленных волн (МПВ) признаком разрыва часто 

является наличие зон потери корреляции в записи на сейсмограмме, прослеживаемых от 

профиля к профилю. В некоторых случаях в зонах разломов может и не наблюдаться 

полной потери корреляции, но оси синфазности на сейсмограммах имеют сильно 

изломанную форму. 

При работах методом отраженных волн (MOB), часто определяется линия 

разрывного нарушения в близповерхностных толщах, а глубинность нарушения может 

быть установлена по совокупности других признаков - протяженности нарушения, 
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амплитуде вертикального смещения, ширине зоны нарушения (дробления) на 

поверхности или вблизи нее и т.д. Все чаще отраженные волны используются и при 

глубинных сейсмических зондированиях. При этом получаются глубинные разрезы с 

большим числом горизонтальных и вертикальных (зон разломов) границ раздела. 

Магнитные признаки. Магнитные аномалии, отмечающие положение глубинных 

разломов, почти всегда теснейшим образом связаны с влиянием изверженных или 

переработанных глубинными растворами и расплавами пород. Известна повышенная 

намагниченность основных и ультраосновных пород. Присутствие основных и 

ультраосновных пород указывает на глубинность разлома. Поэтому в магнитометрии 

глубинный разлом чаще выделяется по положительным линейным аномалиям и 

вытянутым зонам положительных аномалий. 

Электрометрические признаки. Использование методов постоянного тока (ДЭЗ, 

ВЭЗ) для выявления глубинных разломов не получило достаточно широкого развития 

ввиду небольшой глубинности распространенных модификаций электроразведки и 

дороговизны глубинных способов исследования. Лишь поверхностные дизъюнктивные 

нарушения отмечаются с помощью обычных электрометрических методов постоянного 

тока. Радиометрические признаки. Радиометрические методы выделения разломов во 

многом аналогичны магнитным, поскольку радиоактивность пород определяется 

условиями магматизма и метаморфизма в данном регионе. На картах радиоактивности 

наличие цепочек и полос повышенной или пониженной активности, границ сиены 

характера общего фона, своеобразные "гамма-ступени" позволяют выделять разломы. 

С помощью гравиметрических признаков выделяются разломы на границе между 

двумя разнородными блоками, имеющими разную плотность и разломы, в структуре 

которых находятся породы аномальной плотности. Универсальным и часто 

встречающимся признаком разлома является "гравитационная ступень". Индикатор типа 

гравитационная ступень характерно использовать при выделении одиночных разломов. 

Аномалии вида "гравитационной ступени" могут соответствовать разломам разных 

порядков - от самых мелких до планетарных. Первые отмечаются аномалией амплитуды 

в первые десятки мГал, вторые - "материковыми ступенями" с амплитудой в сотни мГал. 

Глубинный характер разрыва определяется расчетом положения нижней кромки 

возмущающего тела или на основе косвенных признаков, например, большой 

протяженности зоны повышенных горизонтальных градиентов силы тяжести, 

отмечающей в плане положение аномалий типа гравитационных ступеней.  

В связи с тем, что появление наложенной структуры связано с относительными 

вертикальными перемещениями блоков, соприкасающиеся блоки, как правило, имеют 

разные уровни эрозионных срезов. Именно они, в основном, и проявляются в 

гравитационном поле разными уровнями значений ∆g (гравитационной ступенью). 

Амплитуда гравитационной ступени пропорциональна современной разности уровней 

эрозионных срезов блоков и достигает нескольких десятков мГал. Многие особенности 

геологического строения соприкасающихся блоков характерных прогибу выявляются по 

данным геофизических съемок, поэтому важно иметь представление о проявлении в 
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полях взаимного наложения основных тектонических структур. Разделение аномалий 

силы тяжести в этом случае наиболее эффективно с использованием высших 

производных гравитационного потенциала (Лотиев Б.К., 1962).  

Обработка геофизической информации с использованием современных 

алгоритмов и методик позволяет проследить разрывные нарушения и разломно-

блоковые структуры проявляющихся в геофизических полях Терско-Каспийского 

прогиба. Таким образом, интерпретация гравиметрических данных позволяет 

установить характер проявления разломов земной коры и наложенных структур в 

геофизических полях. 

Использование геофизических и геодезических признаков позволяет выделять 

разломы, в том числе, активные, которые выделяются по совокупности их динамо-

кинематических и структурных проявлений. Разломы, которые находятся в латентном 

состоянии, с которыми не связаны современные тектонические процессы или связаны 

относительно слабые подвижки. Для обнаружения последних используются 

преимущественно структурные геофизические признаки. Надежность выделение 

разломов повышается при использовании разнообразных геофизических признаков. 
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Abstract: The issues related to a complex of geophysical features characterizing discontinuous violations, including their classification by methods of detection and study are 
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considered in this paper. In particular, reflection in geophysical fields of the fault-block tectonics of the Tersky-Caspian deflection was analyzed. 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОЛЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ВЕРХНЫХ ЧАСТЯХ ЗЕМНОЙ 

КОРЫ ТЕРРИТОРИИ АРМЕНИИ И ВЕРОЯТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДВИЖЕК ПО РАЗЛОМАМ 

Назаретян1 С. Н., Мирзоян2 Л.Б., Шахбекян2 Т.А., Гарибян1, З.В., Мовсисян1 Ж.К.  1”Региональная служба сейсмической защиты” ГНКО МЧС РА, Ереван;      Е-mail: snaznssp@mail.ru 
	2 Ереванский Государственный Университет; Е-mail: mirnik6@gmail.com      

Для определения важных параметров региональных тектонических напряжений, 

действующих в верхних частях земной коры Армении, наиболее надежно использование 

данных GPS и параметров механизма очагов относительно сильных землетрясений. Они 

могут служить основой для прогнозирования вероятных подвижек по разломам. 

 Направления и скорости движений поверхности земной коры  по данным GPS   

Наблюдения по GPS на территории Армении и в сопредельных районах начаты на 6 

пунктах с 1994г. (Reilinger et al.,2006),  а в 2002г. их число достигло 16 (Karakhanyan et 

al., 2013). По этим данным стало очевидно, что территория Армении подвергается 

горизонтальному сжатию по север-северо-восточному направлению вследствие 

движения на север Аравийской плиты со скоростью в среднем 20 мм/год(Reilinger et 

al.,1997).  Затем с 1998г. ИГН НАН РА, ООО “Геориск” и с Французским университетом 

Монпелье-2 была создана другая сеть GPS, состоящая из 31 пункта наблюдений и 6 

стационарных станций. В работе (Karakhanyan et al.,2013) анализированы данные GPS, 

как новой сети наблюдений за 1998-2009гг., так и данные первой сети за 1994-2002гг., 

что позволило достаточно подробно рассмотреть горизонтальные движения крупных 

блоков земной коры также по разломам. Было показано, что векторы горизонтальных 

перемещений на всех пунктах территории Армении имеют приблизительно северо-

восточное направление, а максимальная скорость северного компонента достигает до 9 

мм/год. В общем плане специалисты выделяют два крупных самостоятельных блока: 

Куринского бассейна и Малого Кавказа, которые разделяются друг от друга Памбак-

Севан-Сюникским разломом(рис. 1). Этот важный для региона разлом является 

правосторонним сдвигом, со скоростью движения 2±1 мм/год (Karakhanyan et al., 2013). 

Авторы данной статьи считают, что разломы Малого Кавказа имеют длину 350-450 км, в 

основном являются сдвигами с взбросовым компонентом, которые могут генерировать 

землетрясения с магнитудой до 7.5. Наиболее значительные активные разломы 

территории Армении и сопредельных районов с указанием их названия и скорости 

движения показаны на рис. 1. Как из измеренных, так и из рассчитанных на основе 
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модели блокового строения данных горизонтальных скоростей движения по разломам 

очевидно, что они небольшие(рис. 1). Следовательно, для подготовки сильного 

землетрясения (например М=7.0) требуется довольно большой промежуток времени (сто 

и более лет.) 

Направление региональных напряжений в верхних частях земной коры  по данным 

параметров механизма очагов землетрясений 

Существуют разные способы определения полей напряжений в земной коре. Одним 

из наиболее часто применяемых способов является сейсмологический, когда 

определяются параметры механизма очагов землетрясений. Для восстановления общей 

картины полей  

	 	
Рис.1.	Общая	структурная	карта	территории	Армении	и	сопредельных	районов	с	элементами	
современной	динамики	и	карта	значений	скоростей	сдвига(мм/год)	(Karakhanyan	et	al.,	2013).	
Буквами	обозначены	региональные	разломы:	GF‐Гарнийский;	PSSF	‐	Памбак‐Севан‐Сюникский;	
Yer.‐Ереванский;	SF‐Сардарапатский;		
ZSF‐Желторечка‐Сарыкамышский.		
	напряжений нужны наиболее надежно определенные параметры механизма очагов землетрясений, распределенных по всей территории равномерно. Однако практика показывает, что нахождение таких районов очень трудно определить из-за неравномерного распределения сейсмических станций и самой сейсмичности. Кроме того, землетрясения происходят на определенных глубинах, поэтому, исходя из их распределения, становится возможным определение полей напряжений только для данных глубин. Сильные (М>5.5) и относительно сильные землетрясения территории Армении в основном имеют глубину очага до 25км, и только исходя из этого можно судить о полях региональных напряжений, действующих в верхних частях земной коры территории республики. Главные направления сжатия и растяжения, а также образованные при землетрясениях вероятные разрывы, определенные на основе параметров механизма очагов, взяты из работ (Назаретян и др.,1986; Егоркина и др.,1977; Назаретян и др.,2013): На рисунках 2-3 представлены обобщенные данные по параметрам механизма очагов в виде карт и диаграмм. Около 60% этих землетрясений имеют магнитуду М≥4 (около 200 землетрясений) и их распределение на территории республики и прилагающих районах неравномерно. 
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Так, если одна треть всех рассмотренных землетрясений расположена в Джавахетском нагорье, то в центральной части республики ощутимые землетрясения почти отсутствуют. Для тех районов, где отсутствовали данные о параметрах сильных землетрясений, использованы параметры слабых (Егоркина и др. 1977). При проведении статистического анализа осей сжатия (рис.2) заметно, что их подавляющее большинство направлено  в субмеридиональном направлении. Сказанное более наглядно отражается на розе-диаграмме распределения направлений осей сжатия.  

                      
	
Рис.	2.		Ориентация	осей	сжатия	действующих	в	очагах	землетрясений	(А),	роза‐диаграмма	
их	 распределения	 по	 простиранию(Б)	 и	 вероятных	 разрывов,	 образованных	 вследствие	
землетрясений.	 На	 левой	 карте:	1–проекция	 осей	 сжатия;	2–преобладающие	 направления	
сжатия	 в	 конкретных	 районах;	 3–диаграмма	 распределения	 направления	 сжатия	 всех	
землетрясений;	 4–диаграмма	 распределения	 направления	 сжатия	 без	 землетрясений	
Джавахетского	нагорья(составлена	на	основе	литературных	данных).На	правой	карте:	1–
проекция	 разрывов;	 2–преобладающее	 направление	 в	 конкретных	 районах;	 3–диаграмма	
распределения	направлений	разрывов	для	всех	землетрясений;	4	–диаграмма	распределения	
направлений	 разрывов	 без	 землетрясений	 Джавахетского	 нагорья(Назаретян и др.,1987; Назаретян и др.,2015).	

			 Важно отметить, что векторы сжатия по отношению к горизонту в основном составляют угол величиной 0-500 (рис.4), т.е. преобладает близгоризонтальное направление осей сжатия. Анализ осей напряжения растяжения показывает, что в верхних частях коры преобладает субширотная ориентация векторов растяжения с уголом наклона 0-500, т.е. они также имеют преобладающее близгоризонтальное направление (рис.4). Карта распределения плоскостей разрывов по сравнению с картой направлений напряжений сжатия имеет относительно сложный характер (рис.3). Но все же, по розе-диаграмме (рис.3б) выделяются северо-восточное и северо-западное преобладающие направления расположения плоскостей разрывов. Среди них преобладают разрывы с близвертикальным падением плоскости сместителя (рис.4). 



202 
 
 

	
	
Вероятные	подвижки	по	разломам	На основе комплекса данных и с учетом вышеизложенного нами составлена схема  блокового строения земной коры территории РА и вероятных активных тектонических элементов (рис.5). На схеме непрерывными толстыми линиями представлены активные региональные разломы, а пунктирами - предполагаемые активные разломы. Для каждого разлома представлены направления возможных перемещений блоков и также разломы с зонами сжатия и растяжения. Из схемы следует, что некоторые разломы, в том числе разломы, являющиеся границами мегаблоков, тектонически неактивны. Выделены 5 разломных узлов, которые имеют высокую сейсмическую активность с вероятным механизмом образования сильных землетрясении (Назаретян и др., 1989). Однако из этой схемы нельзя делать заключение, что нет других разломных узлов или активных разломов. На основе имеющихся в данный момент фактов возможным было выделение только активных тектонических элементов, которые представлены на рис. 5. На схеме отдельными стрелками показаны направления горизонтальных перемещений блоков, на основе  данных GPS и параметров механизмов очагов землетрясений средней силы и сильных. Рис. 5. Элементы блокового строения земной коры РА и вероятные активные тектонические элементы: 1-направление напряжений регионального тектонического сжатия (Karakhanyan et al., 2013); 2-направления перемещений по разломам; 3-зоны сжатия разломов (пунктирами - предполагаемые); 4-зоны растяжения разломов; 5-активные разломы; 6-разломы с низкой активностью; 7-активные разломные узлы; 8-направления перемещений блоков по данным GPS. 
	 

Рис.4. Графики распределения углов падения элементов механизма очагов землетрясений: 1–сжатия; 2–растяжения; 3–вероятных разрывов (Назаретян и др.,1987; Назаретян и др.,2015).   
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Выводы:	1. По фокальным механизмам землетрясений с М≥4.0 действующие региональные напряжения сжатия в верхних частях земной коры территории республики имеют преобладающе близмеридиональное направление, а растяжения – близширотное. Образованные вероятные разрывы имеют северо-западное и северо-восточное направления, а их плоскости имеют близвертикальное падение. Векторы сжатия и растяжения имеют близгоризонтальное падение(0-500). 2. Направления регионального сжатия, действующего в земной коре территории Армении, по данным GPS (на поверхности земли) и по параметрам механизма очагов землетрясений с M≥4 (на глубинах 5-20км) совпадают, что говорить о едином направлении векторов сжатия, с которыми связаны современные тектонические процессы, и в том числе, землетрясения.   3. Учитывая, что углы падения зон региональных разломoв близки к вертикальным(60-900) можно предположить, что при сильных землетрясениях перемещения по разломам будут, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях с большей амплитудой вертикального компонента по отношению к горизонтальному.  

	
Литература	1. Егоркина Г.В., Ракитов В.А., Гаретовская И.В.,. Егорова Л.М. Напряженное состояние земной коры на территории Армении по сейсмическим данным. Геотектоника, № 2, 1977.  2. Назаретян С.Н., Киракосян А.А., Гаспарян В.С., Микаелян Э.М. Направления региональных напряжений в верхних частях земной коры территории Армении и вероятные активные глубинные разломы. В сборнике “Геодинамика Кавказа”. Москва, “Наука”, 1989. 3. Назаретян С. Н., Дургарян Р.Р., Шахбекян Т.А., Григорян А. Г., Мирзоян Л.Б., 4.        Региональные разломы территории Армении по геофизическим данным и их сейсмичность. Изд. НАН РА, 2015. 5. Karakhanyan A., Vernant  P., Doerflinger E., Avagyan A., Philip H., Aslanyan R., Champollion C.,  Arakelyan S.,  Collard P., Baghdasaryan H.,  Peyret M., Davtyan V., Calais E., Masson F.  GPS constraints on continental deformation in the Armenian region and Lesser Caucasus. Tectonophysics, 592. 2013.  6. Reilinger R., et al., GPS constraints on continental deformation in the Africa–Arabia–Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions. Journal of Geophysical Research, Solid Earth 111(B5). 2006. 

	
REGIONAL	FIELD	STRESSES	IN	UPPER	PART	OF	EARTH	CRUST	OF	TERRITORY	OF	

ARMENIA	AND	PROBABLE	DIRECTIONS	OF	FAULTS	
MOVEMENT		

Nazaretyan	S.N,	Mirzoyan	L.B,	Shakhbekyan	T.A.,	Garibyan	Z.V.,	Movsisyan	J.K. 
     Based on data of GPS and M≥4 earthquake fokal mekhanism parameters, have been decided: 

directions of the regional tectonic tension vectors in the upper part of the Earth's crust, their 

angle of inclination, etc. Taking into account the fact that the regional faults have a vertical 
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axis, it is assumed that the shift movements will be both vertical and horizontal, and that 

vertical amplitude will be greater. The map shows the directions of possible movements of 

blocks and faults of the territory of RA, high activity faults, active faulting junctions and etc. 

 

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МАКРОСЕЙСМИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ ПО ПОВРЕЖДЕНИЯМ ЗДАНИЙ 

АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ  ИНТЕНСИВНОСТИ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

Назаретян С. Н., Мхитарян К.А., Мугнецян Э.А., Тигранян М.Т. “Региональная служба сейсмической защиты” ГНКО МЧС РА, 3115. Гюмри, В.Саргсяна 5а,			E-mail: snaznssp@mail.ru     Существуют многочисленные письменные сведения о сильных землетрясениях на территории Армении за последние две тысячи лет. Эти данные описывают поведение наиболее значимых монументальных архитектурных сооружений(Степанян В.,1964; Karakhanian et al,1997;	 Haroutiunian et al,1996), к которым  относятся армянские церкви, храмы, дворцовые сооружения, крепости и т.п. Более конкретно имеющаяся  исторически ценная информация в основном касается повреждений и разрушений зданий церквей, построенных с IV века. Несмотря на имеющиеся, довольно богатые исторические письменные сведения, трудно оценить интенсивность землетрясений, используя существующие шкалы (МSK-64 или EMS-98, ММ-модернизированная шкала Меркалли и т.п.), т.к. в описательных частях шкал отсутствуют данные о повреждениях армянских церквей. При определении интенсивности этих землетрясений (следовательно и магнитуды) разные специалисты посвоему трактовали описанные факты (повреждения церквей). Это являлась одним из причин снижения сейсмической опасности территории РА до 1989г. Поэтому для более объективного и системного истолкования фактических исторических данных крайне необходимо составление специальной шкалы сейсмической интенсивности, основываясь на степени повреждений и разрушений зданий армянских церквей.    Для этого сначала необходимо разработать основные принципы составления специальной шкалы.  1. Целесообразно сохранить основные принципы составления шкал МSK-64 или EMS-98, в том числе 12 балльную градацию интенсивности.  2. Исследования показывают, что армянские церкви могут быть повреждены при сейсмических колебаниях в 7 и более баллов(Սարգսյան և այլոք,1994; Мушегян, 1970; Назаретян,1990; Хачиян и др.,1998; Armen Garbis,1983), поэтому имеет смысл составить новую шкалу интенсивности для 7-10 баллов. Вехняя граница балльности шкалы (10 баллов), обосновывается вероятной максимальной магнитудой землетрясений на территории РА(Karakhanian et al, 1997) и сопредельных районов.  3.  Известно, что архитекторы и строители при возведении  новых здании церквей, старались создать оригинальные, отличающиеся от существующих 
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сооружения(Токарский,1946; Хальпахчян,1980). Поэтому  трудно найти две абсолютно одинаковые, даже по внешнему виду,  церкви. Но, несмотря на это, имеются много факторов, таких как конструктивные схемы, размеры, использованные стройматериалы, особенности технологии строительства и др., которые с точки зрения сейсмостойкости позволяют объединить их в группы и поставить их  в основу макросейсмической шкалы.  4. В конструктивном отношении в зданиях армянских церквей важное место занимает центральный купол, высота которого часто соизмерима с высотой самого здания.  Поэтому исследованные здания необходимо разделить на две группы – церкви с куполами и без них.  5. Конструктивные схемы зданий выбраны, исходя из многовекового опыта строительства церквей и анализа поведения сооружений при сильных землетрясениях (Токарский,1948; Хальпахчян,1980).  6. Почти все  здания армянских церквей построены из плотного туфа на известковом растворе, кладкой типа ,,мидис,,. Толщина стен в среднем составляет  0,8-1,0м. Лишь при строительстве единичных церквей использованы металлические детали,  в основном,  для закрепления камней одного и того же ряда и в качестве прослойки  между камнями соседних рядов.  7. Исследования показывают, что площадки для строительства церквей выбраны тщательно, с учетом по возможности грунтовых, гидрогеологических и топографических особенностей территорий. Качество строительства зданий очень высокое. 
		Предлагается	 следующая	 методика	 составления новой шкалы. Необходимо выбирать сильные(М5,5) землетрясения, для которых были составлены надежные карты изосейст по шкале МSK-64, на основе исследования 1-2 этажных каменных зданий, построенных без необходимых антисейсмических мероприятий (Медведев и др..,1964). Затем детально изучить полученные вследствие землетрясения повреждения зданий церквей, расположенных в зоне интенсивности 7 и более баллов. Необходимо отдельно изучить  инженерно-геологические условия площадки церкви: грунтовые, гидрогеологические и топографические условия и те факторы, которые влияют на величину сейсмической интенсивности. На этой основе определяется возможные изменения балльности для площади каждой церкви и вводится поправка. На основе собранных данных о повреждениях, раздельно для церквей с куполами  и без них, составляется таблица наиболее характерных повреждений церквей, полученных при определенной интенсивности землетрясения. Затем на этой основе составляется предварительная макросейсмическая шкала для каждого землетрясения. Путем обобщения шкал для нескольких землетрясений составляется итоговая специальная макросейсмическая шкала.   Количество зданий церквей на территории РА достаточно большое(более 1000) и они, практически, расположены по всей  территории, так что любое, хорошо изученное сильное землетрясение можно использовать для создания специальной шкалы. Естественно, для составления новой макросейсмической шкалы необходимы 
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наиболее полные статистические данные о повреждениях зданий церквей, по-возможности в большом количестве землетрясений. Однако выбор таких землетрясений очень мал. На наш взгляд к числу таких землетрясений, которые позволяют составить макросейсмическую шкалу (для интенсивности 7-10 баллов) на территории Республики Армения, относятся три: 
 Зангезурское землетрясение 1931г.  с интенсивностью 9 баллов 
 Ленинаканское землетрясение 1926 г. с интенсивностью 8-9 баллов 
 Спитакское землетрясение 1988г. с интенсивностью 9-10 баллов         Из этих землетрясений наиболее важное место занимает Спитакское землетрясение 1988г., т.к. имеется достаточно надежная и подробная карта изосейст для интенсивности 6–10 баллов, составленная на основе обобщения результатов подробных макросейсмических исследовании (Назаретян,1991) и возможно проведение специальных исследований технического состояния зданий церквей. Поэтому работы по составлению новой макросейсмической шкалы необходимо начать именно с изучения последствий Спитакского  землетрясения.       Специалистами НССЗ МЧС РА исследованы более 50 церквей и их площадок, расположенных в зоне 7-10 баллов и составлена итоговая таблица. Т. к. количество зданий церквей, расположенных в зоне 10 баллов было сравнительно мало, обследованы почти все церкви (Назаретян,2013). Были разработаны и заполнены специальные анкеты, включающие в себе данные о местоположении зданий церквей,  их названий и план, год строительства,  характеристики грунтов и местности, влияющих на уровень сейсмической интенсивности, данные об основных использованных стройматериалах, перекрытиях, наличии  купола, ранних (до Спитакского землетрясения 1988г.) повреждениях  и др. В анкетах отдельно представлено описание  новых  повреждений, полученных вследствие Спитакского землетрясения, которые сопровождаются соответствующими иллюстрациями.      На основе данных анкет по 50-и  зданиям церквей составлена таблица наиболее характерных повреждений, в зависимости от проявления интенсивности Спитакского землетрясения 1988г.(Назаретян,2013). Характер повреждений церквей при определенной интенсивности землетрясения довольно стабилен.  При объединении характерных типов повреждений, которые могут получать здания при данной интенсивности, составлена первая предварительная макросейсмическая шкала интенсивности (таблица 1).  Логично, что как впервые составленная шкала, она имеет определенные  недостатки:       1. Специальная новая предварительная шкала составлена только по последствиям Спитакского землетрясения 1988г. и очень  важно собрать материалы и анализировать влияние на здания церквей последствия Ленинаканского 1926г. и Зангезурского 1931г. землетрясений. Т.е., для расширения количества объективной информативности необходимо проведение подробных исследований также в зонах высоких изосейст двух вышеуказанных  землетрясений. 
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2. План, размеры, в т.ч. высота и другие особенности конструктивных схем зданий церквей играют важную роль в их сейсмической уязвимости, поэтому весьма желательно сгруппировать исследованные церковные сооружения по их конструктивным схемам и параметрам, т.е. разделить сооружения на типы по примеру классификации жилых зданий в шкале МSK-64. Это обусловлено тем, что имеется  ряд примеров, когда соседние церкви, расположенные недолеко друг от друга, имеющие почти одинаковые грунтовые, инженерно-геологические и другие условия,  получили разную степень повреждений при Спитакском землетрясении 1988г.    3. Желательно путем прямых измерений  определить периоды собственных колебаний зданий церквей. Включение этого параметра в разработанную шкалу может сыграть важную роль при анализе причин повреждений и разрушений  зданий. 
Таблица	 1.	 Предварительная	 	 макросейсмическая	 шкала	 для	 оценки	 интенсивности	
землетрясений	по	характерным	повреждениям	армянских	церквей	

Балл		по	
новой	
шкале	

Ускорени
е	грунта,	g

Описание	 наиболее	 характерных		
эффектов	

Примечание	

X  >0,40 - Полное разрушение, - Сильное разрушение (более 50%); Разрушаются как  церкви с куполами, так и базилики.   IX   0,20-0,40 - Падение центрального купола, - Частичное разрушение(менее 50%), - Сильное повреждение. Возможно частичное разрушение центрального купола. Образуются  3 и более сквозные трещины по высоте практически во всех стенах. Частичное разрушение церквей наиболее характерно базиликам    VIII   
   0,10-0,20    

- Наличие нескольких сквозных трещин по всей высоте стен церкви. - Единичная сквозная трещина по всей высоте церкви. - Сквозные трещины в отдельных частях церкви. - Наличие небольших трещин, падение отдельных камней. 

Образованные 1-2 сквозные трещины по всей высоте стен церкви, имеют  ширину до 3мм. Непротяженные сквозные трещины образуются в наиболее слабых местах, где качество строительства низкое или фундамент дает просадку.  VII   0,05-0,10 Отсутствие заметных трещин.   Большинство армянских церквей не получают заметные повреждения. Расширяются старые трещины. 
		Примечание:	 значение	ускорения	грунта	определено	на	основе	перехода	от	балльности	к	

ускорениям,	согласно		строительным	нормам	РА	(СНРА	П‐6.02‐2006).	  Несмотря на это, составленная предварительная макросейсмическая шкала имеет определенную ценность, т.к. опирается на богатом исходном материале и его анализе. 	
ЛИТЕРАТУРА	1. Սարգսյան Հ.Գ., Թումանյան Յու. Ա. Հակական պատմական կառույցների սեյսմակայունության հարցերի շուրջը, ՊԲՀ, 1970, N 1 (48).  2. Ստեփանյան Վ.Ա. Երկրաշարժերը Հայկական լեռնաշխարհում և նրա մերձակայքում, Երևան, 1964.  
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3. Медведев С. В., Шпонхойер В., Карник В. Шкала сейсмической интенсивности. М. Наука, 1964.  4. Мушегян Г.Р. “О некоторых вопросах сейсмостойкости древнеармянских архитектурных сооружений. Сб. ”Вопросы сейсмостойкого строительства”. Ереван. 1970. 5.   Назаретян С.Н.  Карта изосейст Спитакского землетрясения 7 декабря 1988г. Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, # 2, 1990,  6.   Назаретян С.Н. Сейсмическая опасность и риск территории городов зоны Спитакского землетрясения 1988г.  Издательство НАН РА, Ереван, 2013.  7.    Токарский Н.М. Архитектура древней Армении. Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1946,  8.    Хальпахчян О.Х. Архитектурные ансамбли Армении. М. ”Искусство”1980.  9. Трагедия Спитака не должна повториться(под ред. Хачиян Э.Е.). Ереван.1998,  10. Armen Garbis, “Structural Innovation to combat earthquake moment in ancient and medieval Armenia,” vol. 36, No 2:129, 1983. 11. R. A. Haroutiunian, A. S. Karakhanian and A. N. Assatrian “Strong historical earthquakes in the Armenian upland: new data and elaboration of a technique” Historical and Prehistorical Earthquakes in the Caucasus, NATO ASI Series, 1996,Vol.28, Yerevan.  12. Karakhanian A.S., Djrbashian R.T., Trifonov V.G., Philip H., Ritz J.F. Active Faults and Strong Earthquakes of the Armenian Upland. Historical and Prehistorical Earthquakes in the Caucasus, edited by Giardini D. and Balassanian S., NATO ASI series, Kluwer Academic Publishers, env. 2, vol. 28, 1997. 
	

THE	PRINCIPLES	OF	MAKING	A	SPECIAL	MACROSEISMIC	SCALE	ON	DAMAGES	OF	
BUILDINGS	OF	ARMENIAN	CHURCHES	FOR	ESTIMATION	INTENSITY	OF	HISTORICAL	

EARTHQUAKES Nazaretyan S.N., Mkhitaryan K.A., Mugnetsyan E.A., Tigranyan M.T. Attempt of drawing up special macro-seismic scale for an estimation of intensity of historical strong earthquakes in territory of Armenia is made for the first time. The existing rich written items of information on earthquakes almost for last 2,000, were interpreted in different ways, since in existing macro-seismic scales there is no description of the Armenian churches, which occupy a prevailing place in the historical descriptions the items of information. The new preliminary scale is made on the basis of the analysis of damages of 50 churches of a zone 7-10 intensities оf Spitak 1988 earthquake. 
 

ПОДЗЕМНЫЙ СТОК БАССЙНА ОЗЕРА СЕВАН  

(ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ) 

Григорян М.А., Варданян В.П., Манукян Е.С 

ЕГУ, Ереван, Армения, v.vardanyan@ysu.am, emanukyan@ysu.am, maratg@ysu.am 

 

Общие положения проблемы оз.Севан. Высокогорное озеро Севан является одним из 

уникальных водоемов мира. Оно снискало себе широкую популярность за 

необыкновенную чистоту воды и особые природные условия. Севан – незаменимый 

рекреационный ресурс Армении; он единственный источник водоснабжения 

Республики. 
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Проблема оз. Севан – одна из главнейших и крупнейших проблем, которая по своей 

значимости вышла за пределы Республики и привлекла внимание мировой 

общественности. История человечества знает много промеров преобразования природы, 

но то, что произошло с оз. Севан, весьма поучительно и требует к себе серьезного 

внимания и тщательного изучения в связи с использованием человеком естественных 

богатств природы и, в частности, ее водных ресурсов (Азерникова О.А., 1975). 

Для решения этих задач нами обобщены и проанализированы имеющиеся к 

настоящему времени материалы водобалансовых, гидрогеологических и геофизических 

исследований; совместно с результатами бурения заново интерпретированы данные 

полевых электроразведочных работ (Александрян Г.А, 1961). 

Задачи исследований. Ограниченность и неравномерность распределения водных 

ресурсов бассейна, увеличение водопотребления, ожидаемое расширение орошаемых 

земель привели к тому, что уже в настоящее время ощущается недостаток воды. Более 

того, переход на новые условия обработки земли, связанные с ее приватизацией, требует 

создания новых водохозяйственных систем, развития и реконструкции старых; это 

обстоятельство, а также имеющийся энергетический кризис требуют новых научных 

подходов для рационального использования водных ресурсов бассейна и, в частности, 

там, где это возможно, переход на самотечное водоснабжение (Аветисян В.А., 1956). 

Эффективное использование и управление ресурсов пресной воды в бассейне оз. 

Севан в настоящее время является одной из важнейших проблем. В связи с этим нами 

выполнена следующие работа: 

 переинтерпретация данных полевых и экспериментальных исследований по 

уточнению пространственного распространения и путей движения подземного стока с 

целью наиболее рационального использования ресурсов пресных подземных вод. 

Анализ результатов комплексных исследований, проведенных ранее в бассейне оз. 

Севан, показывает, что при изучении водных ресурсов большое внимание уделялось 

вопросам определения подземного составляющего общего водного баланса озера и 

выяснению гидрогеологических условий, в частноси, оценке естесвенных ресурсов и 

эксплуатационных запасов подземных вод (Ананян И.К., 1961). 

Как показывают расчеты, дефицит общего водоснабжения к 2013 -2018 годам 

составит более 4000л/с. 

В целом, исходя из состояния изученности водных ресурсов, нами рассмотрены 

вопросы, связанные с исследованием закономерностей формирования и 

пространственного распределения подземного стока бассейна оз. Севан, а также 

возможностей привлечения дополнительных источников для целей водоснабжения. В 

связы с этим нами решены следующие основные задачи: 

 установлены особенности методики обработки комплексных данных при 

исследовании распределения подземного стока бассейна (Арустамян В.П., Аракелян 

Л.С., 1982, Минасян Р.С., Варданян В.П. 2003). 

 уточнены контуры современных и погребенных водосборных бассейнов рек, 

впадающих в озеро Севан с  запада, юга и юго-запада (Гегамского и Варденисского 

хребтов). 
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 рекомендованы перспективные участки перехвата подземных вод на основании 

уточнения пространственного распределения подземного стока на высоких отметках 

(Минасян Р.С., Варданян В.П. 2003). 

Результаты исследования подземного стока бассейна озера Севан. Физико-

геологические условия горных сооружений бассейна, в особенности, вулканических 

хребтов, благоприятны для формирования подземного стока. В первую очередь, это 

значительное количество атмосферных осадков (в среднем 500-900 мм/год), 

возрастающая по мере повышения гипсометрия, мощный снежный покров, высокая 

влажность воздуха, трещиноватость и проницаемость эффузивных пород Гегамского и 

Варденисского нагорий способствуют инфильтрации значительной части атмосферных 

осадков вглубь (Бефаин А.И., Иванченко А.Г., 1967,  Мхитарян А.М. и др., 1961). Проходя 

трещины и пустоты верхних горизонтов эффузивного комплекса, они достигают 

водоупорных пород и, образуя множество подземных водотоков, стекают по 

направлению озера Севан или выступают на дневную поверхность либо в периферийных 

частях лавовых потоков, либо в глубоких каньонах, где речной эрозией вскрыта кровля 

водоупора. Согласно этой схеме в лавах вулканических нагорий наблюдается 

формирование двух основных типов подземного стока: сосредоточенного и 

рассредоточенного (Вегуни В.Т., Аветисян В.А., 1961). 

Сосредоточенный сток – это концентрированный подземный поток, который 

формируется в погребенных долинах и двигается в определенном направлении с учетом 

ориентировки лавового потока и погребенного рельефа (по древней гидрографической 

сети). 

Рассредоточенный сток – это относительно рассеянный подземный поток, который 

формируется в погребенных водораздельных частях между палеодолинами, направлен в 

их сторону и питает сосредоточенный глубинный сток. Из двух типов подземного стока 

практический интерес для целй водоснабжения и орошения представляет, в основном, 

сосредоточенный сток или подземные водотоки. По существу, они и локальные 

погребеные бассейны являются основным носителем естественных ресурсов пресных 

подземных вод вулканических сооружений бассейна.  

При исследовании распределения подземного стока в качестве основных вопросов 

рассмотрены: а) определение пространственного распределения  и концентрации 

подземного стока, имея  его суммарную величину (по данным водного баланса); б) 

оценка ориентировочных  расходов отдельных палеодолин для решения задач перехвата 

подземного стока на высоких отметках. При решении первой задачи нами проработан 

большой объем полевого материала по методу электрозондоривания (около 1100 физ. 

точек) и бурения (около 50 разрезов буровых скважин, вскрывших подлавовый 

региональный водоупор). 
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Рис. 1. Карта рельефа 

регионального водоупора. Бассейн 

озера Севан:  

1.изолинии рельефа регионального 

водоупора в абсолютных отметках, 

метр; 2.основные пути 

сосредоточенного движения 

подземных вод (палеодолины); 

3.современный (поверхностный) 

водораздел; 4.региональный 

погребённый водораздел; 5. 

погребённый (водосборный) 

бассейн; 6.контакт подлавовых 

водоупорных пород; 7. территории, 

где установлена инверсия 

современного и погребённого 

рельефов; 8.линия литолого-

геоэлектрического разреза 

(Минасян Р.С., Варданян 

В.П.,2003). 

На основании критического анализа и переинтерпретации этого материала (в 

основном, данные вертикального электрического зондирования ВЭЗ) нами составлена 

новая сводная карта (рис. 1.) и разрез (рис.2) регионального водоупора (палеорельефа) 

всего водосборного бассейна оз. Севан. Сводная карта составлена в масштабе 1:50 000 

(Минасян Р.С., Варданян В.П., 2003). 

Рис.2 Гидрогеолого-

геофизиеский разрез 

по профилью Б-Б’, 

северные склоны 

Варденисского 

нагорья, 

 

1. современные 

рыхлообломочные 

образования 

(супеси, суглинки и 

т.п.); 2. 

вулканические образования плотные, относительно сухие; 3. те же породы трещиноватые, водоносные; 4. 

рельеф регионального водоупора: а) глинистые отложения; б) туфопесчаники, порфириты и их аналоги; 

5. точки электрозондирования; 6. буровые скважины; 7. удельное электросопротивление пород в Ом.м 

(Минасян Р.С., Варданян В.П.,2003). 

 

Учитывая то обстоятельство, что региональный водоупор является основным 

распределителем подземного стока, составленные карты палеорельефа и разрезы дают 

объективную информацию о путях прохождения сосредоточенного подземного стока и 

благоприятных участках их перехвата.  
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Заключение. 

Разработана методика полевых исследований и интерпретации данных по 

изучению подземного стока бассейна и связи с этим: 

 подтверждено, что для исследования расспределения подземного стока бассейна 

наилучшая стратификация литологического разреза вулканических сооружений 

получена по электрическим характеристикам, что позволила при полевых  

исследованиях широко использовать электрометрический метод вертикального 

электрозондирования (ВЭЗ). Однако сложности и нерешенность вопросов определения 

истинных величин электросопротивления (ρ) лавовых пород и закономерностей их 

изменения по площади привели в ранее проведенных работах к ошибочным 

предстаавлениям при составлении карт и разрезов регионального водоупора, что, в свою 

очередь, стало причиной неточного определения путей прохождения и оценки 

количества подземного стока. 

 исследованы и получены более обоснованные данные о расспределении 

подземного стока всего водосборного бассейна оз. Севан. Одним из основных 

результатов работы является сводная карта рельефа регионального водоупора 

исследованной территории в масштабе 1:50 000. 
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UNDERGROUND DRAIN OF BASIN OF SEVAN LAKE 

(according to the data of electrosounding) 

M.A. GRIGORYAN, V.P. VARDANYAN, E.S.MANUKYAN 

Summary 

Studying the distribution of underground runoff, the main issues are: a) determination 

of the spatial distribution and concentration of the underground runoff, having its total 

value (according to the water balance data); b) assessment of the estimated costs of 

individual paleolines for solving problems (interception of underground runoff at high 

elevations). 

Based on the critical analysis and reinterpretation of this material (mainly VEZ data), 

we compiled a new summery map (Figure 1) and sections (Figure 2) for the regional water 

basin (paleorelief) of the entire catchment basin of Sevan Lake. The summary map is 

drawn up at a scale of 1: 50,000. 

Taking into account the fact that the regional water confinement is the main 

distributor of underground flow, the compiled paleorelief maps and sections provide 

objective information about the ways of passing the concentrated underground flow and 

propitious areas for their interception. 

 

СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ ЛЕГКИХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

Марутян А.С.*, Ашчян Т.А** *Филиал Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске, Российская Федерация, al_marut@mail.ru **Архитектор, Париж, Франция, thorgom@mail.ru  Трудно переоценить значимость инженерных геофизических и геологических изысканий для массового промышленно-гражданского строительства в целом и сейсмостойкого строительства в особенности. Ни один аналитический обзор литературы по сейсмостойкому строительству не обходится без монографии академика Армена Георгиевича Назарова (7), который продолжительное время возглавлял Институт геофизики и инженерной сейсмологии АН Армении и которому 1 апреля 2018 г. исполнилось 110 лет.   В результате инженерных геофизических и геологических изысканий уточняют параметры, необходимые и достаточные для отнесения грунтов площадок строительства к той или иной категории по сейсмическим свойствам. Практический интерес и прикладное значение имеет определение преобладающих периодов колебаний грунтов.  В частности, значение наибольшего периода колебания для однородного поверхностного слоя грунта можно вычислить по формуле 
s

o V
HT 4

 ;  )1(2  


EgGgVs ,                                                       (1) 
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где H  – мощность однородного поверхностного слоя; sV  – скорость распространения поперечных волн; E  и G – модуль упругости и модуль сдвига;   – плотность (весовая); g  – ускорение силы тяжести;   – коэффициент Пуассона (9).    В общем случае для неоднородного слоя  
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где H  – общая мощность неоднородной многослойной поверхностной толщи; kh  – мощность k -ого слоя, 
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1 ;   – количество пластов поверхностной толщи мощностью 
H .    Как показывает отечественный и зарубежный опыт сейсмостойкого строительства, надежность зданий и сооружений можно значительно повысить за счет применения легких металлических конструкций комплектной поставки (10). К подобным конструктивным решениям относятся перекрестные системы стальных ферм из прямоугольных труб. Первая апробация этих систем после их полномасштабного теоретического и лабораторного (стендового) изучения успешно состоялась при натурных исследованиях опытно-промышленного образца блока покрытия на испытательном полигоне Армянского НИИ строительства и архитектуры с 13 ноября 1987 г. по 5 марта 1988 г. (рис. 1), что предопределило их внедрение в практику строительства, включая зону землетрясения в Спитаке (7 декабря 1988 г.) (5). На этом же полигоне была исследована конструктивная схема сейсмостойких 9-этажных жилых зданий серии 111, оснащенных динамическими гасителями колебаний в виде гибких верхних этажей (ГВЭ) (6, 11).   

а) б) 
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в) г) Рис. 1. Перекрестная система в аксонометрии (а) и расчетной схеме (б), а также на снимках монтажа опытно-промышленного блока покрытия (в) и его натурного испытания (г)  Такое повышение сейсмостойкости вполне реализуемо не только в новом строительстве, но и при реконструкции или модернизации существующих объектов с использованием модулей (блоков) покрытий и перекрытий из перекрестных ферм типа «Пятигорск» (2). Эти модули, увеличивая этажность существующих строений, по сути своей формируют каждый раз подобный ГВЭ, что подтверждает целесообразность их применения для реконструкции зданий и сооружений (рис. 2).  

а) б) Рис. 2. Снимки реконструкции одноэтажного здания с ГВЭ из 4 блоков 5×5 м (а) и двухэтажного здания с ГВЭ из 8 блоков 6×6 м (б)  В период кризиса модули нового поколения продолжают пользоваться спросом, привлекая внимание заказчиков своими технико-экономическими характеристиками. Об этом свидетельствует уже законченное и продолжающееся строительство в Пятигорске, Новороссийске, Шаумяне, Иноземцево, Лермонтове и других населенных пунктах Краснодарского и Ставропольского краев ряда объектов промышленного и гражданского назначения, включая жилье. На двух из них необходимая и достаточная надежность новых конструкций была еще раз подтверждена контрольными испытаниями подвесного подъемно-транспортного оборудования грузоподъемностью 3,2 и 5 тонн.  Поэтому есть определенная вероятность того, что нынешний процесс внедрения легких металлоконструкций из 
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перекрестных систем состоится в более полном объеме, где модули «Пятигорск» в настоящее время уже накопили десятилетний опыт (рис. 3) (3). В перспективе практику цельносварных модулей «Пятигорск» целесообразно дополнить аналогичными конструкциями с заменой сварки при монтаже и в заводских условиях на болтовые соединения посредством решетчатого пространственного узла покрытия (перекрытия) из перекрестных ферм типа «Новокисловодск» (4), что вполне может обеспечивать безопасность (в первую очередь пожарную) и скоротечность реконструкции без отселения верхних этажей.  

а) б) 

в) г) 

д) е) Рис. 3. Снимки двухэтажных модулей (а), блока перекрытия в интерьере офисного здания(б), трехэтажного модуля (в), цеха по изготовлению перекрестных ферм (г), монтажа модулей покрытия (д) и фрагмента конструкции с использованием соединительного узла перекрестных ферм типа «Новокисловодск» (е)  
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Расчет собственных колебаний несущих конструкций зданий и сооружений, в том 

числе и сейсмостойких конструкций из перекрестных систем, заключается в 

определении динамических характеристик, коими являются частоты, периоды и формы 

(тона) этих колебаний. 

При определении периодов и форм собственных колебаний в вертикальной 

плоскости перекрытий и покрытий из перекрестных стальных ферм сами перекрестные 

системы можно рассматривать как ортотропные пластины с распределенной массой и 

приведенной цилиндрической жесткостью D , определяемой по формуле 

sEID 3,1
,                                                                                (2) 

где Е – модуль упругости конструкционного материала; Is – приведенный момент 

инерции сечения перекрестной системы (12), принимаемый  

 
 1

21 2211





afpfu
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kInkII
.
                                                                         (3) 

Здесь 1I  и 2I  – моменты инерции средних поперечных сечений соответственно 

внутренней средней и контурной ферм; an
 – количество шагов перекрестных ферм в 

каждом из ортогональных направлений; 1Ik
 и 2Ik  – коэффициенты влияния от 

изменений моментов инерции сечений соответственно внутренней средней и 

контурной ферм, которые равны 
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,
                                                                    (4) 

где jÂÏI
 и jÍÏI

 – моменты инерции сечений j -ой панели соответственно верхнего и 

нижнего поясов; jl
 – длина j -ой панели поясов; ÂÏImax  и ÍÏImax  – наибольшие моменты 

инерции сечений соответственно верхнего и нижнего поясов; ÂÏl  и ÍÏl  – длины 

соответственно верхнего и нижнего поясов. 

Кроме того, в формуле (3) принято fuk
 – коэффициент влияния податливости 

монтажных соединений перекрестных стальных ферм, равный при использовании 

болтовых креплений fuk
=1,1; сварки (в цельносварных «карманных модулях») или 

высокопрочных болтовых креплений с контролируемым предварительным натяжением 
fuk

=1, а также fpk
 – коэффициент влияния податливости решетки ферм, принимаемый  

lhk fp /4,21 ,                                                                                        (5) 

где h  и l  – соответственно высота и пролет ферм. 

В связи с близостью величин собственных частот блоков (модулей) из перекрестных 

систем рекомендуется определять не менее 5...7 низших частот и форм собственных 

колебаний (8), а значения периодов этих колебаний можно вычислять по формуле 
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,                                                                      (6) 

где iT
 – период собственных колебаний по i -му тону; m – равномерно распределенная 

масса блока с учетом нагрузок на покрытие (перекрытие), 
gpm o /

; op
 – нагрузка 

особого сочетания нагрузок при расчете на сейсмические воздействия; 
g  – ускорение 

силы тяжести, 81,9g  
2/ ñì ;  

2
ik

 – квадрат коэффициента квадратной пластины, принимаемый (1) 

47,132
1 k ; 60,192

2 k ; 
27,242

3 k
; 80,342

4 k ; 
09,612

5 k
; 

69,632
6 k

. 

Очевидно, что во избежание резонансных явлений вычисленные значения 

периодов собственных колебаний у несущих конструкций зданий (сооружений) и 

наибольшего периода колебания у поверхностного слоя грунта площадки строительства 

должны быть отличными друг от друга. 
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Annotation 

The importance of engineering geophysical and geological surveys for mass industrial 

and civil construction was underlined. Increased seismic resistance of buildings and structures 

due to the use of light metal structures from the cross systems of steel trusses in the 

construction of new facilities and reconstruction of existing ones. To control and prevent 

resonance phenomena, the engineering procedure for determining the longest period of 

oscillation in the surface layer of the soil, as well as six forms of the natural oscillations of the 

frameworks from the cross trusses, is given. 
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ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԴԻՏԱՐԿՎԱԾ M> 4 ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ  

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ՆԱԽԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ 

ԸՍՏ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ  

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

Ասլանյան Ս.Ռ.(susanna-gh@list.ru), Ավետիսյան Ս.Մ.(samvel-

avetisyan@mail.ru), Ղարիբյան Զ.Վ. (aksanamunmuna@mail.ru),  Հովհաննիսյան Ս.Ռ 

(hovsam@mail.ru), Նազարեթյան Ս.Ն.(snaznssp@mail.ru), Սարգսյան Հ.Վ.(heghinesar@mai

l.ru), Տեր-Գրիգորյան Թ.Ս.(susanna-gh@list.ru) 

ՀՀ ԱԻՆ Սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայություն, Գյումրի, 

 

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ տարածքում ուժեղ երկրաշարժերի 

կանխատեսումը ունի հեռանկարներ, որը պայմանավորված է ՀՀ ԱԻՆ Սեյսմիկ 

պաշտպանության բազմապարամետր ցանցի ու տվյալների օպերատիվ հավաքման 

համակարգերի առկայությամբ (Петросян, 2004), կուտակված փորձով (Петросян, 2009; 

Balassanyan, 1997; Nazaretyan, 2011), ուժեղ երկրաշարժերի հիպոկենտրոնների ոչ մեծ 

խորությամբ ու երկրակեղևի վերին մասի նպաստավոր երկրաբանական 

կառուցվածքով (Nazaretyan, 2011) և այն: Բացի այդ, ՀՀ տարածքի բարձր սեյսմիկ ռիսկը 

ևս պարտադրում է զվբաղվել սեյսմիկ կանխատեսմամբ: 

ՀՀ ԱԻՆ Սեյսմիկ Պաշտպանության Հյուսիսային Ծառայության մասնագետները 

բազմապարամետր  ստացիոնար  կայանների  դիտարկումների  տվյալների  ժամանա
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կային  շարքերի  վերլուծության արդյունքում  անջատել են անոմալիաներ, 

որոնք  համեմատելով տեղի ունեցած երկրաշարժերի հետ, հետհայաց կանխատեսման 

ճանապարհով, անջատել  են  սեյսմիկ նախանշաններ: Մասնավորապես  կազմվել է 

ՀՀ տարածքում և հարակից շրջաններում տեղի ունեցած ունեցած 

M>4 մագնիտուդով երկրաշարժերի 

կարճաժամկետ  ու  միջնաժամկետ  նախանշանների կատալոգը,  որը  կազմված է 5 

հիմնական բաժիններից ըստ հետազոտման մեթոդների` 

հիդրոերկրադինամիկական,  մագնիսաչափական,  ռադոնաչափական,  էլեկտրաչափ

ական  և երկրաքիմիական:  Մշակվել է կատալոգի ձևաթուղթը (աղյուսակ 1), որը 

կազմված է 16 սյունակներից: Կատալոգում նախ տրվում է 

նախանշանի  մեթոդական  պատկանելիությունը,  տիպը,  նկարագիրը, դիտարկման 

կայանն ու չափված պարամետրը,  նախանշանի  դրսևորումը   ՀՀ  տարածքում՝ սկսած 

ֆոնային արժեքից, 

դրա սկիզբը  և  ավարտը,  անոմալիայի  մեծագույն  արժեքը,  անոմալ 

փոփոխության  ընթացքի  նկարագիրը,  ապա  տվյալներ  երկրաշարժի  մասին 

(պարամետրերը, ամսաթիվը, էպիկենտրոնի կոորդինատները, խորությունը, 

մագնիտուդը, հեռավորությունը դիտարկման կայանից):  

Աղյուսակ 1. Հատված ՀՀ տարածքի դիտարկված M> 4 երկրաշարժերի միջնաժամկետ 

և կարճաժամկետ նախանշանների կատալոգի ձևաթուղթը 
                                                                                    

     Նախանշանը Դիտարկման կետի 

պարամետրերը 

Նախանշանի  դրսևորումը ՀՀ տարածքում     Երկրաշարժի 

պարամետրերը 

Մեթ 

ոդը 

Տիպը Նկարա 

գիր 

Կյանի 

անվանումը 

Չափվող 

պարա 

մետրը  

Ֆոնա 

յին ար

ժեքը 

Սկիզբը Ավա 

րտը 

Անոմալիայի 

max 

արժեքը 

Ընթացքի 

Նկարա 

գիրը 

Ամս

ա 

թիվը 

φ λ H M Հեռավ. 

կայա 

նից, 

կմ 

 Կատալոգի  այս   ֆորմատը  միասնական  է  բոլոր  դիտարկման  մեթոդների համար: 

Կատալոգն  ընդգրկում  է  1988թ.  սկսած  առ  2013թ.  ուսումնասիրությունների  արդյուն

քները, որոնք վերաբերվում են M> 4 

երկրաշարժերին: Ակնհայտ և հուսալի նախանշաններ, գրեթե բոլոր 

մեթոդներով, ի հայտ են գալիս հենց այս մագնիտուդից ավել ուժի 

երկրաշարժերի համար: Բացի այդ, 

ՀՀ տարածքում  նյութական  և  մարդկային  կորուստների  տեսակետից  վտանգավոր  են 

 հենց  M> 4 երկրաշարժերը:  Կատալոգի  մեջ  ներառված  են  կարճաժամկետ 

(մինչև 1 ամիս)  և միջնաժամկետ (մինչև 6 ամիս) նախանշանները: Ըստ ի  հայտ  գալու 

ժամանակի նախանշանների այսպիսի տիպերի առանձնացումը գիտական 

գրականության  մեջ առավել ընդունված է (Геодакян,1988; Петросян, 2004; Петросян, 2009; 

Balassanyan, 2000): Հիդրոերկրադինամիկական  հորատանցքերում, 

որոնք  ՀՀ  տարածքում  13-ն  են,  կատարվել է արտեզյան ջրի մակարդակի փոփոխման 

ուսումնասիրություններ, ուր չափման սխալը չի անցնում 1սմ-ից: Ըստ ռեգլամենտի 

չափումները իրականացվել են ժամը մեկ անգամ: Անոմալիաներն առանձնացվում 
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են հաշվի առնելով   յուրաքանչյուր հորատանցքին  բնորոշ  ջրի 

մակարդակի  փոփոխությունների  տարեկան,  ամսեկան  և  օրական  կտրվածքով օրին

աչափությունները (Aslanian, 1999; Nazaretyan, 2011):  

Այս օրինաչափություններից ակնառու շեղումը համարվում է անոմալիա, երբ այն 3־
5 անգամից ավել  գերազանցում  է  ֆոնային փոփոխությանը: 

Հիդրոերկրադինամիկական անոմալիաները ունեն   բնորոշ  տեսք: Դրանք  գրաֆիկի 

վրա  կարող են երևալ  որպես  գմբեթաձև  փոփոխության, կտրուկ թռիչքաձև 

բարձրացման  կամ իջեցման տեսքով, մակարդակի  նվազման անոմալ  արագ 

ընթացքով  և  մակարդակի գրեթե անփոփոխ ընթացքով: 

Մինչ  այժմ  գրանցված  հիդրոերկրադինամիկական  անոմալ 

փոփոխություններն  ունեն  16121־սմ մեծագույն  շեղման  արժեք: 

Այս  բոլորը  համապատասխանում  են դասկան  սեյսմաբանական 

գրականության  մեջ  արտահայտված  այլ  երկրների  նմանատիպ  նախանշանների  ուս

ումնասիրությունների  արդյունքներին:  Կատալոգում  ընդգրկված  են 10  հիդրոերկրադ

ինամիկական  նախանշաններ: 

Մագնիսաչափական նախանշանները անջատված են մագնիսական դաշտի T – 

վեկտորի դիտարկված տվյալների հիման վրա: Երկրամագնիսական կայաններում 

ГПМ սարքերով չափվում է երկրամագնիսական դաշտի լրիվ ինդուկցիայի վեկտորի 

մոդուլային արժեքը 10-11  ճշտությամբ: Թույլատրելի բացարձակ սխալը կազմում է    

±1ՆՏլ, զգայունակությունը`±0,1ՆՏլ: Մագնիսաչափն աշխատում է ավտոնոմ, 

հավաքելով  չափված  արժեքները,  5 րոպեն  մեկ չափման  ռեժիմով, իսկ տվյալները 

կուտակվում են  հիշողության բլոկում: 

Ռադոնաչափական դիտարկումներն  կատարվում են  Վ. Պ. Ռուդակովի առաջարկած 

տեղակայանքի կիրառմամբ, որն ապահովում է ընդգետնյա ռադոնի խտության 

անընդհատ, պասսիվ գրանցում բնական պայմաններում` այն է առանց խախտելու 

գազի միգրացիան միջավայրում: Չափումներն իրականացվում են սերիական 

արտադրության СРП-88НІ ռադիոմետրի միջոցով, որը գրանցում է ռադոնի ատոմի 

տրոհման արդյունքների գամմա ճառագայթումը: Անոմալիաներն ստացված 

ժամանակային շարքերի վրա անջատվում են ամպլիտուդային հայտանիշով, երբ 

ազդանշան–աղմուկ հարաբերությունը գերազանցում է ֆոնային արժեքի 

եռապատիկը: 

Էլեկտրաչափական դիտարկումներն իրականացվում են “Հառիճ” և “Իսահակյան” 

դիտակայաններում`նպատակ ունենալով հայտնաբերել երկրաշարժից առաջ 

ապարների զանգվածի տեսակարար էլեկտրական դիմադրության հնարավոր 

փոփոխությունները: Օգտագործվել է էլեկտրական պրոֆիլացման շրջանաձև 

տեղակայանք: Չափումներն իրականցվում են AЭ-72 սարքի միջոցով: Ստացված 

արդյունքները ապարների տեսակարար էլեկտրական դիմադրության (ρκ) 

փոփոխության ժամանակայի շարքի տեսքով վերլուծվում են և անջատվում անոմալ 
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ընթացք ունեցող տեղամասերը: Անոմալիաներն անջատվում են երբ ազդանշան–

աղմուկ հարաբերությունը գերազանցում է 3-ը: 

Եկրաքիմիական նախանշանները անջատվել են “Ախուրիկ” կայանի հորատանցքից 

վերցված հանքային ջրի քիմիական կազմի 5 բաղադրիչների ժամանակի ընթացքում 

քանակական փոփոխությունների հիման վրա: Ամեն օր վերցված ջրի քիմիական 

անալիզի միջոցով նախ որոշվել է բաղադրիչների(Ca, Mg, Сl, HCO3, SO4, Na+K, իոններ 

և  Eh, Ph) փոփոխման ֆոնային արժեքները, ապա անջատվել են անոմալիաներ, երբ 

դրանց արժեքները 3-ից ավել անգամ գերազացել են ֆոնային արժեքներին: Ընհանուրը, 

սկսած 1992թ., անջատվել  են թվով 6 միջնաժամկետ նաախշաններ, որոնք մտել են 

կատալոգ: 

      Իհարկե  կատալոգն  ունի  նաև  թերություններ:  Նախ, այն 

կազմված  է  համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածի  համար:  Երկրորդ,  որոշ 

անոմալ փոփոխություններ, մասնագետների կարծիքով, վաղ է համարել երկրաշարժի 

նախանշան: Երրորդ, հետազոտված ժամանակաշրջանում քիչ են ուժեղ 

երկրաշարժերը(M>5.5) և  հետևաբար նաև նախանշանները:  Սեյսմիկ կախատեսման 

հիմնական նպատակը հենց դրանցից պաշտպանվելն է: Չկա համալիր 

երկրաֆիզիկական, երկրադինամիկական և այլ մեթոդներով նախանշանների 

անջատման  մոտեցում:  Փաստորեն սա հինգ մեթոդներով սեյսմիկ միջնաժամկետ և 

կարճաժամկետ նախանշանների կազմման  առաջին 

փորձն  է  Հայաստանի  տարածքի  համար ու անխոս կազմված 

կատալոգն  ունի  զարգացման  և համալրման կարիք: 
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CATALOGUE OF MIDDLE-TERM AND SHORT-TERM GEOPHYSICAL GEODYNAMICAL 

AND GEOCHEMICAL PRECURSORS OF EARTHQUAKES OF THE TERRITORY OF 

ARMENIA WITH М>4.0. 

Aslanyan S. R., Avetisyan S. M., Gharibyan Z. V., Hovhannisyan S. R., Nazaretyan S.N., 

Sargsyan H. V., Ter-Grigoryan T. S. 

Annotation 

The catalogue of geophysical, hydro geodynamical and geochemical middle-term and short 

term precursors of earthquakes is built by retrospective analysis of the earthquakes with М>4.0 

of the territory of Armenia and adjacent regions. For that aim the data obtained from the 

observation stations of NSSP MES RA were used. The catalogue contains information on 

earthquakes, anomalies of observed parameters, intensities and durations, entrance and the 

end of the precursor, etc. 
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Սեյսմաակտիվ շրջաններում սեյսմիկ վտանգի գնահատման հիմնական 

ուղղություններից մեկը հանդիսանում է նրա քարտեզագրումը ընդհանուր, 

մանրամասն և միկրոսեյսմիկ շրջանացման տարբեր մասշտաբի և մանրամասնության 

քարտեզների տեսքով, որոնք հիմնականում իրականացվում են ուսումնասիրվող 

տարածքի սեյսմատեկտոնական շրջանացման հիմքով: Սակայն վերջինիս 

իրագործումը Հայաստանի տարածքում, ինչպես հայտնի է, շատ բարդ է, քանի որ չկա 

համընդհանուր ճանաչման արժանացած տեկտոնական կառուցվածքի սխեմա: 

Հետևաբար, ակնհայտ է, որ տվյալ իրավիճակում առաջնային դեր կարող են ստանձնել 

միայն երկրաֆիզիկական մեթոդները, որոնք թույլ կտան ուսումնասիրել տարածքի 

խորքային կառուցվածքը և առաջադրել վերջինիս կառուցվածքային մոդելըˋ խզումնա-

բեկորային քարտեզի տեսքով: 

 Կառուցվածքային մոդելի ստեղծման համար օգտագործվել են Հայաստանի 

տարածքի համար առկա գրեթե ողջ համալիր երկրաբանա-երկրաֆիզիկական 

նյութերը, որոնք պարունակել են տեղեկություններ երկրակեղևի խորքային 

կառուցվածքի, կազմի և վիճակի մասին, ինչպես նաև երկրակառուցվածքային 

տարրերի ժամանակակից ակտիվությունը բնութագրող տվյալներ (Հովհաննիսյան և 
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այլոք, 2002թ.): Նշված նյութերի համալիրից որպես հիմնական ընտրվել են եռաչափ 

տարբերակով գրավիտացիոն դաշտի քանակական վերլուծության արդյունքները, 

խորքային սեյսմիկ զոնդավորման, սեյսմոլոգիական և այլ երկրաֆիզիկական 

մեթոդներով ստացված տվյալների համալիրի հետ, որոնց համատեղ վերլուծության 

արդյունքում կազմվել են ՀՀ տարածքի երկրակեղևի շերտային կառուցվածքի 

սահմանների մակերևույթների և բեկվածքա-բլոկային կառուցվածքի 1:200 000 

մասշտաբի և 1:500 000 մասշտաբի քարտեզներ խորության երեք մակարդակի համար, 

5 կմ միջին խորության – բյուրեղային հիմքի մակերևույթի, 20 կմ միջին խորության – 

սեյսմաակտիվ շերտի հատակի մակերևույթի, 45 կմ միջին խորության – Մոհորովիչիչի 

սահմանի (վերին թիկնոց) մակերևույթի:  

Այս երեք մոդելներից, կառուցվածքա-դինամիկ մոդելի համար, որպես հիմք 

ընտրվել է երկրորդը, որը բնութագրում է երկրակեղևի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները խորությունների 13-30 կմ միջակայքում (Հովհաննիսյան 

և այլոք, 2005թ.), ինչը ելնելով մեր առջև դրված խնդրի նպատակից հիմնավորվում է 

հետևյալ կերպ. 

1. Նախ ընդունվել է սեյսմաակտիվ շերտի հասկացողությունը, որը ըստ տարածքի 

երկրաշարժերի հիպոկենտրոնների տվյալների տատանվում է նշված 

խորություններում: 

2. Այս շերտի ակտիվության մասին վկայում են նաև, խորքային սեյսմիկ 

զոնդավորման ուսումնասիրությունների հիման վրա, Ասպինձա-Արմաշ և Գյումրի-

Աթան պրոֆիլներով կազմված կառուցվածքա-արագային մոդելները, ըստ որոնց 

գոյություն ունի արագությունների բաշխման երեք մակարդակներ և միջանկյալ 

մակարդակը ընդգրկում է 12-26 կմ խորությունները: Այս մակարդակում տեղի են 

ունենում նյութի ֆիզիկական կազմի և վիճակի փոփոխություններ, որոնցից 

կախված փոփոխվում են շերտային արագությունները (Գիտա-տեխ: հաշվետ., 

1990թ. ): 

3. Այդ շերտի առկայության մասին նույնաբնույթ տեղեկություններ ստացվել են 

նաև ջերմային մոդելներով, ըստ որոնց հրաբխային տարածքներում 17-ից 23 կմ 

խորություններում գոյություն ունեն լեռնային ապարների մասնակի հալման 

շերտեր, որոնց սահմանային տիրույթներում տեղի են ունենում ջերմաառաձգական 

լարումների կուտակումներ, որոնք էլ նպաստում են միջավայրի 

ամբողջականության քայքայմանը: Նշված մակարդակից ցածր մասնակի հալման 

տիրույթները ընդարձակվում են և հետևաբար պլաստիկ ապարներում լարումների 

կուտակումներ տեղի չեն ունենում և երկրաշարժեր չեն առաջանում (Վարդանյան և 

այլոք, 1999թ.): 

Ստացված արդյունքները թույլ են տալիս ենթադրելու, որ այդ շերտերի 

մակերևույթով են կատարվում երկրակեղևի բեկորների հորիզոնական տեղաշարժերը, 

որոնք էլ իրենց հերթին բերում են երկրակեղևի լարվածադեֆորմացիոն ընդհանուր 

իրավիճակի փոփոխման, սահմանային գոտիներում առաձգական լարումների 

կուտակման և պարպման՝ երկրաշարժերի ձևով: Սեյսմատեկտոնական իրավիճակի 

այս պատկերացումներն էլ հենց հիմք են հանդիսացել, որ որպես կառուցվածքա-
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դինամիկ մոդելի ակտիվ տարրեր առանձնացվեն հարաբերական՝ 20 կմ միջին 

խորության 

 
Նկ.1 Սեյսմաակտիվ շերտի կառուցվածքադինամիկ մոդելը. 

Պայմանական նշաններ – 1-հարաբերական բարձրացած բեկորներ (20 կմ խորության նկատմամբ), 2 

– հարաբերական իջած բեկորներ (20 կմ խորության նկատմամբ), 3 – խորքային բեկվածքներ (կեղևային 

թափանցում է վերին թիկնոց), 4 – ակտիվ բեկվածքներ (ներկեղևային մինչև 20 կմ), 5- ա) լավ 

արտահայտված, բ) հավանական, 6 – ակտիվ բեկվածքներ (ըստ ակտիվ տեկտոնիկայի), 7 – 

բեկվածքներով, հորիզոնական տեղաշարժերի և բեկորների հարաբերական տեղաշարժման 

ուղղությունները (ըստ ակտիվ տեկտոնիկայի), 8 – լարումների առավելագույն կուտակման տիրույթներ 

(ըստ ժամանակակից երկրադինամիկական պարամետրերի), 9 – ռեգիոնալ լարման ազդեցության 

ուղղությունը, 10 – երկրակեղևի սեղման լարումների ուղղությունները (ըստ երկրաշարժերի օջախների 

մեխանիզմների), 11 – երկրակեղևի ընդարձակման լարումների ուղղությունը (ըստ երկրաշարժերի 

օջախների մեխանիզմների), 12 – երկրակեղևի տարեկան հորիզոնական տեղաշարժերը (ըստ GPS 

համակարգի), 13 – ծովի մակերևույթի նկատմամբ բեկորների տեղադրման խորությունների արժեքները, 

14 - բլոկների համարները: 

նկատմամբ բարձրացած և իջած բեկորներ, ինչպես նաև անջատվեն այն գոտիները՝ 

բեկվածքները, որոնք եզրագծում են 20 կմ միջին խորության նկատմամբ սեյսմաակտիվ 

շերտի հատակի հարաբերական բարձրացումները (նկ1.): Այս մոտեցմամբ մոդելում 

անջատվել են բեկվածքների համակարգեր, որոնք ըստ իրենց չափերի և երկրակեղևի 

խորքը թափանցման աստիճանի դասակարգվել են երկու կատեգորիաների: I-ին 

կատեգորիային դասվել են այն բեկվածքները, որոնք սահմանազատում են խոշոր 

տեկտոնական բեկորները - մեգաբեկորները և ունեն մինչև վերին թիկնոց թափանցման 

խորություն: II-ում ընդգրկվել են ավելի ցածր կարգի տեկտոնական բեկորները 

սահմանազատող բեկվածքները, որոնք թափանցում են մինչև սեյսմաակտիվ շերտի 
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հատակը (13-30 կմ): Այս կատեգորիայի բեկվածքները բաժանվում են երկու 

ենթատիպերի՝ տեկտոնապես ակտիվ և ոչ ակտիվ: 

 Այսպիսով Հայաստանի տարածքի երկրակեղևի վերին շերտի կառուցվածքային 

մոդելը ներկայացված է բլոկների սիստեմով, որոնց սահմանները եզրագծված են 

բեկվածքների գոտիներով, որոնցից որոշ մասը թափանցում է մինչև վերին թիկնոց 

(Հովհաննիսյան և այլոք, 2005թ.): 

Ներկայացվող մոդելում, տարածքի հարավ-արևմտյան մասում առանձնանում է իր 

չափերով ամենամեծ հարաբերական բարձրացումը-I (20 կմ խորության նկատմամբ), 

որն ունի ծովի մակարդակի նկատմամբ 13 կմ տարածման խորություն: Տարածապես 

այս բարձրացումը համընկնում է հայտնի գրավիտացիոն դաշտի Միջին Արաքսյան 

հարաբերական մաքսիմումի մեգառեգիոնալ գոտու հետ: Ըստ տեկտոնական ծագման, 

այն համապատասխանում է ուշ ալպիական ծալքավորման գոտու հետ: Բարձրացման 

եզրային մասերը՝ գոտիները, բնութագրվում են ժամանակակից տեկտոնական 

ակտիվությամբ, ինչը հաստատվում է ուժեղ երկրաշարժերի օջախների 

առկայությամբ. հարավ-արևելյան մասում Արարատյան երկրաշարժերի խմբի 

օջախները, իսկ հյուսիս-արևմտյան մասում Անի-Ախուրյանի օջախները: Իսկ ինքը 

բարձացումը տարածապես բնութագրվում է հարաբերական ավելի թույլ 

ժամանակակից երկրադինամիկ ակտիվությամբ, որը հաստատվել է երկրակեղևի 

ժամանակակից ուղղահայաց շարժումների (միջինը 2 մմ/տարի) և կրկնվող 

գրավիչափական դիտարկումների (20-30 մկգալ/ տարի) տվյալներով: Մոդելի հաջորդ 

տարրը կենտրոնական հարաբերական իջեցումն է-II, որը բնութագրվում է ծովի 

մակերևույթից տարածման 25-30 կմ խորությամբ: Նշված իջեցումը տարածապես 

համընկնում է գրավիտացիոն դաշտի հարաբերական մինիմումի Կենտրոնական 

մեգառեգիոնալ գոտու հետ, իսկ տեկտոնական ծագումով միջին ալպիական ծալքավոր 

գոտու հետ, որի բնութագրիչ առանձնահատկությունը հանդիսանում է նորագույն 

տեկտոնական շարժումների դիֆերենցվածությունը: Այստեղ ժամանակակից 

բարձրացումները արտահայտված են ռելիեֆում լեռնաշղթաների տեսքով: Իջեցումը 

բնութագրվում է բավական ինտենսիվ ժամանակակից երկրադինամիկ 

ակտիվությամբ, որը հաստատվել է դիտարկվող ժամանակակից ուղղահայաց 

շարժումների 6-8 մմ/տարի փոփոխությամբ: Դեպի հյուսիս-արևելք այս իջեցումը 

կտրուկ փոխվում է բարձրացման-III, որը տարածապես համընկնում է նաև Սևան-

Ամասիայի օֆիոլիտային գոտու հետ, որում լոկալ բարձրացումները ծովի 

մակերևույթի նկատմամբ ունեն 14-15 կմ տարածման խորություն և 20-25 կմ գոտու 

լայնություն: Այս բարձրացումը ներկայացնում է հայտնի Սևան-Ամասիայի և Փամբակ-

Սևանի խորքային բեկվածքների գոտին: Այն բնութագրվում նորագույն և 

ժամանակակից ակտիվությամբ և վերահսկում է այդ տարածաշրջանի էնդոգեն 

հրաբխականությունը և սեյսմիկությունը: Նրան են վերագրվում մի շարք ուժեղ 

երկրաշարժերի օջախներ, որոնց թվում Սպիտակի երկրաշարժի օջախը: Գոտին 

բնութագրվում է բարձր երկրադինամիկ ակտիվությամբ, որի մասին վկայում են 

երկրակեղևի ժամանակակից ուղղահայաց շարժումների տվյալները` տարեկան 8-10 

մմ-ի հասնող դիֆերենցածված ուղղահայաց շարժումներ և գրավիտացիոն դաշտի 100 
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մկգալ միջին տարեկան նույն բնույթի փոփոխություններ: Այս գոտու հյուսիս-արևելյան 

մասում առանձնանում է Դիլիջան-Ստեփանավանի իջեցումը-IV, որտեղ լոկալ 

իջեցումները հասնում են ծովի մակերևույթի նկատմամբ 24-ից 25 կմ խորության: 

Նշված իջեցման տարածքը բնութագրվում է հարաբերական հանգիստ դինամիկայով, 

որը հաստատվում է ուժեղ երկրաշարժերի օջախների բացակայությամբ և 

երկրակեղևի ժամանակակից ուղղահայաց շարժումների արագությունների և 

գրավիտացիոն դաշտի դիտարկված փոփոխությունների աննշան մեծությամբ: Նշված 

իջեցման հյուսիս-արևելյան մասում գտնվում է Ալավերդի-Իջևանի բարձրացած 

գոտին-V, որը համապատասխանում է գրավիտացիոն դաշտի հարաբերական 

մաքսիմումի նույնանուն գոտու հետ, իսկ ըստ տեկտոնական ծագման՝ վաղ-

ալպիական ծալքավորության գոտու հետ: Այս գոտու նորագույն շարժումների թույլ 

դիֆերենցիացիայով է պայմանավորված օռոգեն հրաբխականության գրեթե 

բացակայությունը և համեմատաբար թույլ սեյսմիկությունը: Նկարագրվող մոդելի 

հաջորդ կարևոր տարրերից է Զանգեզուրի բարձրացումը-VI, որը բնութագրվում է 17-

18 կմ տարածման խորությամբ և 15-20 կմ գոտու լայնքով: ՈԻնի միջօրեականին մոտ 

տարածման ձգվածություն, սկսվում է հարավից Արաքս գետից և տարածվում մինչև 

Սևանա լճի հարավ-արևելյան ափերը: Բարձրացման գոտին արևելքից և արևմուտքից 

սահմանափակված է հայտնի Խուստուփ-Գիրաթաղի և Դեբակլինի խորքային 

բեկվածքներով, որոնք և վերահսկում են տարածաշրջանի հրաբխականությունը, 

էնդոգեն միներալիզացումը և սեյսմիկությունը: Այն բնութագրվում է բացառիկ 

դիֆերենցածված նորագույն շարժումներով, որոնց ամպլիտուդան գերազանցում է 

3-3,5 կմ, ինչպես նաև ժամանակակից տեկտոնական ակտիվությամբ, որը 

հաստատվում է տասնյակից ավել ուժեղ երկրաշարժների օջախների առկայությամբ: 

Գոտու երկրադինամիկ ակտիվության մասին վկայում են նաև դիտարկված 

երկրակեղևի ժամանակակից ուղղահայաց շարժումների մեծ արագությունները 

(ավելի քան 10 մմ/տարի) և գրավիտացիոն դաշտի ոչ մակընթացային 

փոփոխությունները, որոնք գերազանցում են տարեկան 100 մկգալ-ից (Հովհաննիսյան 

և այլոք, 2005թ.): 

 Բացի վերը նշվածից, երկրակեղևի կառուցվածքա-դինամիկ եռաչափ մոդելը 

պարունակում է տեղեկություններ ժամանակակից երկրադինամիկ պարամետրերի 

ակտիվության` երկրաֆիզիկական դաշտերի փոփոխությունների, ժամանակակից 

ուղղաձիգ և հորիզոնական շարժումների (GPS) տվյալներ, ակտիվ տեկտոնիկայի 

պարամետրեր և տվյալներ լարվածա-դեֆորմացիոն վիճակի մասին` լարումների 

առավելագույն կուտակումների տիրույթների տեսքով, ինչպես նաև երկրակեղևի 

սեղմման և ընդարձակման լարումների ազդեցությունների ուղղությունները 

հարթություններով` երկրաշարժերի օջախների մեխանիզմների պարամետրերի 

վերլուծության հիման վրա (Հովհաննիսյան և այլոք, 2002թ.): 

 Այսպիսով, ստացված արդյունքները և նրանց բազմակողմանի վերլուծությունը 

թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ ներկայացված կառուցվածքա-դինամիկ մոդելը լավ է 

արտացոլում տարածքի երկրակեղևի հետերոգենությունը (շերտային 

անհամասեռությունը) և տեկտոնական զարգացումը հատկապես նորագույն և 



228 
 
 

ժամանակակից փուլերում և կարող է հանդիսանալ որպես սեյսմատեկտոնական հիմք 

սեյսմածին գոտիների անջատման և սեյսմիկ շրջանացման խնդիրների լուծման 

համար:  
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THE STRUCTURAL-DYNAMIC MODEL OF THE EARTH’S CRUST OF THE 

TERRITORY OF RA, AS THE BASIS FOR THE SEISMIC RISK MAPPING 

HOVANISYAN S.R., GASPARYAN H.S., AVDALYAN A.H. 

Based on the results of a complex interpretation of the data of the three-dimensional gravity 

model, seismology of deep seismic sounding, geothermy, geodesy, and others, a structural-

dynamic model of the earth's crust of the territory of Armenia was compiled at a scale of 1: 

200,000. The model of the structure of the earth's crust is represented as a system of blocks 

separated by fault systems. The structural features of individual blocks are characterized and 

the level of their modern dynamic activity is estimated. The represented model can be used as 

a seismotectonic basis for highlighting seismogenic zones and in the solution of seismic zoning 

problem. 
 

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՏԵԿՏՈՆԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ 

ԱՐԱԳԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԸ 

Հովհաննիսյան Ս.Ռ., Մակարյան Ա.Հ …ՀՀ ԱԻՆ <<Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն>>ՊՈԱԿ-ի հյուսիսային 

տարածաշրջանային կենտրոն (Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Գյումրի 0015, Վ. 

Սարգսյան փող. 5ա, E-mail: hovsam@mail. ru,anzhela.makaryan.1984@mail.ru): 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 Երկրաշարժերի կանխատեսման տեկտոնամագնիսական մեթոդը մշակվել է 

ավելի քան, 35 տարվա ընթացքում բազմաթիվ երկրամագնիսաչափական 

կայաններում դիտարկված տվյալների հիման վրա: Օգտագործված տվյալները 

ներկայացնում են ինչպես վիզուալ, այնպես էլ չափող սարքերի հիշողությունից 

ստացված Երկրի մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի լրիվ վեկտորի մոդուլային 



229 
 
 

արժեքները` դիտարկված յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ: Սարքերի զգայունակությունը 

կազմում է 0.01նՏլ , իսկ բացարձակ ճշտությունը   1նՏլ: 

  Հավաքված հարուստ վիճակագրական նյութը թույլ տվեց ուսումնասիրել և 

բացահայտել մինչ այդ անհայտ տեկտոնամագնիսական դաշտի բազմաթիվ 

հատկություններ, որը նպաստեց ստանալ անալիտիկ կապեր այդ դաշտի և 

երկրաշարժի օջախի պարամետրերի միջև[1]: Այդ կապերի միջոցով հնարավոր 

դարձավ օջախի կազմավորման ընթացքում գնահատել մագնիտուդի մեծությունը, 

դիտարկման կետից նրա ունեցած հեռավորությունը և երկրաշարժի օրը: Այդ 

գնահատումների իրականացումը հնարավորություն տվեց կատարել փորձնական մի 

շարք երկրաշարժերի կանխատեսումներ, որոնց թվում նաև Վանի (M=7.3; 23.10.2011)    

երկրաշարժի կանխատեսումը: 

Ներկայացվող աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ երկրաշարժերի 

կանխատեսման իրական հնարավորությունը, որի հիմքի վրա ՀՀ կառավարությունն ու 

երկրաֆիզիկական գիտական հասարակությունը պետք է առավել ուշադրության 

արժանացնեն սեյսմիկ վտանգի գնահատմանը նվիրված գիտագործնական 

աշխատանքների վրա առավել ևս, որ այն կապված չէ մեծ ֆինանսական միջոցների 

հետ:  

Երկրաշարժերի կանխատեսման տեկտոնամագնիսական դաշտի արագացման մեթոդը 

Երկրամագնիսական դաշտի բաղադրիչը կազմող տեկտոնամագնիսական 

դաշտի (TMP) անվանումն արդեն իսկ հուշում է, որ այն կապված է տեկտոնական 

լարումների հետ, որոնց փոփոխությունը` ազդելով ապարների մնացորդային 

մագնիսականության վրա, տեկտոնամագնիսական էֆեկտի առաջացման արդյունքում 

Երկրի մակերևույթին ստեղծում է լրացուցիչ մագնիսական դաշտ: Այդ դաշտն իր 

բնույթով հանդիսանում է ինդիկատոր երկրակեղևում տեկտոնական լարումների 

փոփոխությունները հայտնաբերելու համար, ինչն արդեն հայտնի էր երկրաֆիզիկա 

գիտությանը [2;3]: Տեկտոնամագնիսականության տեսությունը կառուցվել էր 

ֆիզիկայում՝ շատ հայտնի մագնիսաառաձգականության տեսության հիման վրա: 

Օգտագործելով այդ տեսությունը մեզ հաջողվեց այն դարձնել կիրառելի 

երկրաշարժերի կանխատեսման համար: Երկրաշարժերի օջախների կազմավորումը 

դեֆորմացիոն  պրոցես է, որը տեկտոնամագնիսական դաշտում առաջ է բերում այդ 

դաշտի բազմաթիվ պարամետրերի փոփոխության և այդ տեսակետից էլ 

հիմնավորվում է TMP դաշտում երկրաշարժերի տեկտոնամագնիսական 

նախանշանների տարատեսակ առատությունը: Դրանք հիմնականում 

արտահայտվում են հետևյալ գործընթացներում. 

   1.Օջախի կազմավորման սկզբնական փուլում երկրամագնիսական դաշտի 

ինդուկցիայի լրիվ վեկտորի մոդուլային արժեքների (TE)  օրական միջինները սկսում 

են աճել, որի հետևանքով դիտվում է TMP-ի աճող ամպլիտուդներով վարիացիա: 

Օջախի գոյատևման ամբողջ ընթացքում max արժեքին հասած TE-ն պահպանում է իր 
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հաստատուն արժեքը մինչև նրա վերջնափուլը, որի ժամանակ TE-ի արժեքը նվազում 

է մինչև 0-ն, ինչին հետևում է երկրաշարժի հարվածը: 

   2.TMP-ի առաջին կարգի ածանցյալի (TE-փոփոխման արագության`VT) 

ժամանակային գրաֆիկը օջախի կազմավորման սկզբից մինչև երկրաշարժը 

ձևավորվում է  VT-ի ամպլիտուդների աճող և այնուհետև նվազող փնջի տեսքով: 

Երկրաշարժը տեղի է ունենում փնջի վերջում: 

3. TMP-ի երկրորդ կարգի ածանցյալի (TE-փոփոխման արագացման`Usk) 

ժամանակային գրաֆիկը կրկնում է VT-ի վարքագիծը մեկ տարբերությամբ: Այն 

առավել զգայուն է օջախի պարամետրերի մեծությունների գնահատման, ինչպես նաև 

երկրաշարժի օրը որոշելու ժամանակ: 

4. TE դաշտի իմպուլսային բաղադրիչը ծնվում է օջախի կազմավորման սկզբնափուլում 

և վերջնափուլում: Ի տարբերություն առաջին երեք նախանշանների` իմպուլսային 

բաղադրիչը դիտվում է 100 անգամ մեծ ամպլիտուդների արժեքներով, երբեմն 

հասնելով 1000նՏլ-ի: 

   2 տիպի նախանշանի միջոցով օջախի պարամետրերի գնահատման օրինակը ցույց 

տանք M=5.0; 03.12.1999թ.-ի երկրաշարժի համար: 

    

Նկ.1 TMP դաշտի 

արագացումների 

ժամանակային գրաֆիկը: (01-

02)03.1999-ին ընդհանուր 

վարիացիայի ֆոնի վրա 

TE=47,38նՏլ մեծությամբ 

առանձնանում է M=5.0 

մագնիտուդով երկրաշարժի 

նախանշանը:  
 

  

   

 

Նշված երկրաշարժի նախանշանը TMP դաշտի արագացումների մեջ արտահայտվել է 

(01.03.-02.03)1999թ.-ն (նկ. 1): Ինչպես երևում է նկարից այդ երկրաշարժի օջախին 

համապատասխանող արագացման ամպլիտուդը կազմել է 47.38նՏլ: Օջախի 

մագնիտուդի մեծությունը հաշվում ենք հետևյալ բանաձևով` M=TE/c, որտեղ 

c=5,3նՏլ/մագ տեկտոնամագնիսական գործակիցն է: 
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Նկ.2 Նույն երկրաշարժի 

տեկտոնամագնիսական 

դաշտի ամպլիտուդների 

մեծությունների 

անկումը երկրաշարժից 

առաջ:  

 

 

 

Հարվածից առաջ TE-ի անկման փուլում սպասվող մագնիտուդի մեծությունը 

հաշվվում է հետևյալ առնչությամբ` 

M=Usk/Cu=47.38/9.47=5.0 

որտեղ` Cu=9.47 ներկայացնում է արագացումների դաշտի տեկտոնամագնիսական 

գործակիցը: 

   Արագացումների դաշտի լոկալ ազդեցությունը դիտարկման կետում որոշվում է 

նկարում ընդգծված ուղղանկյան կետերի արժեքների մոդուլային գումարի և հաշվված 

մագնիտուդի հարաբերությամբ`  

                                              Usk=|∑Usk+(∑-Usk)|:M=|12-21.23|:5.0=1.85 

Հետևաբար հիպոկենտրոնային հեռավորությունը դիտարկման կետից կլինի` 

                                              Ro=(M*59.66)/1.85=161կմ, իրականում Ro=156կմ 

    Երկրաշարժի օրը որոշելու համար օգտվում ենք այն պայմանից, որի դեպքում 

հարվածից առաջ TMP-ն ձգտում է 0-ի: Այդ ժամանակ Usk-ի դրական և բացասական 

ամպլիտուդները նույնպես ձգտում են 0-ի: 

    Նկ. 2-ում, որպես օրինակ, ներկայացված է Usk-ի դրական, նվազող 

ամպլիտուդներով երկրաշարժի օրվա որոշման ձևը: Այդ ամպլիտուդների 

միջինացումից ստացվում է b1c1 ուղիղը: a1b1c1 եռանկյունուց ստանում ենք tga=0.16: 

Կառուցված նման 0bc եռանկյունուց ստանում ենք 0c=73օր: Եթե 24.09.1999թ.-ին 

գումարենք 73 օր ապա կստանանք 03.12.1999թ.` երկրաշարժի օրը: 

Եզրակացություն 

    Այս և նման բազմաթիվ օրինակներ հաստատում են տեկտոնամագնիսական 

մեթոդով երկրաշարժերի կազմավորվող օջախների պարամետրերի գնահատման 

մեթոդի իսկությունը, ինչը հիմք է տալիս ասելու, որ երկրաշարժերի կանխատեուսմը 

ներկայացված մեթոդով իրական է:  

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1. Оганесян С. Р. Тектономагнитный метод прогноза землетрясений. Lap Lambert, 2016y. Saarbruken, p.432. 
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2. Vilson E. On the susceptibility of feebly magnetic bodies as affected by compression. Proc. Roy. Soc. Lond, A101, 445-452, 1922y. 3. Nagata T. Tectonomagnetizm; Int, Assec.,  Geomagnetizm and Aeromomia, Bull. 27, 12, 1969y. 
 

THE ACCELERATING METHOD OF THE TECTONOMAGNETIC FIELD FOR THE 

EARTHQUAKE PREDICTION 

HOVANISYAN S.R., MAKARYAN A.H. 

Using the data obtained at the stations of the Northern Seismic Service of the Ministry of 

Emergency Situations of the Republic of Armenia, a tectonometric method for predicting 

earthquakes was developed and completed. In connection with this physical basis, the theory 

of magnetic resonance, known in physics, became known. The method was tested for a wide 

range of earthquakes and is now justified. 
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Ներածություն Հայաստանի Հանրապետության քաղցրահամ ջրերի ձևավորման 

հիմնական տարածաշրջաններից  մեկը Արագած լեռան զանգվածն է: Չնայած 

զանգվածի տարածքում կատարված գիտաարտադրական աշխատանքների զգալի 

ծավալին, առանձին տարածքների շատ խնդիրներ մնում են չլուծված  և կարիք ունեն 

լրացուցիչ ուսումնասիրությունների: Դրանք են՝ ստորերկրյա կենտրոնացված 

հոսքերի (հնահուների) և նրանց տարածական դիրքի հայտնաբերում, հոսքերի 

շարժման հիմնական ուղղությունների և ծախսերի որոշում, ժամանակակից և հին 

(թաղված) ջրբաժանների կապը և վերջապես՝ առաջարկվող նոր ջրառների, ինչպես 

նաև գործող ջրառներից ջրաղբյուրների վրա լրացուցիչ ելք ստանալու ազդեցության 

գնահատում(Аветисян  В.А., 1956 ):  

Մեր կողմից կատարվել են գիտահետազոտական նոր ուսումնասիրություններ 

երկրաֆիզիկական մեթոդներով` հիմնականում ուղղաձիգ էլեկտրական 

զոնդավորման (ՈՒԷԶ) մեթոդով: Հաշվի առնելով այդ ուսումնասիրոթյունների 

արդյունքները վերամշակվել և ընդհանրացվել են նախկինում կատարված 

ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական և ջրաբանական  նյութեի տվյալները: 

Դաշտային աշխատանքների հիմնական ծավալը կազմել են երկրաֆիզիկական 

ուսումնասիությունները: Նկատի ունենալով տեղանքի ջրաերկրաբանական 

կառուցվածքի հատկությունները` տարածքի պալեոռելեֆի քարտեզագրման համար 

երկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունները կատարվել են 

էլեկտրահետախուզության (ՈՒԷԶ) մեթոդով: 
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Դաշտային պայմաններում չափված  ρթ=f(h) կորերը բնութագրում են 

ապարների էլեկտրական դիմադրությունների փոփոխությունն ըստ խորության: 

Դաշտային գրաֆիկների քանակական մշակումը հատուկ տեսական կորերի 

օգնությամբ հնարավորություն տվեց որոշելու ապարների տարածական բաշխումը և 

մասնավորապես ջրամերժ շերտի խորությունը և ռելիեֆի կառուցվածքը (Геология 

Армянской ССР Геофизика, 1974): 

Կախված ուսումնասիրությունների նախնական արդյունքներից՝ կատարվել են 

նաև աշխատանքներ լեռնազանգվածում հրաբխային ապարների 

ճեղքավորվածության գոտիների գլխավոր ուղղությունների և ջրահոսքերի 

տարածման սահմանների ճշգրտման ուղղությամբ (Геология Армянской ССР. 

Гидрогеология, 1974):  

Ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրման ջրաերկրաֆիզիկական մեթոդները: 

Հրաբխային կառույցների ստորերկրյա ջրերի հետազոտման ժամանակ 

ջրաերկրաֆիզիկական մեթոդները բնութագրվում են իրենց ուղեկցող 

աշխատանքներով։ Ստորերկրյա ջրերի հետազոտման ժամանակ լուծվող խնդիրներն 

ըստ ջրաերկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառելիության բաժանվում են հետևյալ 

խմբերի ՝ 

 լավատակ ռեգիոնալ ջրամերժ շերտի ռելիեֆի քարտեզագրման և խորքային 

հոսքերի տարածման ուսումնասիրում, 

 միջլավային ջրային հոսքերի հետախուզում, 

  լավային ապարների ջրաֆիզիկական հատկությունների գնահատում, 

 լեռնային ջրամբարների ֆիլտրացիոն հոսքերի ուսումնասիրություն, 

 հրաբխային մարզերում ջրաերկրաբանական պայմանների դետալացում 

(մանրակրկտացնում) (Гидрометеорологические исследования в Армении, 1990): 

Այս կամ այն մեթոդի, կամ համալիրի (կոմպլեքսի) ընտրման հարցում պետք է 

որոշակի պատկերացում ունենալ հետազոտման օբյեկտի վերաբերյալ։ Հրաբխային 

շրջաններում ըստ ջրաերկրաբանական կտրվածքի անալիզի, դիտարկենք հրաբխային 

շրջանների առանձին ֆիզիկահիդրոերկրաբանական մոդելը ՖՀԵՄ-ը   (նկ. 1.), հաշվի 

առնելով սնման մարզերի ապարների պետրոֆիզիկական հատկանիշները: 

 Մոդել ՖՀԵՄ-1. բնութագրում է հրաբխային կառույցի արտաքին սնման մարզը։ 

Դրանք բարձր լեռնային ջրբաժանային շրջաններն են, որտեղ գործնականորեն 

բացակայում են ջրաբեր առաջացումները և այդ պատճառով էլ մթնոլորտային 

տեղումների զգալի մասը և կոնդենսացիոն խոնավությունը ճեղքավորված և 

ծակոտկեն լավաների միջով անցնում է խորքը՝ ձևավորելով խորքային հոսք։ Այսպիսի 

մակերեսների ուսումնասիրման համար նպատակահարմար է կիրառել 

ջրաերկրաֆիզիկական, ջրաֆիզիկական և հնաերկրամորֆոլոգիական մեթոդները։ 

Մոդել ՖՀԵՄ-2. բնութագրում է միջլեռնային և նախալեռնային շրջանները և 

ջրաերկրաբանական տեսանկյունից իրենից ներկայացնում է ստորերկրյա ջրերի 

հոսքի  

մարզ։ Մոդել ՖՀԵՄ- 3. բնութագրում է ստորերկրյա ջրերի բեռնաթափման մարզերը։ 

Դրանք սովորաբար միջլեռնային գոգահովիտներն են, որոնց լիթոլոգիական 

կտրվածքը բարդ է, վերլավային ապարներն ունեն համեմատաբար մեծ հզորություն 

(երբեմն մինչև մի քանի հարյուր մետր) և կազմված են մեկ կամ մի քանի ջրատար 
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շերտերից։ Ջրաերկրաբանական հետազոտություններն իրականացվում են՝ նպատակ 

ունենալով պարզելու ռեգիոնալ ջրակայուն շերտի կառուցվածքը և ջրատար 

հորիզոնների ջրաֆիզիկական հատկությունները։ Կտրվածքի պետրոֆիզիկական 

անալիզը ցույց է տալիս, որ որպես դոմինանտ ֆիզիկական հատկություններ, 

հանդիսանում են ապարների էլէկտրական հատկությունները։ Վերջիններիս 

փոփոխությունները կախված են տարածքի ստրուկտուր-տեքստուրային և 

ջրադինամիկական առանձնահատկություններից և լավայի պետրոֆիզիկական 

կազմից։ Լավային ապար առաջացնող  հիմնական միներալներն ունեն մեծ 

դիմադրություն ( >106Օհմ.մ)։ Լավային ապարների դիմադրությունը առաջին հերթին 

կախված է ապարի միավոր ծավալում պարունակող ջրի քանակությունից և նրա  

տեսակարար էլեկտրական դիմադրությունից՝   (Минасян Р.С., Варданян В.П., 2003):  

Ուսումնասիրությունների արդյունքները: Հաշվի առնելով նախկինում կատարված 

ուսումնասիրությունների արդյունքների վերամշակումը և մեր կողմից իրականացված 

էլեկտրահետախուզական (ՈՒԷԶ) մեթոդի 5000-ից ավելի դաշտային կորերի 

մեկնաբանումը, Արագածի լեռնազանգվածի ամբողջ տարածքում առանձնացրել ենք 

ջրաթափանց շերտերի ընդհանուր հզորությունը: ՈՒԷԶ մեթոդի տվյալների հետ 

մեկտեղ, օգտագործելով տարածքում փորված մոտավորապես 100-ից ավել 

հորատանցքերի տվյալները, որոշել ենք ռեգիոնալ ջրամերժ շերտի (պալեոռելիեֆի) 

խորությունը: ՈՒԷԶ մեթոդի բոլոր կետերի մոտ հաշվելով ռեգիոնալ ջրամերժ շերտի 

(պալեոռելիեֆի) բացարձակ բարձրությունների արժեքները (Hպ), Արագածի 

լեռնազանգվածի համար կառուցել ենք 1:50 000 մասշտաբի պալեոռելեֆի քարտեզը 

(նկ.2) (Минасян Р.С., Варданян В.П., 2003): 

 

 

 

 

 

Նկ. 1. Հրաբխային կառույցի 

ՖՀԵՄ-ի սխեմա (Минасян 

Р.С., Варданян В.П., 2003) 
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Նկ. 2 Արագածի լեռնազանգվածի ռեգիոնալ 

ջրամերժ ռելիեֆի քարտեզ  

 

 

1. Ռեգիոնալ ջրամերժ ռելիեֆի իզոգծերը բացարձակ նիշերում (մետրերով),   

 ստորերկրյա ջրերի կենտրոնացված շարժման հիմնական ուղիները (պալեոհովիտներ), 3. 

ժամանակակից մակերեսային ջրբաժան, 4. ռեգիոնալ թաղված ջրբաժան, 5. թաղված 

(ջրհավաք) ավազան, 6. ջրամեժ ապարների ենթալավային կոնտակտ, 7.  աղբյուրներ (Минасян 

Р.С., Варданян В.П., 2003) 

Այդ քարտեզի վրա`  

1) որոշվել են այն տեղամասերը, որոնք ջրաերկրաբանական տեսակետից 

հեռանկարային են ստորերկրյա կենտրոնացված հոսքեր  որոնելու նպատակով: 

2) հնարավոր է դարձել ճշտելու ուսումնասիրվող տարածքի խորքային հոսքի 

բաշխումը: 

3) որոշվել է լեռնազանգվածի ուսումնասիրվող ջրավազանների ժամանակակից  և հին 

(թաղված) ջրբաժանների կապը, որն անհրաժեշտ է ջրային հաշվեկշռի բաղադրիչների 

ճշտման համար (Варданян В.П, 2002): 

Եզրակացություն: Արագածի լեռնազանգվածի ռեգիոնալ ճեղքավոր գոտիների, 

ստորերկրյա ջրահոսքերի, նրանց տարածական բաշխման, ապարների 

ջրաֆիզիկական և պետրոֆիզիկական հատկությունների և այլ 

ուսումնասիրությունների արդյունքում արել ենք հետևյալ եզրակացությունները` 

1. Կազմվել է տեղանքի երկրաբանական կտրվածքը և ֆիզիկոհիդրոերկրաբանական 

մոդելը (ՖՀԵՄ): 

2. Ուսումնասիրվել են լեռնազանգվածի ստորերկրյա ջրերի ձևավորման և շարժման 

ջրադինամիկական պայմանները։ 

3. Վերականգնվել է ժամանակակից և հին (թաղված) ռելիեֆների միջև եղած կապը 

ստորերկրյա հոսքի բաշխման հետազոտման ժամանակ։ 

4. Մեր կողմից կատարված աշխատանքները կարող են հետագայում օգտակար լինել  

ջրաերկրաբանական նոր փորվող հորատանցքների տեղերը ճիշտ որոշելու համար։ 
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FEATURES OF FORMATION AND MOVEMENT OF GROUNDWATERS IN 

VOLCANIC STRUCTURES ON THE BASIS OF GEOPHYSICAL DATA 

(on the example of the Aragats massif) 

V.P.Vardanyan, V.D.Andreasyan 

Summary The scientific article presents features of the formation of groundwaters movement of the Aragats massif on the basis of the methods of electrical exploration (VES) and the data of hydrogeological wells. About 5000 VES points were used in the study area and data from more than 100 hydrogeological wells were used. As a result of these studies, the map of the relief of the regional waterproof (paleorelief) was drawn on a scale of 1:50000, on which the directions of distribution of groundwaters channel (throughout the massif), the area of formation, transit and discharge of channels, the ratio of the modern and ancient (buried) watershed, etc. were picked out. As a result of the research, the physical-hydrogeological model (PHGM) of the slopes of the Aragats massif was also compiled. The carried out studies are necessary for the full calculation of the water balance of the mountain massif and for solving the problems of further water supply. 
 

МЕТОДИКА ЛИТОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ  

ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Л.В. АРУТЮНЯН   Сознавая исключительно важное значение горнодобывающей промышленности в жизни современного общества, а также необходимость обеспечения ее устойчивого развития таким образом, чтобы богатства, создаваемые сегодня горнодобывающей отраслью, оставались надежным достоянием нынешнего и будущих поколений при минимальном уровне отрицательных экологических и социальных последствий от деятельности этой отрасли. Авторы этой статьи разработали методику решения выше отмеченных задач с помощью эколого-геохимических исследований на примере гидротермальных месторождений золота.  Ключевые	 слова: антропогенные, геогенные, техногенные аномалии, зона рассеянной минерализации, первичные и вторичные ореолы химических элементов.  Результаты научно-исследовательских работ последних лет показывают, что одним из эффективных путей достижения устойчивого развития горнорудной промышленности является широкое внедрение в практику геологоразведочных работ геохимических методов поисков рудных тел и месторождений. Известно, что при этом геохимическое опробование площадей поисковых работ выполняется не только на участках выходов рудной минерализации, но и в пределах более значительной площади, где развитые в коренных породах безрудные зоны рассеянной рудной минерализации, а также окаймляющие “слепые” рудные тела 
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первичные геохимические ореолы, разрушаясь в процессе почвообразования, формируют на поверхности значительные по размерам геохимические аномалии геогенной природы [5,2].  Задача такого более широкого охвата является обнаружение слепых рудных тел, разработка которых является будущим действующих горнорудных предприятий  и положительным фактором обеспечения устойчивого развития горнорудной отрасли, поскольку при наличии инфраструктуры, созданной для разработки выходящих рудных тел, разработка слепых будет возможна. При этом, рассматриваемые геогенные аномалии наносят природе значительный ущерб, поскольку по своему существу представляют собой содержащую широкий набор химических элементов рудную минерализацию, разрушающую в зоне окисления в процессе почвообразования. Очевидно, что предложение о включении в состав поисковых геохимических работ экологического подхода не означает захвата этого направления работ у профессиoнальных экологов, а помогает им в более полном изучении процессов загрязнения окружающей среды и, что самое важное, избежать ошибок при изучении технических загрязнений, связанных с действующими горнорудными предприятиями, в частности, в пространственной дифференциации геогенных (природных) и техногенных (антропогенных) аномалий Отметим, что такая совместная работа геохимиков геологического профиля и экологов не только повышает эффективность работ по охране окружающей среды, но и способствует устойчивому развитию горнорудной промышленности, прежде всего, благодаря согласованной работе экологов и геохимиков [1,3,4]. Кроме того, затраты на совместное эколого-геохимическое изучение рудных районов по рассмотренной выше схеме будут минимальными, поскольку самая дорогая часть подобных работ – геохимическое опробование значительных территорий выполняется прежде всего для геолого-поисковых работ.  Другим фактором устойчивого развития горнорудной отрасли, безусловно, является многолетняя эффективная работа горнорудных предприятий. Как показывает опыт поисковых лет, в разработке и внедрении в производство поисковых и горнодобывающих работ методика геохимических поисков рудных месторождений, разработанных Л.В.Арутюняаном и его сотрудниками, позволяет значительно продлить эксплуатацию рудных месторождений, прежде всего, путем целенаправленного наращивания запасов руд действующих месторождений за счет открытия слабоэродированных и слепых рудных тел в пределах рудных полей и районов эксплуатируемых месторождений.  Возможность способствования устойчивому развитию горнорудного производства ниже рассматривется на примере золоторудных месторождений гидротермального генезиса. Геохимическое моделирование С.В.Григоряном многочисленных золоторудных месторождений позволило выявить контрастную вертикальную геохимическую зональность первичных ореолов, с помощью которой определяется уровень эрозионного среза геохимических аномалий.  С помощью вертикальной геохимической зональности первичных ореолов [2] по результатам геохимического опробования площади, подлежащей поискам, удается выделить следующие виды аномалий: надрудные (слепое оруденение); верхнерудные (фиксирующие слабоэродированные ореолы, верхние части которых уничтожены эрозией); среднерудные (верхняя половина которых уничтожена 
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эрозией); нижнерудные (основная часть оруденения уничтожена эрозией). Эти аномалии являются индикаторами рудных тел, заслуживающих эксплуатацию.  Вторая группа аномалий, выделенная с помощью вертикальной геохимической зональности первичных ореолов состоит из двух подгрупп: первая подгруппа представлена корневыми частями рудных тел и подрудными ореолами. Эта группа аномалий обычно является весьма обманчивой, и при оценке их часто относят к группе перспективных участков минерализации, поскольку разрушенное рудное тело образует высококонтрастные аномалии. Только геохимическая оценка уровня эрозионного среза позволяет в подобных условиях оценить бесперспективность таких участков по причине уничтожения рудных тел.  Вторая группа бесперспективных на глубину аномалий представлена зонами рассеянной рудной минерализаций (ЗРМ), широко развитыми в любом рудном поле. Разбраковка таких аномалий, образующих на поверхности значительные по размерам геогенные аномалии, весьма надежно осуществляется с помощью вертикальной геохимической зональности первичных ореолов рудных тел. ЗРМ азональны: величина мультипликативного коэффициента вертикальной геохимической зональности данного типа оруденения по вертикали варьирует незначительно и фиксирует уровень рудных тел на всем протяжении по вертикали. Эта закономерность с успехом используется на практике геохимических поисков для фиксации и исключения из числа перспективных аномалий ЗРМ, в которых промышленные концентрации основных рудных компонентов отсутствуют. Огромное практическое значение данного критерия идентификации ЗРМ станет очевидным, если учесть развитие во всех рудных полях многочисленных ЗРМ.   Ниже рассматриваются примеры практического применения вертикальной геохимической зональности для оценки геохимических аномалий золоторудной минерализации.  Пхрутское рудное поле. В результате геохимического опробования элювиально-делювиальных отложений, выполненного в пределах Пхрутского рудного поля для поисков урановых месторождений, наряду с ранее известными урановыми аномалиями впервые для данного рудного поля были выявлены также значительные по размерам аномалии золота (рис. 1), а также его элементов-спутников. Эта карта, а также карты элементов-спутников показывают, что геогенные аномалии занимают большую часть опробованной площади, подтверждая приведенное выше утверждение о значительной роли геогенных аномалий при загрязнении химическими элементами окружающей среды. При этом следует отметить, что геогенные аномалии золоторудных месторождений по размерам существенно уступают другим типам рудных месторождений. На рис. 2 показаны контуры вероятного рудного тела с содержаниями золота в штуфных пробах коренных пород, а также средний уровень эрозионного среза рудного тела. Следует, однако, иметь ввиду, что окончательную оценку уровня эрозионного среза может быть определена после разведки выявленного месторождения.  Вертикальная геохимическая зональность первичных ореолов гидротермальных золоторудных месторождений, как показывает опыт авторов, с успехом используется для поисков не только перспективных на глубину слабоэродированных и слепых рудных тел, но и для выявления и исключения из числа разведуемых на глубину выходящих на дневную поверхность глубокоэродированных рудных тел. Очевидно, что своевременное и надежное 
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решение этой проблемы тоже имеет важное значение для обеспечения устойчивого развития процессов поисков, разведки и эксплуатации рудных месторождений. Для иллюстрации справедливости этого положения ниже рассматривается опыт подобных работ, выполненных под научным руководством С.В.Григоряна на рудопроявлении Бузлук, расположенном в 30 км юго-восточнее селения Харвана (примерно в 90 км юго-восточнее пограничной станции Джульфа, Иран). 

 

 Рис. 2. Содержания золота в штуфных пробах коренных пород, в г/т 
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 Золоторудная минерализация описываемого рудопроявления обнаружена на площади развития мел-олигоценовых флишоидных пород, прорванных и измененных интрузиями и дайками гранодиорит-порфиров и порфировых диоритов. Хорошая обнаженность коренных рудоносных пород позволила поиски золоторудных месторождений вести по первичным геохимическим ореолам путем опробования коренных пород (под руководством С.В. Григоряна).   На рис. 3. приведена карта распределения золота в коренных породах на поверхности рудопроявления Бузлук, где содержания золота более 1г/т занимают значительную часть площади. Для оценки перспектив рудопроявления на глубину был использован критерий вертикальной геохимической зональности первичных ореолов золоторудных месторождений [6]: по всем четырем профилям опробования коренных пород на поверхности величины коэффициента зональности соответствовали корневым частям рудоносного интервала. На этом основании перспективы рудоносности рудопроявления на глубину были оценены отрицательно.  Несмотря на такую оценку,   Иранская  горнорудная  компания  «ДЖИМКО» решила проверить  обоснованность подобной оценки бурением двух скважин горизонтального бурения протяженностью 500-600м, поскольку на поверхности были выявлены богатые руды. Обе скважины полностью подтвердили быстрое выклинивание оруденения с глубиной  (рис. 4), подтвердив тем самым правильность геохимической оценки. Результаты этой проверки позволили компании «ДЖИМКО» исключить из стадии горнобуровых работ еще 12 аномалий, признанных в результате геохимических работ бесперспективными.  В заключение следует отметить, что рассмотренная выше методика обеспечивает весьма длительный период устойчивого развития горно-добывающей промышленности как в целом, так и конкретных предприятий в отдельности, благодаря снижению со временем бортовых содержаний промышленно-ценных элементов, когда слепые тела превращаются в выходящие на поверхность, а также расширению круга добываемых элементов вследствие усовершенствования технологий извлечения попутных компонентов. 
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    Рис. 3. Аномалии Au  на поверхности. 1.–интервалы пунктирно-бороздового опробования коренных пород; 2.–штуфное опробование; 3. – номера профилей опробования. Содержание золота: 4. – 0,3 -1 г/т; 5. – более 1г/т.     Рис. 4. Рудные тела в разрезе. 
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MINES	L.V.	HARUTYUNYAN	Summary  Understanding the exceptional significance of mining industry in the life of the modern society as well as necessity of ensuring its sustainable development in a way that the benefits produced today by the mining industry would stay as a reliable property for 
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current and future generations with minimal level of negative environmental and social consequences as result of this industry’s activities. The authors of this article developed a methodology for solving the above-mentioned issues with the help of ecological-geochemical research based on examples of geothermal gold mines.  
 

ՋՐԱՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԼԻՄԱՅԻ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 	ԲԱԺԻՆ	
ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ԹԱՓՎՈՂ ԳԵՏԵՐԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՄԻՋԻՆ 

ՏԱՍՆՕՐՅԱԿԱՅԻՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԵԼՔԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Վ․Գ Մարգարյան1, Տ․Մ․Դավթյան2, Ա.Մ. Ամրոյան3, Ս․Ա․Խուրշության4,                        

Կ.Գ.Սարսգյան5, Վ․Ա.Մաթևոսյան6 
1Երևանի պետական համալսարան, 

2-6ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և 

մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն›› 

 

Խնդրի դրվածքը։ Չափազանց մեծ է ձմեռային նվազագույն ելքերի իմացությունը՝ 

կապված ջրային էկոհամակարգերի կառավարման, ջրային ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, էկոլոգիական թողքերի սահմանման, 

ռիսկերի գնահատման, ջրատեխնիկական կառույցների նախագծման ու կառուցման և 

այլնի հետ։ Հետևաբար, նվազագույն ելքերի ուսումնասիրումը, հատկապես 

ջրակլիմայի սպասվող փոփոխությունների պայմաններում, համարվում է 

տնտեսության հեռանկարային զարգացման կարևորագույն խնդիրներից մեկը և ձեռք է 

բերում խիստ արդիականություն և հրատապություն։ Ուստի, հաշվի առնելով վերը 

նշվածը, սույն աշխատանքի նպատակն է` վերլուծել և գնահատել Սևանա լիճ թափվող 

գետերի ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն ելքերի փոփոխության 

օրինաչափությունները, հաշվարկել ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն 

ելքերի նորման, փոփոխականության (Cv) և անհամաչափության (Cs) գործակիցները:  

Նյութը և մեթոդիկան։ Առաջադրված խնդիրների լուծման համար տեսական հիմք 

են հանդիսացել համապատասխան գիտահետազոտական ուսումնասիրութ-յունները: 

Որպես ելակետային տվյալներ ուսումնասիրվող տարածքի համար օգտագործվել է ՀՀ 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և 

մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն›› ՊՈԱԿ-ի 

դիտարկումների երկար շարք ունեցող ջրաբանական դիտակետերի փաստացի 

տվյալները:  

Ինչպես հանրապետության, այնպես էլ դիտարկվող տարածքի գետերում ջրի 

նվազագույն ելք դիտվում է ամառ-աշնանային և ձմեռային սակավաջրության 
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շրջաններում: Սույն աշխատանքում միայն քննարկվել է ձմեռային միջին 

տասնօրյակային նվազագույն ելքերը Սևանա լիճ թափվող գետերի դիտակումների 

երկար շարքեր ունեցող դիտակետերի համար առանձին-առանձին: Որոշվել են 

համապատասխան պարամետրերը: 

Աշխատանքում կիրառվել են՝ մաթեմատիկա-վիճակագրական, արտարկման, 

վերլուծության, անալոգի, կոռելյացիոն մեթոդները: 

Արդյունքներ և քննարկում: Որպես կանոն, գարնանային հորդացումներից հետո 

Սևանա լճավազանի գետերում սկսվում է սակավաջրության շրջանը, որը 

շարունակվում է մինչև մարտ ամիսը [2-3]: Ըստ հոսքի ձևավորման պայմանների և 

մեծության սակավաջրության շրջանը բաժանվում է ամառ-աշնանայինի և ձմեռայինի: 

Երկու դեպքում էլ գետերի սնումը գերազանցապես ստորերկրյա է: Սակայն, ամառ-

աշնանային անձրևները հաճախ հնարավոր է խախտեն գետերի սնման ռեժիմը և 

առաջացնեն հորդացումներ: Ձմեռային սակավաջրությունը հաստատվում է 
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Ձկնագետ - դ. 

Ծովագյուղ 
82,6 2220 

1936-39, 1941-44, 1947-

2017 
0,14 1,69 0,32 0,75 

Դրախտիկ - դ. 

Դրախտիկ 
39,2 2270 

1958-63, 1972-92, 1999-

2017 
0,045 1,15 0,63 0,74 

Փամբակ - դ. Փամբակ 20,4 2540 
1947-50, 1952-53, 1955-68, 

1970-89, 1998-2017 
0,069 3,38 0,33 0,36 

Մասրիկ - դ. Ծովակ 673 2310 1953-2017 2,33 3,46 0,22 -0,23 

Կարճաղբյուր - դ. 

Կարճաղբյուր 
116 2650 

1952-63, 1965-94, 1998-

2017 
0,84 7,24 0,24 -0,47 

Վարդենիս - դ. 

Վարդենիկ 
117 2760 

1935-38, 1940-43, 1945-46, 

1949-94, 1998-2017 
0,49 4,19 0,39 -0,23 

Մարտունի - դ. 

Գեղհովիտ 
84,5 2760 1963-2017 0,64 7,57 0,19 1,03 

Արգիճի - դ. Գետաշեն 366 2470 1935-2017 1,96 5,36 0,25 0,37 

Ծաղկաշեն - դ. 

Վաղաշեն 
92,4 - 1971-99, 2004-2017 0,47 5,09 0,28 -0,24 

Լիճք - դ. Լիճք 33,0 2060 
1960-62, 1976-94, 1998-

2017 
1,51 45,8 0,38 0,50 

Բախտակ - դ. Ծակքար 144 2570 1951-2017 0,12 0,83 0,61 0,80 

Գավառագետ - դ. 

Նորատուս 
467 2430 

1936-44, 1947-48, 1950,  

1952-92, 1998-2017 
2,63 5,63 0,14 0,21 
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դեկտեմբեր-փետրվար ամիսներին, իսկ 10-օրյա նվազագույն հոսքը` փետրվարի 

կեսերին:  

Աղյուսակ 1 

Սևանա լճավազանի գետերի ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն ելքերը  

Լճավազանի գետերի նվազագույն հոսքը ձևավորվում է լեռնային բարդ ռելիեֆի և 

երկրաբանական կառուցվածքի, կլիմայական պայմանների հակադրությունների և մի 

շարք այլ բնական գործոնների պայմաններում: Վերջիններիս ազդեցությունն իր 

արտացոլումն է գտել լճավազանի գետերի ձմեռային սակավաջուր շրջանի 

նվազագույն տասնօրյակային հոսքի անհամաչափ տարածական բաշխման մեջ: 

Այսպես, ուսումնասիրվող տարածքում ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն 

ելքը փոփոխվում է 0,045-2,63 մ3/վրկ  սահմաններում (աղյ. 1): Նվազագույն ելքի 

համեմատաբար փոքր արժեքները պայմանավորված են տարվա ցուրտ շրջանում 

լճավազանում կայուն ձնածածկույթի ձևավորմամբ, գետերի առանձին հատվածների 

սառցակալմամբ: Համեմատաբար մեծ արժեքներ գրանցվում են Գավառագետ և 

Մասրիկ գետերում: 

Որպես կանոն, ըստ բարձրության աճում է նվազագույն հոսքի մոդուլը: Այն 

տատանվում է բավական մեծ սահմաններում. 0,83 լ/վրկ կմ2–ից (գ. Բախտակ - դ. 

Ծակքար) մինչև 45,7 լ/վրկ կմ2 (գ. Լիճք -դ. Լիճք):  

Նվազագույն հոսքը, ընդհանրապես, քիչ է ենթարկվում փոփոխության [1, 4-6]: 

Այսպես, ուսումնասիրվող տարածքում ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն 

ելքի վարիացիայի գործակիցը փոփոխվում է 0,14-0,63-ի սահմաններում: Նրա միջին 

արժեքը ամբողջ լճավազանի համար կազմում է 0,33: Պետք է նշել, որ վարիացիայի 

համեմատաբար մեծ գործակիցներ դիտվում են այն գետերում, որոնք առանձնանում 

են ստորերկրյա սնման մեծ անհամաչափությամբ, իսկ փոքրերը՝ այն գետերում, որոնք 

ունեն ստորերկրյա կայուն սնում:  

Ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն ելքերի անհամաչափության 

գործակիցը փոփոխվում է -0,53 - 1,03-ի սահմաններում:  
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 Ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն ելքերի փոփոխության 

դինամիկան Արգիճի և Մարտունի գետերում 

Գ. Արգիճի - դ. Գետաշեն
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Կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ Սևանա լիճ թափվող 

գետերի մեծ մասի մոտ դիտվում է ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն 

ելքերի աճման միտում (նկ․ 1ա)։ Բացառություն են կազմում Գավառագետ, Մասրիկ, 

Մարտունի, Բախտակ և Լիճք գետերը, որոնք ունեն նվազման միտում (նկ․ 1բ): 

Այսպիսով ավազանում դիտվում է և աճի և նվազման միտում, ինչը պահանջում է 

մանրամասն ուսումնասիրություններ և միաժամանակ հանդիսանում է հետագա 

ուսումնասիրման առարկա:  

Այսպիսով, ամփոփելով հոդվածը կարող ենք նշել, որ 

 Սևանա լիճ թափվող գետերի ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն 

ելքերը տատանվում են 0,045-2,63 մ3/վրկ սահմաններում: Համեմատաբար մեծ 

արժեքներ գրանցվում են Գավառագետ և Մասրիկ գետերում, իսկ փոքր արժեքներ՝ 

Դրախտիկ, Փամբակ և Բախտակ գետերում: 
 ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն հոսքի վարիացիայի գործակիցը 

տատանվում է 0,14-0,63 սահմաններում: Վարիացիայի գործակցի միջին արժեքը 

ամբողջ լճավազանի համար կազմում է 0,33: Վարիացիայի գործակցի փոքր արժեքներ 

դիտվում են այն գետերի մոտ, որոնք ունեն ստորերկրյա կայուն սնում և, հակառակը:  
 ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն ելքի անհամաչափության 

գործակիցը փոփոխվում է -0,53 - 1,03:  
 Սևանա լիճ թափվող գետերի մեծ մասի համար դիտվում է ձմեռային միջին 

տասնօրյակային նվազագույն ելքերի աճման միտում: Բացառություն են կազմում 

Գավառագետ, Մասրիկ, Մարտունի, Բախտակ և Լիճք գետերը: 
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ANALYSIS AND ASSESSMENT OF CHANGES IN THE WINTER MINIMUM  
MEAN DECADAL WATER FLOW IN THE TRIBUTARIES OF LAKE SEVAN 

1Margaryan V.G., 2Davtyan T.M., 3Amroyan A.M., 4Churshudyan S.A.,  
5Sargsyan K.G., 6Matevosyan V.A. 

In the work the winter average-decade minimum outlays of the inflows of Lake Sevan for 
posts with a long series of observations, separately, were discussed. The norm of winter mean-
decade minimum expenditures of the river basin of the lake, coefficients of variability (Cv) and 
asymmetry (Cs) are calculated. 
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Ներածություն 

Հանրապետության տարածքը շնորհիվ իր աշխարհագրական դիրքի, տարվա 

ընթացքում ստանում է զգալի քանակությամբ արևային էներգիա, սակայն տարվա մեջ 

մթնոլորտային տեղումների խիստ անհավասարաչափ բաշխվածությունը և 

վեգետացիայի ընթացքում մթնոլորտային տեղումների նվազ քանակը, մշակաբույսերի 

բնական խոնավաապահովվածությունը դարձնում են ռիսկային և խոցելի: 

Հանրապետության մակերևութային հոսքի ոչ բավարար կարգավորումը, ոռոգման 

համակարգերից տեղի ունեցող ջրի զգալի կորուստները, ջրման տեխնիկայի 

անբավարար հագեցվածությունը, հատկապես կլիմայի գլոբալ փոփոխության 

պայմաններում, ոռոգելի երկրագործության համակարգը դարձնում է տնտեսապես ոչ 

արդյունավետ (Եղիազարյան, Ղազարյան, Սանոյան 2014): Հետևաբար կլիմայի 

փոփոխության պայմաններում  մշակաբույսերի ջրաապահովվածության 

խոցելիության գնահատման, ոռոգման նորագույն համակարգերի և տեխնոլոգիաների 

նախագծման և ներդրման, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ջրի պահանջի 

որոշման և դրանց փոփոխման օրինաչափությունների բացահայտումը արդիական է և 

բխում է Հանրապետության գյուղատնտեսության կայուն զարգացման 

ռազմավարական նպատակներից և խնդիրներից (Եղիազարյան, Սաֆարյան 2015): 

Հետազոտությունների կատարման համար ձևակերպվել և լուծվել են հետևյալ 

գործողությունները.   

 ագրոկլիմայական տվյալների հավաքագրում և մշակում 
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 գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոկլիմայական շրջանացում 

ոռոգման առանձնահատկություններից ելնելով,  

 5 ; 25 ; 50 ; 75 և 95 % հաշվարկային ապահովվածությունների համար, 

կատարվել է մշակաբույսերի խոնավաապահովվածւթյան սահմանում, 

  սահմանվել է մշակաբույսերի առավելագույն և հաշվարկային ջրի պահանջը 5 ; 25 ; 50 ; 75 և 95 % հաշվարկային ապահովվածությունների դեպքում, կլիմայի 

փոփոխության պայմաններում: 
Հետազոտության մեթոդիկան: Հետազոտությունների համար հիմք են հանդիսացել 

հանրապետության 23 հիդրոօդերևութաբանական կայանների բազմատարյա միջին 

ցուցանիշները, 1965-2015թթ. ժամանակահատվածի համար: Հետազոտությունների 

իրականացման համար ընդումվել է հետևյալ հաշվարկային մոդելը, որը իր մեջ 

ներառում է հողատիպը, ստորերկրյա ջրերի տեղադրման խորությունը, հողատիպը, 

մշակաբույսի տեսակը, ագրոկլիմայական և ագրոտեխնիկական պայմանները: 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ջրի պահանջի որոշման համար, որպես 

ելակետային տվյալներ հանդիսացել են օդերևութաբանական բազմատարյա միջին 

ցուցանիշները, այդ թվում մթնոլորտային տեղումները, օդի առավելագույն և 

նվազագույն ջերմաստիճանները, օդի առավելագույ և նվազագույն հարաբերական 

խոնավությունը, արևաշող օրերի թիվը, քամու արագությունը, ուղղությունը, կայանի 

աշխարհագրական կոորդինատները, ծովի մակերևույթից ունեցած բարձրությունը 

(Գևորյան, Գրիգորյան, Եղիազարյան, Ավետյան 2012):  

 

Նկ.1. Մշակաբույսերի գործակցի 

դինամիկան կախված զարգացման 

փուլից:1-Ցածրաճբանջարեղեն,գազար, 

կաղամբ, ծաղկակաղամբ, սխտոր, 

սալաթ, սոխ, սպանաղ, բողկ,2-Սմբուկ, 3-

Քաղցր տաքդեղ,4-Լոլիկ, 5- Վարունգ,6-

Դդում: 

Նկ.2. Մշակաբույսերի գործակցի 

դինամիկան կախված զարգացման 

փուլից:1-Գարնանանացան ցորեն 2-

Աշնանացան ցորեն, 3-Եգիպտացորեն,4-

Առվույտ, 5-Արոտավայր: 
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Նկ.3. Մշակաբույսերի գործակցի 

դինամիկան կախված զարգացման 

փուլից: 

1-Խոտհարք,2- Խաղող,3- Խնձոր, 4- 

Ծիրան, 5-Դեղձ: 

 

Kcini, Kcmaid, Kcend – համապատասխանաբար մշակաբույսերի գործակիցներն են 

բույսերի զարգացման սկզբնական, միջին և ավարտական փուլում: Յուրաքանչյուր 

ոռոգման գոտու համար հաշվարկային էվապոտրանսպիրացիան որոշվել են Պենման-

Մոնթեյթի բանաձևով: Համաձայն որի առավելագույն հաշվարկային 

էվապոտրանսպիրացիան հաշվարկվել է հետևյալ բանաձևով. 

                              (1) 

որտեղ` -նառավելագույն հաշվարկային Էվապոտրանսպիրացիան է, մմ/օր, 

մշակաբույսի մակերևույթին ռադիացիան է, –ն հողի մակերեսից անդրադարձած 

ռադիացիան է, –ն օդի ջերմաստիճանը 2 մ բարձրության վրա, - ը քամու 

արագությունը 2մ բարձրության վրա, -ը հագեցած գոլորշիների ճնշումը, -ն 

գոլորշիների փաստացի ճնշումը,  -ն անկյունային գործակիցն է, -ֆիզիկական 

հաստատուն: Մշակաբույսի առավելագույն ջրի սպառման մեծությունը հաշվարկվել է 

հետևյալ կերպ. 

                                                  (2) 

Որտեղ՝ -նմշակաբույսի գործակիցն, որի մեծությունը կախված է զարգացման 

փուլից /նկ.1-3/: 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ջրի պահանջի որոշումը կատարվել է ըստ 

հանրապետության տարածքի ոգոգման ագկրոկլիմայական շրջանացման, համաձայն 

որի ոռոգման ջրի պահանջի որոշման տեսանկյունից այն խմբավորվել է 6 գոտու, 16 

ենթագոտու:  

Արդյունքները և վերլուծություն 

Կատարված հետազոտությունների հիման վրա ձևակերպվել են հետևյալ 

արդյունքները: Մշակաբույսերի աավելագույն ջրասպառման  և 

𝐾_𝑐
𝐾𝑐𝑖𝑛𝑖

𝐾𝑐𝑚𝑎𝑖𝑑 𝐾𝑐𝑒𝑛𝑑
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մթնոլորտային տեղումների  սցենարի պայմաններում, 5, 25, 50, 75, 95%  

ապահովվածությունների համար մշակաբույսերի ջրի պահանջ և ջրաղբյուրից 

լրացուցիչ ջրառը բերված են հետևյալ աղյուսակում: 

Ոռոգման գոտի Բարձրությունը ծովի 

մակերևույթից, մ 

Մշակաբույսերի լրացուցիչ 

(առավելագույն) 

ջրասպառումը, մ3/հա 

Լրացուցիչ 

ջրառը, մ3/հա 

Արարատյան 

գոգահովիտ 

900-950 730-900 1050-1290 

950-1400 700-1840 1000-2050 

700-2450 880-2650 

Շիրակ 920-1220 1310-1750 

860-1240 1270-1820 

Սևանի ավազան 508-770 730-1100 

 580-760 840-1080 

Հյուսիս արևելյան 710-890 1020-1280 

620-910 840-1300 

Լոռի-Փամբակ  1150-1380 1640-1970  1150-1380 1640-1970 
Վայոց Ձոր  210-650 290-930 

Եզրակացություն 

Աշխատանքում կատարվել է հանրապետության ոռոգման տարբեր ագրոկլիմայական 

գոտիներում մշակաբույսերի ջրի պահանջի գնահատում կլմայի փոփոխության 

արդյունքում օդի միջին ջերմաստիճանի 20C բարձրացման և մթնոլորտային տեղումների 

10% -ի նվազեցման պայմաններում: Սահմանվել են, ըստ ագրոկլիմայական գոտիների և 

մշակաբույսերի, ոռոգման նպատակով լրացուցիչ ջրառի մեծությունները: Պարզվել է, որ 

կլիմայի փոփոխության պայմաններում մշակաբույսերի առավելագույն ջրասպառումը 

կավելանա 78,4-120 մմ-ով, լրացուցիչ ջրառը կկազմի 300-350 մլն մ3: 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Եղիազարյան Գ.Մ., Ղազարյան Ս.Մ., Սանոյան Ս.Վ. Մելիորացիա: Երևան, 2014թ., 380 էջ: 

2. Yeghiazaryan G.M., Yeghiazaryan A. G., Safaryan S. V. ,"The Ways of Increasing Efficiency of 

Crop irrigation Management with the Help of Automatic Weather Stations and ET Gages." 

International Journal of Sciences:Basic and Applied Research(IJSBAR) , Volume 20, No 1, pp 266-

272 , 2015 , published language – English. 

3. Gevorgyan  H. Grigoryan V, Yeghiazaryan G.M.,  Avetyan N. Impact of  climate change of  the 

actual crop evapotranspiration of the republic of Armenia. THIRD INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONGRESS,PROCEEDINGS , VOLUME YII,50 aniversary technical univeresity of  

VARNA, 04-06 october, 2012, BULGARIA, p. 211-221.Third International Scientific Congress 

2012,4-6 October, Varna Bulgaria, ISBN 978-954-20-0551-3. 

 



250 
 
 

REGULARITY OF CHANGES IN CROP WATER CONSUMPTION IN A CHANGING 

CLIMATE 

G.M. Yeghiazaryan 

National Agrarian University of Armenia 

The paper studies and establishes the dynamics of changes in water consumption of 

agricultural crops during climate change in different agro-climatic conditions of the Republic 

of Armenia. The calculations were carried out under the scenario when the air temperature 

rises by 20 °C and the precipitation decreases by 10%. Under these conditions, an additional 

amount of water intake is calculated to ensure optimal irrigation of the cultures.  

 

SOIL VARIABILITY AND SOIL EROSION ON THE SOUTH-EASTERN 

SLOPES OF MT. ARAGATS 

Kolja Thestorf*a, Hilmar Schrödera, Trahel Vardanianb,  Hrachuhi Galstyanb 
a	Geographisches	Institut,	Humboldt‐Universität	zu	Berlin,	Germany	

b	Faculty	of	Geography	and	Geology,	Yerevan	State	University,	Armenian	
Introduction	
The central Armenian highland is one of the oldest permanently settled and 

agriculturally used regions in the world going back at least to the Early Bronze Age Kura-Araxes 

culture around 3400 BC [7]. Intensification and mechanisation of agriculture under the Soviet 

Union government and larger, the collective farms ("kolchosis" or "sovkhozis"), had a huge 

impact on pedogenesis and hydrology. The geopolitical situation in Armenia after one major 

earthquake in 1988, the disintegration of the Soviet Union and the upcoming Nagorno-

Karabakh conflict with Azerbaijan since 1988 was rather confusing, leading to abandoned 

villages, industrial areas, fields and pastures. 

Nowadays, soil degradation on pastures due to overgrazing and agricultural land use is 

one major threat to the environment in Armenia [9]. Especially in mountainous regions 

consequences of grazing and mismanagement can have a huge influence on erosional processes 

and causing degradation through landslides, mud flows or wind erosion. In semi-arid regions 

such as the central Armenian highland and Araks valley, degradation of soils can occur in 

various forms. On the one hand there is soil compaction due to cattle grazing and / or 

inappropriate land use management [2], but the use of heavy machines on agricultural land 

leads to negative effects on soil, too. By 2002, 81,9 % of the soils of the Republic of Armenia 

(RA) were influenced by various forms of degradation [9]. On the slopes of Mt Aragats 

overgrazing was and still is the main reason for erosion and soil degradation as the semi-

nomadic lifestyle is still active. Many villagers in this region live from subsistence farming 

keeping cattle, goats and sheep [8]. 

Aim of the study was either to collect primary data that show the influence of the 

intensification of agriculture and pasture on soils of semi-arid landscapes and to designate 

particularly endangered areas to avoid further degradation. Therefore, we examined degraded 

soils on the southern slopes of Mt Aragats especially on the impact of soil erosion on soil 
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formation processes. This abstract shows the results of one out of three study areas that have 

been investigated since 2016. 

Study area 

RA covers an area of 29.800 km². About 70 % of Armenia can be regarded as mountainous 

and 90 % of the state are in an altitude of more than 1000 metres a.s.l. Our study area (Fig. 1) is 

located in the Aragatsotn region which covers an area of 2756 km² [12] and spreads across the 

southern to southeastern flanks of Mt Aragats. Mt Aragats itself is the highest peak of the 

Republic of Armenia reaching 4090 metres a.s.l. 

Geology 

Our study area was located on the south-eastern slopes of Mt Aragats, an extinct 

stratovolcano that erupted in four phases during the Tertiary and Quaternary period [5]. Rocks 

of the first and last eruptive stage cannot be found in the study area. The second phase, dated 

between 0.97 ± 0.09 and 0.89 ± 0.08 Ma BP, was the main volcanic phase at Mt Aragats. Rocks 

of this period occur in the central crater as well as on periphery volcanoes on northern, south-

western and south-eastern slopes. Common parent rock material consists of basalt-andesites, 

andesites and pumice tuffs on the plateaus as well as undifferentiated volcanic rocks (basalt-

andesites, andesites, dacites, pyroclastic rocks) in the deeply incised valley of Amberd river and 

its slopes. Subsequent volcanism of the third phase (0.74 ± 0.08 - 0.68 ± 0.07 Ma BP) left similar 

rocks and has been found around the central crater. These rocks are basic to acidic which is 

nowadays reflected in the state of soil acidity. Volcanism of the last phase can be found only to 

the east and west of our study area [3]. 

 
Fig.	1:	Map	section	from	the	topographic	map	showing	the	study	area,	red	dots:	location	of	profiles	

Climate 
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The climatic conditions in the Republic of Armenia are diverse, which is due to its 

geographical position along the mountainous relief of the Lesser Caucasus range. The 

country has almost all types of climate from arid subtropical to cold high mountainous. 

Precipitation on the southern slopes of the Aragats massive is variable because of the 

different altitudes. Between 2000 and 3300 m a.s.l. there are two meteorological stations: 

Amberd (2070 m) and Aragats (3227 m). Precipitation varies from 680 mm to 900 mm which 

increases from low to high altitudes. For the southern slope of Aragats from 2000 till 3300 

m the mean temperature is approximately 2.9 °C (in Amberd is 5.4 °C and Aragats -2.5 °C) 

for the last 50 years (reference period: 1961-2012). Winter is cold, and January is the coldest 

month of winter with an average temperature of -10 °C [11]. 

Land use and Vegetation 

Central Armenia and the Armenian Highlands are one of the longest cultivated 

regions of the earth. Permanent settlements date back as far as the millennia BC. Cultivation 

of formerly unused land was intensified during Soviet Union times. As well agricultural 

areas in the Araks valley as pasture in the mountainous highlands increased pressure onto 

the landscape and the sensitive environment of the highlands. Vegetation cover on the 

slopes of Mt Aragats is rather sparse, consisting mostly of perennial grasses, shrubs or herbs. 

Woodlands account for just 5215 hectares (only the southern and southeastern slopes of the 

Aragats mountain is covered with forest, which is included in the Forestry of Aragatsotn 

region (10848 hectares)) ([13] and can be only found on a small spot north of Byurakan at 

an elevation of about 2000 m consisting mostly of oak trees. In 2017 this woodland was 

destroyed by fire. Large areas in the more elevated part (> 2500 m) are covered by block 

lavas. We could also observe, that on regularly used grazing patches just bare soil is left. 

Soils 

Soils in Armenia are distinguished into 14 soil types, 28 subtypes and 228 families, 

varieties or species, in total. They are derived from land use (e. g. mountain-meadow), 

bioclimatic-zonal (e. g. semi-desert, prairie, mountain) and (intra-)zonal classification (e. g. 

bottomland-marshy, mountainous prairie) as well as soil formation processes (e.g. 

blacksoils, chestnut soils) [4]. 

Most of the ten soil profiles were located near the road that connects the former 

meteorological station at Lake Kari with the city of Ashtarak. Soil formation on the 

southeastern slopes of Mt Aragats is generally driven by climatic factors and the relief, but 

anthropogenic influence is also evident. 

Methods 

Each soil profile was excavated up to parent rock material, described and classified 

according to the German soil classification system [1]. After laboratory analysis it was tried 

to transcript the soil type into the international soil classification system according to the 

World Reference Base for Soils (WRB) [6]. In total, 49 soil samples have been sieved with 

stainless steel sieves (< 2 mm) and analysed on common soil properties like humus content, 

calcium carbonate content (CaCO3), pH, grain size, electric conductivity (eC), cation 

exchange capacity (CEC) and base saturation (BS). For further analysis only the fine soil 

fraction was used. 

Results 
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Soil profiles were located between 2000 and 3150 m a.s.l. As a reference profile for 

untouched soils we have chosen a location in the only existing wooden patch at 2000 m 

a.s.l. 

Dominant soil types at the southern slopes of Mt Aragats are (partly eroded) Eutric Luvisols 

(Fig 2a) alternating with Regosols (Fig 2b) on surfaces with dominant erosion and accumulation. 

Subordinate we found Cambic Umbrisols (Profile A1, Fig 2c) and a Phaeozem (Profile Ar4). Most 

of the soils consist of silty clayey loam and silt loam apart from some topsoils that are composed 

of sandy loam (Profiles A1, Ar1, B4). In general, the humus content is very high (9-25 %) 

increasing with altitude. Highest values with more than 20 % of humus are located at altitudes > 

3000 m (Profiles A1-A3). At this height, snow cover and climatically driven retarded 

decomposition of humic substances leads to high humus contents. We furthermore assume, that 

at this altitude grazing is limited to a few months a year, so that pedogenesis is only slightly 

disturbed by pasture. Lowest humus contents could be measured in soils shaped by accumulation 

of colluvic material (Profiles Ar2) or bioturbation. All soil profiles are free of CaCO3. According 

to the German soil classification system [1] they are moderate to slightly acidic as pH values range 

from 4.8 to 5.7 with an outlier at Profile A2 4.2 (strongly acidic). CEC is generally high (CEC: 19-

37 cmolc/kg) due to the high amount of organic substances and clay minerals, potentially 

allophanes or chlorites. Most of the soils are rich in bases (BS > 50%) and up to 85 % of CEC can 

be explained by Ca2+ ions that stem from the parent rock material. In addition, we found out that 

some profiles show a decline of bases in the topsoil. Base-poor profiles (BS < 25 %) are located in 

gullys affected by water erosion (Profile Ar3) and on locations with probably Ca-poor parent rock 

material (Profiles A1 and A4). 

  	

Fig.	2:	a)	Profile	Ar1:	Luvisol,	b)	Profile	Ar2:	Regosol,	c)	Profile	A1:	Cambic	Umbrisol,	from	left	to	right	
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Pasture has a negative impact on soil structure. Profiles with intensive pasture have a 

highly compacted topsoil that increases the risk of soil erosion by water as infiltration is 

limited and runoff occurs at the surface [10]. This is a major threat to soils especially in the 

thawing period when runoff is high. We expect that as long as vegetation cover is thin and 

extensive pasture compresses the topsoil water erosion will occur in our study area. 
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Армения	В статье представлен анализ наблюдений проводимых на юго-восточном склоне массива г. Арагац. С целью изучения изменчивости и эрозии почв проводились 
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исследования методом почвенного профилирования, которые проводились до уступа материнской породы. Нами были составлены и проанализираваные 49 проб. Были определены сырьевые составляющие, вещественный состав, содержание карбоната кальция (CaCO3), PH, комковатость, электропроводимость (eC),  мощность замещения катионов (CEC) и базовая оснащенность  почв (BS). Для дальнейших лабораторных  исследований использовался только мелкозем. В результате исследования выявилось, что почвы достаточно деградированны и существует довольно высокая опасность эрозионных процессов.  Ключевые слова: изменчивость почвы, эрозия почвы, профили почвы, анализ, деградация. 
 

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССА 

ОДНОВРЕМЕННОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ОПАСНЫХ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Элизбарашвили Э.Ш.*)** *Грузинский Технический Университет, Институт гидрометеорологии, Тбилиси, Грузия; **Телавский Государственный университет им.Я.Гогебашвили, Телави, Грузия; email:eelizbar@hotmail.com   Введение. Опасные и стихийные метеорологические явления,  такие как экстремальные температуры, ливневые осадки, град, метель, туман, сильные и ураганные ветры и т.д., создают на территории Грузии чрезвычайные ситуации, проинося существенный материальный ущерб и, нередко,  даже человеческие жертвы (Элизбарашвили Э.Ш., Элизбарашвили М.Э., 2012; Elizbarashvili et al., 2007: 2011: 2012: 2013). В условиях глобального потепления такие явления еще более активизировались, что повлияло на экосистемы и экономику страны (Элизбарашвили, 2017; Элизбарашвили Э.Ш., Элизбарашвили М.Э. , 2005;2006; ).    Некоторые из этих явлений нередко наступают одновременно,  накладываясь друг на друга, тем самым обостряя ситуацию. Например, усиление ветра  при ливне,  туман при снегопаде, ураган при градобитии и т.д. Для снижения  негативных последствий комплекса этих явлений необходимо знание их вероятностных характеристик в данной местности.    Физический процесс возникновения независимых метеорологических явлений имеет стохастический характер, поэтому они могут быть исследованы как случайный процесс на основе известных в теории вероятностей теорем умножения и сложения вероятностей (Агекян, 1972). 
Материалы	 и	 методы	 исследования. Согласно основным положениям теории вероятностей (Агекян, 1972), вероятность осуществления комплекса независимых событий А и В, можно расчитать с помощью  теоремы умножения  вероятностей: 
																																																								Р(АВ)=Р(А)Р(В),																																																																					(1)	
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а вероятность осуществления одной из событий определяется теоремой сложения вероятностей: 
																																																Р(А+В)=Р(А)+Р(В)‐Р(АВ),																																																													(2)	где Р(А)– вероятность события А, Р(В) - вероятность события В .  Если рассмотреть полную систему совытий  Аi,	 где	 	 i=	 1,2,3,.....n,	 то, вероятность осуществления события Аi, если известно, что случилось совытие В, расчитывается в соответствии с теоремой Байеса:	
																																																								Р(Аi/В)=[Р(Аi)Р(В)]/Р(Аi)Р(В).																																											(3)			

	Р(Аi/В)	–называют условной вероятностью.  В нашем случае рассматриваются два противоположных события:  А1 -сушествование конкретного метеорологического явления (осадки, град, туман, сильные и ураганные ветры и т.д.) и  А2 -отсутствие того же явления. Сумма вероятностей этих явлений равна единице, поэтому они образуют полную систему событий. В качестве   исходных данных использованы материалы Научно-прикладного справочника (Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. , 1979).   Обсуждение	результатов.   В течении года вероятности осуществления отдельных метеорологических явлений, существенно изменяются. В качестве примера в таблице 1 представлены эмпирические вероятности возникновения некоторых, характерных для Телави, опасных и стихийных метеорологических явлений- града, тумана, сильного ветра, осадков и интенсивных осадков.  Интенсивными являются осадки, когда их суточная сумма превышает 20мм, а сильным считается ветер, когда ее скорость превышает 15 м/сек.  Таблица 1.   Эмпирические вероятности возникновения некоторых, опасных и стихийных метеорологических явлений  (%). Телави. Явление Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Град 0 0 0.07 1.3 2.7 2 0.3 0.7 0.3 0.3 0.07 0 
Туман 20 17 20 10 3 3 2 2 3 10 13 23 Сильный ветер 3 4 5 3 2 2 0.7 1 2.3 5 2.3 2.7 Осадки 10 7 10 10 10 10 10 10 7 7 10 7 
Интенсивные осадки 0.3 1.3 1.3 3 7 7 3 3 3 3 3 1.3    Из таблицы 1 следует, что наиболее вероятными явлениями для Телави являются туман и осадки, в том числе интенсивные осадки. Вероятность тумана в 
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зимние месяцы возрастает до 17-23%, что составляет 5-7 дней, а вероятность выпадения осадков в зависимости от месяца колеблется в пределах 7-10%. Вероятность вохникновения других опасных и стихийных метеорологических явлений невысока, хотя они приносят существенный ущерб.   В таблице 2 представлены вероятности наиболее опасных сочетаний явлений: осадки-туман, интенсивные осадки-сильный вегер, град-сильный ветер по месяцам года,  расчитанные по формулам (1,2,3) с использованием данных таблицы1.   Таблица 2. Вероятности наиболее опасных сочетаний метеорологических явлений (%). Телави. Месяцы Осадки-туман Интенсивные осадки- сильный ветер Град-сильный ветер  
Р(А
В)	

Р(А+
В)	

Р(А/
В)	 Р(АВ)	

Р(А+
В)	

Р(А
/В)	

Р(А
В)	

Р(А+
В)	

Р(А/
В)	1 2 28 10 0.009 3 0.3 0 3 0 2 1 12 6 0.052 5 1 0 4 0 3 2 28 10 0.065 6 1 0.0035 5 0.12 4 1 19 9 0.09 6 3 0.039 4 2 5 0.3 13 10 0.14 9 7 0.054 5 3 6 0.3 13 10 0.14 9 7 0.04 4 2 7 0.2 12 10 0.021 4 0.3 0.002 4 0.2 8 0.2 12 10 0.04 4 0.4 0.007 1 0.7 9 0.2 9 7 0.069 3 0.3 0.0069 2 0.3 10 0.6 16 6 0.15 8 3 0.015 3 0.3 11 1 22 8 0.069 5 0.3 0.0161 5 0.8 12 2 28 10 0.025 4 1 0 2 0  Из таблицы2 следует, что вероятность осуществления комплекса событий осадки-туман Р(АВ)	 в зимние месяцы, а также в начале весны и в конце осени  составляет 1-2%, а в летние месяцы уменьшается до 0.2%. Вероятность осуществления одной из событий Р(А+В) (осадки или туман) значительно больше и составляет 9-28%, максимумом в декабре, январе и марте и минимумом в сентябре. При наступившемся тумане, вероятность выпадения осадков  Р(А/В)	 	возрастает, составляя осенью и в конце зимы 6-8%,  зимой,  в конце осени и начале весны 10-20%, а за остальные месяцы-9-10%.  Из таблицы 2 следует также, что вероятности осуществления комплексов интенсивные осадки-сильный ветер  и град-сильный ветер Р(АВ)	 очень низкие. 
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Вероятности же осуществления одной из событий комплексов Р(А+В)	составляют в первом случае 3-9%, а во втором случае-1-5%. При  сильном ветре,  вероятности выпадения интенсивных осадков и града Р(А/В)	 возрастают  составляя соответственно 0.3-7%, максимумом в мае, июне и октябре,  и 0-3%, максимумом в мае. В таблице 3 представлены годовой ход вероятности сочетаний осадки-сильный ветер в рзличных физико-географических условиях Грузии : Самтредия(28м),  расположенный в центральной части  Колхидской  низменности, Тбилиси(403м), характеризующий низменные районы Восточной Грузии и   Мта-Сабуети (1242м), расположенный на климатораздельном Лихском хребте.  Таблица 3. Годовой ход вероятности сочетаний осадки-сильный ветер, % Вероятность Пункт Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Р(АВ) Самтредия 5 4 6 4 2 0.8 0.4 0.8 2 3 3 5 Тбилиси 1.6 1.6 3 2.8 3 2 1.2 0.8 1.2 1.2 0.8 1 Мта-Сабуети 21 21 23 21 21 17 15 18 18 20 18 18 
Р(А+В) Самтредия 51 48 53 48 44 41 41 38 43 44 43 51 Тбилиси 28 28 37 44 53 43 33 29 33 33 29 28 Мта-Сабуети 73 72 75 72 73 70 65 66 68 70 66 68 
Р(А/В) Самтредия 50 44 50 44 40 40 40 40 40 43 37 42 Тбилиси 23 26 30 40 50 40 30 26 30 40 26 20 Мта-Сабуети 54 54 55 50 54 57 47 46 42 48 43 47   Из таблицы 3 следует, что вероятность одновременного возникновения сильного ветра и выпадения осадков	 Р(АВ) на Колхидской низменности (Самтредия) в течении года колеблется в среднем от 0.4 до 5%, минимумом в мае и максимумом в декабре-январе, в то время, как на равнинах Восточной Грузии (Тбилиси) вероятность осуществления того же комплекса составляет 1-3%, минимумом в августе  и ноябре, а максимумом в мае. Существенно увеличивается вероятность комплекса осадки-сильный ветер на Лихском хребте (Мта-Сабуети), составляя 15-23%, минимумом в июне и максимумом в сентябре.  Вероятность наступления одной из явлений комплекса осадки-сильный ветер 
Р(А+В) на Колхидской низменности в течении года колеблется в в пределах 38-51%, минимумом в августе, и максимумом в декабре-январе,  на равнинах Восточной Грузии составляет 28-53%, минимумом в январе-феврале, и максимумом в мае, а на Лихском хребте колеблется в пределах 65-75%.  При осуществлении одной  из событий комплекса осадки-сильный ветер вероятность возникновения его второй составляющей в течении года Р(А/В) на Колхидской низменности колеблется в пределах от 37 до 50%, минимумом в ноябре июле, и максимумом в декабре-январе и марте, на равнинах Восточной Грузии вероятность соответствующего события составляет 20-40%, минимумом в декабре августе и ноябре, и максимумом в марте и мае, а на Лихском хребте  колеблется в пределах 42-55% минимумом в сентябре, максимумом в марте.    
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Заключение	       Стохастический подход позволяет исследовать физический процесс одновременного возникновения двух независимых опасных метеорологических явлений и количественно оценить условные вероятности его развития. Апробированный подход будет использован при  детальном исследовании процессов возникновения наиболее опасных метеорологических явлений в условиях Грузии. 
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ВОДНЫЙ БАЛАНС И ВОДНЫЙ РЕЖИМ РЕК ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

Фролова Н.Л., Григорьев В.Ю., Киреева М.Б. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия frolova_nl@mail.ru    
Введение. На европейской территории России (ЕТР) в последние десятилетия происходят заметные изменения в стоке рек. Его колебания зачастую представляют в виде двух условно стационарных периодов. Временем нарушения стационарности для большинства рек является 1977-1978 гг. (Водные ресурсы…, 2008; Болгов и др., 2014; Джамалов и др., 2015). Подобный выбор даты нарушения стационарности обусловлен с одной стороны результатами статистической проверки, а с другой – наблюдаемым в середине 1970-ых годов «климатическим сдвигом» (Trenberth, 1990; Полонский, Башарин, 2008), выразившимся прежде всего в интенсивном росте температуры воздуха. Изменения водного баланса речных бассейнов и водного режима рек на ЕТР проявляются по-разному в различных районах. Основная тенденция, которая характерна для большинства рек, заключается в выравнивании годового гидрографа стока. Это приводит к сокращению стока весенних месяцев, связанному с перехватом части талой воды оттепельными паводками. Одновременно с этим процессом наблюдается увеличение стока в маловодные периоды года – во время летне-осенней и зимней межени. Сокращение глубины промерзания почвы, происходящее из-за более теплых зим, приводит к увеличению питания грунтовых горизонтов. Одновременно потери стока на поверхностное задержание и испарение в течение зимнего и особенно весеннего периода увеличиваются.  Целью данной работы является анализ изменения основных составляющих водного баланса: речного стока (R), осадков (P), испарения (E) и бассейновых влагозапасов (TWS - terrestrial water storage), потенциального испарения (РЕТ) и особенностей изменения водного режима рек ЕТР.  
Материалы	 и	 методы. В работе использованы данные 416 гидрометрических постов (с суточными данными по 30), 705 метеостанций (625 из которых находятся в пределах ЕТР), включающие срочные измерения и суточные величины, данные о запасах воды в снежном покрове по 284 снегомерным маршрутам по данным ВНИИГМИ – МЦД, влажность почвы по данным ре-анализа ERA-Interim, величины бассейновых влагозапасов по данным проекта GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), находящиеся в открытом доступе в сети интернет. Гравиметрические спутники предоставляют гидрологическую и геодинамическую информацию, позволяют отслеживать последствия изменений климата. Аномалии бассейновых влагозапасов рассчитываются по изменению гравитационного поля Земли (Schmidt et al., 2008; Зотов и др., 2015, 2016). Эти данные имеют разрешение порядка 1°x1°, с временной дискретностью 1 месяц и доступны, начиная с апреля 2002 г. Ошибка данных составляет порядка 20-25 мм и убывает при увеличении площади осреднения, для крупных речных бассейнов (F > 1 млн км2) она составляет 7-10 мм. Для сравнения слоя годовых осадков за 1945-1977 гг. и 1978-2015 гг. использован 
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массив откорректированных среднемесячных осадков (Доклад…, 2015; Богданова и др., 2002), включающий, однако, лишь 163 станции. Потенциальное испарение (PET) рассчитывалось по методике, представленной в (Hargreaves, Samani, 1982). Величина испарения за многолетний период рассчитывалась как разность между слоем осадков и стока и по формуле Шрайбера (Важнов, 1976).  
Результаты.	Осадки. В целом для ЕТР за 1978 – 2015 гг. по сравнению с 1945 – 1977 г. произошел рост слоя осадков (табл. 1).  

Таблица	1.	Изменение	слоя	стока	(R),	осадков	(P),	испарения	(Е)	и	потенциального	испарения	
(PET)	за	1978–2015	гг.	по	сравнению	с	1945–1977	гг.,	%	(жирным	выделены	изменения,	

значимые	на	5%	уровне	(кроме	испарения))	

Река Площадь бассейна, тыс. км2 
Изменение, % 

Р	 РЕТ	 Е	 R	Урал* 82.3 -0.60 3.6	 -0.66 7.4 Северная Двина 350 1.9 2.7	 1.3 3.1 Печора 310 4.2 1.9 4.2 4.8 Онега 55.9 4.0 3.2	 4 4.3 Мезень 56.4 ‐6.6	 1.5 -4.0 -3.8 Нева 280 5.2	 2.2 6.7 3.8 Ока 240 6.1	 3.7	 1.7 19	Белая 120 1.6 0.88 -1.8 5.2 Вятка 120 7.6	 2.6 -0.34 19	Дон** 260 6.6 2.8 8.3 -2.3 Учтены потери воды на заполнение Ириклинского* и Цимлянского водохранилищ**  Уменьшение слоя осадков (в пределах 3%) наблюдается лишь на Черноморском побережье, на севере между 40° и 50° восточной долготы и на юге Урала. На большей части ЕТР рост составил 6-9%. Наибольший рост (свыше 9%) имеет место на юге бассейна Дона, на севере бассейна Камы, в бассейне Волги между Казанью и Саратовом, некоторых районах Кубани, Терека, западе ЕТР и Кольского полуострова. Таким образом, единственным вододефицитным регионом, где произошло некоторое снижение слоя осадков, является юг бассейна Урала. Неравномерность осадков теплого периода с 1976 г. в целом немного снизилась, увеличившись лишь на севере ЕТР и в районе Прикаспия. Уменьшение неравномерности осадков связано с уменьшением их количества. Максимальные суточные осадки, напротив, несколько выросли, хотя картина их изменений на ЕТР весьма пестрая. Наиболее значительные изменения произошли с количеством дней с осадками за теплый период. Почти на трети станций (33.1%) наблюдаются значимые при α=5% изменения (по коэффициенту корреляции Пирсона), причем лишь у 2.9% станций они положительные. 
Испарение	 и	 потенциальное	 испарение	 (РЕТ). В целом для ЕТР характерен небольшой рост испарения, наиболее существенный в бассейне Дона – более 8 % в створе Цимлянского гидроузла. Причиной такого значительного роста испарения является как рост РЕТ в этом регионе, так и то, что в целом после 1978 г. величина водопотребления в бассейне была больше, чем в предшествующий период. Также 
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выросло испарение в бассейнах рек Печора и Нева – на 4.2 и 6.7% соответственно. Единственным водосбором из 10 представленных, где испарение значительно снизилось, является бассейн р. Мезень, что связано как со снижением слоя осадков, так и небольшим снижением потенциального испарения. Потенциальное испарение увеличилось практически на всей ЕТР в пределах 3%. При этом ряды РЕТ не являются стационарными (имеется линейный тренд). На значительной части ЕТР годом перелома является 1977 г. Для востока и юго-востока ЕТР изменения произошли позже, в 1978-1993 гг. Максимальный рост (> 3%/10 лет) имеет место в бассейнах рек Дона, Верхней Волги, Оки, Западной Двины и частично Камы. При этом, в среднем для ЕТР, тренд за 1976 – 1993 гг. описывает лишь 3% изменчивости РЕТ, в то время как для промежутка 1994 – 2014 гг. уже более 40%. Учитывая рост дефицита влажности воздуха в среднем с 1989 г., прямой солнечной радиации с начала 1990-ых и уменьшение скорости ветра, можно сказать, что рост 
РЕТ на ЕТР начался с начала 1990-ых гг. 

Речной	 сток. В целом для ЕТР величина годового речного стока выросла с максимумом (15-30%) в полосе 53-60° с.ш. К югу и северу от этой полосы рост менее значителен, так на севере он не превышает 10%, а в бассейне Дона наблюдается даже сокращение, связанное, вероятно, с антропогенным воздействием. Для рек Кавказа картина сложная и в силу сильного антропогенного воздействия в этом регионе не совсем ясная, но, видимо, имеет место рост годового стока, причем наиболее интенсивный для высокогорных водосборов. Как показали расчеты по формуле Шрайбера (Важнов, 1976), практически на всей ЕТР главной причиной изменения речного стока является рост осадков. Вклад изменения РЕТ в основном меньше 20%, хотя локально достигает 40-50%. Изменение величин минимальных среднемесячных расходов летней и особенно зимней межени куда значительней, для бассейнов Дона и частично Камы со Средней Волгой превышает 50-70%. В тоже время для северных рек изменения незначительны – в низовьях и среднем течении роста практически не наблюдается.  
Бассейновые	 влагозапасы. Во второй половине XX в. на ЕТР произошел рост бассейновых влагозапасов, как за счет роста увлажненности почвы, так и подъема уровня грунтовых вод (Водные ресурсы…, 2008). Средний рост влажности почвы в последнюю декаду сентября можно оценить в 50 мм, а рост запасов подземных вод в 100 мм. За 1966 – 2015 гг. максимальный запас воды в снежном покрове изменился незначительно, увеличившись на полевых маршрутах и уменьшаясь на лесных. При этом, за 2002-2015 гг. бассейновые влагозапасы (по данным GRACE) претерпели некоторое изменение. Минимальные за год влагозапасы (август на севере и октябрь на юге ЕТР) на севере практически не изменились. Рост более 5 мм/год наблюдается лишь на северо-западе (местами) и северо-востоке (преимущественно в бассейне Печоры). Для бассейнов Камы, Урала, Верхней Волги и особенно Оки произошло некоторое уменьшение влагозапасов, в пределах 10 мм/год. Наиболее значимое снижение произошло в бассейне Дона (в меньшей степени в бассейне Хопра и Медведицы) и Кубани, где оно превысило 15 мм/год. Изменение максимальных влагозапасов (март-май), было не столь существенным – положительные тренды не превышают 10 мм/год, а отрицательные 15 мм/год. Практически для всего северо-запада ЕТР и крайнего северо-востока наблюдается рост TWS. Области понижения максимальных влагозапасов на ЕТР во многом совпадают с таковыми для минимальных влагозапасов. 
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Изменение	водного	режима. Для анализа были выбраны реки с площадью бассейна 10-200 тыс.км2, которые бы отражали структуру водного режима и его особенности в целом для отдельного географо-гидрологического региона. На текущем этапе анализ проведён для 30 репрезентативных бассейнов – крупнейших по площади водосбора в своих районах. Предварительные результаты расчётов показали, что в последние 30 лет в средней и южной полосах ЕТР – в бассейнах Волги, Оки, Вятки, Дона – наблюдается снижение объёмов половодья, рост меженных расходов воды и увеличение доли паводочного стока в годовом. После середины 1970-х годов на гидрографах отчётливо видна трансформация внутригодового распределения речного стока. Снижение стока половодья происходит в основном за счёт роста грунтовой составляющей, а также числа зимних паводков, объём которых на большинстве рек увеличивается на 10–20 %. Также за счёт оттепелей повышается и питание подземных вод. Таким образом, некоторые реки ЕТР по классификации Б. Д. Зайкова с трудом можно относить к рекам с Восточно-Европейским типом водного режима, поскольку сток весеннего половодья составляет менее 50% годового стока.  В течение последних лет на этих реках происходит интенсивное сокращение соотношения объемов и максимальных расходов половодья по отношению к соответствующим характеристикам паводков. Если до 1978 г. максимальные расходы половодья на порядок превышали максимальные расходы паводков, то в последние тридцать лет эти величины даже для крупных бассейнов становятся сопоставимыми. 
Выводы.	 За 1945-2015 гг. на ЕТР произошло изменение структуры водного баланса, выразившееся, прежде всего в росте величин годового стока (и в большей степени меженного), осадков, испарения и потенциального испарения. Неравномерность стока внутри года уменьшилась, но выросла за период межени. Рост бассейновых влагозапасов во второй половине XX в. на ЕТР для южной ее половины в XXI в. сменился снижением. Результаты расчетов подтвердили ряд полученных ранее выводов об изменении и трансформации водного режима рек ЕТР и показали, что в последние 30 лет в средней и южной части Европейской территории России – в бассейнах Волги, Оки, Вятки, Дона – наблюдается снижение объемов половодья, рост меженных расходов воды и увеличение доли паводочного стока в годовом. Снижение стока половодья происходит на фоне увеличения минимального зимнего стока в основном за счет зимних паводков, объем которых на большинстве рек увеличился на 20–30 %. Также за счет оттепелей повышается питание подземных вод.   
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Frolova	N.L.,	Grigoryev	V.Yu.,	Kireeva	M.B.	Abstract 

	For a number of large river basins of the European Russia (total area 1.88 million km2), the analysis of average annual river flow, precipitation, evaporation, potential evaporation, runoff coefficient for 2 periods: 1945-1977 and 1978-2015 was analysed. It was found that on average the second period, compared with the first, is characterized by high precipitation, evapotranspiration, river flow, runoff coefficient. The potential evapotranspiration is almost not increased, resulting in the aridity index increase.  The "leveling" of annual hydrographs is the main trend that is observed in most river basins. It resulted in a decrease in the spring months flow associated with the interception of melt water by thawing floods. Simultaneously an increase in the low water period during winter and summer occurred. Reducing in the depth of soil freezing, caused by warm winters, lead to higher groundwater nourishment. At the same time, the loss of melt water to surface retention arise as well as evaporation. The number of flood peaks increases almost for all the seasons of the year. Floods are superimposed both on the rise and the decline of seasonal flood wave, making it difficult to separate it as an independent phase of the water regime. Changes in the seasonal characteristics of the flow are most clearly manifested in the Don and Oka basins. A significant transformation of the water regime is evident to the rivers 
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of the north-west. To a lesser extent, the described patterns are typical for the northern rivers and the eastern part of the European Russia - the Kama and the Ural Basin.  
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Существует большое количество гипотез о формировании электрической структуры 

грозового облака. Но общепринятая теория этого сложного явления еще не разработана 
(Лучник, Матвеев, Шишкин, Школьный). Наибольшее признание имеет схема строения 
грозового облака, которая была предложена Симпсоном и Робинзоном, а затем уточнена 
Байерсом, Брейамом, Пирсом и другими (Школьный). Согласно этой схеме, в верхней части 
облака, которая располагается выше изотермы -12,0 °С, преобладают положительные 
заряды, возникающие на ледяных частицах. В нижней части облака сосредоточены, 
главным образом, отрицательные заряды. Такое распределение объемных зарядов наиболее 
крупного масштаба обусловлено влиянием различных процессов электризации. Но надо 
иметь в виду, что в облаках одновременно наблюдаются процессы, способствующие и 
препятствующие накоплению зарядов на облачных частицах и пространственному 
разделению значительных объемов частиц, имеющих заряды одного знака. Мейсон на 
основе того, что большую интенсивность имеет электризация, обусловленная осаждением 
переохлажденных капель на поверхности градин и крупы, построил теорию образования 
объемных зарядов в грозовом облаке. Учитывая такие факторы, как распределение крупы 
по размерам, изменение скорости восходящих потоков воздуха с высотой, ток стока, 
обусловленный проводимостью воздуха и током грозового облака, он получил уравнение 
для скорости накопления зарядов и изменения напряженности электрического поля. Таким 
образом, под влиянием вертикальных движений происходит разделение зарядов в облаке с 
преобладанием положительных в верхней части и отрицательных в нижней, то есть заряды 

первого масштаба имеют напряженность порядка 
510  В/м. Более высокие значения 

напряженности, имеющие порядок 
610  В/м, необходимые для возникновения молний, 

образуются под влиянием турбулентности. Турбулентность играет двойную роль. Во-
первых, при усилении мелкомасштабной турбулентности возрастает ток проводимости, что 
уменьшает напряженность электрического поля первого масштаба, то есть по облаку в 
целом. Во-вторых, достаточно большие турбулентные объемы, отрываясь от общего потока 
и приближаясь к таким же большими объемам, которые содержат заряды 
противоположного знака, увеличивают напряженность поля. Неоднородность 
электрического поля меньшего (второго) масштаба, порождаемая макромасштабной 
турбулентностью, способна увеличить напряженность электрического поля выше 
указанных критических значений, результатом чего является возникновение электрических 
разрядов в середине облака, между соседними облаками, и между облаком и земной 
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поверхностью. В самой нижней части облака преобладают объемы второго масштаба с 
избытком положительных зарядов. Этому способствует перенос положительных ионов 
конвективными потоками с приземного слоя атмосферы, а также испарение и 
разбрызгивание крупных капель дождя под облаком. Именно между нижней 
положительной заряженной и средней отрицательно заряженной частями грозового облака 
наиболее часто напряженность электрического поля превышает критическое, или 
пробойное значение, при котором происходит искровой пробой слоя воздуха. Критическое 

значение напряженности находится в пределах 
5 53 10 6 10   В/м. Сила тока при 

искровом разряде резко увеличивается за счет ионизации воздуха в течение всего пути 
разряда. 

Одной из основных характеристик электрического поля является его напряженность. 
В случае электростатического поля напряженность зависит от потенциала. Напряженность 
электрического поля имеет направление, перпендикулярное эквипотенциальным 
поверхностям в сторону отрицательного заряда. Поскольку земная поверхность в среднем 
имеет отрицательный заряд, а атмосфера – положительный, напряженность электрического 
поля (или просто электрическое поле) имеет направление сверху вниз. Это направление 
электрического поля принято считать нормальным, а вертикальную составляющую 
градиента потенциала – положительной. Электрическое поле нижних слоев атмосферы 
формируется под действием излучения радиоактивных веществ. Поэтому максимальная 
плотность положительного заряда наблюдается у земной поверхности. С высотой она 
уменьшается. Распределение объемных зарядов формируется в значительной степени под 
влиянием токов проводимости в атмосфере. Проводимость воздуха определяется 
концентрацией и подвижностью ионов. Легкие ионы – это комплексы из нескольких 
молекул с одним элементарным зарядом. Тяжелые ионы возникают, как правило, путем 
присоединения легких ионов к частицам аэрозоля. Поэтому при увеличении в воздухе 
концентрации аэрозольных частиц, увеличивается и концентрация тяжелых ионов. 
Проводимость атмосферы определяется, главным образом, легкими ионами. Концентрация 
легких ионов в атмосфере зависит от интенсивности ионизации молекул воздуха 
излучением радиоактивных примесей и космическими лучами. Поскольку источником 
радиоактивных примесей в воздухе является земная поверхность, то с высотой 
интенсивность ионизации за счет этого механизма уменьшается. Напротив, интенсивность 
ионизации космическими лучами с высотой увеличивается. В приземном слое воздуха на 
интенсивность ионизации оказывает влияние и излучение радиоактивных веществ почвы. 
Интенсивность ионообразования в свободной атмосфере зависит не только от 
интенсивности космических лучей, но и от плотности воздуха. В свою очередь, 
интенсивность космических лучей зависит от широты: она увеличивается при росте 
широты. Это является результатом влияния магнитного поля Земли (Школьный). 

Гроза – это атмосферное явление, проявляющееся в виде электрических разрядов в 
кучево-дождевых облаках – молний. Обычно молнии возникают между поверхностью 
земли и облаками. Иногда электрические вспышки могут проходить внутри облака 
(Школьный). Одновременно на Земле действует около полутора тысяч гроз, средняя 
интенсивность разрядов оценивается как 46 молний в секунду. По поверхности планеты 
грозы распределяются неравномерно. Над океаном гроз наблюдается приблизительно в 
десять раз меньше, чем над континентами. В тропической и субтропической зоне (от 
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30° северной широты до 30° южной широты) сосредоточено около 78 % всех разрядов 
молний. Максимум грозовой активности приходится на Центральную Африку. 
Интенсивность гроз следует за солнцем: максимум гроз наблюдается летом (в средних 
широтах) и часы после полудня. Минимум зарегистрированных гроз приходится на время 
перед восходом солнца (Сторм Данлоп). Грозы в Украине часто наблюдаются даже в 
зимние месяцы. Особенно опасны они в степной зоне, удары молний поражают все, что 
хоть немного поднимается над травой или кустарником (https://uk.wikipedia.org/wiki). 
Молния – это электрический разряд между облаками или между облаком и землей. В 
процессе образования осадков в облаке происходит электризация капель или ледяных 
частиц. В результате сильных восходящих потоков воздуха в облаке образуются отдельные 
области, заряженные разноименными зарядами. Когда напряженность электрического поля 
в облаке или между нижней заряженной областью и землей достигает пробойного значения, 
возникает молния. При таких условиях возникают грозовые облака. Как правило, такие 
процессы сопровождаются громом, ливнем, градом и сильным ветром. 

Так как Одесса и Одесская область находятся именно в степной зоне, изучение 
количества случаев гроз на этой территории позволит выделить наиболее опасные месяцы 
и сезоны для населения и сельского хозяйства. Целью работы является исследование 
количества случаев гроз на аэродроме Одесса за 2013-2017 годы. В качестве исходных 
данных использовались ежедневные наблюдения за атмосферными явлениями. Анализ 
количества случаев гроз на аэродроме Одесса дает возможность исследовать сезонное 
распределение грозообразования в пункте наблюдения. 

2013 год характеризуется наибольшим количеством дневных гроз с осадками. Они 
составляют 30 % от общего количества за период исследования. Наименьшую 
повторяемость такие грозы имеют в 2015 и 2016 годах (по 12 случаев). Сухие грозы днем 
за период с 2013 по 2017 годы наблюдались 16 раз, из которых наибольшее количество – 
5 случаев – выявлено в 2013 году. Ночных гроз за период исследования было 
зафиксировано 57 эпизодов, из которых грозы с осадками составляют 93 %. Максимум 
ночных гроз с осадками наблюдается в 2017 году – 20 случаев. Вообще, 2017 год 
характеризуется наибольшим количеством гроз с осадками – 35 случаев, которые 
составляют 27 % от общего количества таких гроз за пятилетний период. Максимум сухих 
гроз выявлено в 2014 году, который составляет 6 случаев. Всего за период исследования 
зафиксировано 129 случаев гроз с осадками, из них дневные составляют 76 эпизодов, что 
соответствует 59 % от общего количества. Сухие грозы имели место только в 20 случаях, 
из которых дневных оказалось 80 % эпизодов.  

Следующим этапом исследования было выявление сезонных особенностей грозовой 
активности. Наибольшее количество случаев гроз за период 2013-2017 годы наблюдалось 
летом – 108, что соответствует климатической норме. Максимум гроз имел место в летние 
сезоны 2013 и 2017 – 32 и 34 случая соответственно, что составляет 61 % от общего 
количества их летом. Весной на АМСЦ Одесса за 5 лет было зафиксировано 31 грозу, из 
которых 12 эпизодов наблюдались в 2014 году. Минимальное число случаев имеет место 
осенью – 10 гроз, которые распределились следующим образом: 5 гроз – 2016, 3 случая – 
2014 год, в 2013 году осенью грозовой деятельности выявлено не было. В другие годы за 
осенний период зафиксировано по 1 грозе. Сезон, в котором не наблюдалось гроз – это зима. 
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В 2013 году всего наблюдалось 36 гроз, из которых максимум приходится на июль – 
25 случаев; минимум – 1 гроза – наблюдается в апреле. Не было выявлено грозовой 
деятельности в сентябре, октябре, ноябре 2013 года. В 2014 году наблюдалось 35 гроз: в мае 
и июле – 12 и 10 случаев соответственно, минимум – 3 грозы – в сентябре. В апреле, октябре 
и ноябре 2014 года грозовая активность отсутствует. 2015 год характеризовался 
минимальным количеством случаев, чем предыдущие годы – 17, из которых максимум – в 
мае и июне по 7 случаев, 1 гроза в апреле, мае и октябре. В 2016 году количество гроз за 
исследованный период – 24, максимум – 8 гроз – в мае, минимум – 1 гроза – в июле и 
сентябре. В этом году наблюдались грозы в октябре и ноябре по 2 случая. В 2017 году было 
зафиксировано 37 гроз – наибольшее количество за 5 лет, максимум в июле – 16 случаев, 
минимальное количество наблюдалась в сентябре – 1 гроза. В апреле, октябре и ноябре 
2017 года грозовой деятельности не выявлено. Всего за период исследования наблюдалось 
149 гроз, наибольшее количество грозообразования имело место в июне – 50 случаев, из 
них 50 % эпизодов наблюдается в июне 2013 года. Минимальное количество было 
зафиксировано в ноябре - 2 грозы. 

Анализ полученных результатов позволяет определить тенденции грозовой 
деятельности в пункте исследования. Общее количество гроз, которое было зафиксировано 
на аэродроме Одесса за период 2013-2017 годы, составляет 149. Максимум случаев 
выявлено летом, а именно в июне, когда наблюдается наибольшая неустойчивость 
воздушных масс. Самые поздние грозы были обнаружены в ноябре 2016 года. Зимой 
грозовая деятельность отсутствовала. Наибольшим количеством гроз характеризуется 
2017 год. В суточном ходе преобладают дневные грозы с осадками. Грозы сопровождаются 
ливнями, громом и усилением ветра. 
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 SEASONAL FEATURES OF FORMATION OF THREATS AT ODESS AIRFORMS Nedererelova L.V., Chumachenko V.V. 
The article studies thunderstorm activity over Odessa for the period from 2013 to 2017. An 

analysis of the seasonal and annual distribution of thunderstorms at the study site was made. 
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И  
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ: ГЛОБАЛЬНЫЙ КАМПУС ВМО 

Мамаева М. А. ФГБУ “Государственный гидрологический институт”, Российская Федерация,  Санкт-Петербург, мamaeva.maria.anatolyevna@gmail.com 
 В связи с тем, что наличие высококвалифицированного персонала имеет ключевое значение для успешной работы любой организации, одной из целей Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), как указано в Конвенции, является поощрение деятельности по подготовке кадров в области метеорологии и других смежных областях, а также содействие координации международных аспектов этой деятельности. Поэтому ВМО с момента своего создания в 1950 году вносит значительный вклад в развитие систем образования и подготовки кадров в области метеорологии, а после расширения своего мандата, также и в области гидрологии. Посредством реализации Программы по образованию и подготовке кадров ВМО содействует укреплению потенциала Национальных гидрометеорологических служб (НГМС) своих стран-членов (185 государств и 6 территорий по состоянию на 2013 год), и особенно НГМС развивающихся стран, где благодаря наращиванию кадрового потенциала сокращается существующий разрыв с уровнем гидрометеорологического обслуживания, имеющего место в развитых странах. В рамках Программы по образованию и подготовке кадров ВМО подготовлен ряд публикаций для содействия единообразному пониманию основных требований к профессиональной деятельности лиц, которым в соответствии с определениями ВМО может быть присвоена квалификация метеоролога и техника-метеоролога, а также для оказания помощи при разработке учебных планов и программ, в полной мере соответствующих стандартам ВМО (ВМО-№1083, 2012). Требования же к компетенциям, требующимся метеорологическому и гидрологическому персоналу для выполнения своих профессиональных задач на должном уровне, изложены в отдельных публикациях, общий контроль за которыми осуществляют соответствующие технические комиссии ВМО. Осуществлению стандартов в области образования и дополнительной профессиональной подготовке кадров содействует публикация “Руководящие принципы для преподавателей и инструкторов в области метеорологии и гидрологии” (ВМО-№1114, 2013), также подготовленная группой экспертов Исполнительного Совета по образованию и подготовке кадров. Она содержит руководящие указания к организации непосредственно процесса обучения будущих гидрометеорологов (в том числе в отношении того, как определять и оценивать результаты обучения, а также профессиональные компетенции). Публикация ВМО-№1083 определяет две общие категории персонала — специалисты и техники. В том, что касается метеорологического персонала: 

– метеоролог: лицо, успешно прошедшее курс обучения на университетском уровне по пакету обязательных программ для метеорологов (БИП-М), содержащих требования, предъявляемые к метеорологу; 
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– техник-метеоролог: лицо, успешно прошедшее курс обучения по пакету обязательных программ для техников-метеорологов (БИП-МТ), содержащих требования, предъявляемые к технику-метеорологу. Основными компонентами БИП-М являются: 
a) основополагающие темы по математике и физике плюс дополнительные предметы, касающиеся обмена информацией, а также анализа и использования данных; б) тематические разделы наук об атмосфере (физическая и динамическая метеорология, синоптическая и мезомасштабная метеорология, климатология).  Кроме того, БИП-М определен с точки зрения результатов обучения, а не содержания учебных курсов, что обеспечивает ясность в отношении конкретных целей, которые должны быть достигнуты обучающимися для достижения международных стандартов. Аналогичные определения и подходы предполагаются для гидрологов. При этом получение диплома о высшем образовании в области метеорологии после завершения обучения по программе, которая охватывает весь БИП-М, является не единственным, но оптимальным способом удовлетворения данных требований.   С другой стороны, одним из показателей эффективной деятельности любого высшего учебного заведения является процент трудоустройства своих выпускников и, в первую очередь, по своей специальности. Для обеспечения востребованности на рынке труда выпускников университетов, ведущих подготовку в области гидрометеорологии, очевидно, существует необходимость включения указанных выше требований и подходов в учебный процесс при разработке учебных планов, а также программ дополнительной профессиональной подготовки и переподготовки специалистов.  С другой стороны, практически во всем мире наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы в области гидрометеорологического обеспечения национальных экономик. Для решения проблемы существующего кадрового голода в условиях ограниченных ресурсов и меняющихся задач, и функционала НГМС стран-членов ВМО в свете вызовов современного мира в ходе 12 симпозиума по образованию и подготовке кадров Всемирной метеорологической организации 
(Франция, 2013) впервые была представлена новая концепция развития системы образования и подготовки кадров для НГМС “Глобальный кампус ВМО”.  Глобальный кампус ВМО является глобальной сетью университетов, образовательных учреждений и учебных центров НГМС стран-членов ВМО, участвующих в разработке и предоставлении образовательных услуг в области гидрометеорологии и смежных дисциплин.  Его цель заключается в том, чтобы ответить на вызовы эволюционирующих глобальных приоритетов в области подготовки специалистов-гидрометеорологов с использованием механизмов синергии, обмена и сотрудничества в рамках такого сообщества. Кроме того, в период ускоренного развития информационно-коммуникационных технологий перед университетами и другими провайдерами образовательных услуг в области гидрометеорологии открывается все больше новых возможностей. Деятельность в рамках Глобального кампуса ВМО частично обусловлена потребностями стран-членов в получении доступа к экономически эффективному обучению своего персонала, которое позволяет приобретать требуемые компетенции в своих службах для соответствия стандартам и рекомендуемой 
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практике, описанным в Техническом регламенте ВМО, а также в различных руководствах, подготовленных Техническими комиссиями ВМО.  Глобальный кампус в настоящее время находится в стадии технико-экономического обоснования, но уже доказал свою эффективность. Технико-экономическое обоснование Глобального кампуса ВМО проводится с помощью различных демонстрационных проектов, к активному участию в которых приглашаются национальные университеты и другие провайдеры образовательных услуг, предлагающих программы подготовки и переподготовки в области гидрометеорологии и смежных областей. Так, например, подготовлен так называемый календарь событий ВМО WMOLearn Events, который можно найти по ссылке: http://learningevents.wmo.int. Коммуникационным механизмом Глобального кампуса ВМО является WMOLearn, предоставляющий собой портал для обмена информацией о предстоящих учебных мероприятиях и имеющихся в свободном доступе образовательных ресурсах и материалах, представляющих интерес для тех, кто хочет подготовить специалиста в области гидрометеорологии, владеющего востребованными современными знаниями и навыками. WMOLearn способствует сотрудничеству, повышению осведомленности об успешных практиках и совместных проектах стран-членов ВМО. Ожидается, что такие мероприятия окажут заметное влияние на количество, качество и доступность к учебным мероприятиям и ресурсам для стран-членов ВМО. Результаты демонстрационных проектов будут сообщены на 
18 Конгрессе ВМО в 2019 году.  Образовательные ресурсы, разработанные и распространяемые через Глобальный кампус ВМО, должны будут быть одобренными на предмет соответствия и соблюдения положений и рамок компетенций, описанных в публикациях ВМО. Механизмы Глобального кампуса ВМО будут включать процессы обеспечения качества, основанные на требованиях, представленных в публикации ВМО-№1114. Преимуществами инициативы “Глобальный кампус ВМО” являются как прямые, так и косвенные выгоды для стран-членов ВМО. Прямые выгоды включают те, которые оказывают непосредственное влияние на образовательные и учебные возможности, в то время как косвенные выгоды включают социальные, экономические и экологические, обеспечиваемые эффективным и хорошо функционирующим гидрометеорологическим обслуживанием национальных экономик. Прямые выгоды, ожидаемые от Глобального кампуса ВМО, включают в себя:  

 Расширение возможностей для обучения и расширения базы знаний, навыков и компетенций персонала НМГС, 
 Расширение сотрудничества между учебными заведениями и доступа к существующим обучающим предложениям для развития профессиональных компетенций ВМО,  
 Повышение качества и востребованности учебных программ и курсов, предлагаемых учебными заведениями, 
 Расширение взаимодействия с техническими программами и комиссиями ВМО и таким образом содействие достижению стандартов ВМО, 
 Сокращение общих расходов на совместные учебные мероприятия, что позволяет большему числу людей пройти качественную подготовку, 
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 Сокращение воздействия на окружающую среду из-за расширения возможностей дистанционного обучения. Эффект ожидается от Глобального кампуса ВМО также за счет сокращения дублирования усилий в области подготовки и реализации образовательных программ и учебных курсов, что, соответственно, принесет экономическую выгоду за счет экономии средств. Ожидается также, что возросший потенциал, связанный с внедрением Глобального кампуса ВМО, приведет к получению более точного и своевременного метеорологического, климатического и гидрологического обслуживания со стороны НМГС и, следовательно, внесет значительный вклад в экономическую стабильность, эффективность и рост во многих секторах национальных экономик. Долгосрочный успех Глобального кампуса ВМО определяется тем, насколько он поможет ВМО достичь своих стратегических целей по следующим приоритетным направлениям 2016-2019 г.г., а именно:  
1. Развитие потенциала;  
2. Снижение риска бедствий;  
3. Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО;  
4. Авиационное метеорологическое обслуживание;  
5. Полярные и высокие горные регионы;  
6. Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания; и  
7. Управление ВМО. Реализация Глобального кампуса ВМО в перспективе до 2030 года согласуется с текущим периодом выполнения Целей устойчивого развития ООН, которые он поддерживает.  Таким образом, Глобальный кампус ВМО не является строго технологическим решением, а является совместной сетью учреждений, которые разделяют между собой учебные и образовательные материалы и ресурсы, персонал и технический опыт, а также предоставляют экономически эффективные услуги по обучению и подготовке кадров в области  метеорологии, гидрологии и климатического обслуживания.  
Благодарность При подготовке настоящей статьи были использованы материалы и рекомендации членов Совета экспертов по образованию и подготовки кадров Исполнительного совета Всемирной метеорологической организации г-на Рича Джеффриса (Корпорация университетов для атмосферных исследований, США) и Дэвида Фаррелла (Карибский институт метеорологии и гидрологии, Барбадос), со-председателей рабочей группы, занимающейся технико-экономическим обоснованием практической реализации Глобального кампуса ВМО.   
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Abstract	

The article summarizes some of the most recent achievements, perspectives and 

initiatives of the WMO Executive Council Panel of Experts on Education and Training (ETR)   

Programme. Recent WMO guidelines and publications are discussed in a way of 

implementation by national universities and other ETR providers in the field of meteorology, 

hydrology, climate and related topics to guarantee successful employment of their graduates 

by National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) what reflects appropriate 

quality of their educational and training offers. 

Obviously, WMO Global Campus initiative presented in the paper is of particular 

interest for wider academic and university society. The Campus, being a collaborative network 

of institutions that share education and training materials, staff and technical expertise, and 

training materials that are focused on all WMO competency requirements, provides the most 

cost-effective education and training services for meteorology, hydrology, and climate services 

specialists. It is also aimed to meet current and future challenges of NMHSs such as limited 

resources combined with evolving roles and lack of competent staff. So, opportunities, 

approaches and ongoing demonstration projects of the WMO Global Campus are announced. 

Interested parties are invited to contribute to and benefit of the WMO Global Campus. 

The author want to express appreciation to WMO Executive Council Panel of Experts 

on Education and Training (ETR) including Rich Jeffries (University Corporation for 

Atmospheric Research, USA) and David Farrel (Caribbean Institute for Meteorology and 

Hydrology, Barbados) co-chairs of the working group involved in technical and economic 

justification for establishing WMO Global Campus.. 
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НАВОДНЕНИЯ НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (РОССИЯ) 

Магрицкий Д.В. 

Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 
magdima@yandex.ru 

 
Перечень опасных природных процессов и явлений на западном побережье Северного 

Кавказа сравнительно большой. Но по размеру и характеру формируемого ими 
материального ущерба, степени опасности для населения, частоте возникновения и другим 
параметрам на первом месте находятся наводнения – стоковые, стоково-ливневые и просто 
дождевые (относятся к городскому типу). Это следствие взаимодействия нескольких 
факторов, во-первых, особого местоположения этой территории, сложного рельефа, 
большой густоты речной сети, малых размеров, больших уклонов и слабой регулирующей 
способности речных водосборов, паводочного режима рек, большого количества и 
экстремальности выпадающих здесь осадков. Во-вторых, дефицит удобного для освоения 
пространства заставляет размещать населенные пункты, объекты промышленности, 
социальной сферы и курортной индустрии, транспортную инфраструктуру именно в 
долинах и устьях рек, что существенно повышает опасность наводнений. Процесс 
"расползания" очагов хозяйственной деятельности интенсифицировался здесь с 1990-х гг. 

Рассматриваемая территория полностью входит в состав Краснодарского края РФ и 
занимает территорию шести муниципальных образований. Площадь побережья ~8015 км2. 
Узкой полосой (средняя ширина 23 км) оно простирается на 350 км – от Керченского 
пролива до приграничной р. Псоу. Сухопутная граница побережья совпадает с 
водоразделом между водосборами Азовского и Черного морей. Территория хорошо 
освоена. Здесь постоянно проживает свыше 1,1 млн чел., причем ~90% сосредоточено в 
прибрежной полосе шириной от 0,5 до 8 км, а 80% – в городах и городских поседениях.  

В гидрологическом отношении побережье  обособленный район с многочисленными 
бассейнами малых рек (рис. 1). Всего их 252, впадающих в Черное море, но лишь 16% 
водотоков имеют длину больше 10 км. Густота речной сети увеличивается в юго-восточном 
направлении. Реки имеют паводочный режим и возможность прохождения паводков в 
любой месяц года. Паводки к северу от р. Туапсе наблюдаются с ноября по март (до 70%). 
Они могут следовать друг за другом, и даже сливаясь. Их вызывают дождевые осадки и 
зимнее снеготаяние (во время частых оттепелей). Лишь летом и ранней осенью реки 
маловодны. Тем не менее и во время межени иногда формируются мощные дождевые 
паводки. В среднем за год отмечается 10–13 паводков. Для рек сочинского участка 
побережья паводки типичны в любое время года, но чаще наблюдаются в осенне-зимне-
весенний период и вызываются затяжными дождями и таянием снега. Реки Шахе, Сочи и 
Псоу, имеющие большие по площади и высоте водосборы, отличает подобие весеннего 
половодья, но лишь р. Мзымта имеет хорошо выраженное, с марта по август половодье. За 
год на этом участке побережья на реках может формироваться до 25 (в среднем 16–20) 
паводков.  

Критически опасные паводки, приводящие к стоковым наводнениям, а также 
затопления дождевыми водами и мощными склоновыми потоками формируются 
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интенсивными обложными дождями и ливнями при прохождении мощных циклонов (со 
стороны Средиземного моря, а также со стороны Балтийского моря – так называемых 
ныряющих циклонов) и обширных холодных атмосферных фронтов располагающихся над 
Восточной Европой атлантических циклонов, и как особый случай – вследствие 
разрушения водяных смерчей, вышедших с прибрежья Черного моря на сушу (Сергин и др., 
2001, Ткаченко, 2012, Alexeevsky et al., 2016). Большую роль в формировании аномальных 
осадков играет горный рельеф побережья, который усиливает восходящие движения 
воздуха и, следовательно, процесс образования облаков и осадков. 

 
Рисунок 1. Карта-схема риска наводнений на западном побережье Северного Кавказа (Россия). 
Максимально возможное повышение уровня воды в реках над предпаводочным: 1 – 1÷3 м, 2 – 3÷5 
м, 3 – 5÷7 м, 4 – 6÷8 м, 5 – >8 м; населенные пункты, подвергшиеся в период с 1980 по 2013 г. 
стоковому затоплению: 6 – с числом событий ≤1÷2; 7 – с числом событий ≤1÷2 и человеческими 
жертвами, 8 – с числом событий ≥3, 9 – с числом событий ≥3 и человеческими жертвами; участки 
побережья со сравнительно синхронными колебаниями максимального стока и одновременным 
возникновением наводнений (10): I – Геленджикский, II – Туапсинский, III – Сочинский 
(Магрицкий, 2014) 

 
Формирование высоких и опасных паводков начинается с верхнего и среднего 

течения реки. В случае же выпадения ливневых осадков в низовьях и устье реки (поскольку 
осадки приходят с моря) к затоплениям приводит не столько подъем уровня воды в реке, 
сколько мощные склоновые потоки. Волны паводков на горных и полугорных 
причерноморских реках перемещаются с большой скоростью. Она изменяется в 
зависимости от уклона русла и максимальных расходов воды (Qмакс). От истока к устью рек 
Qмакс возрастают, что сохраняет высокие скорости перемещения паводков, несмотря на 
уменьшение уклонов русла. Самые же большие скорости течения варьируют в пределах от 
5,5 до 7 м/с, но могут быть выше. Средние скорости течения почти в 1,5 раза меньше 
максимальных скоростей. Скорости перемещения паводка также меньше. 
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Паводки, благодаря ливневому характеру осадков, большим уклонам и сравнительно 
небольшим размерам бассейнов, характеризуются кратковременностью, чрезвычайно 
быстрым подъемом и спадом уровня воды. Их можно отнести к категории "flash flood". 
Паводок, или серия из них, могут длиться несколько суток. Основная волна паводка 
проходит, как правило, в течение нескольких часов – обычно не дольше 0,5–1 сут. А та ее 
часть, которая приводит к затоплениям, и того меньше.  

Максимальный подъем уровня (ΔHмакс) в руслах может достигать 5–7 м и даже 
бóльших значений (рис. 1). Последнее возможно в условиях выдающихся и 
катастрофических паводков, на участках сужения речных долин и русел, выше мостовых 
переходов. Подпорная составляющая подъема уровня достигает на участках выше 
мостовых переходов и древесных заломов 0,5–2 м, но может и превысить эту величину. 

Во время аномально высоких паводков затопляется практически все днище речной 
долины: ширина потока очень быстро увеличивается, по сути на порядок, а то и в 15–20 раз. 
Основную и конечную трансформацию паводочная волна претерпевает на самом нижнем 
участке реки и в устье, т.е. ниже впадения последних крупных притоков, в условиях 
существенного расширения речной долины, уменьшения уклонов, подпора со стороны 
моря и от перегораживающего устье песчано-галечникового вала. В результате здесь, где 
обычно располагается населенный пункт, основная курортная и другая инфраструктура, 
происходит наиболее опасное затопление. Максимальные глубины затопления речными 
водами достигают 3 м и более, а склоновыми потоками – до 0,5 м (Алексеевский и др., 2016, 
Alexeevsky et al., 2016). После кульминации наводнения основная часть воды быстро 
стекает с поймы как в реку, так и непосредственно в море.  

Повторяемость выходов речных вод на пойму регулируются как высотными 
отметками местности и защищающих ее дамб, так и величиной критических уровней и 
расходов воды, их обеспеченностью. На пороговое значение Qмакс большое влияние 
оказывают вертикальные русловые деформации, а также искусственное углубление русла, 
его обвалование и канализация. Cо временем они изменяются. Эта особенность серьезно 
осложняет разработку эффективных методик прогноза опасных паводков и в итоге 
наводнений.  

Вместе с водой во время паводков перемещаются большие объемы наносов и мусора, 
и нередко паводки трансформируются в селевидные потоки, обладающие большей 
разрушительной способностью, иными гидролого-морфологическими, экономическими и 
экологическими последствиям. 

Стоковые и стоково-дождевые наводнения на западном побережье Северного Кавказа 
делятся на небольшие, умеренно опасные, большие, выдающиеся и катастрофические. 
Вероятность их возникновения соответственно ~20, ~10, ~4–5, ~2–2,5 и <1% (Алексеевский 
и др., 2016). Ущербы от них варьируют (для всей зоны воздействия) от нескольких десятков 
тысяч до десятков миллионов и даже до нескольких сотен миллионов долларов США 
(рис. 2). Ежегодные экономический и социальный риски стокового и смешанного генезиса 
наводнений оценен для всего побережья приблизительно в 13,3 млн долл. и 2 чел. Случаи 
наводнений распределены на побережье неравномерно. Наиболее безопасны Темрюкский 
(без дельты р.Кубани) и Анапский районы. В Новороссийске, Геленджике, Туапсинском 
районе и Сочи многолетняя повторяемость стоковых и стоково-ливневых наводнений 
составляет приблизительно 1 раз в 2,1, 0,9, 0,7 и 0,45 года. 
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Из-за орографических особенностей территории наводнения, как правило, 
охватывают ограниченное число близко расположенных водосборов (рис. 1). В пределах 
побережья можно условно выделить 3 района со сравнительно синхронными колебаниями 
Qмакс и хронологическим совпадением наводнений. 

 

 
Рисунок 2. Эмпирическая зависимость прямого материального ущерба от порядка наводнения и 
обеспеченности максимальных расходов воды на западном побережье Северного Кавказа (Россия) 
(Alexeevsky et al., 2016) 

 
Чаще всего катастрофические и большие наводнения возникают летом и ранней 

осенью, тогда как возникновение небольших и умеренно опасных наводнений отражает 
внутригодовое распределение стока и паводков на черноморских реках (рис. 3).  

Рисунок 3. Внутригодовые закономерности 
распределения всех типов наводнений на 
западном побережье Северного Кавказа 
(Россия) 
 

Рисунок 4. Многолетняя динамика числа 
наводнений на западном побережье Северного 
Кавказа (Россия) (Алексеевский и др., 2016). 1 
случаи катастрофических и выдающихся 
наводнений; 2  сглаживающая кривая; 3 – 
линейный тренд 

 
Среднемноголетняя повторяемость стокового и смешанного генезиса наводнений 

составляет для всего побережья ~ 1 раз в 0,3 года. В многолетнем плане прослеживается 
неявная, но все же тенденция увеличения числа наводнений и, следовательно, вызываемого 
ими ущерба (рис. 4). Главным образом ее появление обусловлено заметным увеличением 
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числа наводнений в период с начала 1970-х гг. до первых лет XXI в. Существование этой 
положительной тенденции можно оспаривать, но объективные причины (климатического и 
антропогенного свойства) для нее все же существуют (Алексеевский и др., 2016, Кононова, 
2012, Магрицкий, 2014, Панов и др., 2012, Сергин и др., 2001, Alexeevsky et al., 2016). Кроме 
того, число наводнений в регионе изменяется циклически с продолжительностью циклов от 
6–7 до 10–12 лет. 
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INUNDATIONS ON THE WEST COAST OF THE NORTH CAUCASUS (RUSSIA) 
Magritsky D.V. 

Lomonosov MSU, Faculty of Geography, Moscow, Russia, magdima@yandex.ru 
It is analysed inundation situations on the west coast of the North Caucasus (Russia) for the period 
from 1945 until 2015, and is described mechanisms of development and the main types of 
inundations. They cause damage and considerable economic losses and even fatalities. At the 
coast, there are some types of inundations, basically of natural origin. River-flow inundations 
dominate. Inundations of the mixed type – river-flow and rainfall origin – are next by their 
occurrence. They are difficult to separate from rainfall inundations (a subtype of local 
meteorological inundations). The characteristic features of dangerous floods are their rapid 
formation and propagation, a significant increase of water level (up to 5–7 m and more) and 
multiple increase of water discharges (at times practically from values close to zero to several 
hundred m3/s and even >1000 m3/s), the frequent transformation of rain floods into mudflow-like 
streams, and the contribution of powerful storm and overland streams to additional terrain 
flooding. During floods, practically the entire bottom of the river valley can be submerged, 
therefore all this terrain becomes a region of significant risks for land use and management. The 
flood wave undergoes main and dangerous transformations at the lowermost reach of the channel 



279 
 
 

and in the river mouth where settlements and basic economic objects routinely are developed. The 
maximum heights of flooding by river waters can reach 2–3 m, and in slope streams 0,5 m. We 
can distinguish inundations by magnitude – small, moderately dangerous, large, exceptional and 
catastrophic inundations. The probability of their occurrence is ~20, ~10, ~4–5, ~2–2,5 and <1 %. 
Most exceptional and catastrophic inundations took place in July – August (71%) and in October 
– November (29%). Other inundations reflect the seasonal distribution of runoff and floods in the 
rivers. An appreciable increase of the number of inundations in the period from the early 1970s 
until the early years of the 21th century was noted. The main reason is found in a changing climate 
but another influence, especially regarding the extreme inundations, are anthropogenic such as 
irrational and badly planned economic activities in channels, flooded terrains, and on river 
watersheds. The mean annual frequency of inundations and dangerous floods on the entire coast 
is about once in 0,3 years. The number of inundations in the region varies with a duration of cycles 
from 6–7 to 10–12 years. In general, the total annual economic and social risk from river 
inundation can be approximately estimated at 13.3 mln. U.S. Dollars and two human lives. 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА МАЛЫХ РЕК 

ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Косицкий А.Г. 

МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	Москва,	Россия,	alexhydro@mail.ru	 Черноморское побережье Северного Кавказа традиционно является популярным местом отдыха. Практически вся территория, простирающаяся от г. Анапы до пос. Адлера г. Сочи застроена объектами рекреационной инфраструктуры, что неизбежно сопровождается повышенной антропогенной нагрузкой. Прошедшие в 2014 г. Зимние олимпийские и паралимпийские игры, а также Чемпионат Мира по футболу 2018 г. усилили данный прессинг. Одними из важнейших объектов, испытывающих влияние интенсивной хозяйственной деятельности, являются реки, протекающие на данной территории. Особенностью Черноморских рек является то, что они формируют свой сток в пределах узкой полосы, ограниченной с северной стороны Главным Кавказским хребтом, а с южной - Черным морем. Ширина этой полосы меняется на разных участках от 2 до 50 км. В связи с этим на исследуемой территории могут формироваться лишь малые реки. Так самая крупная река данного региона – Мзымта имеет площадь бассейна 885 км2, что более чем вдвое меньше граничного значения, разделяющего в соответствии с ГОСТ 19179-73 (ГОСТ…, 1988) малые и средние реки. Малые реки являются самым уязвимым звеном речной сети (Малые…, 1998). Одна и та же антропогенная нагрузка может не вызвать заметных изменений в качестве воды больших или средних рек благодаря их самоочищающей способности, а для малых рек привести к серьезным последствиям. Катастрофический характер наводнений также более характерен для малых рек в связи с небольшим временем добегания и, соответственно, большей скоростью развития процессов.  
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Для рационализации антропогенной нагрузки на исследуемые реки, а также минимизации ущербов, вызванных  опасными гидрологическими процессами, следует иметь четкие представления о закономерностях формирования стока данных рек. Однако, здесь возникают сложности, связанные с азональностью малых рек. Согласно (ГОСТ…, 1988) малой рекой называется: «Река, бассейн которой располагается в одной географической зоне и гидрологический режим ее под влиянием местных факторов может быть не свойственен для рек этой зоны». Проблемы выявления закономерностей формирования стока данных рек усиливаются тем, что преобладающим видом питания для них является дождевое, а максимальный сток формируется за счет паводков, что хуже поддается пространственному анализу по сравнению с формированием весеннего снегового половодья, характерного для большинства рек России. Проблема усугубляется также интенсивным антропогенным преобразованием водосборов данных рек. Интенсивная застройка территории привела к тому, что для данных рек грубейшим образом нарушается режим водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Бассейны рек имеют высокую степень урбанизированности, что неизбежно приводит как к снижению качества воды, так и увеличению максимального стока, вызванного снижением инфильтрации дождевых вод. Анализ данных наблюдений гидрологических постов данных рек позволил выявить некоторые закономерности формирования их стока. Средние многолетние модули стока (M0, л/с∙км2) традиционно увеличиваются с ростом площади бассейна (Hср, м абс.) (рисунок 1). Увеличение это наиболее заметно при изменении Hср в диапазоне от 0 до 800 м абс. Дальнейшее увеличение средней высоты водосбора практически не оказывает влияния на средний многолетний сток рек.  

 Рисунок 1 – Соотношение средних многолетних модулей стока и средней высоты водосбора рек  Для максимальных модулей стока выявлена закономерность, связанная с их уменьшением с ростом удаленности бассейна реки от Черного моря (рисунок 2). 
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Учитывая формирование максимального стока ливневыми осадками, очевидно, что при прочих равных условиях его значение будет тем больше, чем ближе море – главный  источник поступления влаги в атмосферу (Kolesnikova M., Kositskiy A., 2015).  

 Рисунок 2 – Зависимость модулей максимального стока 10% обеспеченности от расстояния между центром водосбора и Черным морем  Достоверность полученных закономерностей явно недостаточна, чтобы их можно было распространить на неизученные реки. Следует подчеркнуть также важность для данного региона оценки минимального стока рек, имеющего большое значения для оценки актуальных водных ресурсов, а также самоочищающего потенциала рек. Однако, имеющиеся данные наблюдений на гидрологических постах не позволяют  выявить серьезных пространственных закономерностей его формирования. В связи с этим, необходимо иметь данные по большему количеству рек для пространственного анализа. Перспективным может быть использование материалов наблюдений на станциях автоматизированного измерения уровней воды НПК «Эмерсит», установленных в более чем 200 створах рек Краснодарского края, из которых более 80 находятся на Черноморских реках [Шержуков и др., 2015]. Анализируя одновременные наблюдения на данных станциях и гидрологических постах Гидрометслужбы России, можно привести их данные к многолетним рядам наблюдений с последующим использованием для уточнения пространственных закономерностей формирования стока.  
ЛИТЕРАТУРА	1. ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения. М., Государственный комитет СССР по стандартам, 1988. 36 с. 2. Малые реки Волжского бассейна / Под ред. Н.И. Алексеевского. М.: Изд-во МГУ, 1998. 230 с. 3. Шержуков Е. Л., Магрицкий Д. В., Ткаченко Ю. Ю. Автоматизация мониторинга уровней воды и прогноза быстроразвивающихся паводков // Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в условиях изменяющегося климата. Издательский центр БГУ Минск, 2015, с. 53 – 55. 
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4. Kolesnikova M., Kositskiy A. Long-term average annual flow of Northern Caucasus rivers along the Russian Black Sea coast. // Book of abstracts of International Geographical Union Regional Conference Geography, Culture and Society for Our Future Earth, 17-21 August 2015, Moscow, Russia. — C12.31 Modeling Geographical Systems. — Russian Federation: Russian Federation, 2015, p. 750.  REGULARITIES OF FORMING THE DRAIN OF SMALL RIVERS OF THE BLACK SEA COAST OF THE NORTHERN CAUCASUS Kositsky A.G. Moscow State University, Moscow, Russia, alexhydro@mail.ru 
Abstract	The report presents some revealed regularities of spatial distribution of river flow characteristics of the Black sea coast of Russia. The dependence of the average long-term flow module on the average catchment height for different ranges of heights is established. For maximum runoff are installed decreasing the dependence of the modules of the flow on the distance between the centre of the catchment relative to the sea. The prospects for further refinement of the obtained dependencies are outlined. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 

РИСКОВ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ РЕК 

Докус А.А.1, Шакирзанова Ж.Р.1 
1Одесский государственный экологический университет, Одесса, Украина, 

angel.dokus@gmail.com 

 

Введение. Понятие «риск» появилось ещё в XIV веке. На сегодняшний день это 

понятие говорит о возможном возникновении неблагоприятных последствий, 

вызванных антропогенными или природными явлениями (Музалевский и др., 2011). 

Гидрологический риск, в свою очередь, может быть вызван речными наводнениями, 

которые возникают во время продолжительных ливней, вследствие таяния снега и при 

заторах, быстрым затоплением побережий, повышением уровня грунтовых вод и др.  

Гидрологическое прогнозирование направлено на оценку текущего состояния и 

возможных изменений водных ресурсов, их планирования, осуществления «водных» 

проектов, а также смягчения последствий стихийных «гидрологических» бедствий.  

Для прогнозирования ежегодных гидрологических рисков при прохождении 

весенних половодий равнинных рек авторами предлагается использование метода 

территориальных долгосрочных прогнозов характеристик весеннего половодья при 

использовании ГИС-технологий картографического представления прогнозных 

величин. Данный метод прогноза позволяет определять, как стоковые характеристики, 

так и их вероятностные оценки для любых рек территории, включая и неизученные в 

гидрологическом отношении. Следует отметить, что данный метод учитывает основные 

принципы Водной Паводковой Директивы 2007/60/ЕС Европейского Парламента и 
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Совета от 23 октября 2007 года об оценке и управлении рисками затоплений, а именно  

регламентирует действия до наступления наводнений, позволяет прогнозировать 

экстремальные сценарии наводнений, предоставлять рекомендации к действиям 

органов в сфере водной политики, а также учитывает возможные последствия изменений 

климата. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования является бассейн 

равнинной крупной реки Украины – Южного Буга, единственной, которая полностью 

протекает по ее территории и впадает в Чёрное море. Длина реки 806 км, водосборная 

площадь речного бассейна полностью находится на территории Украины и составляет 

63,7 тыс. км2. 

Реки бассейна верхнего и среднего течения Южного Буга характеризуются 

выраженным весенним половодьем и низкой меженью. Главным источником питания 

рек в весенний период является снеготаяние, но не исключено и выпадение дождей. 

Доля весеннего стока в годовом составляет до 70-94% (низовья Южного Буга), который 

формируется при различных сочетаниях гидрометеорологических условий и в 

отдельные годы может быть опасным природным явлением. 

Гидрологические наблюдения на реке Южный Буг имеют достаточно длительные 

ряды стоковых характеристик, начиная с конца XIX - начала XX века. На сегодняшний 

день действующими являются 24 гидрологических поста и 25 метеостанций, равномерно 

расположенных по территории бассейна и имеют длительные периоды наблюдений. 

В работе использованы исходные гидрометеорологические данные, которые 

полученные из фондовых режимных изданий гидрометслужбы и автоматизированной 

системы текущего получения информации – автоматизированного рабочего места АРМ-

гидро (Украинского гидрометцентра). 

Следует отметить, что современная автоматизированная система АРМ-гидро 

содержит и данные об уровнях, при которых наблюдаются опасные явления (ОЯ) и 

стихийные гидрометеорологические явления (СГЯ) и которые являются показателями 

возможных гидрологических рисков. Так, за многолетний период наблюдений на реке 

Южный Буг – с. Александровка в 1938, 1942, 1943, 1947, 1948, 1956, 1985, 1986, 1987, 1988, 

1998, 2002, 2003, 2006 годах максимальные уровни воды весеннего половодья достигали 

и превышали отметку ОЯ, а в 1932, 1941 и 1980 году зафиксировано катастрофически 

высокое весеннее половодье, когда максимум в несколько раз превысил отметку СГЯ. 

При анализе водного режима рек бассейна Южного Буга было также установлено, что и 

в отдельные годы последнего двадцатилетия наблюдались половодья, при которых 

зафиксированы риски наводнений (2004, 2005, 2010, 2013 гг.). 

В основу исследования положены данные наблюдений (по состоянию на 2018 г.) за 

гидрометеорологическими и агрометеорологическими характеристиками весеннего 

половодья (слоями стока и максимальными расходами (уровнями) воды половодья, 

ежедневными расходами воды, температурой воздуха, осадками, запасами воды в 

снежном покрове, глубиной промерзания почв, индексом их увлажнения). 
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Метод территориальных долгосрочных прогнозов максимального весеннего стока 

рек (слоев стока и максимальных расходов воды) относится к классу математических 

детерминистических (динамических) моделей стока с сосредоточенными параметрами 

и основан на использовании региональных зависимостей стоковых величин от 

количества влаги на бассейне, выраженных в модульных коэффициентах, то есть по 

отношению к их среднемноголетним величинам (Шакирзанова, 2015). Так, для 

максимальных расходов воды (модулей стока) прогностические зависимости имеют вид 

])()1[(
0100 XSXmSfqmq 

,                                                  
(1)

 

где  и   максимальный модуль весеннего половодья и его среднемноголетняя 

величина, м3/(с∙км2);  и   максимальный запас воды в снежном покрове перед 

началом весеннего снеготаяния и его среднемноголетняя величина, мм;  и   

дождевые осадки периода весеннего снеготаяния и их среднемноголетняя величина, мм. 

Особенностью методики является то, что на первом этапе прогноза производится 

предварительный диагноз типа водности будущей весны по знаку дискриминантной 

функции DF (выше, ниже или около нормы). Для бассейна Южного Буга уравнение 

имеет вид 

,                              (2) 

где 
)/()(

0101 XSXSk mX 
  модульный коэффициент запасов влаги на 

бассейне, которые принимают участие в формировании весеннего половодья; =

 – модульный коэффициент индекса увлажнения почв ( и – средний 

месячный расход воды в реке перед началом весеннего половодья и его 

среднемноголетняя величина, м3/с);  – модульный коэффициент максимальной 

за зиму глубины промерзания почв (  и  – глубина промерзания почв и ее 

среднемноголетняя величина, см); – среднемесячная температура воздуха в феврале, 

оС, 
 4310 ,,, aааaA  – коэффициенты дискриминантных уравнений.  

Установлено, что для речных систем, которые находятся в близких условиях 

формирования весенних половодий параметры дискриминантных уравнений 

постоянны и могут использоваться для всех рек однородных по условиям формирования 

весеннего стока районов (Шакирзанова, 2015). 

Построенные в соответствии со знаком дискриминантных функций прогнозные 

зависимости вида (1) описываются полиномом, например, 3-й степени 

, где – коэффициенты полинома. Такие 

коэффициенты также являются достаточно устойчивыми для рек однородных районов. 

Переход от модульных коэффициентов к прогнозным значениям осуществляется по 

уравнению , где   спрогнозированный по методике модульный 

коэффициент максимальных расходов воды ( ), F  площадь водосбора, км2.  
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Среднемноголетние величины максимальных модулей весеннего половодья  для 

рек, неизученных в гидрологическом отношении устанавливаются по модели 

редукционных типовых гидрографов половодий (Гопченко и др., 2014). 

Метод долгосрочных прогнозов характеристик весеннего половодья рек дает 

возможность определения и значений вероятностных оценок наступления прогнозных 

величин в многолетнем периоде. Установление вероятности весеннего половодья 

осуществляется по прогнозным модульным коэффициентам максимальных расходов 

воды половодья и их статистическим характеристикам (коэффициентам вариации и 

ассиметрии, их соотношения) при использовании трехпараметрического гамма-

распределения С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля (Пособие, 1984), в виде интервала 

%%% 21 PPР Q  , где %1Р  и %2P   верхняя и нижняя границы обеспеченности. 

Спрогнозированные характеристики весеннего половодья в виде модульных 

коэффициентов максимальных расходов воды и их вероятностные характеристики в 

многолетнем разрезе РQ% представляются в картографическом виде при использовании 

ГИС-технологий (Shakirzanova et al., 2017).  

Результаты исследования. Результаты проверки методики долгосрочных прогнозов 

максимального стока весеннего половодья за период с 2001 по 2015 гг. по 10 опорным 

водосборам показали удовлетворительные оценки. Всего за 15 лет было выпущено и 

оценено (на даты составления прогнозов  10, 20, 28 февраля и дату максимальных 

снегозапасов) порядка 600 прогнозов максимальных расходов воды весеннего половодья 

(при их заблаговеменности 15-45 дней и больше). В каждом году прогнозирование велось 

при установлении неизвестных (на даты выпуска прогнозов) метеорологических 

факторов, используя предоставленные в прогнозной схеме рекомендации по их 

определению и считая метеорологические условия зимне-весеннего сезона близкими к 

климатической норме.  

Представленный метод территориальных долгосрочных прогнозов характеристик 

весеннего половодья рек в бассейне р. Южный Буг используется для составления 

оперативных прогнозов текущих лет. В частности, выполнена оценка максимальных 

расходов (уровней) воды весеннего половодья 2017-2018 г. в бассейне р. Южный Буг, 

которая показала, что прогноз является оправдавшимся с хорошими результатами. 

Оценка возможных рисков наводнений свидетельствует, что расходы и уровни воды не 

превышали значений опасных отметок, при которых наблюдаются подтопления 

объектов (при ОЯ и СГЯ). 

Выводы. В статье представлен современный подход прогнозирования характеристик 

максимального стока весеннего половодья, картографического обобщения 

гидрометеорологических характеристик по территории с целью предоставления 

заблаговременных предупреждений о развитии катастрофического половодья. 

Предложенный метод территориальных долгосрочных прогнозов характеристик 

весеннего половодья равнинных рек позволяет спрогнозировать возникновение 

катастрофически высокого половодья, предоставить количественную оценку стоковых 

0q
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значений при прохождении весеннего половодья в целом для крупных регионов, 

включая реки, недостаточно изученные в гидрологическом отношении. 
Предложенный метод предусматривает представление прогнозных характеристик 

половодья как в табличной форме, так и в картографическом виде при использовании 

ГИС-технологий, что является практически выгодным при обработке и комплексном 

анализе данных. При этом построение карт выполняется в оперативном режиме выпуска 

прогнозов и даёт возможность сопровождения развития гидрологического риска 

наводнений при формировании весеннего половодья на реках и проведения анализа 

гидрометеорологической ситуации в бассейне и регионе в целом.  

	
ЛИТЕРАТУРА	1. Гопченко Є.Д., Лобода Н.С., Овчарук В.А. Гідрологічні розрахунки: підручник // Одеса: ТЕС, 2014: 484.  2. Музалевский А.А., Карлин Л.Н. Экологические риски: теория и практика // СПб.: РГГМУ, ВВМ, 2011: 448.  3. Пособие по определению расчётных гидрологических характеристик. Л.: Гидрометеоиздат, 1984: 448.  4. Шакірзанова Ж.Р. Довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок та естуаріїв території України // Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015: 252.  
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Abstract: To forecast annual hydrological risks during the spring floods of lowland rivers, 

the authors propose to us the method of territorial long-term forecasts of spring flood 

characteristics based on the idea of preliminary determining the type of water content of the 

future spring for a complex of hydrometeorological factors using multivariate discriminant 

analysis, and further forecasting the runoff layers and maximum duty of water by regional 

dependencies on total water reserves in the snow cover and spring precipitation, expressed in 

terms of their multi-year averages value. This method of forecasting allows to determine a 

probabilistic estimation of characteristics of maximum runoff.  

The proposed method allows to prevent the occurrence of a catastrophically high flood 

(15-45 days before the onset of the phenomenon), to provide a quantitative and probabilistic 

estimate of the run-off values and the timing of the spring flood in general for large regions, 
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including rivers which are not studied hydrologically, to find the coordinates of any point in 

this region and determine the degree of possible threat from flooding floodplain areas. 

The generating of flood risk maps using GIS technologies is carried out in the operational 

mode of issuing forecasts and provides an opportunity to accompany the development of risk 

in the formation of spring high water, the analysis of the hydrometeorological situation in the 

basin and the region as a whole. The proposed maps provide information on floods of different 

probability and are easy to use for the customer. The availability of automated processing 

systems, the transfer of hydrometeorological information creates new opportunities for the 

development of hydrological forecasts. There was a new concept of "forecast in real time", in 

which a special place belongs to the constant maintenance and correction of the hydrological 

forecast. 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В 

БАССЕЙНАХ ПРИПЯТИ И ДЕСНЫ 

Даус М.Е. 

Одесский государственный экологический университет, Одесса, Украина, 
dme2468@gmail.com 

 
Введение. Реки Припять и Десна два основных притока Днепра на территории 

Украины. Бассейн Днепра - один из важнейших природных объектов и самый большой в 
Украине. Он охватывает почти половину всех рек, протекающих по территории страны. 
Этот водный объект высокой экологической важности, имеет широкое промышленное и 
бытовое использование, требует тщательного изучения и постоянного организованного 
мониторинга.  

Определение гидрохимических характеристик вод реки Днепр является важной 
прикладной задачей, которая поставлена общегосударственной программой (Закон 
Украины от 24.05.2012 г.) по экологическому оздоровлению Днепра. Также эта задача 
согласуется с требованиями законодательной базы Водной Рамочной Директивы 
ЕС 2000/60 / EC и Планом управления речным бассейном Днепра (в пределах Украины) по 
обеспечению достижения поверхностными водными объектами хорошего экологического 
и химического статуса. Такие работы важны для разработки системы мероприятий и 
механизмов направленных на экологическое возрождение реки Днепр и ее притоков, 
создание направленных действий на улучшение гидроэкологической ситуации природных 
вод рек. Поэтому тему данной работы можно считать актуальной. 

Припять - река в Украине (в Волынской, частично в Ровенской, Киевской областях) и 
в Беларуси, самый большой по площади бассейна и водности правый приток Днепра, 
впадает в Киевское водохранилище. Длина 761 км (на территории Украины - 261 км), 
площадь бассейна 121 тыс. км2. Течет преимущественно Полесской низменностью, которая 
имеет вогнутый рельеф, что способствует распространению переувлажненных участков. 
Наиболее распространенными в бассейне Припяти являются дерново-подзолистые почвы 
супесчаного и песчаного состава. Их механический состав обуславливает высокую 
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фильтрационную способность, а следовательно, большую часть подземного питания. Так, 
в бассейнах Стыри и Горыни доля подземного стока в общем речном стоке достигает 30-
40 %, в том числе, и из-за распространения карста (Вишневський В.І., 2011). Десна является 
самым длинным и вторым по водности притоком Днепра. Длина ее составляет 1130 км 
(украинского участка - 575 км). Площадь бассейна 88,9 тыс. км2, в пределах Украины 
находится 38% площади ее водосбора (Вишневський В.І., 2011). Об объеме подземного 
питания может свидетельствовать модуль минимального стока. В бассейне Припяти в 
пределах Полесской низменности он колебался в пределах 0,50-0,80 л/с км2, а на 
закарстованных участках достигал значений 1,20-1,50 л/с км2. На большей части бассейна 
Десны, расположенной в пределах Полесья (за исключением небольших участков на юго-
востоке), модуль стока составил 0,40 л/с км2 (Хільчевський  В.К. та ін., 2007). 

Постановка задачи и исходные материалы. Гидрохимический режим 
поверхностных вод рек формируется под влиянием природных условий и хозяйственной 
деятельности на водосборе, проявляется в виде многолетних, сезонных и суточных 
колебаний концентрации компонентов химического состава и показателей физических 
свойств воды, уровня загрязнения воды и т.д. (Хільчевський  В.К. та ін., 2012). 
Географические особенности природных условий формирования гидрохимического 
режима рек и антропогенная нагрузка влияют на количественные и качественные 
изменения состава поверхностных вод и приводят к ограничениям в использовании водных 
ресурсов. Целью исследований является описание количественных изменений 
гидрохимических характеристик Припяти и Десны (в пределах Украины) в течение 
многолетнего периода, их связь с физико-географическими и геологическими факторами. 

Для анализа гидрохимических характеристик рек Припять и Десна за 1990-2015 гг. 
принимались данные постов мониторинга гидрометеорологической службы Украины (в 
настоящее время Государственной службы чрезвычайных ситуаций), где проводятся 
наблюдения за гидрологическими и гидрохимическими показателями вод. 

Основные результаты. В данной работе выполнен анализ гидрохимических 
характеристик по средним годовым значениям минерализации и количества главных ионов 
за многолетний период (с 1990 по 2015 годы). Для характеристики гидрохимических 
показателей в бассейне реки Припять (украинской части) анализировались данные восьми 
постов (табл. 1). Средние значения минерализации (зона смешанных лесов) колебались от 
237 мг/дм3 на р. Уж, которая протекает в пределах Припятского прогиба, до 402-442 мг/дм3 
(табл. 1) в воде верхних правобережных притоков Припяти (реки Турья, Стырь, Случь), 
которые протекают по Волыно-Подольскому плато. Исследуемые реки протекают в толще 
осадочных пород верхней меловой и третичной систем с включением в них мощных 
водоносных горизонтов. Карстовые воды мергельно-меловых отложений сенонских и сено-
туронских горизонтов способствуют обогащению вод рек гидрокарбонатами кальция и 
магния (Горєв Л.М. та ін., 1995). 

Таблица 1  
Содержание главных ионов и общая минерализация водных объектов в бассейне 

реки Припять за 1990-2015 гг. 
 
Номер 
створа 

 
Река-пост 

 
HCO3− 

 
SO42− 

 
Cl- 

 
Ca2+ 

 
Mg2+ 

 
Na+ 

Общая 
минера- 
лизация 

Концентрации, мг/дм3 
13370 Припять-с. Речица 247 34 22 72 7 34 412 
13305 Турья-г. Ковель 289 28 19 88 8 20 435 
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13371 Стоход - пгт Любешов 223 26 19 67 6 30 368 
13307 Стырь - г. Луцк 282 27 16 80 13 23 442 
13311 Случ – г. Новоград-

Волынский 
248 28 20 69 14 24 402 

13312 Случ - г. Сарны 229 30 26 70 11 39 389 
13313 Уборть - с. Перга 201 28 20 36 7 65 330 
13372 Уж - г. Коростень 114 32 26 33 11 18 237 

Для правобережных притоков Припяти характерно уменьшение минерализации воды 
вниз по течению рек по мере пересечения Припятской низменности под влиянием стока с 
болот (Горєв Л.М. та ін., 1995). В этом же направлении менялись соотношения между 
главными ионами - уменьшалось количество гидрокарбонатных ионов от 223-289  мг/дм3 и 
ионов Ca2+ от 67-88 мг/дм3 до 114-201 мг/дм3 ионов HCO3- и 33-36 мг/дм3 ионов кальция. 
Также увеличивалось количество ионов Na+ от 20-24 мг/дм3 на реках Турья, Стырь, Случь 
до 65 мг/дм3 в водах Уборти (табл. 1). Количество сульфатов колебалась в пределах от 26 
мг/дм3 (р. Стоход - пгт Любешов) до 34 мг/дм3 (р. Припять-с. Речица). Концентрации 
хлоридных ионов менялись от 16 мг/дм3 (р. Стырь - г. Луцк) до 26 мг/дм3 (р. Случ - г. Сарны, 
р. Уж - г. Коростень). Средняя за исследуемый период концентрация ионов магния Mg2+ 
менялась от 6 мг/дм3 до 14 мг/дм3. 

Изменение химического типа вод притоков Припяти происходит с запада на восток, 
повторяя ход минерализации, отражает связь речных вод с подземными водами - с 
гидрокарбонатного кальциевого и гидрокарбонатного кальциево - магниевого на 
гидрокарбонатный кальциево-натриевый (Случ-г. Сарны) и гидрокарбонатный натриево-
кальциевый (Уборть-с. Перга). 

Динамика средних годовых величин минерализации представлена на рис. 1. На всех 
постах, кроме поста (Уж - г. Коростень) за исследуемый период выявлена тенденция к 
увеличению суммы ионов. На всех постах, кроме поста р. Уборть - с. Перга, наблюдалась 
тенденция к увеличению количества ионов HCO3- и Ca2+ с годами, снижение средних 
годовых значений сульфатов и хлоридов (кроме поста р. Уж - г.. Коростень). 

 
Рис. 1 – Хронологический график средних значений суммы ионов в бассейне реки 

Припять за 1990-2015 гг. 
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Для характеристики гидрохимических показателей в бассейне реки Десна 
использованы данные пяти постов (табл. 2). Минерализация и состав главных ионов 
формируются под влиянием климатических и геологических условий (Осадчий В.І., 2017). 
Значительное количество осадков на этой территории способствует хорошей промытости 
почв и относительной бедности поверхностных вод минеральными соединениями 
(Горєв Л.М. та ін., 1995). Вдоль левых берегов рек Десны и Сейма почвенный покров 
представлен солонцеватыми включениями, которые содержат повышенное количество 
растворенных солей сульфатов и хлоридов. 

Средняя годовая минерализация воды Десны изменялась в пределах от 318 мг/дм3 в 
1998 году до 429 мг/дм3 в 1992 году (рис. 2) и в среднем за исследуемый период составила 
371 мг/дм3. Средняя годовая минерализация воды р. Сейм изменялась в пределах от 
360 мг/дм3 в 1991 году до 525 мг/дм3 в 1992 году, и в среднем за 1990-2015 гг. оставила 447 
мг/дм3 (табл. 2). На этих же реках наблюдалась большее количество сульфатных ионов 
SO42-: в воде Десны 26-29 мг/дм3, в воде Сейма - до 33 мг/дм3. Концентрации хлоридных 
ионов Cl- также повышенные и за период в водах Десны составили 19 мг/дм3, в водах Сейма 
- до 24 мг/дм3. В водах правых притоков Десны минерализация уменьшалась до 363 мг/дм3 
в водах р. Головесня и до 301 мг/дм3 в водах р. Снов, а также уменьшалось количество 
сульфатных ионов до 21 мг/дм3 и хлоридных ионов до 14 мг/дм3 (табл. 2). 

Таблица 2   
Содержание главных ионов и общая минерализация водных объектов в бассейне 

реки Десна за 1990-2015 гг. 
 
Номер 
створа 

 
Река-пост 

 
HCO3− 

 
SO42− 

 
Cl- 

 
Ca2+ 

 
Mg2+ 

 
Na+ 

Общая 
минера- 
лизация 

Концентрації, мг/дм3 
13323 Десна – м. Чернигов 226 29 19 65 13 16 370 
13369 Десна – с. Летки 238 26 19 62 7 25 371 
13324 Головесня - с. Покошичи 242 21 14 61 16 13 363 
13325 Сейм - с. Мутин 274 33 24 75 16 23 447 
13326 Снов - с. Щорс 177 28 20 51 12 13 301 

 

 
Рис. 2 - Хронологический график средних значений суммы ионов в бассейне реки Десна 

за 1990-2015 гг. 
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В бассейне Десны речной сетью дренируются подземные воды гидрокарбонатно-
кальциевого состава (до 1000 мг/дм3) (Хільчевський В.К. та ін., 2012), что и обусловливает 
выраженный гидрокарбонатный тип речных вод. Этот фактор влияет на количество ионов 
HCO3-, которые составляют наибольшую долю химического состава речных вод, и 
меняются от 177 мг/дм3 (р. Снов) до 226-238 мг/дм3 (р. Десна) и 274 мг/дм3 (р. Сейм) (табл. 
2). Также с годами прослеживается тенденция к небольшому увеличению количества ионов 
HCO3- в водах рек Головесня и Сейм. Такой же характер изменений имели ионы кальция. 
Так, средняя многолетняя концентрация ионов Ca2+ составила 62-65 мг/дм3 в водах Десны, 
51 мг/дм3 - в водах Снова, 74 мг/дм3 в водах Сейма (табл. 2). На всех пунктах выявлена 
тенденция к увеличению ионов Ca2+ за исследуемый период. Ионы магния Mg2+ попадают 
в воды бассейна Десны из мощных водоносных горизонтов мергельно-меловых отложений. 
Средняя за исследуемый период концентрация ионов магния Mg2+ менялась от 7-13 мг/дм3 
в водах Десны до 12-16 мг/дм3 в водах притоков (табл. 2). Одним из источников 
поступления натрия в воды являются продукты выветривания изверженных пород 
(гранитов) (Хільчевський В.К. та ін., 2012). В бассейне Десны коренные породы 
Украинского кристаллического щита залегают глубоко, поэтому средняя за исследуемый 
период концентрация ионов Na+ небольшая и менялась от 16 мг/дм3 (г. Чернигов) до 25 
мг/дм3 (с. Летки) в водах Десны, в водах притоков – 13 мг/дм3 (реки Головесня и Снов) и 23 
мг/дм3 в водах р. Сейм (табл. 2). 

Выводы. Проведенные исследования гидрохимического состава рек Припяти и Десны 
за многолетний период наблюдений (1990-2015 гг.) показали, что среднегодовые 
концентрации минерализации и главных ионов отражают изменение физико-
географических и геологических условий в бассейнах этих рек (зона смешанных лесов). 
Средняя минерализация колебалась от 237 мг/дм3 (р. Уж, протекающая в пределах 
Припятского прогиба) до 301-370 мг/дм3 (Десна с притоком Снов) и 402-442 мг/дм3 в воде 
верхних правобережниж притоков Припяти (реки Турья, Стырь, Случь, протекающие по 
Волыно- Подольскому плато) и 447 мг/дм3 (р. Сейм). Преобладающий класс вод в бассейнах 
Припяти и Десны гидрокарбонатный кальциевый и гидрокарбонатный кальциево - 
магниевый. 
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INFLUENCE OF PHYSICOGEOGRAPHICAL AND GEOLOGICAL FACTORS ON THE 
COMPOSITION OF SURFACE WATER IN THE POOLS OF PRIPYAT AND DESNA 

Daus M.E. 
The study results of the effect of physicogeographical and geological factors on the 

composition of surface water in the basins of Pripyat and Desna are presented. Description of 
spatio-temporal changes in total mineralization and the number of main ions are depending on the 
geographic zone, rocks and groundwater. 
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ВЫРАЩИВАНИЯ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИСКАНТУСА 

В УКРАИНЕ 
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Одесский государственный экологический университет, г. Одесса, Украина, 

rada.d.4109001@gmail.com 

 

В 21 веке человечество вплотную столкнулось с острейшими проблемами 

современности. К ним, в частности, относятся адаптация к последствиям изменения 

климата, а также обеспечение дальнейшего экономического развития человечества 

необходимыми природными ресурсами, включая продовольствие, сырьё и источники 

энергии. Важным звеном проблемы изменения глобального климата является решение 

задачи оценки изменения агроклиматических условий выращивания 

сельскохозяйственных культур и влияния этих изменений на их продуктивность.  

Проблема использования альтернативных источников энергии из 

возобновляемого сырья становится все более актуальной для современного общества в 

связи с энергетическим кризисом и ухудшающимся экологическим состоянием. В связи 

с этим в последние годы биоэнергетика является одной из самых быстроразвивающихся 

и наиболее перспективных отраслей мировой экономики. К понятию «биоэнергетика» 

относится все, что связано с получением в промышленных масштабах энергии из 

различных видов возобновляемого сырья биологического происхождения.  

Энергетические культуры - это растения, которые специально выращиваются для 

использования непосредственно в качестве топлива или для производства биотоплива. 

Энергия, получаемая в процессе сжигания биомассы, является наиболее доступной и не 

требующей значительных капитальных вложений в оборудование.  

Приоритетное место среди энергетических культур занимает мискантус или 

«слоновья трава», который представляет собой многолетнюю корневищную траву 

азиатского происхождения. Мискантус (Miscanthus) относится к отделу 

покрытосеменных (Angispermal), классу однодольных (Monocоtyledoneae), семейству 
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злаковых (Gramineae). Благодаря своей продуктивности, мискантус является одной из 

самых перспективных биоэнергетических культур по сравнению с другими видами 

многолетних трав. Относительно продуктивности мискантуса в литературных 

источниках есть разные сведения. В условиях умеренного климата на третий год 

выращивания урожайность мискантуса составляет от 10 до 30 т/га сухой массы, а 

теплообразующая способность - от 14 до 17 МДж/кг (Рахметов Д.Б. и др., 2015). В то же 

время зарубежные авторы отмечают, что благодаря специфической организации 

фотосинтетической деятельности по пути С4, мискантус характеризуется высокой 

эффективностью использования воды и колоссальной продуктивностью - урожайность 

сухой биомассы составляет 40 т/га (Clifton-Brown J.C., Lewandowski I., 2000; Heaton E.A. 
and others, 2008).  

С точки зрения экологии мискантус - это идеальное растение потому, что у 

растений, относящихся к С4-циклу, в процессе фотосинтеза проходит полная утилизация 

углекислого газа, то есть при фотодыхании СО2 не высвобождается наружу, а снова 

включается в процесс. При сжигании биомассы не будет создаваться парниковый 

эффект, количество СО2 не превышает количества, ранее абсорбированного растениями 

в ходе фотосинтеза (образуется замкнутый цикл). 

В Одесском государственном экологическом университете (ОГЭкУ) на кафедре 

агрометеорологии и агрометпрогнозов уже много лет развивается школа динамического 

моделирования продукционного процесса сельскохозяйственных культур, основанная 

доктором географических наук, профессором, академиком Высшей школы Украины 

А.Н. Полевым. 

В данной работе анализируются агроклиматические условия вегетационного 

периода мискантуса, которые сложатся при реализации сценариев изменения климата 

RCP4.5 и RCP8.5. Особенности данных сценариев и обоснование их выбора для 

проведения исследований детально описаны в монографии коллектива ОГЭкУ 

(Степаненко С.Н., Полевой А.Н. и др., 2015). В качестве теоретической основы для 

выполнения расчетов и сравнения результатов в данном исследовании были 

использованы модель формирования продуктивности агроэкосистемы (Полевой А.Н., 

2005) и модель фотосинтеза зеленого листа растений при изменении концентрации СО2 

в атмосфере (Полевой А.Н., 2010). Поскольку мискантус является культурой, 

практически не изученной в агрометеорологическом плане, для идентификации 

параметров модели были использованы данные литературных источников (Гументик 

М.Я. и др., 2013; Рахметов Д.Б. и др., 2015). Также следует отметить, что представляет 

интерес исследование посадок мискантуса, начиная со второго года жизни, т.к. посадки 

мискантуса первого года выращивания накапливают достаточно небольшую биомассу, 

поэтому обычно его не скашивают.  

В табл. 1 представлены основные агроклиматические показатели вегетационного 

периода мискантуса для основных почвенно-климатических зон Украины - Полесья, 

Лесостепи, Северной и Южной Степи. В качестве основных агроклиматических 

характеристик температурного режима и условий увлажнения вегетационного периода 

мискантуса были рассмотрены: суммы активных температур воздуха за период 
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вегетации; суммы осадков за вегетационный период в абсолютных и относительных 

величинах; фактическое водопотребление культуры и ее влагопотребность за 

вегетационный период;  влагообеспеченность мискануса за период вегетации. 

Анализ влияния изменений климата на агроклиматические условия выращивания 

и показатели фотосинтетической продуктивности посадок проведен путем сравнения 

средних многолетних величин (так называемый базовый период 1986 - 2005 гг.) и 

величин, рассчитанных по климатическим сценариям на период с 2021 до 2050 гг. 

Модельные расчеты показывают, что по обоим рассмотренным сценариям не 

ожидается существенного изменения температуры воздуха. Практически на всей 

территории Украины, согласно сценариям, она останется на современном уровне и даже 

несколько ниже, поэтому и теплообеспеченность вегетационного периода мискануса 

скорее всего будет отвечать показателям, которые были взяты за основу (1986-2005 гг.). 

Таблица 1  

Агроклиматические условия возделывания мискантуса по    среднемноголетним 

данным (1986-2005 гг.) и по сценариям изменения климата RCP4.5 и RCP8.5 

 

 

Период 

 

Сумма 

активных 

тем-р, оС 

Сумма осадков  

Фактическое 

водопотребле- 

ние, мм 

 

Влаго-

потребность, 

мм 

 

Влаго-

обеспечен-

ность, % 

 

мм 

% от 

клим. 

нормы 

Полесье 

1986-2005 2602 371 100 510 625 82 

RСP4.5 2431 295 80 416 592 70 

Разность -171 -76 -20 -94 -33 -12 

RСP8.5 2564  324 87 455 627 73 

Разность -38 -47 -13 -55 2 -9 

Лесостепь 

1986-2005 2812 391 100 543 666 81 

RСP4.5 2452 287 73 407 619 66 

Разность -360 -104 -27 -136 -47 -15 

RСP8.5 2584 323 83 455 655 69 

Разность -228 -68 -17 -88 -11 -12 

Северная Степь 

1986-2005 3087 277 100 432 660 65 

RСP4.5 3041 210 76 307 633 48 

Разность -46 -67 -24 -125 -27 -17 

RСP8.5 3091 202 73 300 633 47 

Разность 4 -75 -27 -132 -27 -18 

Южная Степь 

1986-2005 3452 262 100 344 680 51 

RСP4.5 3684 187 71 218 682 32 

Разность 232 -75 -29 -126 2 -19 

RСP8.5 3413 183 70 225 648 35 

Разность -39 -79 -30 -119 -32 -16 

 



295 
 
 

Вследствие того, что уровень температуры воздуха определяет скорость 

прохождения фенологических фаз развития и общую продолжительность 

вегетационного периода, а в соответствии с сценарными показателями температура 

воздуха почти не изменится, даты наступления фенологических фаз развития 

мискантуса также изменятся незначительно, соответственно и продолжительность 

межфазных периодов и вегетационного периода в целом также будет близка к 

современной. В целом можно сказать, что на территории Украины плантации новой 

энергетической культуры - мискантуса - в период 2021-2050 гг. будут обеспечены 

теплом полностью. 

Значительные изменения в условиях реализации сценариев RCP4.5 и RCP8.5 

ожидаются для условий влагообеспеченности посевов. Из таблицы 1 видно, что 

количество осадков за вегетационный период на всей территории исследования 

существенно уменьшится. 

Уменьшение сценарного количества осадков за вегетационный период приведет 

к уменьшению суммарного испарения (фактического водопотребления) по сравнению с 

базовым по всей территории исследования. В условиях реализации первого сценария 

наиболее существенно уменьшится суммарное испарение в Лесостепи, а в условиях 

реализации второго - в Северной Степи.  

В то же время значение испаряемости (влагопотребности) посадок мискантуса на 

всей исследуемой территории и для обоих сценариев уменьшится несущественно, а в 

некоторых случаях влагопотребность останется на современном уровне. 

Основным показателем, характеризующим условия увлажнения вегетационного 

периода любой сельскохозяйственной культуры, является влагообеспеченность, то есть 

отношение величины суммарного испарения к величине испаряемости. 

Условия увлажнения вегетационного периода мискантуса в условиях реализации 

сценариев RCP4.5 и RCP8.5 в течение 2021-2050гг. существенно ухудшатся, о чем 

свидетельствуют модельные значения влагообеспеченности, которые меньше базовых 

для всей исследуемой территории. Наибольшее ухудшение условий увлажнения 

ожидается в Степи – на 17-19% в условиях реализации сценария RCP4.5 и на 16-18% в 

условиях реализации сценария RCP8.5. 
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Рисунок1 - Урожайность мискантуса второго года в условиях изменения 

 климата по сравнению с базовыми значениями 
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Под влиянием изменения агроклиматических условий выращивания мискантуса, 

произойдет и изменение показателей фотосинтетической деятельности его посевов, 

обусловливающих уровень урожайности культуры. Сравнение продуктивности 

мискантуса второго года жизни по базовым и сценарным данным RCP4.5 и RCP8.5 

(рис.1) показало следующие результаты: 

Полесье - снижение урожайности на 12 и 6% (в зависимости от сценария 

изменения климата); 

Лесостепь - снижение урожайности на 16 и 9%; 

Северная Степь - снижение урожайности на 13 и 17%; 

Южная Степь - снижение урожайности на 21 и 16%. 

Таким образом, ухудшение агроклиматических условий выращивания 

мискантуса, а вместе с этим и падение урожайности культуры, вероятно на всей 

территории Украины. 
Однако для большей части исследуемой территории ожидаемые по сценарию 

RCP8.5 агроклиматические условия будут несколько лучше, чем по сценарию RCP4.5. 
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ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE ON GROWING PROSPECTS FOR BIOENERGETIC 

CULTURE MISCANTHUS IN UKRAINE 

 

Abstract	
The article assesses the impact of climate change under IPCC scenarios RCP4.5 and 

RCP8.5 on the agroclimatic growth conditions of the miscanthus in the main soil-climatic 

zones of Ukraine, namely: Polessye, Forest-steppe, Northern and Southern Steppes. The 

impact of possible climate changes on the productivity of the miscanthus in the second year of 
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life is determined. It is shown that the thermal supply conditions of the miscanthus throughout 

the study area will not change significantly, but deterioration of the conditions of moisture 

supply may lead to certain losses of the yields. 
	

ГИДРОЛОГО‐ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ	ПРОБЛЕМЫ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ПРИРОДНЫХ	РЕСУРСОВ	ПРИДУНАЙСКИХ	ОЗЕР	УКРАИНЫ	

Романова  Е.А., Шакирзанова Ж.Р. 

Одесский государственный экологический университет, Одесса, Украина 

Lisaromanova@ukr.net  
Введение. В пределах Одесской области Украины, в нижнем течении реки Дунай 

расположена группа пойменных озер, наибольшими из которых являются Кагул, Картал, 
Ялпуг с Кугурлуем, Катлабух и Китай. Главным источником водообмена этих озер является 
р. Дунай. До 60-х годов прошлого столетия водообмен осуществлялся через природные 
протоки, которые соединяли озера с рекой, путем поступления и срабатывания воды в 
зависимости от уровней воды в Дунае. Таким образом, динамика воды в водоемах отвечала 
их динамике в реке Дунай. 

В начале 50-х годов Придунайские озера превратились в водохранилища с 
соблюдением необходимого режима срабатывания и наполнения их в течение года при 
строительстве защитных дамб и регулирующих сооружений – шлюзов. С интенсификацией 
в 60-х годах сельского хозяйства водосборы рек испытывают значительную антропогенную 
нагрузку. Значительно претерпели изменения водность малых рек, впадающих в 
Придунайские озера.  Распашка и вырубка лесов, расчистка рек, зарегулирование стока 
привели к снижению водности, увеличению испарения с водной поверхности и, 
соответственно, к ухудшению качества воды рек и самих водоемов (Правила, 2000, Озеро 
Катлабух, 2000). 

В связи с этим актуальным при решении целого ряда проблем, связанных с 
возобновлением рационального использования природных ресурсов Придунайских озер 
является анализ составных водного и солевого балансов, разработка модели водно-солевого 
режимов в современных условиях. Еще одной важной задачей является разработка 
рекомендаций, направленных на возобновление оптимальных режимов функционирования 
водоемов, учитывая возможные экономические и технические мероприятия. 

Материалы и методы. Для обоснованного решения вопроса, связанного с 
возобновлением, а в дальнейшем и поддержкой благоприятных условий функционирования 
Придунайских озер, необходимо рассмотреть, прежде всего, их водный и солевой балансы 
(Гушля и др., 1982). 

 Методические подходы к расчету водного баланса водоема заключаются в 
определении составляющих приходной и расходной его частей. В общем виде уравнение 
водного баланса записывается как (Гопченко и др., 2016)  

   
,' V oziV DiV ziV fiV triV Ei

V DiV driV giV biV riV PiV расхiV пр i




                        (1) 
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К приходной части водных балансов 
 прV  относятся следующие составляющие 

(для і-го расчетного месяца), в млн. м3.  Атмосферные осадки V P - принимаются по данным 
измерений в пунктах Болград и Измаил. С помощью этих материалов, при ранжировании 
годовых сумм осадков по убыванию, были рассчитаны обеспеченности осадков по формуле 

                                              %100*)1/(  nmPp                                                        	(2) и построена кривая их обеспеченности.  В (2): m – порядковый номер членов убывающего ряда; n – общая продолжительность ряда. 
Месячные объемы осадков, которые поступают в озера определяются следующим 

образом:  
                                                 

310/зFPPV  ,                                                             (3) 

где  P  - количество осадков, мм; зF  –  площадь водного зеркала (км2), которая 

отвечает среднемесячному уровню воды в озерах срH
(м БС).  

Речной сток Vr  - поступление воды в озеро во время весеннего половодья и 
дождевых паводков по рекам, которые питают озера. По нормативному документу СНиП 
2.01.14-83 (Пособие, 1984) для расчета стока при отсутствии систематических его 
измерений были использованы карты среднего годового стока рек (л/скм2) и 
коэффициентов вариации, построенные в масштабе 1:10 000 000. Средние многолетние 
значения годового стока по картам устанавливаются для геометрических центров 
водосборов путем линейной интерполяции между изолиниями стока и рассчитываются по 
формуле 
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FqQ 


,               (4) 

где  Q– средний многолетний расход воды, м3/с; q  – норма годового стока, л/скм2; 
F  – площадь водосбора, км2. 

Систематические гидрологические наблюдения в бассейнах Придунайских озер не 
проводятся. Поэтому стоковые характеристики, включая и внутригодовое его 
распределение, непосредственно определить невозможно. В гидрологической практике 
решение подобных задач осуществляется с помощью рек-аналогов, по которым накоплены 
многолетние ряды наблюдений. В частности, в качестве аналога нами использована 
р.Тараклия-с.Тараклия (левый приток р.Ялпуг). Речной сток rQ с площади водосборов 

малых рек определялся с учетом обеспеченности водности года по формуле  

                                            
QрkrQ  %  ,                                                              (5) 

где %рk
 – коэффициент, который учитывает обеспеченность года вероятностью р %. 

Считалось, что обеспеченность годового стока равна обеспеченности годовых 
осадков. 
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Объем поступления годового стока небольших рек rV  (млн. м3) рассчитывался по 

выражению 
510/36586400 rQrV ,                                                (6) 

где 86400 – количество секунд в одних сутках; 365 – количество суток в году. 
Боковой приток Vb  поверхностных вод с прилегающей к озеру территории 

определен как 

rb VV  23,0  ,                                                           (7) 

где  V b – боковой приток; V r  – речной сток. 
Соотношение между V r и V b  было установлено во время выполнения проекта 

Tasis-2001 на оз. Кугурлуй-Ялпуг и использовано для других озер территории. 
Приток грунтовых вод V g  рассчитывался по формуле А.Н.Бефани (Бефани, 1958) 

                                    












  1

1
0

крF
FathuY ггр    ,                                     (8) 

где грY
 - слой стока грунтового притока вод; 0u  – норма инфильтрации, которая по 

данным В.Г.Сорокина (Сорокин, 1974) для Придунайского региона составляет 2,5 мм; аг – 
гидрогеологический параметр, числовое значение которого можно принять на уровне 0,20; 
ε – параметр, который определяет интенсивность дренирования водоносных горизонтов и 
составляет  0,25; F1кр – начальная площадь истока рек, которая на юге Украины составляет 
60 км2. 

Поступление дренажных и коммунально-бытовых вод V dr  - приняты по нормативу 
Одесского областного управления водных ресурсов, что составляет 20% от забора воды на 
орошение (вместе с другими видами водопользования). 

Сток р. Дунай V D - непосредственных данных об объемах воды, поступающих из р. 
Дунай в водоемы нет, поэтому они были вычислены обратным путем из уравнения водного 
баланса. В этом случае расчеты будут включать и невязку баланса. 

К расходным составляющим водного баланса  расхV относятся (для і-го 

расчетного месяца), в млн. м3. Испарение с водной поверхности V E  - является не только 
главной составляющей расходной части водного баланса, но и всего баланса Придунайских 
озер. Объемы воды на испарение оценивались по данным метеостанции Болград.  

Транспирация водной растительностью V tr  - в условиях дельты Дуная и 
Придунайских озер составляет значительную величину в расходной части водного баланса. 
Специальных исследований по транспирации с водной поверхности Придунайских озер не 
выполнялось. Испарение водной растительностью принято рассчитывать при помощи 
переходных коэффициентов в зависимости от зарастания водоемов. Нами проведена оценка 
поправочного коэффициента и принята для площади зарослей водной растительностью 
30% и равна 1,14. 
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Фильтрация воды в берега V f  - В КАЖДОМ отдельном случае определяется на 

основании специальных исследования при помощи натурных наблюдений или расчетными 
методами.  

Режим эксплуатации озер характеризуется значительными колебаниями уровней 
воды в них. В частности, в фазе наполнения озер уровни воды в них могут расти до 1,0-1,3 
м. При этом кривая дисперсии будет иметь направление в сторону берегов, благодаря чему 
происходит фильтрация воды в берега. При составлении водного баланса озер в Одесском 
управлении водных ресурсов принималась величина 28,8 млн. м3 (или в среднем 2,4 млн. 
м3 в месяц).  

Суммарный забор воды V z  - забор воды из водохранилищ в летние месяцы 
выполняется для коммунально-бытового использования, потребностей рыборазведения, 
орошения (в расчетах они приняты по данным управления водных ресурсов). 

Сбросы воды в р.Дунай 'V D  - непосредственных данных об объемах сбросов воды в 
водоемы нет, потому они были вычислены обратным путем из уравнения водного баланса. 
Величины включали и невязку в месяце, когда открыты шлюзы. 

Поддержка уровней системы озер Лунг-Сафьян V oz  (для озера Катлабух) - 
измеряется в периоды открытия шлюзов на них. Заметим, что наполнение озер дунайской 
водой происходит до отметки, соответствующей нормальному подпертому уровню (НПУ) 
в них. При сбросах воды из озер в р. Дунай сработка водоемов регламентируется уровнем 
«мертвого» объема (УМО). 

Опираясь на уравнение водного баланса можно записать уравнение солевого баланса 
в виде: 

              

,''22

11

ozSozVDSDVzSzVfSfVSW
DSDVdrSdrVgSgVbSbVrSrVPSPVSW





                              (9)

 

где S1 і S2 – средняя по озеру минерализация в начале и в конце расчетного месяца; 
Sp, Sr, Sb, Sg, Sdr, SD, Sf, Sz, SD` – минерализация составляющих водного баланса.  
Результаты. Приходную часть водных балансов за 1999 - 2015 гг. (на примере озера 

Катлабух) в наибольшей степени определяют осадки на водную поверхность озера (от 21 и 
до 58%) и поступление воды из р.Дунай (от 30 до 75%). Поверхностный сток также 
составляет значительный процент (речной от 1 и до 39%, боковой приток - от 1 и до 9%). 
Поступление грунтовых и дренажных вод незначительное (менее 6%). 

В расходной части большинства водных балансов 1999 - 2015 гг. существенно 
испарение вместе с транспирацией водной растительностью (от 41 и до 74%), меньше 
сбросы воды в р. Дунай (от 9 до 36%), за исключением 2002, 2007, 2008, 2011, когда не было 
сбросов, заборы воды на орошение, рыборазведение, коммунально-бытовые нужды и пр. 
составили от 3 до 24%, объемы воды на фильтрацию –  до 8,9%. 

Результаты расчетов по формуле (9) показали, что приходную часть солевых 
балансов оз.Катлабух в 1999 - 2015 годах составляет поступление солей с поверхностным 
стоком рек Большой Катлабух, Ташбунар и Еника (от 10 до 65%), поступление солей вместе 
с дунайской водой составляет от 10 до 62%, с осадками - 5,5 - 24%. Приток солей вместе с 
другими составляющими незначительный и составляет не более 10% (за исключением 
2011). 
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Расходная часть  обусловлена сбросами воды (вместе с солями) в Дунай (исключая 
2002, 2007, 2008 2011 гг. когда не было сбросов), величины которых изменяются от 9% до 
70%. Несколько меньше солей выводятся с водой на орошение (более 15%) и поддержку 
уровней воды в системе озер Лунг - Сафьян (4 - 41%). Расход солей с фильтрацией 
составляет от 12 до 42%. 

Выводы. Установлено, что ежегодное поступление солей, которые приносятся 
речным стоком и грунтовыми водами, составляет от 2 до 3 тыс. тонн. Средняя 
минерализация в озере по проектным расчетам в условиях глубокого водообмена должна 
была колебаться от 1 до 1,47 г/дм3. Нарушение процессов водообмена озера по данным 
мониторинга привели к накоплению солей и ухудшению качества воды: в северной части 
до 3 г/дм3, в центральной - до 1,6 г/дм3, в южной - до 0,90 г/дм3. 

Для улучшения качества воды в озере необходимо увеличить объемы наполнения их 
Дунайской водой. При выборе технического решения по возвращению озера близкой к 
естественной связи с р. Дунай, учитывалась также и положительная роль одамбования, 
которое защищает экосистему от возможных загрязнений, поступающих с верховьев Дуная. 

Водно-солевые расчеты оз. Катлабух показали, что для поддержания средней 
минерализации от 1 - 1,6 г/дм3 необходимо пропустить в пиковый период первой фазы 
половодья (апрель) по каналам в условиях года 75%-обеспеченности и минимального 
водозабора до 80 м3/с или 71 млн.м3. 
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HYDROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF USE OF 

NATURAL RESOURCES OF THE DANUBE LAKES OF UKRAINE 
Romanova E.A., Shakirzanova Zh.R. 

Odessa State Environmental University, Odessa, Ukraine 

Lisaromanova@ukr.net 
In the Ukrainian delta of the Danube River is a group of floodplain lakes, such as: Cahul, 

Kartal, Yalpug and Kugurluy, Safyan, Katlabukh and Chitai. Since the 50s of the last century, 
through the construction of protective dams and regulating locks, the Danube lakes have turned 
into reservoirs for their water management use. In the 1990s, due to the reduction in irrigation, the 
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water exchange in the lakes significantly weakened, which led to a deterioration in the quality of 
water and the ecological condition of the surrounding areas. 

In order to rationally use the lake's water resources, the method of water and salt balances 
was used in the work. 

As a result of calculations it was received that the income part of water balances for 1999 
- 2015 the precipitation on the lake's water surface and the water supply from the Danube River 
determine the greatest degree of precipitation, and evaporation along with transpiration with 
aquatic vegetation is in the expenditure one. 

It is established that the annual supply of salts, which are brought by river runoff and 
groundwater, is from 2 to 3 thousand tons.  

To improve the quality of water in the lake, it is necessary to increase the volumes of filling 
them with the Danube water.  

 

РЕЖИМ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ  В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ 

В НАЧАЛЕ ХХІ ВЕКА 

Ивус Г.П., Гончарова Л.Д., Косолапова Н.И. Одесский государственный экологический университет, Одесса, Украина, nelj11072004@gmail.com  За последнее десятилетие ХХ и в начале XXI веков возникла необходимость в более высоком уровне понимания климатической системы и развития возможностей по предупреждению климатических изменений и, прежде всего, относительно опасных и стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ). Эта проблема стала наиболее актуальной в связи со значительным увеличением количества случаев и длительности этих явлений, что связано с изменениями в климатической системе. В Украине почти ежегодно в любом регионе создаются условия возникновения стихийных гидрометеорологических явлений (Клімат, 2003; Стихійні, 2006; Руденко В.П., 2010). Вопрос глобальных изменений климата и стихийных гидрометеорологических явлений постоянно находятся в центре внимания Всемирной метеорологической организации. Исследования СГЯ базируются на современных представлениях о теории климата, основные положения которой нашли свое дальнейшее развитие в изучении изменений и колебаний современного климата (Стихійні, 2006; Оцінка, 2011; Осадчий В.І., Бабіченко В.М., 2013; Светличный А.А., Ибрагимова М.С., 2016;). В этой работе излагаются основные результаты одного из разделов научно-исследовательской работы «Прогнозирование опасных метеорологических явлений над южными районами Украины» (номер госрегистрации 0115U006532), которая выполняется на кафедре метеорологии и климатологии Одесского государственного экологического университета. Специфичность свойств атмосферных осадков (резко выраженная пространственная и временная дискретность и неоднородность) создает большие сложности в их изучении. Кроме того, недооценка некоторых аспектов структуры 
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атмосферных осадков привела к тому, что они в настоящее время исследованы все еще недостаточно. Юг Украины выделяется по климатическим характеристикам в отдельную область. Это обусловлено не только влиянием Черного моря, но и специфическими особенностями циркуляции (Гончарова Л.Д., Косолапова Н.І, 2017; Ivus G.P., Goncharova L.D, Kosolapova N.I., Zubkovych C.O., 2018). Поэтому целью представленного научного исследования является определение закономерностей пространственно-временного распределения атмосферных осадков на территории Одесской области в начале ХХI века. Атмосферные осадки – часть климатических ресурсов, наиболее существенно (наряду с температурой воздуха) влияющая на объекты сельскохозяйственного производства. Сезонные особенности этой сферы деятельности в сочетании с агрометеорологической и агроклиматической информацией свидетельствуют о постоянной потребности и сельского хозяйства в ней (Барабаш М.Б., Гребенюк Н.П., Татарчук О.Г., 2007; Гончарова Л.Д., 2009; Оцінка, 2011). При проведении статистических расчетов всегда возникает вопрос, какой должна быть оптимальная длина ряда наблюдений для получения характеристик того или иного элемента с необходимой степенью точности, надежности и соответствия их конкретным физико-географическим условиям. Существовавший в климатологии долгое время принцип «чем длиннее ряд, тем точнее его среднее многолетнее значение» не всегда оказывается оправданным. Наиболее устойчивая климатическая норма сводится к среднему значению метеорологической величины, вычисленному из периодов оптимальной длины (Алибегова Ж.Д., 1975). С учетом этого необходимо было обработать срочные данные за 00, 06, 12 и 18 часов по десяти станциям Одесской области за единый период наблюдений. Как показывают многочисленные исследования, временные ряды метеорологических величин содержат «скрытые» периодические компоненты, обусловленные волновой природой атмосферных процессов. Для выявления многолетних изменений в распределении месячного количества осадков на территории Одесской области и определения статистической структуры указанных климатических рядов применялась методика исследования нестационарных временных последовательностей. Использование данного метода позволяет получить частоты, амплитуды, начальные фазы периодических компонент, «скрытых» во временной последовательности (Гончарова Л.Д. Школьний Є.П., 2007). Как известно, большинство метеорологических величин представляют собой нестационарные случайные процессы. Основной причиной этого является то, что под влиянием разного поступления к земной поверхности количества солнечной радиации в течение суток, сезона, года величины имеют суточный, сезонный, годовой ход и т. п. Многолетние изменения характера климатообразующих факторов приводят к возникновению трендов, то есть однонаправленных изменений метеорологических величин в течение длительного времени. 
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Исследование статистической структуры атмосферных осадков основывалось на последовательности их значений в виде эквидистантных временных рядов с дискретностью один месяц. Они представлялись как сумма детерминированной ˆ ( )X t  и случайной X3(t) компонент. В свою очередь, детерминированная компонента состоит из тренда X1(t) и периодической компоненты X2(t), которая отражает сезонный (годовой) ход процесса X(t). Следовательно,  
 X(t) = X1(t) + X2(t) + X3(t). (1) Детерминированную основу случайного процесса получают путем фильтрации (или сглаживания) исходного временного ряда. В данной работе использовался фильтр, содержащий тригонометрический весовой множитель (Гончарова Л.Д., Школьний Є.П., 2007).  Объектом специальных исследований является пространственно-временная структура атмосферных осадков в южных районах Украины в начале ХХІ века. Учитывая практическую значимость использования данных о статистической структуре полей атмосферных осадков в условиях изменений и колебаний климата, целесообразно было оценить их пространственно-временное распределение на территории Одесской области, которая, как известно, является районом с недостаточным увлажнением, то есть наблюдается наибольшая вероятность засушливых лет. Здесь выпадает наименьшее в Украине количество осадков за год – 400-500 мм и на побережье – менее 400 мм (Клімат, 2003; Кліматичні, 2010). Исследование многолетнего хода атмосферных осадков в период 2010-2015 гг. позволило территорию Одесской области разделить на пять районов: побережье, южный район, северо-западный район, северный, восточный. Эти выводы носят предварительный характер и нуждаются в подтверждении на более объемном статистическом материале. 

    временной ряд             сглаженный ряд             тренд 
Рис. 1 – Временной ряд и детерминированная основа месячного количества осадков, мм.  
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Для изучения статистической структуры климатических рядов атмосферных осадков применялась методика исследования нестационарных случайных последовательностей. Были проанализированы временные ряды и детерминированная основа атмосферных осадков для всех выявленных районов Одесской области. В качестве примера они представлены на рис. 1 для побережья. Структура детерминированных компонент атмосферных осадков для выявленных районов Одесской области указывает на четкие трендовые периодические составляющие в многолетнем режиме. С помощью интегрального преобразования Фурье во временных рядах атмосферных осадков на территории Одесской области с вероятностью 68% и 95% определены статистически значимые периодические колебания, характеристики которых представлены в табл. 1. 
Таблица	1	–	Характеристики	периодических	компонент	

(жирным	шрифтом	выделены	колебания,	которые	определены	с	вероятностью	95%)	 
№ Район ꞷ, месяц-1 Ak, мм Tk, месяц Начальная 

фаза φk, рад U(t) V(t) 

1 Побережье  1,02 
2,87 

15,1 
12,4 

6,2 
2,2 

-0,014 
-0,702 

-0,34 
-10,08 

24,21 
11,92 

2 Юг  1,02 
1,95 
2,87 

10,3 
10,9 
10,2 

6,2 
3,2 
2,2 

0,081 
-0,007 
-1,331 

1,13 
-0,06 
-12,54 

13,90 
9,66 
3,07 

3 Северо-западный 1,02 
2,21 
2,87 
3,27 

10,5 
9,5 
9,8 
9,3 

6,2 
2,8 
2,2 
1,9 

0,131 
-1,222 
-0,519 
-0,378 

2,20 
-6,34 
-5,52 
-3,44 

16,71 
2,31 
9,67 
8,67 

4 Восточный  0,62 
1,02 

10,0 
9,8 

10,1 
6,2 

-0,913 
0,197 

8,19 
2,94 

-6,32 
14,78 

5 Северный  0,62 
2,87 
3,27 

10,4 
10,5 
13,8 

10,1 
2,2 
1,9 

-0,742 
-0,810 
0,013 

5,74 
-6,12 
0,174 

-6,26 
5,83 
13,82  Как следует из табл. 1, во временных рядах атмосферных осадков на территории Одесской области определены квазидвухмесячные (1,9; 2,2 мес.), квазитрехмесячные (2,8; 3,2 мес.), полугодовые (6,2 мес.) и квазидесятимесячные (10,1 мес.) колебания. Все они в дальнейшем нуждаются в физическом обосновании и учете в долгосрочных прогнозах погоды. 

Выводы	1. Максимальное месячное количество осадков летнего сезона за последние десятилетия для большинства станций Одесской области приходится на июнь и только на трех станциях области (Одесса, Белгород-Днестровский, Сарата) июль (наряду с июнем) остается самым влажным месяцем года. 2. По особенностям пространственно-временной структуры многолетнего хода атмосферных осадков на территории Одесской области определены пять районов: южный, северо-западный, северный, восточный и побережье. 3. Статистическая структура нестационарных временных последовательностей исследуемой климатической характеристики включает четкие трендовые и периодические (квазидвухмесячные, квазитрехмесячные, полугодовые и 
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квазидесятимесячные) составляющие в многолетнем режиме атмосферных осадков на территории Одесской области. 4. Изменение режима увлажнения территории Одесской области в начале ХХІ века по сравнению с климатическим периодом, по нашему мнению, связано с существенной перестройкой макроцикуляционных процессов во всем Евроатлантическом регионе.  
ЛИТЕРАТУРА	1. Алибегова Ж.Д. Структура полей жидких осадков за короткие интервалы времени. Л: Гидрометеоиздат, 1975. 134 с. 2. Барабаш М.Б., Гребенюк Н.П., Татарчук О.Г. Особливості зміни ресурсів тепла та вологи в Україні при сучасному потеплінні клімату // Наук. праці УкрНДГМІ. 2007. Вип. 256. С. 174-186. 3. Гончарова Л.Д. Особливості зміни місячної кількості атмосферних опадів на території Одеської області протягом ХХ століття // Укр. гідрометеорол. ж. 2009. Вип. 5. С. 77-83. http://uhmj.odeku.edu.ua/wp-content/uploads/2016/08/8-Goncharova.pdf  4. Гончарова Л.Д., Косолапова Н.І. Вплив основних телеконекцій Північної півкулі на режим опадів по території України // Вісник ОНУ. Сер: Географічні та геологічні науки. 2017. Т. 22. Вип. 1 (30). С. 11-27. 5. Гончарова Л.Д., Школьний Є.П. Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації (збірник задач і вправ). Одеса, 2007. 464 с.  6. Клімат України / за ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. К.: Видавництво Раєвського, 2003. 343 с  7. Кліматичні ресурси Одеської області для сталого розвитку: науково-практичний довідник /за ред. Ж.В. Волошиної. Одеса: Державна гідрометслужба України, 2010. 180 с. 8. Осадчий В.І., Бабіченко В.М. Температура повітря на території України в сучасних умовах клімату // Український географічний журнал. 2013. № 4. С. 32-39. 9. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України /за ред. С.М. Степаненка, А.М. Полоьвого. Одеса: «Екологія», 2011. 694 с. 10. Руденко В.П. Критичний екологічний стан компонентів природи в регіонах України // Український географічний журнал. 2010. № 2. С. 60-68. 11. Светличный А.А., Ибрагимова М.С. К вопросу о современных изменениях климата Северо-Западного Причерноморья // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2016. Т. 21. Вип. 1. С. 22-41. 12. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя  (1986-2005 рр.) / за ред. В.М. Ліпінського, В.І. Осадчого, В.М. Бабіченко. К., 2006. 311 с. 13. Ivus G.P., Goncharova L.D, Kosolapova N.I., Zubkovych C.O. Modern seasonal features of the risk mode on the territory of Odesa region // Scientific Journal (Science Review). 2018. Vol. 1. Issue 3 (10). pp. 27-33. http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/pw0774.pdf  PRECIPITATION REGIME IN THE SOUTHERN REGIONS OF UKRAINE AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY Ivus G.P., Goncharova L.D., Kosolapova N.I. Odessa State Ecological University, Odessa, Ukraine, nelj11072004@gmail.com 
Abstract	The results of analysis and assessment of the regime of atmospheric precipitation in the southern regions of Ukraine (on the example of the Odessa region), which are known to be areas with insufficient moisture, are presented. To solve the scientific problem, 
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statistical methods were used to process the initial information, which was the urgent data for 00, 06, 12 and 18 hours (2010-2015) for 10 stations in the Odessa region. According to the peculiarities of the spatial-temporal distribution of atmospheric precipitation, five regions are identified on the territory of the Odessa region: the southern, north-western, northern, eastern and coastal regions. With the help of the integral Fourier transform with a probability of 68% and 95%, statistically significant periodic fluctuations in time series of atmospheric precipitation – from quasi-two-monthly to quasi-ten-monthly. 
 

МАКСИМАЛЬНЫЙ СТОК РЕК ГОРНОГО КРЫМА В СОВРЕМЕННЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Овчарук В.А., д.г.н., Тодорова Е.И., к.г.н. 

Одесский	государственный	экологический	университет,	Украина,	
valeriya.ovcharuk@gmail.com,	lenochka.todorova1989@gmail.com	

	Горный Крым занимает юго-восточную и южную часть Крымского полуострова. Горы тянутся вдоль берега Черного моря на 150-160 км от Севастополя на западе до Феодосии на востоке, а их максимальная  ширина составляет 50-60 км.  Максимальные расходы воды рек района формируются в летне-осенний период в результате выпадения ливневых осадков. Максимум для большинства рек наблюдается в теплый период и для некоторых из них может превышать зимне-весенний в 2-4 раза (реки Бельбек, Демерджи, Зуя и др.) (Овчарук, Прокофьев, Тодорова, 2015).  Для рек территории характерно уменьшение максимальных расходов воды при выходе из гор и предгорий к устью, что объясняется, помимо естественной трансформации паводков на бесприточных участках, потерями воды в карст, забором на орошение и заполнение прудов и водохранилищ. Наибольшие годовые суммы осадков имеют место на вершинах Главной гряды Крымских гор – яйлах; однако наличие закарстованных известняков обуславливает отсутствие продолжительного поверхностного стока. Область максимального стока располагается в зоне, где благоприятные для формирования речного стока гидрометеорологические условия усиливаются наибольшим выходом грунтовых (карстовых) вод (Ресурсы, 1973).		В настоящее время при анализе условий формирования стока рек возникает необходимость учета изменений климата. Для анализа возможных тенденций во временном ходе метеорологических величин использовались данные об осадках и температуру воздуха за июнь и июль с периодом наблюдений с 1961 по 2013 включительно, по трем станциям расположенным на разных склонах Крымских гор.  Хронологические графики представлены на рис.1-4. 
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 Рис.1- Хронологический ход температуры воздуха за июнь для  метеостанций Горного Крыма 

  Рис.2 - Хронологический ход температуры воздуха за июль для  метеостанций Горного Крыма   
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  Рис.3 - Хронологический ход осадков за июнь для метеостанций Горного Крыма  

 Рис.4-  Хронологический ход осадков за июль для метеостанций Горного Крыма  

y = 0,0521x + 17,022
R2 = 0,0055

y = 0,4555x + 15,703
R2 = 0,076

y = -0,0616x + 25,946
R2 = 0,0036

0

20

40

60

80

100

120

140

160

196
1

196
4

196
7

197
0

197
3

197
6

197
9

198
2

198
5

198
8

199
1

199
4

199
7

200
0

200
3

200
6

200
9

201
2

Т,годы

Х, июнь

Нижнегорский Почтовое Ай-Петри

y = 0,1532x + 13,37
R2 = 0,0372 y = -0,0576x + 23,384

R2 = 0,0028
y = -0,2145x + 28,084

R2 = 0,0387

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

196
1

196
4

196
7

197
0

197
3

197
6

197
9

198
2

198
5

198
8

199
1

199
4

199
7

200
0

200
3

200
6

200
9

201
2

Т,годы

Х, июль

Нижнегорский Почтовое Ай-Петри



310 
 
 

Анализируя ход температуры воздуха, следует отметить, что с 1961 по 1989-1990 гг. особых изменений не наблюдалось, но с 1994 происходит активное повышение температуры, как за июнь, так и за июль месяц. Коэффициенты корреляции во всех случаях значимые (коэффициент корреляции считается значимым, если выполняется условие  rr 2 , где 
1

1 2





n

r
r  - средняя квадратическая ошибка расчета коэффициента корреляции) (табл.1).  В отличие от температуры воздуха, в хронологическом ходе осадков за июнь и июль, значимые тренды наблюдаются лишь в 50% случаев (табл.1). То есть произошло некоторое перераспределение осадков между месяцами в результате, которого на северо-западном склоне увеличилось количество осадков в июне, а на двух других склонах - в июле (Овчарук, Тодорова, Прокоф´єв, 2017).  Таким образом, формирование катастрофических паводков различного происхождения на территории Крыма возможно в течение всего года, но максимальное количество осадков все, же наблюдается в теплый период года. Как хорошо иллюстрирует  рис.2, значения максимальных расходов воды колеблются в довольно широких пределах - от 13 м3/с (р.Кучук-Узеньбаш-с.Многоречье) до 414 м3/с (р.Бельбек- с.Фруктовое). 

Таблица	1‐	Оценка	значимости	трендов	в	ходе	температуры	воздуха	и	осадков	на	
метеостанциях	Горного	Крыма	 Станция Температура, t°C Вывод июнь июль июнь июль     Нижнегорский r =0,72 r =0,79 значимый значимый Почтовое r =0,77 r =0,82 значимый значимый Ай-Петри r=0,66 r =0,72 значимый значимый 

Станция Осадки Х, мм Вывод июнь июль июнь июль     Нижнегорский r =0,07 r =0,19 не значимый значимый Почтовое r =0,27 r =0,05 значимый не значимый Ай-Петри r=0,06 r =0,20 не значимый значимый   На первый взгляд любые закономерности в распределении этих максимумов, как в пространстве, так и во времени, практически отсутствуют. Тем не менее, представляет интерес проанализировать количество случаев максимумов расходов дождевых паводков теплого периода на реках Горного Крыма до 1989 года (начало климатических изменений) и после него (табл.2). Анализируя данные табл.2, можно сделать однозначный вывод о том, что абсолютное большинство случаев максимальных расходов за период наблюдений приходится на период до 1989 года. Так для рек северо-западного склона за период с 1989 по 2010 года наблюдалось 
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только 2 случая абсолютных максимумов, что в 9 раз меньше чем за период от начала наблюдений до 1989 года. Подобная закономерность наблюдается и на двух других склонах Горного Крыма, где количество случаев за период после 1989 года уменьшилась практически в 2 раза. 

   Условные обозначения: ▼-гидрологический пост; 414 – максимальный расход воды, м3/с; 
1981 – год, в котором наблюдался максимальный расход воды.  Рис.5- Карта-схема гидрологической сети по измерению максимальных расходов воды дождевых паводков на реках Горного Крыма.  

Таблица	2‐	Количество	случаев	максимумов	расходов	воды	паводков	теплого	периода	
на	реках	Горного	Крыма		Склоны Крымских гор Количество случаев до 1989 после 1989 Северо-западный 18 2 Северо-восточный 11 5 Южный берег Крыма 12 6   Анализ влияния современных изменений климата на максимальный сток паводков рек Горного Крыма позволяет сделать следующие выводы: 

 Анализ наибольших паводков теплого период года показал, что они наблюдаются чаще всего с апреля по август, реже - осенью. 
 Глобальные и региональные изменения климата на исследуемой территории проявляются в виде значимых трендов температуры воздуха в теплый период года и перераспределении осадков между месяцами. 
 Имеющиеся тренды метеорологических факторов в настоящее время не привели к увеличению случаев катастрофических паводков на реках Горного Крыма.  

ЛИТЕРАТУРА	1.  Овчарук В.А., Прокоф’єв О.М., Тодорова Е.И. Особенности формирования паводков теплого периода на реках Горного Крыма //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 1157. Серія «Геологія. Географія. Екологія.». 2015. випуск 42. С. 99-106. 
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Abstract	The maximum discharge of the rivers of the Mountain Crimea is formed in the summer-autumn period from the storm. The maximum runoff   for most rivers is observed in the warm period and for some of it can exceed winter and spring discharges in 2-4 times. Analysis of the largest floods of the warm period of the year showed that they are observed most often from April to August, less often - in the fall.In recent years, when analyzing the conditions for the formation of river runoff, there is a need to take climate change into account. For the analysis of possible trends in the time course of meteorological values, rainfall and air temperature data for June and July were used with the observation period from 1961 to 2013 inclusive, on three stations located on different slopes of the Crimean mountains.  Global and regional climate change in the studied territory is manifested in the form of significant air temperature trends in the warm period of the year and redistribution of precipitation between months,  but this current trends of meteorological factors have not led to an increase in incidents of catastrophic floods on the rivers of the Crimean Mountains on present time. 

 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ  ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЕННОГО СТОКА 

РЕК В ЗОНЕ НЕДОСТАТОЧНОЙ ВОДНОСТИ УКРАИНЫ 

Овчарук В.А., Кущенко Л.В., Прокофьев О.М. 

Одесский государственный экологический университет, г.Одесса, Украина, 
liliakushchenko@gmail.com 

 
Зона недостаточной водности - территория, в пределах которой величина испарения 

за год в совокупности с инфильтрацией в среднем за многолетний период превышает 
количество атмосферных осадков. 
 В Украине зона недостаточной водности в основном соответствует степной зоне, 
которая занимает наибольшую площадь. На территории этой зоны протекают реки, 
принадлежащих к бассейну нижнего течения Днестра, Днепра, Южного Буга и Северского 
Донца (рис.1). 
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Рис. 1 – Карта-схема гидрологического районирования Украины (Руденко, Чабанюк, 

Бочковська,1999) 
Минимальный сток наблюдается на реках, главным образом тогда, когда основным 

источником их питания являются грунтовые воды. Периоды низкого стока на реках 
исследуемой территории связаны с зимней или летне-осенней меженью. 

В качестве исходной информации для анализа использованы данные по 79 
гидрологическим постам с периодом наблюдений с 1914 по 2010 гг., и диапазоном 
водосборных площадей от 63 км2 (б.Полкова - с. Кременовка) до 73200 км2 (р.Северский 
Донец - с.Кружиливка). 

Гидрологическая изученность территории по минимальному стоку воды в реках 
приводится отдельно для условий с устойчивым (67 гидрологических постов) и 
неустойчивым ледоставом (13 гидрологических постов). 
 

 -  граница исследуемой территории 
Рис. 2 – Карта-схема расположения гидрологических постов в зоне недостаточной водности 

Украины. 
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Продолжительность периода и величина меженного стока находятся в тесной 
зависимости от физико-географических факторов, влияющих на условия его формирования 
и режим. Физико-географические факторы, определяющие режим меженного стока, можно 
разделить на две группы: 1) климатические факторы и 2) факторы подстилающей 
поверхности. 

Среди климатических особенностей формирования меженного стока следует 
отметить наименьшее годовое количество осадков в пределах равнинной территории 
Украины - 400-550мм и наибольшее количество дней с влажностью менее 30% - 40-55 дней. 

Тем не менее, исследование влияния широты местности на величины 
среднемноголетних 30-суточных модулей зимней и летне-осенней межени показало, что 
связь между этими величинами отсутствует (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Изменение модулей стока летне-осенней (а) и зимней (б) межени от широты 

геометрических центров водосборов. 
 

Среди факторов подстилающей поверхности, которые рассматривались,  значимое 
влияние выявлено при построении соответствующих зависимостей от средней высоты 
водосборов и их площадей (рис.4 -5). 

 
Рис. 4 – Зависимость модулей стока летне-осенней (а) и зимней (б) межени от средней 

высоты водосборов. 
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Рис. 5 – Зависимость средних 30- суточных минимальных расходов летне-осенней (а) и 

зимней (б) межени от площади водосборов рек. 
 

Анализ коэффициентов корреляции представленных зависимостей показал их  
статистическую значимость. Такие результаты подтверждаются нормативными 
рекомендациями и отдельными региональными исследованиями, выполненными ранее 
(Чиппинг, Лысенко, 1959; Владимиров, 1970; СНИП 2.10.14-83,1984). 

Формирование меженного стока тесно связано с понятием гидрологическая засуха. 
Одним из инструментов исследования засух является индекс SPEI, который описывает 
общие условия увлажненности в течение длительных периодов, для гидрологических засух 
характерным является масштаб SPEI_6-12 и выше (Semenova, Ovcharuk, Shakhirzanova, 
2014).  

Текущий мониторинг засух представлен в свободном доступе на сайте 
http://spei.csic.es/  и может быть использован, как за предыдущий период, так и в прогнозном 
варианте с использованием различных моделей и сценариев. 

На рис.7 и рис.8  показано, что даже при масштабе SPEI_6, наблюдается достаточная 
синхронность в ходе стока зимней межени и индекса засухи за март, а также между стоком 
летне-осенней и SPEI_6 за сентябрь. 
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Рис. 7 – Сравнительная характеристика хронологического хода колебаний минимального стока в 

зимний период р. Южный Буг – пгт Александровка и индекса SPEI-6 за март 1950-2010гг. 
Таким образом, сравнение хронологического хода индекса SPEI с временным ходом 

минимального стока показывает их удовлетворительное совпадение и открывает 
перспективы дальнейших исследований в этом направлении с целью учета глобальных 
изменений климата на сток межени. 

 
Рис. 8 – Сравнительная характеристика хронологического хода колебаний минимального стока в 

зимний период р. Южный Буг – пгт Александровка и индекса SPEI-6 за сентябрь 1950-2010гг. 
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ANALYSIS OF THE FORMATION OF LOW-FLOW RIVERS IN THE ZONE OF 
INSUFFICIENT WATER IN UKRAINE 

Ovcharuk V.A., Kushchenko L.V., Prokofyev OM 
Odessa State Ecological University, Odessa, Ukraine, liliakushchenko@gmail.com 

Abstract	
The study presents the results of an analysis of the conditions for the formation of a dry 

weather flow in the area of inadequate water content in Ukraine. The periods of low runoff on the 
rivers of the study area are associated with winter or summer-autumn dry weather flows. It is 
shown that the hydrological study of the region is sufficient to justify the parameters of calculation 
methods. Among the factors that have a significant effect on the minimum river runoff, the height 
and area of catchments should be noted; the hydrogeological structure of the territory may have a 
significant impact on the runoff of small catchments. A comparison of the chronological progress 
of the SPEI index with the time series of the minimum runoff shows their satisfactory coincidence 
and opens the prospect for further studies in this direction with the aim of taking into account 
global climate changes on the minimal river runoff. 

ՍԵՐՎԻՍԻ ԲԱԺԻՆ 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Варданян Р.Р., Суварян С.Р. Еереванский государственный университет, Ереван, Республика Армения 
r.vardanyan@ysu.am, sr.suvaryan@mail.ru 

 

Человек и Социум.  Говоря о роли социальных коммуникаций в современном мире, 

мы не должны забывать, что главным звеном в этой сложной, многообразной и, подчас, 

запутанной цепи взаимосвязей является человек. Человеку свойственна двойственная 

природа. Он – существо уникальное. Уникальное, потому что каждый из нас – это 
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индивидуум с присущими ему и только ему чувствами, мыслями, мечтаниями, 

фантазиями! Уникальность человека заключена в его индивидуальности, в том 

неповторимом и своеобразном качестве, которое отличает его от другого человека. 

 Но, рождаясь индивидом, человек с самых первых дней и даже минут своей жизни 

включается в систему общественных взаимоотношений. Оставаясь индивидуумом, он 

чувствует потребность в сопереживании, в сочувствии, потребность быть в состоянии 

сопричастности с другими индивидами. Фактически, оставаясь непревзойденным в 

своей уникальности, человек по природе своей есть существо глубоко общественное. 

Именно развитие человека как социального существа предопределяет его как личность. 

Человек – часть социума, он живет и выполняет в нем определенные социальные роли, 

получает от общества ценности и ресурсы, при помощи которых он способен 

совершенствовать как себя, так и общество, в котором он существует. 

 По большому счету, под социумом нам следует понимать всю нашу планету. Ведь 

больше семи млрд. ее населения и есть наше общество. Этот наш общий большой социум 

состоит из бесконечного числа маленьких социумов. Они удивительно многообразны и 

по внутреннему содержанию, и по внешним отличиям. Ведь люди всегда хотели 

объедениться в группы, так как человек не может подолгу жить без общения, без связей, 

будь то семейные, любовные, дружеские, общественные. 

 В чем же секрет этой притягательности, этой всепоглощающей жажды общения? 

Может ответ кроется в том, что человек – существо разумное, Homo Sapiens, как принято 

говорить. И он раздираем желанием поделиться своими мыслями, чувствами, идеями с 

другими людьми. В конечном счете, цель любого общения – это обмен информацией. 

Ибо, как говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. 

Информация и мир. Что же такое суть информация. Чем же так сильны 

информация и человек, обладающий ею. Информация – это не просто сведения. Это 

сведения, при помощи которых можно управлять всем: отдельной личностью, 

социальными процессами, умами, настроениями в обществе.  

 Говоря об информации в современном мире, можно с полным правом сказать, что 

человек буквально погряз в информационном потоке. Информация идет отовсюду: с 

экранов телевизоров, из Интернета, газет, журналов, рекламных сообщений. Рекламная 

информация преследует нас повсюду, где бы мы ни находились. На улицах огромные  

баннеры возвещают о приходе новейших технологий. Стены в метро, в кафе, в 

супермаркетах пестрят напоминаниями о новейших суперсовременных приобретениях, 

которые сделают вашу жизнь лучше, богаче, комфортнее. Весь мир захватил единый 

процесс информатизации, и человек чувствует себя частью этого процесса. Он не может 

отказаться от всевозможных технических новинок, если хочет добиться каких-либо 

поставленных перед собой, пусть даже не слишком глобальных, целей. 

 А ведь совсем недавно мы обходились даже без банального сотового телефона. 

Сегодня же, забывая свой телефон дома, мы впадаем в панику. Появляется ощущение 
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какой-то пустоты, обделенности. Отсутствие возможности узнать о чем-либо прямо 

сейчас, незамедлительно, с первых рук делает нас, как нам кажется, уязвимыми, создает 

ощущение потерянного времени. Что это? Мы стали быстрее жить? Или мы стремимся 

обогнать время, пытаясь познать все больше и больше? Окружающий нас мир очень 

многообразен, и мы при помощи информации пытаемся обработать это многообразие в 

нашем сознании.  

 Но в этом есть и негативная сторона. Мир буквально тонет в этом невероятном 

объеме информации. Есть многочисленные данные о скорости увеличения 

информационных потоков. Но мы можем, даже не ссылаясь на них, на собственном 

опыте признать, что за последние 20-30 лет объем получаемой информации увеличился 

в десятки раз. Урсул А. Д. рассматривает информатизацию как закономерность 

глобального развития (Урсул А. Д., 1990г.). Наши зрение и слух принимают на себя 

чудовищную информационную нагрузку. Мозг не справляется с этим натиском 

информации. Эпштейн М. Н. считает информационный взрыв причиной возникновения 

так называемой травмы модернизма (Эпштейн М. Н., 1998г.). 

 Получается своего рода замкнутый круг. Человечеству для своего развития 

необходимы материальные, энергетические, технологические и, в том числе, 

информационные ресурсы. Информация – это тот решающий фактор, который 

определяет развитие всех ресурсов в целом. Информацию иногда называют «могучим 

локомотивом прогресса» ( Абдеев Р. Ф., 1994г.). Однако индивидуальные возможности 

человека по усвоению огромного массива информации не успевают за ее бурным ростом. 

Можно сказать, что мы имеем дело со своего рода информационной экспансией. И если 

можно говорить о препятствии на пути этого «могущего локомотива», то это препятствие 

– сам человек. Массивы создаваемой информации возобновляются с неимоверной 

скоростью, а это, в свою очередь, приводит к росту массовой коммуникации. Сейчас 

передача любых объемов информации носит массовых характер. Можно говорить об 

информатизации современного мира. Урсул А. Д. считает информатизацию 

закономерностью глобального развития (Урсул А. Д., 1990г., Соколов А.В., 1989г.). 

Коммуникация в современном мире. Основоположником социальной 

коммуникации можно с полным правом назвать Иоганна Гуттенберга. С создания им 

печатного станка началось уверенное шествие социальной коммуникации по всему 

миру. Сначала человечество общалось через газеты и журналы. Ведь общение – это обмен 

информацией.  Потом появилось радио. И, казалось, что оно стало глашатаем всех 

важных новостей, идей, событий. Оно сплачивало людей вокруг этого невидимого 

говорящего источника. 

Но потом появилось телевидение. Это был настоящий взрыв. Телевизор становится 

как бы членом семьи. Этот говорящий и показывающий ящик на долгие годы стал 

главным информационным носителем. Его главенство казалось незыблемым. Но и его 

единоличному царствованию пришел конец. Наступила эра Интернета. Сейчас любой 
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человек может получать любую информацию и употреблять ее по своему усмотрению, 

потому что информация, как уже говорилось выше, определяет развитие всех ресурсов. 

Через массовые коммуникации можно решать вопросы социального контроля, 

формирования личности и, по большому счету, регулировать общественное сознание и 

настроения общества. Социальная коммуникация является необходимой предпосылкой 

функционирования и развития всей социальной системы. Мы живем в эпоху 

информационно-коммуникативного общества. Коммуникации проникают во все сферы 

жизнедеятельности человека.  

Но при этом необходимо понимать, что технологическое развитие коммуникаций 

может отрицательно влиять на межличностные отношения. Замена вербального 

общения виртуальным может привести к потере личностных качеств. Каждый человек, 

включаясь в систему социальных коммуникаций, исполняет свою особую функцию в 

соответствии со своими индивидуальными качествами. И это придает неповторимый и 

уникальный характер социальному общению. 

Уникальность социальному общению придает еще один не менее важный фактор - 

взаимодействие людей различных национальностей. Сегодня, в эпоху глобализации 

жизненное становление молодого поколения во многом зависит от уровня его 

межкультурного, межпрофессионального потенциала. При этом необходимо отметить 

особую важность культуры межнацианального общения, умения устанавливать 

взаимоотношение между различными этническими, национальными, религиозными 

группами. Умение преодолевать конфликты, непонимание, вызванное различиями 

менталитетов, образа жизни, трактовки ценностей у представителей различных культур. 

И здесь на первый план выходит наиважнейшая в условиях современных реалий 

нравственная категория - доверие. Обмен информацией между представителями 

различных этнических общностей способствует созданию определенного уровня 

межнационального доверия.  

 Бранденбургская международная школа в Германии, Международная школа Ля 

Гаренн в Швейцарии, Дилижанская Международная школа в Армении, Скандинавская 

школа в Брюсселе, Международная школа Эрмитаж во Франции и многие другие 

подобные учебные заведения – это пример геополитического разума нашей планеты 

(Цыганков П. А., 1994г.). Это попытка понять друг друга, принять человека таким, какой 

он есть, с его особой культурой, особым складом ума. Последнее прибежище человека – 

умение услышать другого человека, понять его, полюбить. И тогда, может быть, у нас 

появится шанс не потерять нашу прекрасную планету, а сделать ее еще более 

прекрасной.  
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Commuication was and now is one of the main social tools of human being and the most 

important moral category of the modern world is a socium. Resently the importance of 

information has increased based on the validity of information. Which creates communicative 

infrastructure for any kind of socium.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИЯ-АРМЕНИЯ 

Деточенко Л.В. Волгоградский государственный социально-педагогический университет,  г. Волгоград, Российская Федерация, lillyad@rambler.ru  Армения и Россия – страны, длительное время развивающиеся в системе одного государственного образования, после распада СССР и получения независимости пережившие сложный переходный период и сохранившие добрососедские отношения, на современном этапе продолжают перестраивать и совершенствовать отраслевые и территориальные структуры экономик в соответствии с меняющимися геополитическими и экономическими реалиями. Оба государства считают одной из перспективных отраслей развития непроизводственной сферы  отрасль туризма и заявляют совершенствование индустрии туризма приоритетной задачей хозяйственных комплексов стран.Расширение взаимных туристских связей Армении и России является важной целью для обеих стран и изучение всех аспектов функционирования туристского взаимодействия рассматриваемых постсоветских государств в условиях непростых геополитических реалий современности представляется актуальным и интересным. Для получения общей картины приёма туристов в Армении и в России автор сочла необходимым подготовить современную статистику прибытий иностранных туристов и представить данные в таблице 1. Необходимо отметить, что в Армении 
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существует лишь одна методика подсчёта числа туристских прибытий – методика Всемирной Туристской организации (UN WTO), где как туристы рассматриваются все въехавшие в страну, независимо от целей поездки. В России эта методика используется лишь с 2014 г., но существует ещё более точная методика Пограничной службы РФ, которая учитывает только въехавших конкретно с туристскими целями. Именно по данным этой методики и представлены статистические показатели по России. Поэтому абсолютные данные таблиц сравнивать некорректно, но динамика прибытий иностранных туристов вполне объективна.  Таблица 1. Динамика числа прибытий иностранных туристов в Россию и Армению 
Годы	 Россия	 Армения	 Число	прибытий	

иностранных	туристов	в	
Россию	по	данным	

Пограничной	службы	РФ	
(тыс.	поездок) 

Динамика	числа	
прибытий	

иностранных	
туристов 

Число	прибытий	
иностранных	
туристов	в	
Армению	по	

данным	UN	WTO	
(тыс.	поездок) 

Динамика	
числа	

прибытий	
иностранных	
туристов 2007 2 213  510  2008 2 295 + 3,7% 588 + 15% 2009 2 100 - 8,5% 575 - 2% 2010 2 134 + 1,6% 678 + 18% 2011 2 336 + 9,5% 758 + 12% 2012 2 570 + 10% 844 + 11% 2013 2 665 + 3,4% 1 082 + 28% 2014 2 583 - 3% 1 204 + 11% 2015 2 937  + 13,7% 1 192 - 1% 2016 3 267 + 12% 1 260 + 6% 2017 3 810 + 15,5% 1 495  + 19% 

Источник:	рассчитано	и	составлено	автором	по	данным	(Деточенко,	Лобанова,	2017),	
(RATA	news,	2018),	(Tourism	Highlights	2017	Edition,	2018).	Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что и в России, и в Армении туризм поступательно развивается, спады в приёме туристов приходятся на одни и те же годы – 2009 и 2014-2015 – годы мировых экономических кризисов, а не только внутренних проблем в странах (Деточенко, 2015). После депрессивных лет в обеих странах отмечается действие фактора «отложенного спроса», когда прослеживается значительный рост туристских прибытий в страну. Можно констатировать несколько более высокие процентные показатели роста приёма туристов в Армении по сравнению с Россией. Это говорит не только о значимых мерах туроператорского сегмента Армении, предпринятых для продвижения армянского турпродукта, но в большей степени связано с тем, что туррынок Армении более молодой по сравнению с уже сложившимся современным туррынком России, и темпы роста его выше.Туристские связи Армения-Россия развиваются в двух направлениях: международного въездного туризма и международного выездного туризма. Здесь взаимные интересы двух стран прямо противоположны. У Армении в туристском взаимодействии с Россией наибольшие перспективы в развитии въездного туризма, когда Армения выступает в качестве принимающей страны для туристов из России. В 
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аспекте выездного туризма, то есть, посещения армянскими туристами РФ, выездные потоки не могут формироваться в значительных масштабах в силу незначительной численности населения Армении, невысокого уровня жизни основной части населения страны и предпочтений жителей Армении участия в рекреационном пляжном туризме. В России не так много мест летней пляжной рекреации, и цены на российских курортах Черного моря зачастую достаточно высоки для туристов из Армении. У России в современной геоэкономической ситуации туристские интересы во взаимодействии с Арменией, наоборот, направлены на развитие международного выездного туризма, когда российские туристы рассматривают страну как место своего отпуска. Таким образом, именно посещение туристами из России Армении наиболее перспективный вид развития турсвязей между двумя странами. И здесь интересы государств совпадают – российский турбизнес заинтересован в продаже туров в Армению, армянский – в росте числа турприбытий россиян в страну. Рассматривая историю развития туризма между Арменией и Россией, можно констатировать, что после распада Советского Союза все туристские связи были нарушены и о восстановлении туристских поездок россиян в Армению можно говорить лишь с десятых годов XXI в. Но Армения была исключительно «ассортиментным» направлением. Страну посещали в основном самодеятельные туристы из России, представители армянской диаспоры, проживающие в РФ. Доходы такой туризм турбизнесу Армении приносил крайне незначительные. Организованный туризм предлагал лишь отдельные турпакеты, популярность направления была крайне низкой. Статистика UN WTO учитывала в качестве туристов в большинстве случаев представителей армянской диаспоры, живущих в России и приезжающих на свою историческую родину с гостевыми, ностальгическими, деловыми, но не туристскими целями. Положение изменилось после 2014 г., когда  на развитие туристских связей России, в том числе, и с Арменией стали влиять новые геополитические и экономические реалии. Эти реалии стали геоэкономическими факторами, благоприятными для развития российско-армянского взаимодействия в сфере туризма. Вхождение Крыма в состав РФ, введённые против России экономические санкции, низкие цены на мировом рынке на органическое топливо привели к падению курса рубля по отношению к основным валютам и снижению уровня благосостояния населения России.  Понизившийся уровень жизни «заставил» россиян обратить внимание на  бюджетные направления туризма.  Такие направления  смогли предложить некоторые постсоветские государства, в том числе, Республика Армения (Деточенко, Лобанова, 2018). Негативное отношение к России на Западе, появление групп «невыездных» россиян, закрытие для российских туристов курортов Турции и Египта также привело к необходимости изменения географии потоков российских туристов. В этой ситуации четко проявились другие разнообразные факторы,	
привлекающие	российских	туристов	в	Армению:	Армения – страна безвизовая для россиян. Возможность посещать Армению по внутренним паспортам. Налаженное авиасообщение, и в целом невысокая стоимость авиабилетов.  
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Предусмотренное облегчение въезда иностранных транспортных средств в республику – перспективный фактор увеличения российского турпотока. В Армении нет языкового барьера, большинство жителей говорит по-русски. Христианская религия в Армении. Благожелательное отношение местных жителей к туристам из России. Армения славится своим гостеприимством. Возможность путешествовать по Армении бюджетно, страна входит в разряд недорогих государств для российских путешественников. Разнообразны туристские ресурсы Армении. Наличие интереснейших экскурсионных объектов, как для историко-культурного туризма, так и для природно-экскурсионного.  Небольшая площадь территории Армении, позволяющая относительно быстро доехать до основных экскурсионных объектов. Достаточно мощное продвижение армянского турпродукта на российском туристском рынке. Армянские туроператоры разрабатывают новые турпродукты, в том числе, и целевые для российского рынка, например, "На уикенд в Армению с внутренними паспортами", "Русский след в Армении" (Интерfaкс Туризм, 2017). Хорошие возможности для организации кулинарных и винных туров. Как и на туристском рынке любой страны, в Армении, наряду с благоприятствующими, присутствуют и факторы,	негативно	влияющие	на	развитие	
российско‐армянских	туристских	связей.	Политико- и транспортно-географическое положение Армении. Посещение россиянами Армении на наземном транспорте возможно лишь через территорию Грузию, при пересечении которой необходимы заграничные паспорта. Отсутствие прямого железнодорожного сообщения с Арменией. Поездки на автотранспорте сложны физически, особенно для детей и людей серебряного возраста. Авиатранспорт не подходит для людей с аэрофобией. Возможность посещать Армению с внутренними паспортами пока только через два аэропорта – Звартноц и Гюмри. Билеты на воздушный транспорт из России в Армению резко дорожают в высокие туристские сезоны, и Армения теряет преимущества бюджетного направления. Геополитическая ситуация с Нагорным Карабахом, недружественные отношения с соседними странами, две закрытые границы в определённой мере «пугают» туристов. Отсутствие морского побережья. Более 60% российских туристов участвуют именно в рекреационном приморском пляжном туризме, соответственно, этот сегмент российского турпотока для Армении практически теряется. Недостаточно развита инфраструктура туризма. Мало бюджетного жилья, хостелов. Пока мала информированность «среднего россиянина» о разнообразии уникальных туристских достопримечательностей Армении. 
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Преодолевая влияние негативных факторов, туризм в Республике Армения развивается, привлекая всё большее число туристов из России. По мнению автора, основным видом туризма для россиян в Армении является и в перспективе останется экскурсионный. Именно на него приходится около 70% спроса на туры в Армению. Интерес вызывают достопримечательности Еревана, храмы (Гехард, Гарни) и монастыри (Татев), памятники исторического прошлого территории. Пользуются спросом туры продолжительностью 5-8 дней и набирают популярность туры выходного дня, особенно из тех регионов, где представлено прямое авиасообщение с Арменией. Хорошие перспективы развития у лечебно‐оздоровительного	вида	туризма, который привлекает в том числе, семейных туристов из России. Известен курорт Джермук. На взгляд автора, армянскому турбизнесу надо больше работать в направлении развития горнолыжного	 туризма, который набирает всё большую популярность у жителей России.  Пока в РФ более-менее известен лишь горнолыжный курорт Цахкадзор. 
Рекреационный	пляжный	туризм на озере Севан, о котором много говорится в рекламных проспектах турбизнеса Армении, вряд ли имеет хорошие перспективы. Вода в озере холодная, отельная инфраструктура недостаточно высокого уровня. Но в составе природно‐экскурсионного	 туризма	 или	 MICE‐туризма (индустрия встреч) перспективы есть. О положительных геоэкономических тенденциях развития российско-армянских отношений в сфере туризма говорит тот факт, что Армения - среди четырёх постсоветских государств, добившихся в последние годы особого успеха в приёме туристов из России и вошедших, по данным Пограничной службы, в первую тридцатку стран-лидеров (табл. 2).   Таблица 2.  Выезд за рубеж из России с целью туризма в страны постсоветского пространства среди 30 государств-лидеров, в тыс. чел. (по данным Пограничной службы)  № Место по приёму туристов из России среди всех стран мира Страны 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 2016 г. 2017 г. 1 25 18 Грузия 28,8 44,7 105,8 181,9 2 27 27 Латвия 99,2 72 92,7 118,8 3 28 28 Армения 53,5 45,0 61,5 92,7 4 30 29 Азербайджан 49,3 39,4 51,8 82,7 
Источник:	составлено	автором	по	данным	(RATA	news,	2018).	
	В Армению, невзирая на существенный спад кризисного 2015 г., поток туристов из России вырос с 2014 г. на 73%, и только за 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличился на 51%. Это позволило Армении укрепить своё положение в первой тридцатке лидирующих стран мира по приёму российских туристов и стать третьей по данному показателю среди постсоветских государств. Если принять за основу данные 
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Пограничной службы, которые фиксируют выезды россиян исключительно с целью туризма, то в 2017 г. россияне совершили  14 588 тыс. турпоездок за рубеж, соответственно, на Армению пришлось 92,7 тыс., то есть, всего 0,64%.  Если рассматривать результаты по данным Всемирной Туристской организации, то количество турпоездок россиян за рубеж в 2016 г. (а это пока самые новые статистические данные по этой методике) составило 31,7 млн. На Армению пришлось 316 тыс. прибытий, то есть, 1%.  Для Армении из общего числа прибытий иностранных туристов - 1 260 тыс., доля туристов из России составила 25%. Можно с полной ответственностью констатировать, что для Армении РФ, наряду с Грузией, Ираном, Украиной, является основной страной, генерирующей потоки туристов. Но и для международного выездного туризма России Армения, даже с пока незначительными относительными показателями, на современном этапе постепенно переходит из разряда «ассортиментных» направлений в разряд «приоритетных».  
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 MODERN GEOECONOMIC TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF TOURIST COMMUNICATIONS RUSSIA-ARMENIA Detochenko L.V. lillyad@rambler.ru Volgograd State Social and Pedagogical University,Volgograd, Russian Federation,  
ANNOTATION The modern geo-economic trends in the development of Russia-Armenia tourist relations are being studied. The dynamics of the number of arrivals of foreign tourists to Russia and Armenia is analyzed according to different methods of statistics. The possibilities 
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of forming an international outbound and inbound tourism between the two countries are shown. Factors favoring and preventing Russian tourists from visiting Armenia are presented.  
	

МЕТОДОЛОГИЯ	ИНТЕГРАЛЬНОЙ	ОЦЕНКИ	ТУРИСТСКОГО	
ПОТЕНЦИАЛА	ТЕРРИТОРИИ	

Сафарян А.А., Алексанян Г.П. Пермский государственный университет, Пермь, Российская Федерация, azatsafaryan@mail.ru Еереванский государственный университет, Ереван, Республика Армения, goraleksanyan@ysu.am  С очевидно наблюдаемым развитием сферы туризма и его становлением в качестве одной из важных отраслей экономики становится крайне необходимым оценивание туристского потенциала конкретных территорий и стран. Под туристским потенциалом следует понимать помимо туристских ресурсов все области жизнедеятельности и компоненты природы, которые могут повлиять на развитие туризма, т.е. это производство, наука, природопользование, культура, образование, здравоохранение, а также политическая, социальная и экономическая ситуации (Сафарян, 2015). При таком подходе становится чрезвычайно трудной или даже невозможной оценка туристского потенциала каким-либо объективным методом. Свидетельство тому – отсутствие в мировой научной практике общепринятого научного метода оценки туристского потенциала территории, с другой стороны, есть большие достижения по оценкам отдельных компонентов. Трудность состоит в том, что разнообразие стран и регионов настолько большое и разностороннее (Зырянов, 2006), что даже при комплексных оценках трудно поверить в достоверность сравнения с такими же оценками других стран. Эти проблемы связаны как со сложностью туристской науки, таки с краткостью ее истории.  Несмотря на большое количество работ, связанных с изучением туристского потенциала территории, на сегодняшний день нет общепринятого метода оценивания туристского потенциала региона или страны. Это объясняется как разнообразием туристских мест и ресурсов, так и разнообразием видов туризма. Одна из насущных проблем – отсутствие единого метода подсчета туристского потенциала, что лишает возможности сравнивать потенциал одного региона с потенциалом другого. Можно использовать разные существующие методы, связанные с природными факторами, для оценивания туристского потенциала локальных мест или для решения конкретных задач. Однако полезнее будет их реализация в интегральных методах, оценивающих потенциал в зависимости от многих факторов (в том числе природных). На наш взгляд, вполне логично проведено деление потенциала по следующим компонентам: аттрактивность места, доступность, информация, туристские и другие инфраструктуры. По нашему мнению, более продуктивным и достоверным будет интегральное оценивание туристского потенциала, если в процессе оценочных работ будут использованы разные методы оценок, исходя из конкретного типа ресурса.  На сегодняшний день наиболее важно при оценке туристского потенциала избежать субъективности. Несмотря на попытки использовать разные методы, вопрос, 
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касающийся оценки туристского потенциала, остается проблемным. Отсюда можно сделать вывод: для получения наиболее объективной оценки во время туристских исследований, интегральной оценки, стоит рассмотреть территорию исследования с двух сторон: 1) возможности места для привлечения туристов 2) возможности принимать туристов. Для оценки возможностей привлечь туристов больше всего подходят рекреационно-географические методы, а для оценки возможности места принять туристов – экономические. Первое и второе в этом случае взаимо связаны, причем первое может преобладать и наоборот, но на темпы развития туризма всегда влияет тенденция их сравнения, и общий рост. Значительным фактором, влияющим на туристскую оценку, должен считаться опыт туристского региона. Если выше была отмечена субъективность оценки туристов, то при повторяющемся из года в год «наплыве» туристов объективность оценки будет увеличиваться. Если место не является традиционной туристской дестинацией, то оно должно быть замечено хотя бы местным населением как привлекательный объект.  Предлагаем новый подход к исследованию туристской сферы с точки зрения оценки потенциала для региона или страны. Как уже упоминалось, для расчета потенциала оцениваются, с одной стороны, объекты, которые имеют туристскую привлекательность, а с другой - туристская инфраструктура. В общих чертах туристский потенциал на наш взгляд состоит из компонентов аттрактивности, для которых важны привлекательность, информационная обеспеченность и географическое положение, а также из туристских ресурсов, для которых важными характеристиками являются качественные, количественные и ценовые качества. Под ресурсами имеется ввиду объекты туристского обслуживания, рабочую силу и инфраструктуру. Все компоненты здесь созданы человеком или представляют возможности человека. Сюда входят объекты размещения и общепита, пункты аренды машин, туристские информационные центры, фирмы, услуги гидов дорожная сеть, рабочая сила. Для оценки аттрактивности и получения конечного результата нужно обратить внимание на отношение ресурсов к аттрактивности, от чего может зависеть увеличение или уменьшение используемости аттрактивности (удаленность от дорог, наличие по близости объектов размещения), а в целом и потенциал территории. Не будет лишним еще раз отметить, что аттрактивность является самым важным звеном в сфере туризма, она стимулирует развитие и увеличение ресурсов, но без ресурсов аттрактивность останется неиспользуемой, непригодной. То есть для развития туризма необходимо взаимное развитие и увеличение как аттрактивности, так и ресурсов, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловлены.  «Туристская аттрактивность» имеет три основные составляющие: 1) аттрактивние объекты, 2) информационные ресурсы, 3) экономическая-социальная-экологическая (СЭЭ) оценка всей территорий.  Аттрактивные объекты представляют собой традиционные компоненты туристских исследований, их тоже можно характеризовать в трех группах. Природные – водопады, горы, озера, ландшафты и т.д., историко-культурные (антропогенные) – архитектурные памятники, церкви, замки, мосты и т.д.; природно-антропогенные – где привлекательность обусловлена как природой так и человеком можно сказать в равной степени, например, висячие мосты, водохранилище, события – праздники, фестивали, популярные объекты инфраструктуры – развлекательные центры, получившие мировую значимость, гостиницы, музеи и рестораны. Информационные ресурсы в туризме играют очень важную роль, особенно в связи со становлением и распространением мировой сети. 
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Информационные ресурсы можно разделить на 3 группы: информация об отдельных объектах, привлекающая информация о целой территории, репелентная информация. СЭЭ представляет собой считывание новых мировых тенденций и согласно этому оценку состояния страны для развития туризма.  На основе вышесказанного предлагается методика оценки туристкого потенциаля территории. Методика предполагает несколько этапов: 
1. Выбор региона для изучения.  
2. Рассмотрение всех туристских объектов региона и ввод их в систему, при 
необходимости внесение каких-то изменений.  
3. Расчет природного, антропогенного и природно-антропогенного видов потенциала.  
4. Общая оценка туристской инфраструктуры и объектов обслуживания.  
5. Анализ пространственного распределения объектов аттрактивности.  
6. Выявление мест развития и отставания в нем возможных причин этого.  
7. Предложения В рамках этой методики рассматриваются следующие критерии историко-культурных, природных, природно-антропогенных объектов для оценки туристкого потенциала территории. 
Историко-культурные объекты: 
1. Личные характеристики; 
1.1. возраст,  
1.2. тип объекта,  
1.3. состояние (сохранившийся, или полуразрушенный),  
1.4. количество сооружений. 
2. Доступность;  
2.1. удаленность от дорога,  
2.2. удаленность от областных центров.  
3. Информационное обеспечение;  
3.1. наличие или отсутствие названия объекта (наличие информации во Всемирной Сети),  
3.2. информация в Википедии и количество возможных языков для прочтения,  
3.3. популярность (присутствие информации об объекте на картах популярных туристских 
маршрутов). 
4. Природный (физико-географический) фактор – удаленность от приграничных 
ландшафтных зон. По каждому критерию присваивался максимально 1 балл. Градация возможна от 0 до 1. Итак, максимально возможным баллом для любого объекта был 12, минимальным – 1. 
Природные	объекты.	Основные критерии схожи с теми, которые применялись при оценке историко-культурных объектов. Для оценки потенциала каждого из объектов и для выявления природного компонента потенциала, мы выделили следующие критерии: 
1. Наличие названия. 
2. Информационное обеспечение. 
3. Вид и эстетичность - внешний вид и эстетическое восприятие. 
4. Дистанция - расстояние от самого главного туристского центра территории. 
5. Дальность - расстояние от ближайшей автомобильной дороги. 
6. Охранаемость – нахождение на территории ООПТ. При оценке природных объектов возможный максимум 6 баллов, минимум – 1. 
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Природно‐антропогенные	объекты.		Для оценки потенциала этих объектов были рассчитаны следующие показатели:  
1. Наличие названия. 
2. Дистанция. 
3. Информационная обеспеченность объектов. Максимально возможная оценка этого показателя – 5 баллов, а минимальная – 1. Методика оценки этих показателей совпадает с методикой оценки природных объектов. Единственное отличие в том, что для инженерных объектов важно, чтобы они были безопасны, чтобы при их создании использовались новые технологии и инновации. Для сравнительного анализа полученных результатов, т.е., для интегральной оценки аттрактивности каждого объекта, его максимально возможной оценки, перспективной оценки, мы воспользовались математическим методом, который в географических исследованиях используется впервые. Эффективность метода «проектного ранжирования» (Пенский, 2010) проявляется в определении интегральных оценок. Так выглядит формула расчета:  

	,																																	

где δ – интегральная оценка аттрактивности конкретного объекта, αi –  оценка перспективы, bi – реальная оценка.   Графический вид формулы для n = 2 представлен на рисунке 1.                   Рис.1.График формулы  интегральной оценки  
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  Значение δ может быть получено для объектов в реальном состоянии (δр) и для этих же объектов в перспективе (δп) путем повышения баллов до возможного максимума, что зависит от типа и места объекта. После этого расчтивается разница: 
	

Δ=	δп	‐	δр,								
																																																								 где Δ – разница между реальной и перспективной интегральной оценкой аттрактивности. Предложенная методология и метод позволяют дать сравнителную оценку туристского потенциала территорий и найти ее сильные и слабые стороны. Метод особенно приемлем для горных территорий, где социальная и природная среда отличается большим разнообразием. Метод может стать прикладным инструментом для оценки устойчивого развития туризма.  

ЛИТЕРАТУРА	1. Зырянов А.И. Регион: пространственные отношения природы и общества/ Пермь. гос. ун- т. 2006. 372с 2. Сафарян А.А.  Подходык оценке туристского потенциала территорий // Географический вестник. 2015. No 1(32), с. 89-103 3. Пенский О.Г., Черников К.В. Основы математической теории эмоциональных роботов: монография. Пермь, 2010, 256 с.  METHODOLOGY OF THE INTEGRAL ASSESSMENT OF TOURISTIC POTENTIAL OF A TERRITORY Safaryan A.A., Aleksanyan G.P.  Perm State University, Perm, Russian Federation, azatsafaryan@mail.ru Yerevan State University, Yerevan, Republic of Armenia, goraleksanyan@ysu.am ANNOTATION The assessment of the touristic potential of the territory is questioned here. Some basic aspects and problems of its implementation are discussed in the article. Integral assessment method for touristic potential is suggested which allows to asses any kind of territory and carry out a comprehensive and comparative research and analyzes. 
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Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային դեստինացիայի կայուն զարգացումը 

պայմանավորված է բազում գործոններով՝ տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, 
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մշակութային, բնական, ֆինանսական, ենթակառուցվածքային, մարդկային և այլն: Այդ 

գործոնները, համալիր կերպով ազդելով զբոսաշրջության վրա, պայմանավորում են ոչ միայն 

նրա զարգացման ուղղությունները, արագությունը, առաջնահերթությունները, այլ նաև իրենք 

նույնպես ենթարկվում են մեկ այլ, առավել մեծամասշտաբ գործոնի՝ սեզոնայնության, 

ազդեցությանը: Վերջինիս պատճառով ցանկացած զբոսաշրջային դեստինացիա ունենում է 

ֆիզիկական, ֆինանսական և այլ պարամետրերի ժամանակավոր անհավասարակշիռ 

վիճակներ։  

Զբոսաշրջության սեզոնայնությունը որպես բնասոցիալական և 

տարածաժամանակային երևույթ։ «Սեզոնը»  (ֆրնս. «saison») ամենահայտնի ձևով, 

ընկալվում է որպես տարվա 4 եղանակներից մեկը։ Քեմբրիջի բառարանի սահմանման 

համաձայն սեզոնը «տարվա այն ժամանակահատվածն է, երբ տեղի է ունենում այն, ինչ 

կրկնվում է յուրաքանչյուր տարի»։ Այն սահմանվում է նաև  որպես «տարվա 

ամենակարևոր ժամանակաշրջան, որի ընթացքում դիտվում է որևէ երևույթի 

առատություն» (Bender, Schumacher,  Stein, 2005): Սեզոնայնությունը Հիլլեբերգը 

սահմանում է որպես «եղանակի, օրացույցի և տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից 

ընդունած որոշումների պատճառով առաջացող համակարգային ներտարեկան, 

հաճախ ոչ կանոնավոր, շարժում։ Այդ որոշումները կախված են տնտեսվարող 

սուբյեկտների նախասիրություններից, ակնկալիքներից և արտադրության մեջ առկա 

տնտեսության կազմակերպման նախընտրելի մեթոդներից» (Hylleberg, 1992):  

Այսինքն` այս սահմանման մեջ սեզոնայնությունը ներկայացվում է որպես և՛ բնական, 

և՛ սոցիալ-տնտեսական առաջացման պատճառներ ունեցող երևույթ։ Այն 

մեկնաբանվում է նաև որպես «տարվա ընթացքում անհավասարության կամ 

տատանումների առկայություն՝ պայմանավորված որևէ եղանակի հետ առնչությամբ» 

(Bender, Schumacher,  Stein, 2005): Այս ընդհանուր մեկնաբանություններից ելնելով՝ 

տարբեր գիտնականներ զբոսաշրջությունում սեզոնայնությանը տվել են տարբեր 

մեկնաբանություններ։ «Սեզոնայնությունը զբոսաշրջությունում  ժամանակավոր 

անհավասարակշիռ վիճակ է, որը կարող է արտահայտվել այնպիսի տարրերի 

տեսքով, ինչպիսիք են այցելություների քանակը, դրամական ծախսերը, 

ավտոտրանսպորտի քանակը և մայրուղիների ծանրաբեռնվածությունը, 

զբաղվածությունը, ատրկացիոններ հաճախումների քանակը» (Butler, 2011)։ Այսպիսով 

սեզոնայնությունը զբոսաշրջությունում «տարվա ժամանակահատվածից կախված 

զբոսաշրջային պահանջարկի տատանումների աստիճանն է» (Biederman, 2000)՝ 

պայմանավորված «մարդկանց ժամանակավոր տեղաշարժմամբ» (Chung, 2009) և 

«տարվա կարճ ժամանակահատվածում զբոսաշրջային հոսքերի կենտրոնացման 

հատկությամբ» (Allcock, 1989): Այն «գլոբալ բնույթ ունեցող երևույթ է» (Chung, 2009), որը 

կարող է տեղի ունենալ  «օրական, շաբաթական, ամսական կամ տարեկան 

կտրվածքով» (Cooper, 2011)։ Վերջինս պայմանավորված է տվյալ տարածքի 

(զբոսաշրջային դեստինացիայի) աշխարհագրական դիրքով (բոլոր 

տարատեսակներով–Ա․Գ․)։ Սեզոնայնությունը, զբոսաշրջությունում լինելով գլոբալ 

երևույթ, տեղից տեղ խիստ տարբեր է և կախված է նաև տարածքի (զբոսաշրջային 
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դեստինացիայի) բնական և սոցիալական առանձնահատկություններից։ Այսինքն՝ 

սեզոնային զբոսաշրջային պիկեր նկատվում են ոչ միայն ժամանակային կտրվածքով, 

այլ նաև՝ տարածական։ Ասվածից հետևում է, որ տեղի է ունենում զբոսաշրջային 

հոսքերի ոչ միան ժամանակային, այլ նաև տարածական բևեռացում։ Այսինքն՝ 

սեզոնայնությունը զբոսաշրջությունում համարվում է զբոսաշրջային տարբեր 

պարամետրերի տարածական և ժամանակային անհավասարությունն արտահայտող 

երևույթ և ունի ցիկլային (տարածաժամանակային) բնույթ։  

Զբոսաշրջության սեզոնայնության պատճառները։ Առանձնացվում է 

զբոսաշրջությունում սեզոնայնության առաջացման երկու հիմնական պատճառ՝            

ա/ բնական և բ/ ինստիտուցիոնալ (Bar-On, 1975; Butler, 2001)։  Առաջինը վերաբերում է 

բնական երևույթների կանոնավոր ժամանակավոր տատանումներին և հատկապես 

կապված է կլիմայի և տարվա իրական եղանակների հետ։ Ժամանակավոր 

տատանումների շարքին են դասվում ջերմաստիճանի փոփոխությունները, 

տեղումների տարբերությունները, արևափայլի տևողությունը և այլն։ Եվ, քանի որ 

«դրանք կոնկրետ դեստինացիայի համար համեմատաբար կայուն են և աչքի են 

ընկնում չնչին փոփոխություններով» (Bigović, 2011), հետևաբար առավել 

կանխատեսելի են։ Երկրորդը կապված է օրենսդրության, կրոնի, պատմական 

համաձայնագրերի, ավանդույթների, սովորույթների և մարդկանց, պետության, 

հասարակական միավորի մշակութային և սոցիալ-տնտեսական կենսակերպը 

պայմանավորող այլ գործոնների հետ։ Այսինքն՝ գործոնների այս խումբը 

պայմանավորված է մարդկային գործոնով։ Զբոսաշրջության սեզոնայնության վրա 

մարդկային գործոններից առավել մեծ ազդեցություն ունեն սուրբ օրերը (Սուրբ 

Ծնունդ, Սուրբ Զատիկ, Ռամադան և այլն) և դպրոցական, համալսարանական, 

աշխատանքային արձակուրդները/ազատ օրերը («օրացույցային էֆեկտ» (Grizane, 

2016)), տարատեսակ փառատոները, սպորտային միջոցառումները, որսորդությունը, 

նորաձևությունը (սոցիալական կարգավիճակի ընդգծման նպատակով – Ա․Գ․, 

հաճախ կոչվում է նաև «սոցիալական սեզոնայնություն» (Butler, 2001))։ Ներկայումս 

առաձնացվում է նաև երրորդ պատճառը՝ սոցիալ-տնտեսականը (Grizane, 2016), որն 

ըստ էության իր բովանդակությամբ կարելի է համարել ինստիտուցիոնալի 

տարատեսակ։  Այս գործոնները պատճառ են դառնում, որպեսզի տարվա կտրվածքով 

զբոսաշրջային հոսքերը տարածական և ժամանակային առումով արտահայտվեն 

որոշակի պիկերի տեսքով։ Ելնելով սեզոնայնության տարածական անհավասար 

արտահայտվածությունից՝ տարածքները (զբոսաշրջային դեստինացիաները) 

բաժանվում են երեք տիպերի (Butler, 2001)՝ ա/ մեկ պիկով, բ/ երկու պիկով, գ/ առանց 

պիկի տարածքներ (սեզոնայնության տարածական խմբավորում – Ա․Գ․)։ Իսկ 

սեզոնայնության ժամանակային խմբավորումը բաղկացած է 4 տիպի սեզոններից՝ 1/ 

պիկ (թոփ), 2/ բարձր, 3/ ցածր, 4/ «մեռյալ» (Калинина, 2011): Վերջիներս իրարից 

տարբերվում են հիմնականում ըստ զբոսաշրջային հոսքերի քանակի, զբոսաշրջային 

ծառայությունների սպառման ծավալների և գների, եղանակային պայմանների։ 
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Վերոնշյալ պիկերի տարածաժամանակային վարքը կախված է հիմնականում տվյալ 

զբոսաշրջային տարածքի աշխարհագրական դիրքից։  

Սեզոնայնության սոցիալ-մշակութային ազդեցությունը։ Սոցիալ-մշակութային 

ազդեցությունը կարելի է բնորոշել որպես «երկարաժամկետ կուտակման էֆեկտ» 

ունեցող ազդեցություն, հատկապես մարդկանց՝ միմյանց նկատմամբ ունեցած 

վերաբերմունքի տեսանկյունից։ Պիկ և բարձր սեզոնների ժամանակահատվածում 

նկատվում է զբոսաշրջային դեստինացիայի ծանրաբեռնվածություն՝ գերբնակեցում, 

կոմունալ ծառայությունների արժեքի զգալի ավելացում, աղմուկ, հանցագործության 

աճ՝ մեծ թվով մարդկանց պատճառով, հավելյալ ոստիկանական և բժշկական 

անձնակազմի անհրաժեշտություն, դժբախտ պատահարների քանակի ավելացում, 

կյանքի ավանդական ոճի վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն (Bigović, 2011; 

Butler, 2001): Այս սեզոնների ժամանակ նաև նկատվում է զբոսաշրջային 

ինդուստրիայի ձեռնարկություններում աշխատող մարդկային ռեսուրսների 

ֆիզիկական և բարոյական գերծանրաբեռնվածություն, որոնց աշխատանքն ըստ 

էության շուրջօրյա է լինում։ Տեղացիների վարքը, մեծաթիվ զբոսաշրջիկներ ունենալու 

պատճառով, զբոսաշրջիկների նկատմամբ կարող է փոխվել՝ ձեռք բերելով ապատիայի 

բնույթ (ինչպես, օրինակ, տեղի ունեցավ Բարսելոնայում 2017 թ․)։ Այսինքն՝ ոչ բոլոր 

շահառու կողմեր են մշտապես շահագրգռված մեծ թվով շուրջտարյա (non-seasonal) 

զբոսաշրջիկներ ունենալու համար: Իսկ ցածր և «մեռյալ» սեզոնները նպաստում են 

տեղացի բնակչության «ինքնության պահպանմանը» (Bigović, 2011) և ոլորտում 

ներգրավված աշխատողների բարոյաֆիզիկական ուժերի վերականգնմանը։ 

Սեզոնայնության տնտեսական ազդեցությունը։ Սեզոնայնության ազդեցությունը 

տնտեսական գործունեության վրա համեմատաբար ավելի ակնառու է և արագ է 

զգացվում։ Պիկ և բարձր սեզոնների ժամանակ նկատվում են դրամական մեծ հոսքեր, 

տեղական ու ազգային բյուջեի և աշխատատեղերի ավելացում, տեղի է ունենում 

ռեսուրսների անարդյունավետ (ոչ կայուն) օգտագործում, զգացվում է որակյալ 

սենյակների պակաս, զբոսաշրջային տարողունակության անհամապատասխա-

նություն։ Ցածր և «մեռյալ» սեզոնների ժամանակ սեզոնայնության ազդեցությունը 

տնտեսապես արտահայտվում է հիմնականում բացասականորեն։ Այդ ժամանակ ի 

հայտ են գալիս հետևյալ հիմնախնդիրները՝ եկամուտների կրճատում, կապիտալի 

ցածր եկամտաբերություն, զբաղվածության հետ դժվարություններ (լրիվ դրույքով 

աշխատակիցներ ընտրելու և պահելու) և այլն։ Միաժամանակ պետք է ընդգծել, որ այս 

սեզոնների ժամանակ հնարավորություն է ստեղծվում կատարել 

ենթակառուցվածքների վերանորոգման և նոր սեզոնին նախապատրաստման 

աշխատանքներ։ Սեզոնայնությունը տնտեսական տեսանկյունից հիմնականում 

արտահայտվում է «աշխատաշուկայի անկայունությամբ, որով էլ բնորոշվում է 

զբոսաշրջային գործունեության մեջ զբաղվածության կարճաժամկետությունը» 

(Kellens, 2012)։ Հետևաբար սեզոնայնությունն ազդում է ձեռնարկությունների 

մրցունակության վրա (Grizane, 2016). ձեռնարկատերերը չեն ուզում մեծ միջոցներ 

ներդնել անձնակազմի (որն աչքի է ընկնում բարձր հոսունությամբ- Ա․Գ․) ուսուցման 
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և զարգացման վրա։ Այս գործոններն էլ վերջնահաշվարկում ազդում են մատուցվող 

ծառայությունների որակի վրա, որը կարող է և բացասականորեն ազդել 

հաճախորդների վերջնական բավարարվածության վրա և կրկնակի այցելության 

ցանկության «վերացման» պատճառ դառնալ։ Ցածր և «մեռյալ» սեզոնները 

հնարավորություն են տալիս զբոսաշրջային դեստինացիան որպես ապրանք 

ներկայացնելու համար, մշակել զբոսաշրջային տարբեր ապրանքներ և առաջարկել 

նոր, այլընտրանքային (հիմնական ծառայություններից տարբերվող, լրացնող) 

ծառայություններ (օրինակ՝ լեռնային կուրորտներում, որոնք հիմնականում 

օգտագործվում են լեռնադահուկային զբոսաշրջություն կազմակերպելու համար, 

ամռան ընթացքում առաջարկել արշավային տուրեր, ջիպպինգ, լեռնամագլցում, 

պարապլանիզմ և այլն)։ Վերջինս հատկապես տնտեսապես ձեռնտու կլինի այն 

զբոսաշրջային գործակալությունների համար, որոնք ունեն  մարկետնիգային նեղ 

խորշ ու մասնգիտացվածություն։  

Սեզոնայնության բնապահպանական ազդեցությունը։ Սեզոնայնության 

բնապահպանական ազդեցությունը հիմնականում ընկալվում է բացասական առումով 

(պիկ և բարձր սեզոնների համար)։ Այն գլխավորապես ներկայացվում է (Grizane, 2016; 

Bender, Schumacher, Stein, 2005; Butler, 2001) որպես շրջակա միջավայրի աղտոտում և 

ռեսուրսների գերշահագործում, հողային ռեսուրսների դեգրադացում (հատկապես 

միևնույն արահետով մեծ թվով զբոսաշրջիկների հոսքի պատճառով, «Coca-Cola 

արահետների» առաջացում), ջրային ռեսուրսների աղտոտում (կոյուղաջրերի քանակի 

ավելացում) և գերօգտագործում (մեկ զբոսաշրջիկն օրական 400 լ ջուր կարող է 

սպառել): Այս ազդեցությունը հատկապես աղետալի է այն զբոսաշրջային 

դեստինացիաների համար, որոնց զբոսաշրջային առաջարկները բնահենք են։ 

Միաժամանակ սեզոնայնության (ցածր և և «մեռյալ» սեզոններ) շնորհիվ ապահովվում 

են նաև բնական միջավայրի վերականգնման հնարավորությունները․ «Յուրաքանչյուր 

տարվա ցածր և «մեռյալ» սեզոնները կարող են օգտակար լինել շատ բնական 

ռեսուրսների համար՝ հնարավորություն ստեղծելով ապահովել նրանց 

վերարտադրությունը» (Bigović, 2011): Այս տեսանկյունից սեզոնայնությունը դրական է 

համարվում զբոսաշրջային դեստինացիայի բնական միջավայրի համար։  

Ամփոփելով կարելի է եզրակացնել, որ սեզոնայնությունը համարվում է 

զբոսաշրջության կայուն զարգացման ճիշտ քաղաքականության մշակման 

կարևորագույն գործոն։ Նրա պատճառով առաջացող հիմնախնդիրներն ունեն 

բնապահպանական, սոցիալ-մշակութային և տնտեսական բնույթ և որոշում են 

զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարական ուղղությունները և հեռնանկարները։ 

Ընդհանուր առմամբ զբոսաշրջության սեզոնայնությունը հիմնախնդիրների 

ամբողջության տեսքով արտահայտված զարգացման հնարավորություն է:  
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SEASONALITY OF TOURISM: PROBLEMS AND POSSIBILITIES 

Aleksanyan G.P. 

Yerevan State University, Yerevan, Republic of Armenia, goraleksanyan@ysu.am 
ANNOTATION 

The phenomenon of seasonality in tourism is discussed and analyzed in the article. The 

main problems and possibilities related to tourism seasonality are highlighted in the 

framework of sustainable tourism․ It is concluded that seasonality of tourism is a complex of 

problems which creates new possibilities for development. 

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԴԵՍՏԻՆԱՑԻԱՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ 

Նավասարդյան Ա.Վ. 

Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

amalia.navasardyan@gmail.com 

 

Հասարակական կյանքի զարգացումը հանգեցրեց տնտեսության նոր ճյուղերի և 

մարդկային գործունեության նոր տեսակների ի հայտ գալուն, որոնց թվում նաև 
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զբոսաշրջությունը: Զբոսաշրջության համալիր ուսումնասիրության համար պետք է 

ուշադրություն դարձնել աշխարհագրական միջավայրին և դրա բազմազանությանը, 

կամ այլ կերպ՝ այն տարածքների ուսումնասիրությանը, որտեղ իրացվում է 

զբոսաշրջային արդյունքը: Զբոսաշրջային տեսանկյունից աշխարհագրական 

միջավայրի ուսումնասիրությունը հեշտացնելու նպատակով տարածքը 

պայմանականորեն շրջանացման են ենթարկում, և այդ գործընթացի արդյունք է նաև 

զբոսաշրջային դեստինացիայի առանձնացումը, որի էությունը, նշանակությունը և 

ձևավորման անհրաժեշտությունը գիտական շրջանակներում դեռևս չեն հստակեցվել: 

Աշխատանքի կատարման հիմքում ընկած է այն հիպոթեզը, ըստ որի 

զբոսաշրջային դեստինացիան զբոսաշրջության տարածքային կազմակերպման 

արդյունավետ ձևերից է: Հոդվածում քննարկվել են «զբոսաշրջային դեստինացիա» 

հասկացության տարբեր մոտեցումները, բնորոշումները, զբոսաշրջային 

դեստինացիայի ձևավորման նախադրյալները: 

Զբոսաշրջության վերաբերյալ գրականության մեջ հաճախ «դեստինացիա» և 

«ուղևորության վերջնակետ» հասկացություններն օգտագործվում են մեկը մյուսի 

փոխարեն. «դեստինացիան զբոսաշրջային գրավչությամբ օժտված տարածաշրջան, 

շրջան, քաղաք կամ այլ տարածք է, որը խթանում է զբոսաշրջիկների 

հետաքրքրությունը, հետևապես նաև զբոսաշրջության զարգացումը» (Medlik S., 2003): 

Դեստինացիա կարող է համարվել ինչպես ամբողջ երկիրը, այնպես էլ երկրի առանձին 

շրջանները՝ քաղաքները, պատմամշակութային օբյեկտները, կուրորտները և այլն: Դա 

այն վայրն է, որտեղ զբոսաշրջիկը ցանկանում է անցկացնել իր հանգիստը: 

Զբոսաշրջային ռեսուրսների առկայությունը զբոսաշրջային դեստինացիայի 

ձևավորման և զարգացման համար պարտադիր պայման է: 

Դեստինացիան կարելի է սահմանել որպես տարածք, որն ընտրվել է 

զբոսաշրջիկի կողմից և որը, վերջինիս կարծիքով, լավագույնս համապատասխանում 

է իր կարիքների բավարարմանը:  

Գիտական գրականության մեջ դեստինացիա հասկացության առանձնացման 

տարբեր մոտեցումներ կան: Որոշ տեսաբանների կարծիքով դեստինացիան 

աշխարհագրական տարածք է, որն ունի առանձնացված սահմաններ, աչքի է ընկնում 

զբոսաշրջային ռեսուրսներով, զբոսաշրջիկների համար առանձնահատուկ 

գրավչությամբ (Морозов М., 2014): Գրավչությունը զբոսաշրջիկների տարբեր խմբերի 

համար կարող է տարբեր լինել: Օրինակ տարբեր տարիքի, ունակությունների, 

հետաքրքրությունների տեր զբոսաշրջիկները, ովքեր որևէ սահմանափակ տարածքում 

են հանգստանում (օրինակ՝ հյուրանոց), կարող են ունենալ ճանապարհորդության 

տարբեր նպատակներ: Մի մասի համար գրավչության օբյեկտ է ծովը և լողափը, 

մյուսների համար պատմական վայրերը և թանգարանները, երրորդ խմբի համար 

ակտիվ հանգստի ու զվարճանքի կազմակերպումը և այլն: Այս ենթատեքստով 

զբոսաշրջային դեստինացիան համընկնում է այնպիսի հասկացությունների հետ, 

ինչպիսին է զբոսաշրջային կենտրոնը և զբոսաշրջային ռեգիոնը (Морозов М., 2014): 
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Հաճախորդակենտրոն մոտեցման դեպքում զբոսաշրջային դեստինացիան 

կապվում է այն գրավչության հետ, որով աչքի է ընկնում տվյալ տարածքը 

զբոսաշրջիկների մեծ մասի համար: Այս մոտեցումն առանձնացնում է դեստինացիա 

հասկացության յուրահատկությունը և ցույց է տալիս իր նպատակային 

տարբերությունը զբոսաշրջային կենտրոնից և շրջանից: Հաճախորդների 

տեսանկյունից դեստինացիան մի տարածք է, որտեղ զբոսաշրջիկը ճամփորդության 

ընթացքում անցկացնում է իր հիմնական ժամանակը և օգտվում է առաջարկվող 

ծառայություններից (Nachhaltigkeit im Deutschlandtourismus, 2016) 

Զբոսաշրջիկների համար գրավչության շնորհիվ է ծագում դեստինացիաների 

միջև հիմնական մրցակցությունը, և որքան գրավիչ է վայրը նոր բան տեսնելու և 

բացահայտելու հնարավորության տեսանկյունից, այնքան բարձր է իր վարկանիշը 

դեստինացիաների շրջանում և ավելի շատ է այցելվում զբոսաշրջիկների կողմից: 

Գրավչության տեսանկյունից մոտեցումը թույլ է տալիս այդ տարածքը զարգացնել 

արդյունավետ, այսինքն՝ արտադրել այն ապրանքը և մատուցել այն 

ծառայությունները, որոնք կպահանջվեն դեստինացիա այցելող զբոսաշրջիկների 

կողմից, ներգրավել ներդրողների ոչ միայն տարածքի ենթակառուցվածքների 

զարգացման, հյուրընկալության և զվարճանքի նոր օբյեկտներ կառուցման, այլև 

կատարել նպատակաուղղված ներդրումներ, հաշվի առնելով պահանջարկը և այն 

գրավչությունները, որի պատճառով զբոսաշրջիկների մեծ մասն այցելում է տվյալ 

դեստինացիա:   

Դեստինացիան կարող է լինել առաջնային և երկրորդային (Морозов М., 2014): 

Առաջնային դեստինացիան իր գրավչությամբ հաճախորդների մոտ այնտեղ այցելելու 

հետարքրություն է առաջացնում, իսկ գլխավոր նպատակը է բավարարել այդ 

զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունը կոնկրետ ժամանակի կտրվածքով (օրինակ մեկ 

շաբաթվա ընթացքում): Երկրորդային դեստինացան (կամ կանգառ ճանապարհին) 

իրենից ներկայացնում է տարածք, որն անխուսափելի կանգառ է առաջնային 

դեստինացիայի ճանապարհին: Դրա համար էլ նրա հիմնական նպատակն է 

բավարարել զբոսաշրջիկների պահանջմունքները 1-2 օրվա համար: Երկրորդային 

դեստինացիան իրենից ներկայացնում է  բավարար գրավչություն ունեցող օբյեկտ: Մի 

կողմից այն համարվում է անհրաժեշտ կանգառ մինչև առաջնային դեստինացիա 

հասնելը, մյուս կողմից այն կարող է զբոսաշրջիկների ուշադրությունը գրավել մի քանի 

օր ծանոթանալու տեղի տեսարժան վայրերին: Հաճախելիության տեսանկյունից 

առաջնային դեստինացիան պետք է գրավի զբոսաշրջիկների մեծ մասի 

ուշադրությունը բավականին երկար ժամանակով: Երկրորդային դեստինացիայի 

գրավչությունը զբոսաշրջիկների համար ցածր է, հետևաբար նրա հիմնական 

գործառույթն է ներգրավվել զբոսաշրջիկների մեծ քանակություն, բայց կարճ 

ժամանակով: 

Առաջնային դեստինացիան աչքի է ընկնում իր առանձնահատուկ տեղադիրքով, 

տարածքով, իսկ երկրորդային դեստինացիան պետք է հաջողությամբ ընտրի 

տեղադիրք հաղորդակցման-տրանսպորտային ուղիների հարևանությամբ: 
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Դեստինացիան գրավում է ճանապարհորդողներին ժամանակավոր բնակության 

համար, որն աչքի է ընկնում այնպիսի բնութագրական առանձնահատկությամբ, որը 

չկա զբոսաշրջիկի բնակության երկրում: Տարածքը զբոսաշրջային դեստինացիա 

դառնալու համար կամ ինչպես ասում են զբոսաշրջիկների կողմից հետաքրքրություն 

ձեռք բերելու համար պետք է ունենա համապատասխան զարգացման նախադրյալներ 

(Սայադյան Հ., 2014). 

 Զբոսաշրջիկների համար ունենա տրանսպորտային հասանելիություն, այսինքն 

տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ցանց: 

 Դեստինացիան պետք է ունենա գրավչություն, հետաքրքրություն, որպեսզի 

ապահովի զբոսաշրջային հոսքեր: Գրավչությունը հնարավոր է ապահովել 

զբոսաշրջային ռեսուրսների առկայության շնորհիվ: 

 Դեստինացիան պետք է ապահովված լինի զբոսաշրջիկներին սպասարկելու 

համար նախատեսված անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով և ծառայությունների 

բազմազանությամբ: 

 Տեղեկատվական համակարգերի առկայություն: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալ նախադրյալները՝ կարող ենք փաստել, որ, 

այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր տարածքները կարող են դառնալ զբոսաշրջային 

դեստինացիաներ: Զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող տարածքը 

զբոսաշրջային դեստինացիա դառնալու համար պետք է բավարարի պայմաններին, և 

վերջինիս ձևավորման համար անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ:  

Զբոսաշրջային դեստինացիան անցնում է զարգացման որոշակի փուլեր: 

Մարդկանց ճանապարհորդության դրդապատճառները տարբեր են. Մի մասի համար 

ընկերներին ու հարազատներին այցելությունն է, գործական 

ճանապարհորդությունները, որոշ այցելուներ էլ հետաքրքվում են բնական և 

պատմամշակութային տեսարժան վայրերով: Բնականաբար իրենց 

պահանջմունքները ճանապարհորդության ընթացքում հեշտությամբ բավարարվում 

են սպասարկման ոլորտի շնորհիվ, և այցելուները հեռանում են լավ 

տպավորություններով: Զարգացման այս փուլում դեստինացիայի 

ենթակառուցվածքների փոքր մասը կախված է զբոսաշրջիկների քանակից և նրանց 

բնակության ժամանակից: Ժամանակի ընթացքում զբոսաշրջիկների քանակը 

ավելանում է, քանի որ նրանք արդեն գիտեն, որ այդ դեստինացիայում իրենց 

սպասվում է լավ սպասարկում և բնական ու մշակութային օբյեկտներ: Այս ամենին 

արձագանքում է ձեռնարկատիրական ոլորտը՝ զբոսաշրջիկների համար 

առաջարկելով մասնագիտացված ծառայություններ: Տարածքը սկսում է ձեռք բերել 

դեստինացիային բնորոշ հատկանիշներ: Բացվում են սերվիսային 

ձեռնարկություններ, բարեկարգվում են ենթակառուցվածքները: Հասարակական և 

մասնավոր հատվածը նոր հնարավորություններ են փնտրում զբոսաշրջիկներին 

սպասարկելու և նրանց պահանջմունքները բավարարելու համար:  

Զբոսաշրջային դեստինացիա են այցելում մեծ քանակությամբ զբոսաշրջիկներ, 

ովքեր իրենց հետ բերում են իրենց մշակույթն ու ավանդույթները: Իրենց ազդեցությամբ 
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տեղի է ունենում փոփոխություն տեղի բնակչության ավանդական կյանքում, որը 

հանգեցնում է մարդկանց միջև փոխհարաբերությունների որոշակի 

փոփոխությունների: Այստեղ արդեն առաջ է գալիս դեստինացիայի կառավարման 

անհրաժեշտությունը, որի հիմնական նպատակներն են՝  

1.  Զբոսաշրջիկներ ներգրավվելու նպատակով զբոսաշրջային շուկայում 

դեստինացիայի նկատմամբ առաջխաղացման անհրաժեշտություն, որը 

հնարավորություն կտա ապահովել այցելությունների անհրաժեշտ մակարդակ: 

2. Վարչական մեթոդների ընտրություն՝ ապահովելով ֆինանսական տեսանկյունից 

եկամտաբեր զբոսաշրջության տեսակների և ձևերի զարգացումը:  

Այսպիսով, վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ զբոսաշրջային 

դեստինացիաների ձևավորման գործընթացը պահանջում է որոշակի ժամանակ և 

ջանքեր, այդ թվում համապատասխան նախադրյալների առկայություն՝ զբոսաշրջային 

գրավչություն, հասանելիություն, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ և 

ծառայություններ: 
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Զբոսաշրջային կոոպերատիվները, որոնք լայնորեն տարածված են հատկապես 

եվրոպական երկրներում, ԱՄՆ-ում ու Կանադայում, կոոպերատիվի նոր ձևեր են, 

որոնք հստակ նպատակ են հետապնդում բարելավելու կոլեկտիվ օգուտները: 

Աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ զբոսաշրջային կոոպերատիվների ստեղծման 

անհրաժեշտությունը հանուն զբոսաշրջային դեստինացիաների կայուն 

կառավարման՝ կոոպերատիվի և կայունության սկզբունքների փոխշահավետ 

համադրման միջոցով:  

Կոոպերատիվ հասկացությունն ու հիմնական սկզբունքները: Կոոպերատիվները 

գոյություն ունեն շուրջ երկու հարյուր տարի: Կոոպերատիվ մոդելը մշտապես 

հարմարվել է փոփոխվող պայմաններին, և տնտեսական ու սոցիալական նորանոր 

խնդիրներին լուծում տալու համար առաջացել են կոոպերացիայի նորարարական 

ձևեր:  

Համաձայն վերջին գնահատումների՝ աշխարհում կոոպերատիվներն ավելի 

քան 279 մլն բնակչության համար եկամտի աղբյուր են հանդիսանում. աշխատունակ 

բնակչության գրեթե 10%-ը՝ առանց հաշվի առնելով առաջացած լրացուցիչ անուղղակի 

աշխատատեղերը (“Cooperatives and the Future of Work”, International Cooperative 

Alliance, Position Paper, 2018, p. 1.):  Կոոպերատիվների հաջողության և 

երկարակեցության հիմնական պատճառն այն է, որ դրանք շահագրգռված են ոչ թե 

առավելագույնի հասցնելու ներդրողների շահույթը, այլ` բավարարելու համայնքի 

կարիքները: Շուկայամետ բարեփոխումների, սեփականաշնորհման և 

ապակենտրոնացման ներկայիս միտումների ազդեցության ներքո կոոպերատիվն 

իրավացիորեն դիտվում է որպես համայնքային տնտեսական նախաձեռնությունները 

կյանքի կոչող, կայուն զարգացում և արդյունավետ կառավարում իրականացնելու 

ամենահարմար կազմակերպական ձևը: 

Աղյուսակ 1. Կոոպերատիվ հասկացության սահմանումները 

 ՀՀ քաղաքացիական 

օրենսգիրք ,  հոդված 

117, հիմնական 

դրույթներ կոոպերա-

տիվների մասին 

Կոոպերատիվ է համարվում քաղաքացիների և 

իրավաբանական անձաց անդամության վրա հիմնված ու իր 

անդամների գույքային փայավճարների միավորման միջոցով 

մասնակիցների նյութական և այլ կարիքների բավարարման 

նպատակով ստեղծված կամավոր միավորումը 

 (http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=74658, 

«Հիմնական դրույթներ կոոպերատիվների մասին», էջ 57) 

 Աշխատանքի 

միջազգային 

կազմակերպություն 

(ILO-Internatiоnal 

Labоur оrganizatiоn)  

 Կոոպերատիվը մարդկանց ինքնավար ընկերակցություն է, 

որոնք կամավոր կերպով միավորվում են` համատեղ 

սեփականություն հանդիսացող և ժողովրդավարական ձևով 

վերահսկվող ձեռնարկության միջոցով իրենց ընդհանուր 

տնտեսական, սոցիալական և մշակութային կարիքներն ու 

ձգտումները բավարարելու համար (Աշխատանքի 
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միջազգային կազմակերպություն (ILO-International Labour 

organization, 2017): 

Կոոպերատիվների 

միջազգային 

դաշնություն 

(International 

Cooperative Alliance) 

Կոոպերատիվն ապրանքներ և ծառայություններ 

արտադրելու և մատակարարելու նպատակով կամավոր 

սկզբունքով ստեղծված տնտեսական միավոր է, որի 

անդամներն իրականացնում են  կառավարումը և համատեղ 

բաժանում առաջացած ռիսկերն ու շահույթը 

(Կոոպերատիվների միջազգային դաշնություն (International 

Cooperative Alliance ), 2018) 

Ուռուտյան Վ., 

Ավետիսյան Ա. 

Գյուղատնտեսական 

կոոպերատիվներ 

Կոոպերատիվում համատեղ աշխատանքը, նվազեցնելով 

շուկայական տարբեր ռիսկերը, հզորացնում է մարդկանց ոչ 

միայն տնտեսական, այլև սոցիալական 

կարողականությունը(Ուռուտյան Վ., Ավետիսյան, 2011թ.)   

Աղյուսակ 1-ի շարունակություն 

 

Վերոնշյալ սահմանումները ձևակերպված են մատնանշելու համար 

կոոպերատիվների գործունեության հիմնական դրույթները և ամփոփելու համար 

առաջնային  նպատակները: Սակայն կոոպերատիվական գործունեության 

առաքելության ընկալման համար նպատակահարմար է ուսումնասիրել 

Կոոպերատիվների միջազգային դաշնության կողմից 1995թ.-ին հռչակած 

կոոպերատիվների հետևյալ սկզբունքները (Statement on the Cooperative Identity, 

International Cooperative Alliance(ICA)), 1995). 

1. Կամավոր և բաց անդամություն  

2. Ժողովրդավար վերահսկողություն   

3. Տնտեսական մասնակցություն անդամների կողմից   

4. Ինքնավարություն և անկախություն 

5. Կրթություն, վերապատրաստում և տեղեկատվություն 

6.  Փոխգործակցություն կոոպերատիվների միջև 

7. Համայնքի մասին մտահոգություն:  

Ամփոփելով կոոպերատիվների վերաբերյալ առաջ քաշված սկզբունքներն ու 

սահմանումները՝ կարելի է եզրակացնել, որ վերջիններս առանձնապես տնտեսական 

միավորներ են, որոնց ստեղծման ու արդյունավետ գործունեության գրավականն 

անդամակենտրոն, ժողովրդավար կառավարումն է: Կոոպերատիվները, որպես 

տնտեսական կազմակերպություններ, պետք է ապահովեն դրական տնտեսական 

արդյունք: Սակայն դրանց նպատակը ոչ թե հենց այդ դրական արդյունքի ապահովումն 

է, այլ դրա միջոցով իրենց անդամների ընդհանուր տնտեսական, սոցիալական և 

մշակութային կարիքների բավարարումը (Ուռուտյան Վ., Ավետիսյան, 2011թ.): 

Զբոսաշրջային կոոպերատիվներն ու դեստինացիաների կայուն կառավարումը: 
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Զբոսաշրջության ոլորտը, որպես համաշխարհային տնտեսության ոչ արտադրական 

ոլորտի առանցքային բաղադրիչ, ապահովում է աշխարհի ՀՆԱ-ի 10,2 %-ը կամ 

տարեկան 7, 613.3 մլրդ դոլարի եկամուտ(''Travel & Tourism Economic Impact 2017 

World'', World Travel and Tourism Council, 2017): Սակայն ՄԱԿ-ի Զբոսաշրջային 

միջազգային կազմակերպության տվյալների համաձայն  CO2 գազի արտանետումների 

5%-ը բաժին է հասնում զբոսաշրջության ոլորտին: Մասսայական զբոսաշրջությունն 

առաջ է քաշել նաև մի շարք սոցիալական և մշակութային խնդիրներ, որոնց 

լուծումները պահանջում են կիրառել համալիրային մոտեցումներ: Դեռևս 25 տարի 

առաջ, երբ Ռիո դե Ժանեյրոյի Երկրի գագաթնաժողովի ժամանակ առաջ քաշվեց 

կայուն զբոսաշրջության գաղափարը, պարզ դարձավ, որ հիմնավոր 

փոփոխություններ են անհրաժեշտ ճանապարհորդությունների վերաբերյալ մեր 

մոտեցումների համար: Որպեսզի զբոսաշրջային գործունեության կայունությունն ինչ-

որ չափով լինի «չափելի», այսինքն կայունության սկզբունքների (տնտեսական շահ, 

բնապահպանական անաղարտություն, սոցիալական հավասարություն ու 

արդարություն) ներդրումը զբոսաշրջային գործելակերպի մեջ ակընհայտորեն երևա` 

անհրաժեշտ է այն կիրառել զբոսաշրջության կառավարման որևէ  մոդելի վրա:   

Զբոսաշրջային դեստինացիաները, որպես այդպիսին, զբոսաշրջային 

ինդուստրիայի կարևորագույն բաղադրիչներն են և հանդիսանում են այդ 

ինդուստրիայի գործունեության համակարգի, կառուցվածքի արտահայտման ու 

ներկայացման գործնական մոդելներ:  Ըստ Լեյպերի,  դեստինացիան իրենից 

ներկայացնում է «աշխարհագրական որոշակի սահմաններով տարածք, որը, 

պարունակելով գրավչություն ապահովող պայմանների համալիր, կարող է ազդել 

զբոսաշրջիկի ընտրության վրա և բավարարել նրա պահանջմունքները» (N. Leiper, 

2004.): Կայուն դեստինացիաները կարելի է ասել նոր ձևավորվող փորձնական 

մոդելներ են, որոնց ներդրման և գործելաոճի հաղթանակը կբերի մի շարք 

ռազմավարական և մարտավարական մշակված փորձերի ապացուցմանը և կծառայի 

որպես պետականորեն վերահսկվող օրինակ-ծրագիր: Սակայն ինչպե՞ս պետք է 

հասնել այդ հաղթանակին. դեստինացիաներ, որոնք, բավարարելով զբոսաշրջիկների 

հոգևոր-մշակութային պահանջունքները, իրենց կառավարման գործընթացում՝  

1. Ստանում են տնտեսական շահ,  

2. Ապահովում են շրջանի սոցիալական պայմանների բարելավում,   

3. Չեն խախտում բնության հավասարակշռությունը ձևավորման և գործունեության 

իրականացման ամբողջ գործընթացի ընթացքում: 

Այսպիսով կայուն զբոսաշրջային դեստինացիաների կառավարման 

կատարելագործումը հիմնախնդրային   հարց է, որի լուծման բանաձևերի մշակումն 

օրակարգային բնույթ է կրում:  

Կոոպերատիվների մոդելը փորձում է պատասխանել օրակարգային մի շարք 

հարցերի:  Եթե կայուն կառավարվող դեստինացիաների ձևավորումը զբոսաշրջային 

ինդուստրիայի կայունացմանը նպատակաուղղված գերխնդիր է, ապա զբոսաշրջային 

կոոպերատիվները, որպես  ձեռնարկատիրական գործունեության կառավարման 

գործնական մոդելներ, կարող են դառնալ այդ գերխնդրի լուծման միջոց, քանի որ 

դրանք իրենց գործունեությունն իրականացնում են կայունության սկզբունքների 
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հիման վրա: Այստեղ է հատկապես ընդգծվում զբոսաշրջային դեստինացիաներում 

կոոպերատիվների ստեղծման անհրաժեշտությունը՝ կայուն կառավարման 

գործնական փորձի նեդրման տեսքով:   

Կոոպերատիվները, որոնք ստեղծվել են զբոսաշրջային բնույթի ծառայությունների 

և ապրանքների արտադրության ու մատուցման նպատակով՝ հանուն համայնքի 

ներկայացուցիչների սոցիալ-մշակութային կարիքների բավարարման ու տնտեսական 

առաջընթացի, կոչվում են զբոսաշրջային կոոպերատիվներ: Զբոսաշրջային 

կոոպերատիվները, որպես ձեռնարկատիարկան գործունեություն, իրենց բնույթով 

համապատասխանում են ընդհարապես կոոպերատիվների գործունեության 

սկզբնունքներին:   

Կոոպերատիվական մոդելի ներդրումը կայուն զբոսաշրջային դեստինացիաների 

կառավարման համակարգում կգործնականացնի և կնյութականացնի կայուն 

կառավարման գաղափարախոսական բնույթը:  Ասվածից եզրակացնում ենք, որ 

կոոպերատիվների գոյություն ունեցող  կառավարման մոդելը գործնական շոշափելի 

փորձ կարող է հաղորդել կայուն կառավարման ներդրման գործընթացին:   

 Այսպիսով, զբոսաշրջային կոոպերատիվների ստեղծման անհրաժեշտությունը 

հիմնավորվում է նրանով, որ զբոսաշրջային կոոպերատիվին անդամակցող, 

մասնավորապես փոքր ձեռնարկատերերը հնարավորություն են ստանում 

զբոսաշրջային արտադրանք մատուցելու խոշոր տնտեսավարողներին և 

բրենդավորված արտադրանք արտադրողներին: Տնտեսական շարժառիթներից զատ, 

այն նաև սոցիալ-հոգեբանական տեսանկյունից է դրական ազդեցություն ունենում 

կոոպերատիվում և  համայնքում առկա ընդհանուր սոցիալական մթնոլորտի վրա.   

հետապնդելով տնտեսական նպատակներ ու շահ, զբոսաշրջային կոոպերատիվները 

նաև սոցիալական բնույթ են կրում՝ մնալով հավատարիմ  կայուն 

ռեսուրսօգտագործման սկզբունքներին:     
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ANNOTATION 

In the article the essence and peculiarities of tourism cooperatives, their role and significance 

in the tourism industry were revealed. The purpose of the work is to propose the use of 

business model of tourism cooperatives as a factor of strengthening the management of 

sustainable tourism destinations. 

  As a result, we conclude that tourism cooperatives, as  socio-entrepreneurial companies, 

are models of practical expression of sustainable management and the introduction of these 

models will lead to the materialization of sustainable management ideology. 
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Ագրոտուրիզմի գլխավոր զբոսաշրջային ռեսուրսը հանդիսանում է հողը, 

ընտանի կենդանիները, գյուղատնտեսական ռեսուրսները և գյուղական 

բնակավայրերը: Ագրոտուրիզմը գյուղական վայրերում ժամանակավոր հանգիստն է 

գեղագիտական, ճանաչողական և առողջարարական նպատակներով, որի ժամանակ 

գիշերակացն իրականացվում է գյուղական բնակչությանը պատկանող 

բնակարաններում, առանձնատներում և օգտվում տվյալ վայրի զբոսաշրջային 

ռեսուրսներից: 

 Հայաստանի Հանրապետության ռելիեֆային բարդ ու կլիմայական 

պայմանները թույլ են տալիս զարգացնելու ագրոտուրիզմը: Նշենք, որ դեռևս 19-րդ 

դարի կեսերից Հայաստանը հանդիսանում է Կովկասի զբոսաշրջային օջախներից 

մեկը, որի համար հիմք էր հանդիսանում պատմա-հնագիտական հուշարձանները, 

տեսարժան վայրերը, բնության անկրկնելի տեսարանները [5, 138]: Այս առումով ՀՀ 

մարզերից առանձնանում է Արագածոտնի մարզը: Մարզի տարածքը կազմում է 2756 

կմ2 (ՀՀ ընդհանուր տարածքի 9,3%), որտեղ բնակվում է 128,5 հազ. մարդ (ՀՀ 

բնակչության 4,3%, 01.01.2017թ.): Մարզի բնակավայրերի թիվը 120 է, որից 3 քաղաք և 

117 գյուղ: Ագրոտուրիզմի զարգացման համար կարևոր ցուցանիշ է 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ցուցանիշները՝ 218.219 հա, որից 

վարելահողեր՝ 54,100 հա [1,241]: 
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Արագածոտնի մարզի ագրոտուրիզմի զարգացման համար առանձնացնում ենք 

մի շարք գործոններ՝ տնտեսական, էթնիկ, բնաաշխարհագրական, պատմա-

մշակութային: 

Արագածոտնի մարզն իրենից ներկայացնում է գյուղատնտեսական և 

լեռնահանքային արդյունաբերության շրջան: Մարզի գյուղատնտեսական 

մասնագիտացումը ձևավորվել է գերազանցապես բնակլիմայական պայմաններում: 

Նրա հարավային կեսում՝ նախալեռնային գոտում, գերակշռում է բուսաբուծությունը,  

պտղաբուծությունը, ալկոհալային խմիչքների, պահածոների արտադրությունը 

(Աշտարակ, Օշական, Արտենի, Ոսկեվազ, Կարբի և այլն): Այս գոտին ընդգրկում է 

Թալինի տարածաշրջանի ցածրադիր հատվածները և Աշտարակի տարածաշրջանը 

գրեթե ամբողջությամբ:  Գոտուն բնորոշ է նաև ոչ ավանդական բանջարաբուծության 

զարգացումը, որը կարող է իր հերթին հետաքրքրություն առաջացնել 

ագրոզբոսաշրջիկների շրջանում: 

 Բարձրադիր գոտին  ընդգրկում է Ապարանի և Արագածի տարածաշրջաններն 

ամբողջությամբ և Թալինի տարածաշրջանի մի մասը: Բնորոշվում են 

անասնաբուծության մասնագիտացմամբ: Ագրոզբոսաշրջային առումով մեծ 

հետաքրքրություն կարող են առաջացնել գյուղմթերքների արտադրությունը՝ 

կաթնամթերքի և հատկապես պանրի (Ապարան, Քուչակ, Ծաղկահովիտ և այլն): 

Ամբողջ մարզի տարածքի համար բնորոշ է մեղվաբուծությունը, որը եկամտաբեր ճյուղ 

է և շահավետ բոլոր առումներով: Վերջին տարիներին մարզի տնտեսության մեջ 

ձևավորվել են նոր ճյուղեր, ինչպիսիք են ճագարաբուծությւոնը և 

ջայլամաբուծությունը [2,240]: 

 Արագածոտնի մարզը ՀՀ բնակչության մեջ աչքի է ընկնում ազգային կազմով: 

Հայերից բացի զգալի թիվ են կազմում եզդիները: ՀՀ-ում բնակվող եզդիների ավելի քան 

4/5 –ը ապրում են Արագածոտնի մարզում: Արագածի և Թալինի տարածաշրջաններում 

են զուտ եզդիաբնակ գյուղերը, որոնց թիվը է 13-է՝ Արևուտ, Դդմասար, Թլիկ, Հակո, 

Կանչ, Սորիկ, Օթևան, Ռյա Թազա, Ալագյազ, Ջամշլու, Միրաք, Շենկանի, Շամիրամ 

(Աշտարակի տարածաշրջան): Էթնիկ փոքրամասնություններն աչքի են ընկնում ոչ 

միայն գյուղատնտեսական մասնագիտացմամբ, այլ նաև ազգային սովորույթներով 

(հարսանիք, թաղման արարողություններ) և խոհանոցով, որոնք կարող են խթան 

հանդիսանալ զբոսաշրջության զարգացման համար [4, 56]: 

 Արագածոտնի մարզի հայ բնակչության նախնիները գաղթել են 18-րդ դարի 

վերջերից մինչև 20-րդ դարի սկզբներին Արևմտյան Հայաստանի Սասունի, Մուշի և 

Ալաշկերտի շրջաններից և մինչև օրս պահպանել են տարածաշրջանի ավանդույթներն 

ու խոհանոցը, որն արժանավայել ձևով փոխանցվում է սերնդեսերունդ: 

Հատկանշական են սասնա պարերը, երգերը, ասույթները, կենցաղային խաղերը և 

այլն:  

 Արագածոտնի մարզը գտնվում է ծովի մակարդակից 1030-4090 մ բացարձակ 

բարձրությունների միջև, Ոսկեվազ–Օշական հատվածից մինչև Արագածի 
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լեռնագագաթ: Բնականաբար այստեղ հանդես են գալիս վերընթաց բոլոր գոտիները՝ 

սկսած կիսաանապատայինից մինչև ձյունամերձը, որտեղ բնության ներքին և 

արտաքին ուժերն իրենց կնիքն են դրել ռելիեֆագոյացման վրա, ձևավորելով հողերի, 

բույսերի և կենդանական աշխարհի յուրահատուկ նմուշներ: Մարզի տարածքն աչքի է 

ընկնում տեղումների տարեկան քանակի մեծ տատանումներով՝ 300-320 մմ 

(ցածրադիր վայրեր) մինչև 900-1100 մմ (Արագածի գագաթամերձ շրջան): Հունվարին 

միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -50 C մինչև -120C, իսկ հուլիսի միջին 

ջերմաստիճանը՝ 24,50C –ից մինչև 50C: Մարզի տարածքում բարձր է արևափայլի 

տևողությունը (տարեկան 2200-2600 ժամ), իսկ հյուսիսային հատվածը և միջլեռնային 

գոգավորությունները աչքի են ընկնում մշտապես փչող քամիներով, հատկապես 

Փամբակի լեռնաշղթայի շրջանը, Ծաղկահովիտ գյուղի մեձակայքը, որտեղ էլ 

կառուցվել է մեր հանրապետությունում առաջին հողմային էլեկտրակայանը:  Մարզի 

ջրաբանական ցանցը զարգացած չէ, որը պայմանավորված է լավային ծածկոցների 

առկայությամբ, որոնցով ներծծվում են թափված տեղումների զգալի մասը: Շատ են 

ժամանակավոր հոսք ունեցող գետակները, սելավները: Բազմաթիվ են լավային 

ծածկույթների տակից բխող սառնորակ աղբյուրները, հանքային ջրերը (Թթուջուր): 

Մարզի հիմնական զարկերակը Քասաղ գետն է՝ 89 կմ Գեղարոտ և Ամբերդ 

վտակներով: Սրանց աշխատանքի շնորհիվ հունի առանձին հատվածներում 

ձևավորվել են բնության անձեռակերտ հուշարձաններ՝ կիրճեր (Արքաշենի, Ամբերդի, 

Քասաղի, Սաղմոսավանքից մինչև Աշտարակ): Հունի առանձին հատվածներ աչքի են 

ընկնում փոքրիկ ջրվեժներով: Քասաղի վրա կառուցված Ապարանի (91մլն/մ3) և 

Հալավարի ջրամբարները կարող են օժանդակել ագրոզբոսաշրջությանը տարբեր 

առումներով (հանգիստ, լողափ, ձկնորսություն, ջրային սպորտաձևեր): Զբոսաշրջային 

կարևոր դեր ունեն Արագածի գագաթների միջև գտնվող սարավանդի լճերը: Մարզը 

հարուստ է խմելու բարձրորակ ջրի պաշարներով:  Մարզի բուսական և կենդանական 

աշխարհը հիմնականում լեռնային տափաստանային և մարգագետիններին բնորոշ 

տեսակներն են: Հանդիպում են՝ բուրավետ օշինդր, բարձր լեռնային երիցուկ, օշեյի 

ջուխտակ, գայլաթաթ և այլն, որոնք գրանցված են Կարմիր գրքում: Որոշ վայրերում 

հանդիպում են կաղնու ոչ ընդարձակ (Բյուրականի մոտ), փշատերևների (Ապարանից 

հյուսիս, Արագածի լանջերին) անտառակներ [3, 106-116]: 

Բնական էկոհամակարգերը պահպանելու համար մարզի տարածքում ստեղծվել 

է Արագածի ալպյան արգելավայրը: Արգելավայրը գտնվում է 3000 մ և ավել 

բարձրության վրա և զբաղեցնում է 300հա տարածք, իր մեջ ներառելով Քարի լիճը: Լճի 

շրջակայքի բուսականությունը մարգագետնային է, որն էլ պահպանության հիմնական 

օբյեկտն է: Կարճատև ամռան ընթացքում մարգագետինները վերածվում են գունագեղ 

ալպյան գորգերի: Արգելավայրի գեղատեսիլ տեսարանները էկո և  լեռնային 

զբոսաշրջության անգնահատելի վայրեր են, իսկ ստորոտներին տեղադրված 

գյուղական բնակավայրերի համար՝ ագրոտուրիզմին խթանող օջախներ:  
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Արգելավայրի և մարզի այլ տարածքների լեռնային հատվածներում տարածված 

են քարային ծովերը, քարակառկառները <<չինգիլները>>, որոնք նույնպես 

հետաքրքրություն են առաջացնում ագրոզբոսաշրջիկների շրջանում: 

Ագրոզբոսաշրջության զարգացման կարևոր բաղկացուցիչ մաս են կազմում 

մարզի տարածքով մեկ սփռված տարբեր ժամանակների պատմամշակութային 

հուշարձանները: Դրանք համեմատաբար մեծ տեսակարար կշիռ ունեն Աշտարակի 

տարածքում: Զբոսաշրջային առումով չափազանց ուշագրավ է Ամբերդի ամրոցը, որը 

քարեդարյա բնակավայր է, որտեղ բրոնզե դարում կառուցվել է ՝ Ուրարտական 

բերդաքաղաք: Ամբերդի դղյակը կառուցվել է 7-րդ դարում Կամսարականների կողմից 

ու եղել է նրանց նստավայրը:  

Արագածի հարավային լանջերին է գտնվում 200 հա տարածք զբաղեցնող 

Ագարակի պեղավայրը, որտեղ ստեղծվել է պատմահնագիտական արգելոց: 

Պեղումներն շարունակվում են,  գտածոներն ունեն 3500 տարվա պատմություն: 

Արագածից քիչ հեռու գտնվում է 4-րդ դարի Արշակունիների դամբարանն Աղցքում: 

Աշտարակի տարածաշրջանում զբոսաշրջային առումով մեծ հետաքրքրություն է 

առաջացնում Արուճը՝ Ս. Գրիգոր եկեղեցին (7-րդ դար), քարավանատունը (13-րդ դար), 

Մամիկոնյանների պալատը:  

Ագրոզբոսաշրջության առումով պատմամշակութային օջախները և հին գյուղերը 

կարող են դառնալ հայտնի կենտրոններ՝ Սաղմոսավանքը (Սաղմոսավան), 

Հովհաննավանքը (Օհանավան), Ղ. Փարպեցու գերեզմանը (Փարպի), Ս. Գևորգ 

եկեղեցին (Մուղնի), Մ. Մաշտող եկեղեցին (Օշական), Ծիրանավոր, Կարմրավոր, 

Քասաղի կամուրջը, տուն-թանգարաններ (Պ.Պռոշյան, Սիսակյան): Թալինի 

տարածաշրջանում կարելի է առանձնացնել Թալինի, Իրինդի եկեղեցիները, 

Դաշտադեմի ամրոցը և Ապարանի տարածաշրջանում՝ Ապարանի, Քուչակի 

եկեղեցիները:  

Վերը նշված բնակավայրերը և ուրիշ շատերը կարող են դառնալ 

ագրոզբոսաշրջության խոշոր կենտրոններ, պայմանավորված իրենց 

գյուղատնտեսական ուղղվածությամբ, բարետես կառուցապատմամբ, 

պատմամշակութային արժեքներով: Ագրոզբոսաշրջային առումով մենք 

առանձնացնում ենք նաև Արտաշավանից դեպի Ամբերդ և Արագած տանող 

ճանապարհի հատվածում լքված Նիգատուն և Լուսաղբյուր գյուղերը, որոնց 

շրջակայքն աչքի են ընկնում գեղատեսիլ բնությամբ, իսկ որոշ հեռավորության վրա՝ 

Երևան-Ապարան մայրուղու ձախ կողմում կառուցված հայկական տառերը և խաչը: 

Ագրոզբոսաշրջությունն Արագածոտնի մարզի համար կարող է դառնալ մոտ 

ապագայում եկամտի հիմնական աղբյուրներից մեկը: Մարզի 117 գյուղական 

բնակավայրերից յուրաքանչյուրը որևէ ուղղվածությամբ կարող է դառնալ 

զբոսաշրջության կենտրոն, բայց արդեն երկուսում՝ Օշականում և Բյուրականում 

ստեղծվել և հաջողությամբ զարգանում է ագրոզբոսաշրջությունը: Օշականի Ս. 

Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին, բարեկարգ կառուցապատումը, ճանապարհային և 
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սպասարկման ենթակառուցվածքները քաղաքի ձորը կից հյուրատներով ու սննդի 

օբյեկտներով, մշակույթի պալատը, պտղաբուծությունը, գինեգործությունը, 

հյուրատուն-առանձնատները խթան են հանդիսանում Օշականը դառնալու 

զբոսաշրջային կենտրոն: Բյուրականում՝ պտղաբուծությունը, կաթնամթերքի 

արտադրությունը, առողջարար բնությունը, աստղադիտարանը, բարետես գյուղն իր 

առանձնատներով ևս ագրոզբոսաշրջության զարգացման հիմք կարող են 

հանդիսանալ: Բացի վերը նշված գյուղերից ագրոզբոսաշրջությամբ որոշակի 

ներդրումներից հետո, կարող են աչքի ընկնել Ակունքն իր (դամբարանադաշտով), 

Աշնակը (ավանդույթներով, խոհանոցով, պարի համույթով), Երնջատափը (սառնորակ 

աղբյուրներով, հանգստյան տներով), Թթու-ջուրը (հանքային ջրերով) և այլն:  

Այսպիսով Արագածոտնի մարզում ագրոզբոսաշրջության զարգացման համար 

առկա են բոլոր պայմանները: Օժանդակող դեր կարող է հանդիսանալ մայրաքաղաքի 

հարևանությունը: Սակայն սպասարկման ենթակառուցվածքների ցածր մակարդակը, 

տեխնիկական վատ վիճակը, որոշ ենթակառուցվածքների բացակայությունը 

(ճոպանուղի, լեռնային բարեկարգ արահետներ, ցուցանակ-վահանակներ և այլն), 

շահագրգիռ կազմակերպությունների բացակայությունը կամ անտարբերությունը 

բացասաբար են ազդում ագրոզբոսաշրջության զարգացման, արդյունքում էլ 

բնակչության սոցիալական մակարդակի բարձրացման և տնտեսության 

բարգավաճման վրա: 
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ANNOTATION  

The district of Aragatsotni  has all the prerequisites to develop agritoirsm, for which we 

have identified the following factors: economic, ethnic, geographical, historical-cultural and 

social. Developmental investment is a must for small-scale investments that can be 

implemented by indigenous people, which will result in agritoirsm and rural population, and 

life will become prosperous. 
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Այսօր էկոզբոսաշրջությունը կարևոր դերակատարում ունի համաշխարհային 

զբոսաշրջության ոլորտում: Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության 

(ԶՀԿ) փորձագետների կանխատեսումների համաձայն՝21-րդ դարում նրա աճի 

տեմպերը կշարունակեն բարձր լինել, և ստացվող եկամուտը մեծ նշանակություն 

կունենա առանձին երկրների, հատկապես զարգացող երկրների տնտեսության 

զարգացման գործում: Պատահական չէ, որ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը 

(ՄԱԿ) 2002 թվականն անվանել է էկոզբոսաշրջության և լեռների տարի (Храбовченко 

В. В., 2004): «Էկոզբոսաշրջություն» հասկացությունն առաջարկվել է 1980թ-ին 

մեքսիկացի տնտեսագետ Հեկտոր Ցեբալլոս Լասկուրեյնի կողմից: Ըստ նրա 

«էկոզբոսաշրջություն ճանապարհորդության համադրումն է բնության հանդեպ 

պահպանողական վերաբերմունքի հետ և թույլ է տալիս միավորել ծանոթության 

հիացմունքը ֆլորայի և ֆաունայի տեսակների ճանաչման հետ՝ հնարավորության 

դեպքում համատեղելով վերջիններիս պահպանությունը» (Косолапов А. Б., 2005): 

1999թ-ին Մարտ Հանը տվել է էկոզբոսաշրջության հետևյալ մեկնաբանումը: Ըստ այդ 

սահմանման՝ «էկոզբոսաշրջությունը ճամփորդություն է դեպի լավ, առողջ և 

սովորականի պես պահպանված զգայուն շրջաններ» (Honey M. 1999): Ի. Զորինը և Յու. 

Շտյումերը էկոզբոսաշրջությունը բնութագրում են որպես բնօգտագործման 

յուրահատուկ համակարգ՝ նշելով ուսումնասիրելու երեք ուղղություն ՝ բնության 

պահպանումը զբոսաշրջությունից, բնության պահպանումը զբոսաշրջության համար, 

բնության պահպանումը զբոսաշրջության ուժերով: 1996 թվականին IUCN-ի կողմից 

ընդունվել է հետևյալ սահմանումը՝ «էկոզբոսաշրջությունը պատասխանատու 

ճամփորդություն և այցելություն է բնական շրջաններ» (Holden A., 2005): 

Էկոզբոսաշրջության համաշխարհային ասոցացիան այն մեկնաբանում է հետևյալ 

կերպ՝ «էկոզբոսաշրջությունը պատասխանատու ճամփորդություն է, որը պետք է 

պահպանի բնությունը և անձի կայունացման պատճառ դառնա» (Hawkins K. & D., 

2001): Էկոզբոսաշրջության գլխավոր առանձնահատկությունը համեմատաբար 

չխաթարված բնությունն է, իսկ նպատակը՝ չխախտել էկոհամակարգի 

ամբողջականությունը: էկոզբոսաշրջությունը բնորոշվում է բազմազան 

գործառույթներով` 

 տնտեսական գործառույթ՝ տեղական տնտեսության պահպանություն, 

 սոցիալական գործառույթ՝ ավանդական մշակույթի պահպանություն և 

տարածաշրջանում սոցիալական դրության բարելավում, 

 էկոլոգիական գործառույթ՝ բնական տարածքների պահպանություն, 

կենսաբազմազանության պահպանություն, 
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 հումանիստական գործառույթ՝ շրջակա աշխարհի ճանաչողությունն իր 

բազմազանության մեջ, գեղագիտական արժեքների ձևավորումը՝ կապված 

բնության պահպանության և մշակութային ժառանգության պահպանության հետ: 

 Հեստզերը ներկայացնում է էկոզբոսաշրջությունը բնութագրող չորս չափանիշ 

(Hawkins K. & D., 2001)՝ 

 շրջակա միջավայրի նվազագույն բացասական ազդեցություն,  

 նվազագույն բացասական ազդեցություն մշակույթի վրա և առավելագույն 

պատասխանատվության ստանձնում հյուրընկալող հասարակության մշակույթի 

նկատմամբ,  

 հյուրընկալող հասարակության համար տնտեսական առավելագույն 

շահագործում,  

 զբոսաշրջիկի համար զվարճանքի առավելագույն ապահովում: 

էկոզբոսաշրջության նպատակային կազմակերպման սկզբունքների, 

մեթոդների, աշխարհայացքի մշակմամբ զբաղվում են մի շարք գիտություններ: Նրանց 

մեջ իր կարևոր տեղն ունի աշխարհագրությունը, որը խնդրի լուծումը տեսնում է 

ժամանակի, տարածության և համալիրության մեջ: Էկոզբոսաշրջությունը օժտված է 

տարածականությամբ այնքանով, որ այն կազմակերպվում է կոնկրետ վայրում, 

որոշակի սահմաններում: Ցանկացած տարածքում, լինի բնակավայր, ամբողջ 

պետություն, թե պետությունների մի ամբողջ խումբ, էկոզբոսաշրջությունը չի կարող 

ձևավորվել և զարգանալ «դատարկ տեղում»: Այդ նախադրյալների, 

նախապայմանների, գործոնների ամբողջությունը մենք անվանում ենք 

«զբոսաշրջության զարգացման ներուժ»: Աշխարհագրությունը, լինելով համալիրային 

գիտություն, փորձում է իր գիտապրակտիկ ներուժը կիրառել էկոզբոսաշրջության 

բնագավառում: էկոզբոսաշրջությունը հենց ինքն է կապ ստեղծում աշխարհագրական 

բազմաթիվ գործոնների հետ, տարածքի բնական, հասարակական երևույթների հետ: 

Աշխարհագրությունն է մեզ թույլ տալիս բացահայտել և խորքային ուսումնասիրել այս 

կամ այն տարածաշրջանը՝ որպես էկոզբոսաշրջության զարգացման պոտենցիալ 

նախադրյալ: էկոզբոսաշրջության զարգացումը ՀՀ-ում հիմնականում 

պայմանավորված է աշխարհագրական գործոնների առանձնահատկություններով: 

Էկոզբոսաշրջության համար առանցքային են համարվում հետևյալ նախադրյալները՝ 

մակերևույթի ձևերը՝ հարթավայրեր, լեռներ, անդնդախոր ձորեր, բլուրներ, 

լանդշաֆտային բազմազանությունը, նպաստավոր կլիմայական պայմանները, 

ջրագրական ցանցը, բուսական և կենդանական աշխարհը, ԲՀՊՏ-ները: ՀՀ 

էկոզբոսաշրջության գլխավոր աշխարհագրական առանձնահատկություններից մեկը 

լանդշաֆտի փոփոխությունն է տասնյակ կիլոմետրերի վրա: Լանդշաֆտային 

բազմազանությունն իրենից ներկայացնում է բնական միջավայրի բաղադրիչների՝ 

ռելիեֆ, բուսական և կենդանական աշխարհ, մակերևութային և ստորերկրյա ջրեր, հող 

և այլ բաղադրիչների բազմազանությունը:  

Էկոզբոսաշրջության զարգացման նախադրյալ են հանդիսանում առանձին 

լեռները և լեռնահովիտները: Լեռնային գետահովիտներին առանձնակի գրավչություն 

և հմայք են հաղորդում ջրվեժները (Շաքիի, Ջերմուկի, Թռչկանի, Որոտանի, 
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Գեղարոտի, Լաստիվերի), ռելիեֆային-հորինվածքային ուշագրավ ձևերը, 

բազալտային սյունաձև և բազմանկյուն առանձնացումները Արփայի, Ազատի և 

Հրազդանի հովիտներում: ՀՀ-ում նշանավոր են Որոտանի կիրճը, Դեբեդի, Ազատի, 

Հրազդանի հովիտները, Ջերմուկի կիրճը: Գեղեցիկ բնապատկերներ կարելի է տեսնել 

գրեթե բոլոր էկոզբոսաշրջային երթուղիների ընթացքում: Քարանձավները ևս 

էկոզբոսաշրջութային մեծ դեր ու նշանակություն ունեն: ՀՀ-ում քարանձավներով 

առավել հարուստ է Վայոց ձորի մարզը. այստեղ են Արջերի, Մոզրովի, Մագիլի 

քարանձավները:  

ՀՀ կլիման խիստ բազմազան է: ՀՀ-ում կլիման փոխվում է վերընթաց 

գոտիականությամբ: Շնորհիվ բարձրության մեծ տարբերությունների և լեռնային 

ռելիեֆի, ՀՀ-ում առկա են կլիմայական  հիմնական տիպերը՝ սկսած ցուրտ լեռնայինից 

մինչև չոր մերձարևադարձային: ՀՀ-ում զբոսաշրջիկը մեկ օրում կարող է  «բևեռային 

շրջանից հասնել մինչև մերձարևադարձ»:  

ՀՀ աչքի են ընկնում նաև ջրագրական ցանցի յուրահատկությամբ. կան շատ 

արագահոս սահանքային լեռնային գետեր, գեղատեսիլ լճեր:  

ՀՀ ունի բուսակենդանական աշխարհի բազմազանություն, պայմանավորված 

նաև խաչմերուկային դիրքով: ՀՀ հանդիպում են 350 տեսակի թռչուններ, և սա 

հանդիսանում է թռչունների դիտարկման (birdwatching) զարգացման նախադրյալ, 

3500 տեսակի բույսեր, որոնցից 452-ը գրանցված է Կարմիր գրքում, հաշշվում է շուրջ 

12000 կենդանատեսակ:  

Էկոզբոսաշրջության զարգացման գործում կարևոր դեր ու նշանակություն 

կարող է ունենալ բնության հատուկ պահպանվող տարածքները՝ ազգային պարկերը, 

պետական արգելոցները, արգելավայրերը և բնության հուշարձանները. ընդհանուր 

մակերեսով՝ երկրի տարածքի մոտ 13%-ը: ՀՀ-ում հատուկ պահպանվող տարածքների 

պահպանման գործընթացը սկսվել է դեռևս 1958թ-ին: ՀՀ-ում առկա է 3 արգելոց, 4 

ազգային պարկ, 27 պետական արգելավայր, 232 բնության հուշարձան: Նմանատիպ 

հաստատությունների նպատակն է ստեղծել յուրահատուկ հավաքածուներ՝ 

կենսաբազմազանության պահպանման համար: Վերջին տարիներին ՀՀ մի շարք 

ԲՀՊՏ-ներում մշակվել են կառավարման պլաններ, որոնցում ներառված են 

էկոզբոսաշրջության զարգացման ծրագրեր, մշակվել են էկոզբոսաշրջային 

երթուղիներ (Գալյան ժ., 2007):  

Էկոզբոսաշրջության զարգացման շատ նախադրյալներ կան 

հանրապետությունում, սակայն պետական հոգածության կարիք է զգացվում այս 

ասպարեզում: Միաժամանակ ՀՀ-ում իրականացվող ոչ կայուն բնօգտագործումը՝ 

արտահայատված պոչամբարների, բաց եղանակով շահագործվող հանքերի տեսքով և 

այլն, մեծ վտանգ է ներկայացնում էկոզբաշրջության զարգացման համար:  

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1. Գալյան ժ.,  Էկոտուրիզմը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում: Երևան, 2007, 100 էջ 2. Косолапов А.Б. Теория и практика экологичеcкого туризма, Москва, 2005, 240 с. 



353 
 
 

3. Храбовченко В.В Экологический туризм, Москва, 2004, 262 с. 4. Hawkins K. & D. Ecotourism: A Guide for Planners and Managers, Bennington, 2001, 175 p. 5. Holden A. Tourism Studies and the Social Sciences, London, 2005, 241 p. 6. Honey M. Ecotourism and Sustainable Development: Who owns paradise? Washington, 1999, 405 p. 
 

THE ESSENTIALS OF ECOTOURISM AND ITS GEOGRAPHICAL PECULIARITIES 

OF DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Petakchyan M.H. 

Yerevan State University, Yerevan, Republic of Armenia, marina.petakchyan@ysu.am 

ANNOTATION 

 

This article analyzes and presents the essence of ecotourism from geographical point of 

view, the current state of ecotourism in Armenia and the geographical factors, which can affect 

on its development. It also introduces the relationship between geography and ecotourism. It 

is also suggested to create a platform for exchange of ideas and experience, to formulate a 

modern infrastructure of ecotourism in order to make its potential more accessible. 
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Տարածքային զարգացման առումով ՀՀ-ում առկա են միշարք հիմնախնդիրներ, 

որոնք դրսևորվում են տարածքային ոչ համաչափ զարգացման ձևով։ Տարածքային 

զարգացման անհամաչափությունները հիմնականում արտահայտվում են 

մայրաքաղաքում տնտեսության համակենտրոնացման, նրա տնտեսական դերի և 

նշանակության անընդհատ աճով, ինչի արդյունքում էլ ավելի է մեծանում Երևանի և 

մարզերի միջև բնակչության զբաղվածության և կենսամակարդակի ճեղքվածքը 

(Տիգրանյան, 2014)։ Այսպես, հանրապետության բնակչության 64%-ն ապրում է 

մարզերում (2017 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ), որի փոխարեն ՀՀ-ի համայնքներին 

բաժին է հասնում ՀՆԱ-ի չնչին մասը:  

Այդուհանդերձ, ՀՀ-ի նման բնական պաշարներով աղքատ և տարածքով փոքր 

երկրի համար տնտեսության ու դրա ենթակառուցվածքների ապակենտրոնացումը, 

համայնքների համաչափ և կայուն զարգացումը, անկասկած, հրատապ հիմնախնդիր 

է: Իսկ դրա լուծման ուղիներից մեկը զբոսաշրջության ոլորտի զարգացումն է, որը 

հանդիսանում է խթան ամբողջ տնտեսության և նրա ենթակառուցվածքների 

զարգացման համար:  
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Զբոսաշրջությունը հանդիսանալով տնտեսության բարդ և համապարփակ 

բնագավառ, մեծ ազդեցություն ունի ինչպես երկրի տնտեսության կառուցվածքի և 

ընդհանուր իրավիճակի, այնպես էլ հանրապետության մարզերի և համայնքների 

տնտեսությունների վրա: 

Ներկայումս զբոսաշրջությունն առաջատար տեղ է զբաղեցնում ապրանքների և 

ծառայությունների համաշխարհային արտահանման ծավալում: Զբոսաշրջային 

այցելությունների քանակին զուգահեռ աճում են նաև դրանից ստացվող 

եկամուտները` գերազանցելով այլ ապրանքներին և ծառայություններին: Ըստ 

կանխատեսումների` 2020 թ. համաշխարհային եկամուտները զբոսաշրջությունից 

կկազմեն 2 տրլ. դոլար: 

Վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ զբոսաշրջության մասնաբաժինը 

ներդրումների ընդհանուր ծավալում կազմում է մոտ 7%, համաշխարհային 

սպառողական ծախսերի 11%-ը, բոլոր հարկային մուտքերի 5%-ը և համաշխարհային 

ծառայությունների առևտրի 1/3-ը: Զբոսաշրջությունն աշխատանքով է ապահովում 

մոտ 250 մլն. մարդու, յուրաքանչյուր 10-րդ աշխատողն աշխարհում զբաղված է 

զբոսաշրջության ոլորտում: 

Զբոսաշրջության զարգացումը նպաստում է տնտեսության համալիր զարգացմանը, 

շրջակա միջավայրի պահպանությանը, աղքատության հաղթահարմանը, 

պատմամշակութային ժառանգության և ավանդույթների պահպանությանն ու 

զարգացմանը, մշակութային արժեքների փոխադարձ արժևորմանը և այլն: 

Մարզերի և համայնքների տնտեսության վրա զբոսաշրջությունը կունենա դրական 

ազդեցություն միայն այն ժամանակ, երբ այն զարգանա ներդաշնակ տնտեսության 

մյուս բոլոր ճյուղերի (արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, 

որակյալ ծառայությունների և սպասարկման, հյուրընկալման և հյուրանոցային, սննդի 

սպասարկման, զվարճանքի և ժամանցային ձեռնարկությունների) հետ միասին:  

 Զբոսաշրջությունը մարզերի և համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

տեսանկյունից ունենում է ազդեցության երեք հիմնական կողմ (Гостева, 2008, 
Виноградова, 2010). 

1. Ուղղակի ազդեցություն: Այն ձևավորվում է զբոսաշրջիկների կողմից 

զբոսաշրջային ծառայությունների և ապրանքների ձեռք բերման վրա 

կատարած ծախսերով: 

2. Անուղղակի ազդեցություն: Այն ձևավորվում է զբոսաշրջիկների կողմից 

հյուրանոցների ամրագրման, առևտրային գործառնությունների, 

տուրիստական գործակալությունների առք ու վաճառքից ստացված 

շահույթի, ապրանքներ մատակարարողների եւ այլնի վրա կատարված 

ծախսերով: 

3. Խթանիչ ազդեցություն: Զբոսաշրջության զարգացումը և դրանով ձևավորված 

եկամուտները խթանում են մակրոտնտեսական ցուցանիշների 

բարելավմանը և տնտեսության ենթահամակարգերի զարգացմանը: Այլ կերպ 
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ասած, զբոսաշրջային ծախսերի միջոցով ձևավորվում է զբոսաշրջության 

ոլորտի աշխատակիցների եկամուտները, նպաստում է տրանսպորտի, 

գյուղատնտեսության, արդյունաբերության զարգացմանը:  

Փաստորեն, զբոսաշրջությունը կարող է տնտեսական բազմապատկիչի 

ազդեցություն ունենալ մարզերի և համայնքերի ողջ սոցիալ-տնտեսական համալիրի 

զարգացման և ազգաբնակչության կենսամակարդակի բարձրացման և 

զբաղվածության ապահովման համար:  

Այս մասին փաստում է նաև վիճակագրական տեղեկատվությունը: Քանի որ ՀՆԱ-

ի փոփոխությունները էապես կորելացված են գործազրկության և զբաղվածության 

մակարդակի հետ, հետևաբար ուսումնասիրել ենք մակրոտնտեսական ցուցանիշների, 

մասնավորապես ՀՆԱ-ի և տնտեսական ակտիվության ազդեցությունը 

զբաղվածության ցուցանիշների վրա: Այսպես, վիճակագրական տվյալները փաստում 

են այն մասին, որ գյուղատնտեսական և արդյունաբերական աշխատանքներում 

զբաղվածների ներգրավվածության չափերը գնալով նվազում են։ 2012-2016թթ. 

նվազման տարեկան միջին տեմպը կազմել է 3․1%: Զբաղվածների հիմնական 

մասնաբաժինը կենտրոնացած է ծառայությունների ոլորտում, որտեղ աճի միտումը 

դրական է, չհաշված 2015թ.-ին` 2014թ.-ի համեմատ արձանագրված 9․9% նվազումը։ 

2016թ.-ին զբաղվածների կեսից ավելին (50․5%) ներգրավված են ծառայությունների 

ոլորտում, ընդ որում, 2015թ.-ի համեմատ ծառայությունների ոլորտում 

ներգրավվածների թիվն ավելացել է 2․9%-ով (http://www.armstat.am): 

Ծառայությունների ոլորտում զբաղվածության նման աճի տեմպերը կապված են նաև 

զբոսաշրջության ծառայությունների նկատմամբ աճող պահանջարկով, որն էլ 

դրականորեն կանդրադառնա ազգաբնակչության կենսամակարդակի վրա:  

Վերջին տարիներին, շնորհիվ զբոսաշրջության ոլորտում վարվող նպատակային 

պետական քաղաքականության, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերի` պետական 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մասնավոր հատվածի 

և բնակչության համագործակցության, զբոսաշրջությունը ՀՀ-ում արձանագրում է 

այցելուների թվի դինամիկ աճ: Համաձայն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 

տվյալների՝ 2013-ին ՀՀ է ժամանել 1 մլն 84.188 միջազգային զբոսաշրջիկ` 12,6 %-ով 

ավելի, քան 2012 թվականի նույն ժամանակահատվածում: 2014 թվականի հունվար-

սեպտեմբեր ամիսներին ՀՀ է այցելել 941.151 զբոսաշրջիկ` 13,6 %-ով ավելի, քան` 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում: 2015-ին ՀՀ այցելել է 1 մլն 192 հազար 

զբոսաշրջիկ: 2014-ին այդ թիվը եղել է 1 մլն 203.000: 2016-ի հունվար-մարտին 

զբոսաշրջության նպատակով ՀՀ-ից մեկնել է 227.499 մարդ, ինչը 2015-ի առաջին 

եռամսյակի համեմատ 5.9%-ով ավելի է (http://www.armstat.am): 

2016-ի առաջին եռամսյակում ՀՀ է ժամանել 252.506 զբոսաշրջիկ: Այս ցուցանիշը 

2015-ի նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ աճել է 8.6%-ով: 

2000-2016 թվականների ընթացքում ՀՀ այցելած ներգնա զբոսաշրջիկների թիվն 

ավելացել է ավելի քան 25 անգամ: Ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների 2017 թ. հունվար-հունիս 
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ամիսներին հանրապետություն է ժամանել 1մլն 622 381 օտարերկրացի քաղաքացի: 

Արձանագրված ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճել 

է 24.2%-ով (http://www.armstat.am):  

Հաշվետու ժամանակահատվածում աճել են նաև ներքին զբոսաշրջային հոսքերը, որի 

մասին փաստում են հյուրանոցային տնտեսություններից ստացված տվյալները: 

Այսպես, 2016թ. հունվար-դեկտեմբերին ՀՀ տարածքում հյուրանոցային տնտեսության 

օբյեկտներում տեղաբաշխված զբոսաշրջիկների թվաքանակը կազմել է 979 968 մարդ 

(ՀՀ ռեզիդենտներ), ինչը 2015թ. նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ աճել է 12.4%-ով:  

Չնայած որ, զբոսաշրջային և ռեկրեացիոն ռեսուրսները կենտրոնացված են 

մարզերում, ՀՀ զբոսաշրջության բնագավառում ևս նկատվում է համակենտրոնացում 

և բևեռացում, որը երևում է աղյուսակի 1-ի տվյալներից: 

 

Աղյուսակ 1: ՀՀ ՀՆԱ-ի կառուցվածքում ծառայություների մասնաբաժինն ըստ մարզերի և 

Երևանի (2017թ.) 

N Մարզի անվանումը Մասնաբաժինը (%-ով) 

1 Երևան 90.9 

2 Արագածոտն 0.4 

3 Արարատ 0.8 

4 Արմավիր 0.8 

5 Գեղարքունիք 0.7 

6 Լոռի 1.4 

7 Կոտայք 1.6 

8 Շիրակ 1.9 

9 Սյունիք 0.8 

10 Վայոց Ձոր 0.3 

11 Տավուշ 0.4 

 

Այսպիսով, զբոսաշրջությունը, որպես համայնքների սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման գործիք, դրսևորվում է նպատակային հետևյալ կողմերով. 

1. ՀՀ համայնքների սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացում, այդ թվում` 

զբոսաշրջության: 

2. Համայնքների տնտեսական ենթակառուցվածքների փոխկապակցված և 

ներդաշնակ զարգացում: 

3. Համայնքների սոցիալական և մշակութային արժեհամակարգի վրա 

զբոսաշրջության բացասական ներգործությունների սահմանափակում:   

4. Մարզերի և համայնքների բնապահպանական հիմնախնդիրների կարգավորում 

և կառավարում, այդ թվում զբոսաշրջությունից ստացված եկամուտների 

հաշվին: 

Վերոհիշյալ նպատակների իրագործումը ենթադրում է բարդ և փոխկապակցված 

գործընթացների իրականացման շղթա: Այն իր մեջ ներառում է հետևյալ խնդիրների 

լուծումը` 
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1. Մարզերի և համայնքների զբոսաշրջային և ռեկրեացիոն ռեսուրսների 

գնահատում և ռացիոնալ կառավարում: 

2. Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ներուժի գնահատում և դրանց 

զարգացում: 

3. Զբոսաշրջային ծառայությունների որակի բարձրացում համայնքներում: 

4. Տեղի բնակչության կրթության կազմակերպում և տեղեկատվության տարածում 

զբոսաշրջության և դրա դերի վերաբյալ: 

5. Տեղի բնակչության անմիջական մասնակցություն զբոսաշրջային 

ծառայությունների մատուցման ոլորտում: 

6. Տեղեկատվական կենտրոնների և դրանց ցանցի ձևավորում, մարզերի 

գրավչությունների ներկայացում և տարածում:  

7. Պետական և ինքնակառավարման մարմիների անմիջական մասնակցություն և 

աջակցություն համայքների զբոսաշրջության զարգացման համար: 

8. Բարենպաստ օրենսդրական դաշտի և հարկային բեռի նվազեցում 

համայնքներում զբոսաշրջության խթանման համար: 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1. Տիգրանյան Ի.Տ. Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները/ Ծրագրի գիտական ղեկավար` Ի.Տ. Տիգրանյան, Կատարողներ` Ք.Ջ. Վարդանյան, Գ.Ա. Ավագյան, Կ.Հ. Գրիգորյան, Վ.Ի. Տիգրանյան.- Եր.: Տնտեսագետ հրատարակչություն, 2014.-80 էջ: 2. Гостева Л.Ф. Туризм как фактор экономичекого развития региона: Региональная экономика: теория и практика: 15 (72), –М. 2008 3. Виноградова М. В. Социально-экономическое влияние развития регионального туристкого комплекса на экономику региона: сервис в Росии и за рубежом. 2010.-№1.-С. 132-140.  4. http://www.armstat.am (Հայաստանի Հանրապետության ԱՎԾ կայք):  5. http://www.mtad.am/hy/ (Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կայք): 
TOURISM AS A MEANS FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RA MARZES 

AND COMMUNITIES  
Manasyan G.S. 

European University, Yerevan, Republic of Armenia, gor_manasyan@mail.ru 
ANNOTATION 

This article touches the  regional development issue in  
the Republic of Armenia. The author focuses on tourism, with the development of its 

infrastructure in marzes and communities, as one of the solutions of the issue. The possibility of 
its socio-economic impact in a positive way has been analyzed by the author; along with providing 
proposals to implement a number of actions for a development of marzes and communities. 
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ՇԻՐԱԿԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ  

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ (ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻԻ  

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

Մարտիրոսյան Լ.Մ., Աբրահամյան Վ.Մ. 

Շիրակի պետական համալսարան, Հայաստանի Հանրապետություն mlevon2003@mail.ru 

 

2018թ դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հաշվառված է է  

24102 պատմամշակութային հուշարձան [2]: Պետք է նշել, որ որպես զբոսաշրջային 

ռեսուրս օգտագործվում է դրանց չնչին մասը: Շիրակի մարզի զբոսաշրջության 

զարգացման ներկայիս տեմպերի պայմաններում կարևորվում է այս առումով քիչ 

հայտնի տարածաշրջանների և մասնավորապես Անիի տարածաշրջանի ռեսուրսների 

գնահատումը, որը թույլ կտա աշխուժացնել Շիրակի մարզի հարավ-արևմտյան 

ենթաշրջանի տնտեսական զարգացումը: 

Սույն հոդվածի նպատակն է բացահայտել ՀՀ Շիրակի մարզի հարավ-

արևմուտքում տարածվող Անիի տարածաշրջանի ռեկրեացիոն 

հնարավորությունները: Այս նպատակով իրականացված վերլուծությունը թույլ է 

տալիս ասել, որ տարածքի ռեկրեացիոն ներուժը հանդիսանում են ոչ միայն 

յուրահատուկ բնական պայմանները, այլև եզակի պատմաճարտարապետական 

հուշարձանները: Անիի տարածաշրջանի համար բարենպաստ է նաև 

տնտեսաաշխարհագրական դիրքը: Տարածաշրջանի արևմտյան մասով, Ախուրյանի 

հովտով անցնում է Երևան-Թբիլիսի երկաթուղին, որը բազմաթիվ բնակավայրերում 

ունի կայարաններ: Երկաթուղու առկայությունը հետազոտվող տարածքում 

նպաստավոր է ուղևորափոխադրումների և մասնավորապես զբոսաշրջիկների 

համար: Տարածքի բնակավայրերի հիմնական մասը երկաթուղային կայարանից հեռու 

են ընդամենը 2-3կմ: Անիի շրջանով անցնում են նաև ավտոմոբիլային ճանապարհներ: 

Տարածաշրջանի արևմտյան եզրով, երկաթուղուն զուգահեռ անցնում է Գյումրի-

Արմավիր հանրապետական նշանակության մայրուղին, որին կապված են բոլոր 

բնակավայրերը: Հետազոտվող տարածքում հնարավոր է անցկացնել, տարանցիկ, 

երթուղիներ: Ընդ որում, դրանք կարելի է իրականացնել ինչպես Գյումրու, այնպես էլ 

Արմավիրի զբոսաշրջային երթուղիների հետ: 

Անիի տարածաշրջանում պատմամշակութային (ՊՄ) հուշարձանները 

տեղաբաշխված են անհավասարաչափ, դրանք հիմնականում գտնվում են Ախուրյանի 

հովտում: Չնայած դրանց քանակությունը դեռևս պատկերացում չի տալիս 

հուշարձանի ճանաչողական արժեքի և գրավչության մասին: Կարևոր է ևս մեկ 

հանգամանք. ինչքան է պիտանի ՊՄ հուշարձանը զբոսաշրջային օգտագործման 

համար և հնարավոր՝ դրա ընդգրկումը զբոսաշրջային երթուղիների մեջ: 

Նկատի ունենալով վերևում ասվածն անհրաժեշտ ենք համարել իրականացնել 

ՊՄ հուշարձանի գնահատում ըստ որոշակի հատկանիշների և գործոնների: Այս 

առումով առավել կարևոր են դառնում. 

1. ՊՄ հուշարձանի հեռավորությունը գլխավոր մայրուղիներից, 

ճանապարհների որակը և մատչելիությունը: 
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2. ՊՄ հուշարձանի պահպանվածության վիճակը և տարիքը: 

3.  Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների առկայությունը: 

Նշված ցուցանիշների գնահատման համար կազմվել են սանդղակներ, որտեղ 

ըստ նպատակահարմարության տրվել են ինչպես բալեր, այնպես էլ գործակիցներ: 

Ընդհանուր առմամբ մեր կողմից հետազոտվել են պատմամշակութային երեք 

հուշարձաններ, որոնք հաշվառված են ՀՀ կառավարության կողմից պահպանվող 

հուշարձանների ցանկում: 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է այսպես կոչված մատչելիության գործակիցը, 

որի հիմքում դրված են ճանապարհների որակական հատկանիշները: Քանի որ 

ճանապարհային ցանցի որակն ուղղակիորեն կապված է զբոսաշրջիկների 

հարմարավետ տեղափոխման և նրանց անվտանգության հետ, մեր կողմից 

նպատակահարմար է համարվել կիրառել գործակից, որը կարող է նվազեցնել կամ 

ավելացնել ՊՄ հուշարձանի ընդհանուր, գումարային զբոսաշրջային արժեքը: Նման 

գնահատում արդեն իրականացված է մեր կողմից [1]: 

 

Աղյուսակ 1: Տրանսպորտային մատչելիության գնահատման սանդղակ 

 

Ճանապարհի վիճակը 
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Վատ: Գրունտային ճանապարհ, կոշտ ծածկի բացակայություն: 

Դժվարանցանելի: Տեղումների դեպքում վտանգի հավանականություն: 

Տեղափոխությունը ամենագնացներով: 

0,1 

 

Միջին: Մասամբ կոշտ ծածկով: Համեմատաբար դժվարանցանելի: Տեղումների 

դեպքում անվտանգ: Երթևեկությունը միայն փոքր ավտոբուսներվ:   
0,2 

Լավ: Կոշտ ծածկի առկայություն: Դյուրանցանելի: Տեղումների դեպքում 

անվտանգ: Երթևեկությունը բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով:  
0,3 

 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է ՊՄ հուշարձանների դասակարգման 

սանդղակը և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների առկայությունը: Այս 

ցուցանիշներն առավել նպատակահարմար է գնահատել բալերով: Գնահատման 

հիմքում դրվել են որակական հատկանիշներ: 

 

Աղյուսակ 2. Պատմամշակութային հուշարձանների դասակարգման և զբոսաշրջային  

ենթակառուցվածքների գնահատման սանդղակ: 

   Գ
ո
ր
ծա

կ
ի
ց 

 

Բ
ա
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Հուշար-

ձանի տիպը 

Հուշար-

ձանի 

տեսակը 

Հուշարձա-նի 

վիճակը 

 

Ժամանակա 

շրջան 

Զբոսաշրջային 

ենթակառուցվածք

ը 

Բա

լ 

Եկեղեցին

եր, 

Վատ 

պահպանված 
0,1 

Հին շրջան  

մինչև 4 դ 
4 Բացակայում է: 1 
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Հուշարձանների պահպանվածության վիճակը մեր կողմից գնահատվել է երեք 

որակական աստիճանով. Վատ պահպանված, միջին պահպանվածության և լավ 

պահպանված: Երկարամյա ուսումնասիրությունների հիման վրա կարելի է ասել, որ 

համեմատաբար լավ են պահպանված նոր և նորագույն շրջանների հուշարձանները: 

Որպես կանոն, միջնադարյան և հին շրջանի հուշարձանները պահպանված են ավելի 

վատ և դրանք չունեն դիտողական արժեք: 

  Նկատի ունենալով այս հանգամանքը, ՊՄ հուշարձանի պահպանվածության 

գնահատման համար կիրառվել է գործակից (K): Ընդ որում այս գործակիցը կիրառվել 

է միայն հուշարձանի հնության գնահատման բալի հետ (տես՝ բանաձև 1): 

Մեր կողմից կարևորվել է նաև զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների 

առկայությունը, որի գնահատումը կատարվել է բալային համակարգով:  

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված գնահատման արդյունքները հաշվարկվել են 

հետևյալ բանաձևով. 

R = (A × K + B) × K1                          [1] 

որտեղ՝  R – ՊՄ հուշարձանի զբոսաշրջային արժեքն է 

                A – հուշարձանի հնության բալը 

                K – հուշարձանի պահպանվածության գործակիցը 

                B – զբոսաշրջային ենթակառուցվածքի գնահատման բալը 

                K1 – մատչելիության գործակիցը 

Ներկայացված բանաձևից պարզ է դառնում, որ վերջնական բալային արժեքը 

ստացվում է մատչելիության գործակցի կիրառումից հետո: 

Գնահատման առավելագույն բալերի դեպքում, ՊՄ հուշարձանի զբոսաշրջային 

արժեքը կարող է հասնել 1,5:  

Որպես հետազոտման օբյեկտ ընտրվել են երեք ՊՄ հուշարձաններ, Երերույքի 

տաճարը, Ջրափիի քարավանատունը և Հայկաձորի եկեղեցին: 

 

Հոգևոր-

պաշտամու

նքային 

մատուռնե

ր, 
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ր 

Միջին 

պահպանված. 
0,3 

Միջնադար 
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3 
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2 

Դիտահրապարա

կ 
2 

Նորագույն շրջ. 

1918-մինչ օրս 
1 

Էքսկուրսիոն 

ծառայ. 
3 

Քաղաքացի

ական, 

ռազմական 

Քարավա

նատններ,  

բերդեր, 

ամրոցներ 

Վատ 

պահպանված 
0,1 

Հին շրջան  

մինչև 4 դ 
4 

Բացակայում է: 1 
Միջին 

պահպանված. 
0,3 

Միջնադար  

4-17 դդ. 
3 

Լավ 

պահպանված 
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Դիտահրապարա

կ 
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Նորագույն շրջ. 

1918-մինչ օրս 
1 

Էքսկուրսիոն 

ծառայ. 
3 
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Աղյուսակ 3. Անիի տարածաշրջանի մի քանի ՊՄ հուշարձանների գնահատման  

արդյունքները 

Անվանումը 

Հուշարձանի Գոր

ծակ

ից 

Կառուցմ

ան 

ժամանակ

ը 

Բա

լ 

Ենթակառո

ւցվածք 

Բա

լ 

Ճանապա

րհների 

վիճակը 

(K1) 

Գո

րծ

ակ

ից 

Ըն

դա

մե

նը 

տեսակ

ը 
վիճակը 

(K) 

Երերույք եկեղեց

ի 

Միջ. 

Պահպ. 
0,3 V դար 3 

Բացակայո

ւմ է 
1 միջին 0,2 

0,3

8 

Ջրափի քարավ

անատ

ուն 

Վատ 

պահպ. 0,1 X-XI դար 3 

Բացակայո

ւմ է 1 միջին 0,2 
0,2

6 

Հայկաձոր եկեղեց

ի 

Լավ 

պահպ. 
0,5 X դար 3 

Բացակայո

ւմ է 
1 վատ 0,1 

0,2

5 

 

Եզրակացություններ: Կատարված հետազոտությունները թույլ են տալիս անել 

հետևյալ եզրակացությունները. 

1. Անիի տարածաշրջանում առկա են զգալի թվով ՊՄ հուշարձաններ, որոնք 

հանրահայտ են ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս: 

2. Գնահատման արդյունքում, ստացվել են միջինից ցածր ցուցանիշներ, ինչը 

վկայում է զբոսաշրջային համալիրի թույլ զարգացման մասին: 

3. Անիի տարածաշրջանի ՊՄ հուշարձանների զբոսաշրջային գնահատման ոչ 

բարձր բալերի առաջացման հիմնական պատճառը հուշարձանների վատ 

վիճակն է, դրանց գրավչական ցածր արժեքը, ինչպես նաև զբոսաշրջային 

ենթակառուցվածքների իսպառ բացակայությունը: 

4. ՊՄ հուշարձանների զբոսաշրջային գնահատման արդյունքերը ժամանակի 

ընթացքում կարող են ենթարկվել փոփոխության, քանի որ տնտեսական 

զարգացման հետ միաժամանակ փոփոխվում են նաև այն գործոնները, որոնց 

ցածր բալային կամ գործակցային արժեքների պատճառով գնահատման 

արդյունքում ստացվել են ցածր գնահատականներ:    
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The tourism evaluation system of historical landmarks, located in Shirak region, have 

been discussed in the article. The classification of monuments has  been carried out. Several 

parameters have been evaluated by special coefficients to get more reliable datas.  
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 Զբոսաշրջության կայուն զարգացման (ԶԿԶ) վերաբերյալ ամփոփ և ամբողջական 

գաղափար կազմելու համար անհրաժեշտ է տարանջատված կերպով ներկայացնել 

դրա էությունը, հիմնական նպատակն ու վերջնարդյունքը: 

Ըստ այդմ, ԶԿԶ-ն պետք է դիտարկել որպես զբոսաշրջության կազմակերպման և 

զարգացման հայեցակարգային-գաղափարական հենք ու մեթոդաբանություն, ինչպես 

նաև գործնական մոտեցումների և լուծումների համակարգ: Դրա նպատակն է 

ներդաշնակ համապատասխանության ապահովումը` մի  կողմից զբոսաշրջության ու 

դրա զարգացման, մյուս կողմից` կայուն մարդկային զարգացման հայեցակարգի 

հիմնադրույթների  (տնտեսական արդյունավետություն, սոցիալական արդարություն, 

էկոլոգիական անաղարտություն և անվտանգություն) միջև։ Հետևաբար, ԶԿԶ 

վերջնարդյունքը կամ պրոդուկտը կայուն զբոսաշրջությունն է`որպես 

զբոսաշրջության զարգացման օպտիմալ մոդել կամ տեսլական: 

Դ.Ուիվերի բնորոշման համաձայն, կայուն զբոսաշրջությունը կայուն զարգացման 

գաղափարների ներդրումն է զբոսաշրջության ոլորտում: Սա նշանակում է այնպիսի 

զբոսաշրջություն, որը կասկածի տակ չի դնի ներկա և գալիս սերունդների 

հնարավորությունները` սեփական կարիքները բավարարելու, լայնորեն կօգտագործի 

և կպահպանի ռեսուրսները` ապահովելով դրանց երկարաժամկետ օգտագործումը 

(Weaver, 2006): 

Ըստ այդմ, կարելի է առանձնացնել կայուն զբոսաշրջության` կայուն զարգացման 

դրույթներին համահունչ զարգացող զբոսաշրջության հետևյալ չափանիշները. 

 Լինել էկոլոգիապես անվտանգ և անվնաս, իրականացնել բնապահպանական 

գործառույթներ: 

 Համապատասխանել սոցիալական հավասարության սկզբունքին, ներգրավված 

լինելու հավասար պայմաններ ու հնարավորություններ ստեղծել յուրաքանչյուրի 

համար: 

 Լինել տնտեսապես շահավետ, խթանել այցելության վայրերի` դեստինացիաների 

սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: 

 Պահպանել և հարգել մշակութային բազմազանությունը, նպաստել 

միջմշակութային երկխոսությանը: 
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  Ակնհայտ է, որ ԶԿԶ ապահովումը, կայուն զբոսաշրջության դրույթների 

գործնական իրականացումն ու կյանքի կոչումը բարդ և համալիր գործընթաց է, որը 

ենթադրում է տարածական համալիր մոտեցման կիրառում: Արդի պայմաններում 

այդպիսին պետք է համարել դեստինացիոն մոտեցումը` զբոսաշրջության 

կազմակերպման և զարգացման տարածական գործընթացի տարածական հենքը 

զբոսաշրջային դեստինացիան դիտելը: Ըստ էության, դեստինացիոն մոտեցումը 

հանդիսանում է զբոսաշրջության կազմակերպման և զարգացման գործում 

համակարգային մոտեցման լավագույն օրինակներից: 

Ի մի բերելով զբոսաշրջային դեստինացիայի բնորոշման տարբեր մոտեցումները՝ այն 

կարելի է ներկայացնել որպես փոխկապակցված, ամբողջական զբոսաշրջային 

համակարգ`կազմված հետևյալ բաղադրիչներից. 

 տարածք և զբոսաշրջային ռեսուրսներ (ինչպես դրանց առկայությունն ու 

բազմազանությունը, այնպես էլ տեղաբաշխումն ու տարածական մատչելիությունը), 

 այցելուներ և զբոսաշրջիկներ, 

 տեղական բնակչություն և համայքներ, 

 ենթակառուցվածքներ (դրանց միասնականությունն ու ընդհանրությունը` 

դեստինացիայի տարածքի համար): 

  Ըստ այդմ, ՀՀ Վայոց ձորի մարզը որպես միասնական-ամբողջական 

զբոսաշրջային դեստինացիա դիտարկելը հիմնավորվում է հետևյալ փաստարկներով. 

Վայոց ձորի մարզում` որպես զբոսաշրջային դեստինացիայում ԶԿԶ 

հնարավորությունները, հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները նպատակահարմար է 

ներկայացնել SWOT վերլուծության մեթոդի կիրառմամբ: 

 

Աղյուսակ 1. Վայոց ձորի մարզը որպես միասնական զբոսաշրջային դեստինացիա 

Դեստինացիայի  

բաղադրիչները 

Հիմնավորումը` ԶԿԶ ապահովման առումով 

 

 

Տարածք և  

զբոսաշրջային 

ռեսուրսներ 

 Կոմպակտ տարածք` շուրջ 2300 քկմ մակերեսով, որն 

առանձնանում է բնական-աշխարհագրական սահմաններով 

և ամբողջությամբ զբաղեցնում է Արփա գետի վերին 

հոսանքի ավազանը 

 Հարուստ և բազմազան զբոսաշրջային ռեսուրսներ (ինչպես 

բնական, այնպես էլ պատմամշակութային)՝ գրեթե 

համաչափ բաշխված ու ներկայացված մարզի ողջ 

տարածքում,  

 Համաշխարհային հռչակ ունեցող բուժական-ռեկրեացիոն 

ռեսուրսներ` ի դեմս Ջերմուկի հանքային աղբյուրների 

Այցելուներ և  Աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունների շնորհիվ Վայոց ձորը 

կարող է թիրախային դեստինացիա համարվել հիմնական, այնպես էլ՝ 

տարանցիկ այցելուների և զբոսաշրջիկների համար 
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զբոսաշրջիկներ6 

Տեղական  

բնակչություն  

և համայնքներ 

Վայոց ձորը բնակչության թվով ՀՀ ամենափոքր մարզն է` շուրջ 50.000 բնակիչ 

և 29 համայնք (www.armstat.am): Այս հանգամանքն, այդուհանդերձ, 

զբոսաշրջության ոլորտում բնակչության առավել բարձր 

ներգրավվածության հնարավորություն է ստեղծում` դրանից բխող դրական 

սոցիալ-տնտեսական ազդեցությամբ: Զուգահեռաբար, համեմատարաբ 

ցածր է բնական միջավայրի վրա մարդածին ծանրաբեռնվածության արժեքը, 

առկա է բնակավայրերի կոմպակտ տեղաբաշխում` հիմնականում ըստ 

Արփայի և դրա վտակների գետահովիտների: Հարկ է նշել, որ, որոշ 

բացառություններով, մարզում գրեթե ներկայացված չեն 

արդյունաբերության` բնական միջավայրի վրա առավել աննպաստ 

ներգործությունն ունեցող ճյուղերը: 

Ենթակառուց-

վածքներ 

Ճառագայթաձև ավտոճանապարհային ցանց` ըստ հիմնական 

գետահովիտների: 

  

Ըստ այդմ, ԶԿԶ տեսանկյունից առանձնացվում են մարզի ուժեղ և թույլ կողմերը, 

բարենպաստ հնարավորություններն ու սպառնալիքները կամ մարտահրավերները: 

Վերլուծության հիմքում ընկած են կայուն զբոսաշրջության` վերը նշված 

էկոլոգիական, տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր-մշակութային ցուցանիշները:  

 

Աղյուսակ 2. Վայոց ձորի մարզում ԶԿԶ SWOT վերլուծություն 

S–ուժեղ կողմեր 

 Հարուստ զբոսաշրջային և ռեկրեացիոն 

ռեսուրսներ, էթնոմշակութային գործոնների 

բազմազանություն, 

 Հիմնականում՝ կոմպակտ տարածք և 

տարաբնակեցում, 

 Տարանցիկ աշխարհագրական դիրք` Երևանի և 

Սյունիքի ու Արցախի միջև, Երևանի և Իրանի, 

Սևանի ավազանի և Հարավային Հայաստանի 

միջև, 

 Բնակչության մոտիվացվածություն և 

ներգրավվածություն. մասնավորապես, 

ագրոզբոսաշրջության ոլորտում, 

 Շրջակա միջավայրի վրա ունեցած 

ներգործության առումով` առավել աննպաստ 

արտադրական ձեռնարկությունների 

բացակայություն: 

W–թույլ կողմեր 

 Տեղավորման ոլորտի 

զարգացման ոչ բավարար 

մակարդակ. 19 հյուրանոցային 

օբյեկտ` ՀՀ ընդհանուր 

ցուցանիշի 3.5%-ը 

(www.armstat.am), 

 Անկանոն տրանսպորտային 

հաղորդակցություն`ինչպես 

Երևանի հետ, այնպես էլ մարզի 

համայնքների միջև 

 Զբոսաշրջային  ներուժի ոչ 

լիարժեք, չհամակարգված 

օգտագործում 

 Բարդ ռելիեֆային պայմաններ, 

ինչը, հաճախ, դժվարեցնում է 

ավտոմոբիլային 

հաղորդակցությունը 

 Երկաթուղիների 

բացակայություն:                                                              
6 Առանցքային տարբերությունը կայանում է նրանում, որ զբոսաշրջիկները պետք է անցկացնեն 

առնվազն 1 գիշերակաց` մշտական բնակության վայրից դուրս, իսկ այցելուների պարագայում 

ուղևորության տևողությունը կարող է 24ժ-ից պակաս լինել` առանց գիշերակացի 
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O–հնարավորություններ 

 Տարանցիկ զբոսաշրջային հանգույց` ՀՀ երկար 

զբոսաշրջային առանցքի վրա (Երևան-

Արարատ-Վայոց ձոր-Սյունիք), 

 Գաստրոնոմիական, գինու, մշակութային 

զբոսաշրջության զարգացման մեծ ներուժ. այս 

առումով կարևորագույն նշանակություն ունի 

գինու ամենամյա փառատոնը Արենիում և 

հարևան համայնքներում, 

 Ջերմուկի օդանավակայանի 

վերագործարկումը` միջազգային թռիչքների 

իրականացմամբ, ինչը թույլ կտա լիարժեք 

օգտագործել Ջերմուկի ռեկրեացիոն ներուժը` 

վերածելով քաղաքը միջազգային 

չափանիշներին համահունչ առողջարանային 

կենտրոնի, 

 Գետավազանների սկզբունքով` 

ենթադեստինացիաների ձևավորում ու 

զարգացում (Եղեգիսի, Դարբի), 

միջդեստինացիոն արդյունավետ կապերի 

ապահովում 

 Համայնքահենք զբոսաշրջության (community-

based tourism) զարգացում, ինչը համայնքների 

կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

կարևոր խթան կհանդիսանա 

T–սպառնալիքներ 

 Նախիջևանի ինքնավար 

հանրապետության հետ ունեցած 

սահմանն ու ադրբեջանական 

ագրեսիայի հնարավոր ռիսկերը, 

 Բնապահպանական որոշ 

ռիսկեր` փոքր ՀԷԿ-երի թվի 

չհիմնավորված ավելացում և, 

որպես հետևանք, բնական 

լանդշաֆտների էսթետիկական 

արժեքի կորուստ 

(մասնավորապես, Եղեգիս գետի 

հովտում), 

հանքարդյունաբերության 

բացասական 

բնապահպանական 

ներգործությունը (Ամուլսար) և 

այլն: 

 

 

ԶԿԶ ծրագրման և իրականացման համատեքստում գործնական մեծ 

նշանակություն կարող են ունենալ նաև վերլուծության տարրերի հետևյալ 

զուգակցությունները. 

 SO. մարզի ուժեղ կողմերն ինչպե՞ս են օգտագործվում զբոսաշրջության 

զարգացման առկա հնարավորությունները կյանքի կոչելու առումով:  

 ST. ուժեղ կողմերն ինչպե՞ս կարող են օգտագործվել՝ մարզում ԶԿԶ 

սպառնալիքներն ու մարտահրավերների բացասական ազդեցությունը չեզոքացնելու 

նպատակով, 

 WO. ինչպե՞ս կարող են հաղթահարվել մարզում ԶԿԶ թույլ կողմերը՝ առկա 

հնարավորություններն օգտագործելու միջոցով, 

 WT. թույլ կողմերի և սպառնալիքների փոխազեցության համալիր 

վերլուծություն՝ հնարավոր կորուստների առավելագույն նվազեցման նպատակով:  

Ամփոփելով, կարելի է փաստել, որ Վայոց ձորի մարզում առկա են միասնական 

զբոսաշրջային դեստինացիայի վերածվելու նախադրյալներ, ինչն էլ, իր հերթին, կարող 

է դիտարկվել որպոս մարզում ԶԿԶ ծրագրման և գործնական իրականացման 

առանցքային նախապայման: Այդուհանդերձ, կայուն զբոսաշրջության զարգացման 

առկա ներուժին զուգահեռ, Վայոց ձորում հրատապ կարևորություն է ստանում այդ 

ներուժի ռացիոնալ օգտագործման ուղիների ու պայմանների ապահովումը: 
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Մասնավորապես, ենթակառուցվածքների, սպասարկման օբյեկտների ցանցի 

զարգացումը, զբոսաշրջային եթուղիների բովանդակային հարստացումն ու 

արդիականացումը, ինչն արդիական ու հրատապ է ոչ միայն Վայոց ձորում:  

Միաժամանակ, ՀՀ-ում զբոսաշրջության զարգացման ապակենտրոնացման 

համատեքստում, ԶԿԶ առումով դրական մեծ ազեցություն կարող է ունենալ Վայոց 

ձորի մարզում զբոսաշրջության զարգացման տեղական մարմինների ու 

կազմակերպությունների կարողությունների ավելացումն ու արդյունավետ 
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The main ideas of sustainable tourism development are analyzed in the article. As the main 
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Զբոսաշրջության զարգացման վրա ազդող գործոններից բնական  գործոնները 

կարող են ուղղակիորեն խթանել զբոսաշրջության զարգացմանը: Այդ գործոնները 

կարելի է գնահատել տարբեր տեսանկյուններից՝ տնտեսական, սոցիալական, 

էկոլոգիական, բժշկաաշխարհագրական, ռեկրեացիոն և այլն: 

Բժշկաաշխարհագրական տեսանկյունից միջավայրը դիտվում է մարդու 

առողջության, ինքնազգացողության վրա ազդող մի հզոր համակարգ, որի 

յուրաքանչյուր բաղադրիչն ազդում է ոչ միայն առանձին, այլև փոխկապակցված 

մյուսների հետ: Այն թույլ է տալիս կատարել ընտրություն միջավայրի  առողջարար 
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հնարավորությունների հարցում, ճիշտ սնվել ու հագնվել համապատասխան 

պայմաններում,  նպաստում է նաև զբոսաշրջության արդյունավետ կազմակերպմանը: 

Մարդու օրգանիզմի ու ինքնազգացողության վրա ազդում են բնական միջավայրի 

բոլոր տարրերը, բայց  յուրաքանչյուրը տարբեր չափով: Այս հոդվածում 

անդրադառնանք  ռելիեֆի և կլիմայի գործոննեին: 

Ռելիեֆը ռեկրեացիոն գործունեության հետ անմիջական կապ ունի, և որպեսզի 

նկատենք դրա բազմազան ազդեցությունն այդ գործունեության արդյունավետության 

վրա, անհրաժեշտ է հաշվի առնել «հանգիստ» հասկացության ողջ բովանդակությունը. 

հանգիստը միջոց է, որը վերացնում է հոգնածությունը և նպաստում 

աշխատունակության վերականգնմանը: Առանձնացվում են հանգստի հետևյալ 

տեսակները (Кружалин, 2004). 

 հանգիստ, որը պահանջում է առանձնացում, ուժերի նվազագույն ծախսում, 

 հանգիստ, որը պահանջում է ֆիզիկական ուժերի լրիվ վերականգնում առանց 

առանձնացման, 

 հանգիստ՝  ուղղված առողջության, հոգեկան ուժերի վերականգնմանը, 

 հանգիստ, որը նպաստում է նպատակաուղղվածության դաստիարակմանը և այլն: 

Ռելիեֆը մեծապես ազդում է մարդու վարքագծի վրա, եթե տեղավայրը լեռնային 

է, ինչպես ՀՀ, ապա մարդիկ մշտապես պատրաստ են այսպես կոչված «վտանգների» 

վերացմանը, որը հաղորդում է նրանց լրացուցիչ լարվածություն, 

հետաքրքրասիրություն, զգոնություն, իսկ հարթավայրաբնակներն ավելի  հանգիստ 

են ապրում: 

Ռելիեֆը որոշակիացնում է առողջարանների տեղն ու պատահական չէ, որ 

դրանց մեծ մասը լեռներում են: Հնում տուբերկուլոզով հիվանդների բուժման 

ամենանպաստավոր վայրերը համարվել են լեռները: 

ՀՀ-ում հանգստի տարբեր ձևերի կազմակեպման վրա նույնպես ռելիեֆի 

ազդեցությունն էական է: Տարածքի 1800մ միջին բարձրությունը, առավելագույն 

(Արագած 4090մ) և նվազագույն բարձրությունների (Արաքսի և Դեբեդի հովիտներ 375-

380մ) նիշերի մեծ տարբերությունները թույլ են տալիս կազմկերպել հանգիստ  

բարձրադիր, գեղատեսիլ լեռնային համակարգերից (Զանգեզուր՝ Կապուտջուղ 3904մ, 

Գեղամա՝ Աժդահակ 3597մ, Փամբակ՝ Թեժ 3101մ, Վայք՝ Գոգի 3120մ և այլ լեռներ)  մինչև 

ցածրադիր գետահովիտները:  

Ի՞նչ փոփոխություններ է կրում մարդու օրգանիզմը լեռներում: Բարձրությանը 

զուգընթաց մթնոլորտային ճնշումը նվազում է, նվազում են նաև օդի բաղադրության 

մեջ մտնող գազերի մասնական (պարցիալ) ճնշումները: Թթվածնի 140մմ ս.ս 

մասնական ճնշման դեպքում՝ 1000մ սկսած, նկատվում են թերթթվածնության՝ 

հիպօքսիայի առաջին նշանները. հևոց, անոթազարկի հաճախացում, գլխապտույտ, 

ինքնազգացողության ընդհանուր վատացում (Ավագյան, 2001): Հետևաբար մեծ 

բարձրություններ հաղթահարելիս պետք է պատրաստ լինել այս երևույթներին կամ 

ուղղակի խորհրդակցել  բժշկի հետ հնարավոր բարդությունների շուրջ: Ռելիեֆի 
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առողջարար լինելը մեր տարածքի համար ուղղակի առավելություն է, օրինակ՝ 

բրոնխային հեղձուկը(ասթմա) բոլոր տարիքային խմբերի մոտ ամենալավ բուժվում է 

լեռնային պայմաններում: Դա բացատրվում է նրանով, որ թերթթվածնայնությանն ու 

ածխաթթվային քաղցին  հարմարվելու ընթացքում, այդ հիվանդների մոտ ուժեղանում 

է թոքերում օդափոխման գործընթացը, և ավելանում է ներշնչման ծավալը, որով էլ 

զարկերակային արյունը հարստանում է թթվածնով: Լեռնային շրջանների մեծ 

բարձրության, կլիմայի, օդի կառուցվածքի  և այլ առանձնահատկու-թյունների շնորհիվ 

օրգանիզմում ուժեղանում է արյունաստեղծման գործընթացը, մեծանում է 

հեմոգլոբինի  քանակությունը, կարգավորվում  է նյութափոխանա-կությունը 

(Ավագյան, 2001): Թոքային տարբեր հիվանդությունների բուժման համար 

անփոխարինելի  է «Արագած» մանկական առողջարանը 1900մ բարձրության վրա: 

Բարձրալեռնային են նաև Ջերմուկը՝ 2050-2120մ, Հանքավանը՝ 1900մ,  Ծաղկաձորը՝ 

1860մ և այլն:  

Վայրի կլիման նույնպես շատ կարևոր է, քանի որ կլիմայափոխումը՝ 

հատկապես կտրուկ, մեծ ազդեցություն ունի օրգանիզմի հարմարվող մեխանիզմների 

վրա: Երեխաների, տարեցների, շնչառական, սիրտանոթային և օրգանիզմի այլ 

համակարգերի ֆունկցիոնալ խանգարումներով, դյուրագրգիռ, անկայուն նյարդային 

գործընթացներով հիվանդների համար կլիմայի նման փոփոխությունները վնասակար 

են (Ավագյան, 2001): 

ՀՀ կլիման զբոսաշրջության վրա ազդող կարևոր գործոն է, և այն գնահատել ենք 

տարբեր բարձրության զբոսավայերի համար, որտեղ զբոսաշրջիկների հոսքը 

համեմատաբար մեծ է: Առանձնացված վերընթաց  երեք գոտիներում տարվա տաք 

շրջանի եղանակային պայմանների ազդեցության հետևանքների  վերլուծություն և 

գնահատում է իրականացվել կիրառելով նաև  ԷԷՋ՝  

ԷԷՋ=37—(37—t)/(0,68—0,0014f+t/(1.76+1.4v0,75))—0,29t(1—f/100)՝ 

(էկվիվալենտ էֆֆեկտիվ ջերմաստիճանի, այսինքն` օդերևութաբանական տարրերի 

թողած  ջերմային ազդեցությունը մարդու վրա անշարժ օդի, 100% հարաբերական 

խոնավության պայմաններում ըստ Ա. Միսսենարդի), և  ՆԷԷՋ-ն՝         

ՆԷԷՋ=7°C+0,8ԷԷՋ 

(նորմալ էկվիվալենտ էֆֆեկտիվ ջերմաստիճան ըստ Ի. Բուտևի, որում հաշվի է 

առնվում մարդու ջերմազգացողությունը քամու պայմաններում, քանի որ թույլ քամին 

անգամ նվազեցնում է այն նկատելի չափով) ցուցանիշները: 

Կան կլիմայական պայմանների գնահատման տարբեր մոտեցումներ ևս, 

սակայն վերը նշվածներով կարելի է գնահատել մարդու օրգանիզմի վրա 

օդերևութաբանական տարրերի ազդեցությունները տալով դրանց 

հարմարավետության համապատասխան մակարդակներ  (Синицын, 2013): 

Ցածր գոտի` մինչև 1200մ-զբաղեցնում է հանարապետության տարածքի մոտ 

20%՝ Արարատյան դաշտի, Արագածի նախալեռնային, հյուսիս-արևելյան, Սյունիքի 

հարավային( Երևան՝942մ, Վաղարշապատ՝853մ, Իջևան՝732մ, Օձուն՝1105մ, Կապան՝ 
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705մ, Մեղրի՝ 627մ, Հաղարձին՝1050մ և այլն) հատվածների ցածրադիր տարածքները: 

Գոտին բնութագրվում է գարնանային տաք եղանակներով` ջերմաստիճանը միջինը 

12° C, մթնոլորտային տեղումները 35-40մմ, արևափայլքի միջին ամսեկան 180-190 ժամ 

տևողությամբ: (Կլիմայական տեղեկագիր, 2012) Այս շրջանում ջերմաստիճանային 

տատանումները մեծ չեն հետևաբար նաև օրգանիզմի վրա դրանց գրգռիչ 

ազդեցությունները ևս մեծ չեն: 

Ամռանն ընդհակառակը ստեղծվում են մարդու օրգանիզմի համար բավական 

լարված պայմաններ` բարձր ջերմաստիճանով, միջինը 25-26°C, առավելագույնը` 41-

42°C, օդի հարաբերական խոնավությունը փոքր է, իսկ ընդհանուր գնահատմամբ այս 

պայմանները դիսկոմֆորտ են: Ըստ ԷԷՋ-ի ցուցանիշների մարդու 

ջերմազգացողությունը գնահատվում է «ջերմային ուժեղ ծանրաբեռնվածություն»՝ 

>30°C, օրինակ՝ Երևանում այն կազմում է 31,2°C , իսկ ՆԷԷՋ՝ 31,9°C և գնահատվում 

«գերտաքացում», այսինքն՝ մարդու օրգանիզմը կարող է ենթարկվել ջերմային 

հյուծման: 

 Առավել մեղմ են պայմանները երկրի հյուսիս-արևելյան շրջաններում, այստեղ 

ԷԷՋ-ն գնահատվում է որպես «բավարար տաք», Իջևանում  հուլիսին կազմում է 16,4°C, 

իսկ ՆԷԷՋ՝ 20,1°C, այսինքն՝ «լավագույն» պայմաններ: Կլիմայական տաք պայմաններ 

սիրող  զբոսաշրջիկների համար այս պայմանները նույնիսկ հաճելի են, միայն թե 

խորհուրդ է տրվում ցերեկվա ժաներին բացօթյա վայրերում լինել սահմանափակ 

տևողությամբ, արեգակնային ճառագայթման մեծ քանակության պատճառով 

ջերմային հարվածից խուսափելու համար: Օրգանիզմի վրա մեծ ազգեցություն  է 

թողնում նաև խոնավությունը: Այս գոտում հարաբերական խոնավությունը 35-38% է, 

որը կարող է հանգեցնել օրգանիզմի ջրազրկման վտանգի, հետևաբար հեղուկների 

օգտագործումը պարտադիր է, օրական 3 լիտր և ավելի: Անհրաժեշտ են նաև մրգեր ու 

տարբեր տեսակի բանջարեղեններ, մսամթերքների օգտագործումը այս 

ժամանակահատվածում պետք է փոքր ինչ կրճատել: 

Լեռնահովտային քամիները, որոնց միջին արագությունը 2,0-3,0 մ/վ է, 

նվազեցնում են ամառային տապը, հետևաբար ջերմազգացողությունը նվազում է: 

Մթնոլորտային ճնշումը տատանվում է 690-705մմ.ս.ս շուրջ (Կլիմայական 

տեղեկագիր, 2012): Աշնանը եղանակային պայմանները մոտ են գարնանային և 

գեղագիտական տեսանկյունից, դրանք մարդկանց մոտ առաջ են բերում հուզական 

վիճակներ: Օրգանիզմը դառնում է զգայուն միջավայրի եղանակային (ջերմաստիճան, 

խոնավություն, մթնոլոտային ճնշում) և հիվանդածին (վիրուսներ, բակտերիաներ, 

սնկեր)  տարրերի նկատմամբ: 

Միջին գոտի` մինչև 1600մ – զբաղեցնում է երկրի տարածքի մոտ 15% 

(Արզնի՝1262մ, Գառնի՝1423մ, Դիլիջան՝1256մ, Գյումրի՝1528մ, Վանաձոր՝1376մ, 

Ստեփանավան՝1397մ, Գյուլագարակ՝ 1297մ և այլն), սակայն կլիմայական 

պայմանների որոշակի հակադրություն է նկատվում բարձրության նույնիսկ ոչ մեծ 

տարբերություններ ունեցող վայրերում: Այս գոտու զբոսավայրերն ունեն տարբեր`  
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առողջարանային, պատմամշակութային կամ ուղղակի հանգստի անցկացման 

նշանակություններ:  Գարնանային ու աշնանային եղանակային պայմանները  մեղմ 

են` ջերմաստիճանը 8-12°, մթնոլորտային տեղումները 60-100մմ: Այս գոտում կան 

առողջարար լավագույն պայմաններ, որոնք էլ ավելի բարձր արժեք են ձեռք բերում 

անտառային բուսականության շնորհիվ: Բուժական զբոսաշրջության մեծ ներուժ 

ունեն  հատկապես Արզնին (բալնեոկլիմայական սրտաբանական առողջարան) և 

Դիլիջանը (շնչառական տարբեր հիվանությունների բուժման ու կանխարգելման 

առողջարան),  որոնք գտնվում են գրեթե նույն բարձրություններում: Արզնիում 

արևափայլքը մեծ է՝ 2223 ժամ, միջին տարեկան ջերմաստիճանը բարձր՝ 9,7°C, իսկ 

ամռանը՝ 22,3°C, հարաբերական խոնավությունը՝ 53%, օգոստոսին ավելի փոքր՝ 45%, 

իսկ Դիլիջանում ջերմային ցուցանիշներն համեմատաբար ցածր են.  արևափայլքը մոտ 

2000 ժամ, օդի միջին տարեկանը ջերմաստիճանը 8,3°C, հուլիսյանը 18,7°C, սակայն 

խոնավությունը բարձր է հուլիսին այն կազմում է 77%:  ԷԷՋ Դիլիջանում հուլիսին 

կազմում է 13°C՝ «բավարար տաք», իսկ ՆԷԷՋ՝ 17,4 °C, այսինքն՝ «հարմարավետ»: 

Ամռանը հանգստացողների թիվն ավելի է աճում, աստիճանաբար բարձրացող 

ջերմաստիճանի շնորհիվ, այս պայմանները շնչառական և սիրտանոթային 

համակարգի հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար կարելի է անփոխարինելի 

համարել: 

Բարձր գոտի` 1600մ բարձր-երկրի տարածքի մեծ մասն է զբաղեցնում, այն աչքի 

է ընկնում ոչ միայն միջավայրի տարրերի, այլ նաև զբոսավայրերի (Հանքավան՝1922մ, 

Ծաղկաձոր՝1860մ,  Ջերմուկ՝2064մ, Ամբերդ՝2071մ, Սևան՝1916մ  և այլն) մեծ 

բազմազանությամբ, որոնք ունեն պատմամշակութային, առողջարանային, հանգստի 

անցկացման ինքնատիպ պայմաններ  ու նշանակություններ: Տարվա տաք շրջանում 

բարձալեռնային այս շրջաններում հանգստի անցկացումը հաճելի ու առողջարար է. 

մեծ արևափայլք՝ 2400-2500 ժամ, բավարար խոնավություն՝ 68-72%: Ամառը կարճ է, 

զով՝ 13-16°C,  բնորոշ են պարզ, արևոտ եղանակները, որոնք նպաստավոր են 

զբոսանքների, դիտումների համար:  Բնորոշ են նաև քամիները՝ միջին արագությունը 

գերազանցում է 3մ/վ, լեռնացքային հատվածներում 10մ/վ և ավելի: Մթնոլորտային 

ճնշումը ցածր է 595-615 մմ ս.ս:( Կլիմայական տեղեկագիր, 2012) ԷԷՋ Ջերմուկում 

կազմում է 8,5°C, Սևանում՝ 7,5°C, և գնահատվում են որպես «զով» պայմաններ, ցածր է 

նաև ՆԷԷՋ ցուցանիշները, համապատասխանաբար 13,8 և 13°C : Օդերևութաբանական 

նման ցուցանիշները, հատկապես մթնոլորտային ճնշման, սահմանափակում են 

սիրտանոթային, մասնավորապես հիպերտոնիկ հիվանդությունով զբոսաշրջիկների 

այցելություններն   այս գոտու զբոսավայրեր ու առողջարաններ: Այսպիսի 

եղանակային պայմաններում զբոսաշրջիկների ճիշտ հագնվելը շատ կարևոր է, քանի 

որ երեկոյան ժամերին ջերմաստիճանն իջնում է, իսկ ջերմաստիճնային նման 

տատանումները կարող են բացասաբար անդրադառնալ նրանց ինքնազգացողության 

վրա, հետևաբար պահանջվում են թեթև վերնազգեստներ, իսկ երեկոյան ժամերին տաք 

կերակուր և ըմպելիքներ:  
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Այսպիսով առանձնացված գոտիներում զբոսաշրջիկների կամ ուղղակի 

հանգստացողների համար կան որոշակի անհարմարավետություններ, որոնք փոքր 

չափով սահմանափակում են հատկապես առողջական որոշ խնդիրներ ունեցողների 

հանգստի կազմակերպումը, սական էական է նաև այս տարրերի առողջարար ներուժը, 

որը թույլ է տալիս ավելի մեծ չափով զարգացնել առողջարանային զբոսաշրջությունը: 
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ANNOTATION 

 

 The impact of relief and climate on human body  is quite huge. Therefore medical-

geographical estimation of several tourist areas located in various heights are done. Estimation 

of  climate and weather comfort and temperature sensation of a person  is done for 3 separate 

zones, using 2 mathematical formulas /authors Missenard and Budiev/. 
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Ժամանակակից շուկայական տնտեսությունը բնութագրվում է սուր մրցակցային 

պայքարի առկայությամբ, որի պայմաններում հաջողության կարող են հասնել այն 

կազմակերպությունները, որոնք կարողանում են դիմակայել այդ պայքարում և հասնել 

իրենց առջև դրված առևտրային նպատակների իրագործմանը, այսինքն՝ մրցունակ են: 

Մրցունակությունը բարդ տնտեսագիտական կատեգորիա է, տնտեսագետները 

տարբեր կերպ են այն մեկնաբանում և առ այսօր գոյություն չունի այդ կատեգորիայի 

միանշանակ բնորոշում: 
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Մայքլ Պորտերը մրցունակությունը բնորոշում է որպես ապրանքի, ծառայության, 

շուկայական հարաբերությունների սուբյեկտի շուկայում նմանատիպ ապրանքի, 

ծառայության կամ շուկայական հարաբերությունների որոշակի սուբյեկտի հետ 

հավասար պայմաններով հանդես գալու հատկություն (Портер М., 1993): 

Ըստ Միխայիլ Գելվանովսկու մրցունակությունը, դա տնտեսական 

մրցակցության սուբյեկտի որոշակի հատկանիշներն են, որոնք նրա համար 

ապահովում են առավելություն այլ սուբյեկտնետրի նկատմամբ (Гельвановский М., 

1998): 

Մրցունակությունը կարելի է դիտարկել տարբեր մակարդակներում. երկրի 

մրցունակություն, տնտեսության մրցունակություն, ճյուղի մրցունակություն, 

կազմակերպության մրցունակություն և ապրանքի մրցունակություն (Философова Т., 

2007): 

Մրցունակության այս մակարդակների միջև գոյություն ունի սերտ կապ, քանի որ 

արտադրողի՝ մրցունակ ապրանք թողարկելու հատկանիշով է պայմանավորված 

ինչպես ճյուղի, այնպես էլ տնտեսության և երկրի մրցունակությունը: Մյուս կողմից 

պետությունը պետք է կարողանա ապահովել մրցունակ արտադրանք թողարկելու 

համար անհրաժեշտ պայմաններ՝ ինչպես առանձին կազմակերպությունների, այնպես 

է ճյուղի և ամբողջ տնտեսության համար (Мокроносов А.Г., 2014): 

Մեր ուսումնասիրության առարկան զբոսաշրջային կազմակերպությունների 

մրցունակությունն է: Կազմակերպության մրցունակության ապահովման գործում 

կարևորագույն գործիք է հանդիսանում մարքեթինգը: 

Ըստ Ֆիլիպ Կոտլերի «Մարքեթինգն ընկերության համար շահավետ 

տարբերակով մարդկանց պահանջմունքների բավարարման և վերարտադրոթյան 

գործընթաց է» (Котлер Ф., 2009): 

Մարքեթինգային գործունեությունը սկսվում է մարքեթինգային 

հետազոտությունների անցկացումից, որն իր մեջ ներառում է շուկայի վերլուծություն, 

սպառողների վերլուծություն, մրցակիցների վերլուծություն և այլն: 

Այնուհետև, ձեռք բերված տեղեկատվության հիման վրա մշակվում են 

համապատասխան մարքեթինգային միջոցառումներ՝ ուղղված վաճառքների 

խթանմանն ու դրանց ծավալի ավելացմանը: 

Այս միջոցառումները կարելի խմբավորել մարքեթինգային համալիրի չորս 

հիմնական բաղկացուցիչների կազմում. 

1. ապրանքային քաղաքականություն, 

2. գնագոյացման քաղաքականություն, 

3. բաշխման կամ իրացման ուղիների կատարելագործում, 

4. մարքեթինգային հաղորդակցության կամ ապրանքի առաջխաղացման 

քաղաքականություն: 

Սա ամերիկյան դպրոցի կողմից առաջարկվող չորս P-երի հայեցակարգն է, որոնք 

խորհրդանշում է վերոնշյալ տարրերի անգլերեն անվանումների սկզբնատառերը 

(Product, Price, Place, Promotion): 
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Իսկ երբ խոսք է գնում ծառայությունների ոլորտի մասին, ապա այստեղ Մ. 

Բիտներն առաջարկում է չորս P-երին ավելացնել ևս երեք տարր՝ մարդկային 

ռեսուրսները կամ ընկերության կադրերը, ծառայության մատուցման գործընթացը և 

ծառայության նյութական մասը (People, Process, Physical Evidence): 

Զբոսաշրջային կազմակերպության դեպքում որպես հիմնական «զբոսաշրջային 

ապրանք»  հանդես է գալիս տուրփաթեթը:  Ինչ վերաբերում է ապրանքային 

քաղաքականության կատարելագործման միջոցավ կազմակերպության 

մրցունակության բարձրացմանը, ապա այստեղ ընկերության պետք է ձգտեն 

առաջարկվող տուրփաթեթները համապատասխանեցնել սպառողների պահանջներին: 

Կարելի է նաև ընկերության կողմից առաջարկվող տուրերի հիման վրա սպառողներին 

հնարավորություն տալ ինքնուրույն կազմել տուրփաթեթներ: Սա կարելի է 

կազմակերպել նաև օնլայն ռեժիմով, որը հնարավորություն կտա սպառողին, առանց 

ընկերություն այցելելու պլանավորել սեփական ուղևորությունը (այս պրակտիկան 

արդեն կիրառվում է Հայաստանում՝ մասնավորապես Նոյ Տուր տուրիստական 

կազմակերպության կողմից): 

Մեկ այլ քայլ կարող է հանդիսանալ ապրանքների դիվերսիֆիկացիան, այս 

դեպքում տուրերի և տուրփաթեթների տեսականու ընդլայնումը, որն ավելի մեծ 

ընտրություն կապահովի սպառողներին: Յուրացնելով շուկայում առկա 

նորարարությունները կամ ստեղծելով սեփականը՝ կարելի է նաև կատարելագործել 

տուրիստական ծառայությունների մատուցման տեխնոլոգիան: 

Զբոսաշրջային մարքեթինգի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկն էլ 

հանդիսանում է այն, որ այս ոլորտում առկա ոչ ճկուն պահանջարկը զբոսաշրջային 

կազմակերպությունների առջև խնդիր է դնում, իրացումը խթանելու նպատակով, 

սպառողների պահանջմունքները ուղղորդել ցանկալի ուղղությամբ: 

Մրցակցային պայքարում առավելության հասնելու գործում կարևոր գործիք է 

հանդիսանում գինը: Այլ հավասար պայմաններում՝ ցածր գինը շուկայում մրցակցային 

առավելութուն է ստեղծում ապրանքի համար: Այս առումով իրականացվող կարևոր 

քայլեր են տարբեր տեսակաի զեղչերի կիրառումը՝ այդ թվում և սեզոնային, 

ակցիաների իրականացումը և այլն: 

Հայաստանյան պրակտիկայում շատ հաճախ տուրօպերատորական և 

տուրգործակալական կազմակեպություններն առանձնացված չեն, այսինքն 

կազմակերպությունն ինքն է կազմում տուրփաթեթ և ինքն էլ այն վաճառում է: Սակայն 

տուրգործակալությունները, որոնք գնում են տուրփաթեթեները տուրօպերատորական 

կազմակերպություններից և որոշակի գործակալական վճարի դիմաց դրանք 

վաճառում են, զրկվում են ճկուն գնագոյացման քաղաքականություն վարելու 

կարողությունից: 

 Ինչպես տնտեսության այլ ճյուղերում, զբոսաշրջության ոլորտում ևս գոյություն 

ունեն իրացման ավանդական ուղիներ (մեծածախ առևտուր, մանրածախ առևտուր) և 

առավել ժամանակակից ուղիներ (ուղիղ վաճառք, վաճառք փոստով, կատալոգով, 

օնլայն վաճառքներ, գործակալների միջոցով վաճառքներ և այլն) (Բ. Սելվինազյան, Ռ. 

Հաջոյան 2003): 
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Մրցունակության ապահովամ գործում կարևոր է նաև իրացման բազմազան 

ուղիների առկաությունը: 

Մարքեթինգային հաղորդակցության ձևերը տարբեր կարող են լինել. մամլո 

ասուլիսներ, շնորհանդեսների, ցուցահանդես-վաճառքների, հյուրասիրություններ, 

տարբեր տեսակի միջոցառումների կազմկերպում կամ հովանավորում և այլն: 

Մարքեթինգային հաղորդակցման միջոցներով կազմակերպությունները 

սպառողներին տրամադրում են տեղեկատվություն՝ սեփական արտադրանքի 

մրցակցային առավելությունների վերաբերյալ, պատասխանում են նրանց հուզող 

հարցերին, սպառողների շրջանում ձևավորում են կազմակերպության դրական իմիջ՝ 

նպաստելով է իրացման ծավալների ավելացմանը: 

Այս գործընթացում իր կարևորությամբ աչքի է ընկնում հատկապես գովազդը, որը 

հասարակությանը կազմակերպության և նրա արտադրանքի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն հաղորդելու կարևորագույն գործիք է (Բ. Սելվինազյան, Ռ. 

Հաջոյան, 2003): 

Ինչպես ցանկացած ծառայության դեպքում այնպես էլ զբոսաշրջային 

ծառայաությունների դեպքում կարևորվում է ծառայությունները մատուցող 

անձնակազմը:  

Կազմակերպությունները նախ և առաջ պետք է կարողանան ընտրել 

համապատասխան որակավորում և հաղորդակցվելու հմտություններին տիրապետող 

կադրերի: Մասնագիտականից բացի, շատ կարևոր է նաև սպասարկման ոլորտում 

աշխատողների հոգեբանական նկարագիրը:  

Կազմակերպության և նրա կառավարչի խնդիրն է նաև մշտապես կրթել և 

բարձրացնել անձնակազմի որակավորումը, ինչպես նաև տարբեր, նյութական և ոչ 

նյութական խրախուսման միջոցներով, մոտիվացնել նրանց: 

Սպառողը ծառայությունների նկատմամբ իր բավարարվածոոթյունը գնահատում 

է այն ստանալու գործընթացում: Կարևոր է, որ այդ գործընթացում ապահովվի 

աշխատակիցների բարեհամբույր վերաբերմունքը և սպառողի համար 

ծառայություններից օգտվելու առավեագույն հարմարավետությունը: 

Ծառայությունների նյութական մասն ընդգրկում է զբոսաշրջային 

կազմակերպության ներքին կահավորումը, տրանսպոտային միջոցների 

հարմարավետությունը, զբոսաշրջային տարբեր օբյեկտների (հյուրանոց, ռեստորան և 

այլ) արտաքին և ներքին հարդարանքը և այլ: Ծառայությունների նյութական մասի 

գրավչությունը մրցունակություն ստեղծող կարևորագույն տարրերից է: 

Այսպիսով, սուր մրցակցային պայքարում դիմակայելու, տնտեսական 

գործունեության շարունակականությունն ու կազմակերպության հետագա 

զարգացումն ապահովելու նպատակով՝ զբոսաշրջային կազմակերպությունները 

պետք է համապատասխան միջոցառումներ իրականացնեն վերոնշյալ բոլոր 

ուղղություններով. օժտել զբոսաշրջային արտադրանքը սպառողների 

նախասիրություններին համապատասխան հատկանիշներով, ունենալ բարձր 

որակավորում ունեցող և մոտիվացված անձնակազմ, վարել ճկուն գնագոյացման 

քաղաքականություն, հաղորդակցման տարբեր միջոցներով տեղեկացնել 
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սպառողներին մատուցվող ծառայությունների այս առավելությունների մասին, 

ձևավորել և կատարելագործել արտադրանքի իրացման ուղիները և այլն:  

Այս ամենին զուգընթաց զբոսաշրջային կազմակերպությունները պետք է 

կարողանան ցուցաբերել ճկունություն՝ արագ փոփոխով արտաքին միջավայրին 

հարմարվելու համար: Պետք է կարողանալ արագ արձագանքել շուկայական 

իրադրության, սպառողների պահանջմունքների և արտաքին միջավայրի այլ 

փոփոխություններին՝ անհրաժեշտության դեպքում փոփոխելով կազմակերպության 

կողմից վարվող մրցակցային քաղաքականությունը, յուրացնելով ի հայտ եկող 

նորարարությունները, նոր տեխնոլոգիաները: 
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The article discusses the importance of ensuring the competitiveness of tourism 
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the necessary measures for increasing the competitiveness of tourism organizations.  
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Սերվիսի ոլորտի կազմակերպման գիտական սկզբունքները, մոտեցումները և 

մեթոդները հիմնավորվել են սերվիսագիտության կողմից: Սակայն, 

սերվիսագիտությունը լինելով համեմատաբար գիտական նոր ուղղություն, դեռևս 

գտնվում է գիտական որոնումների, ճշգրտումների մեջ՝ օգտվելով հոգեբանության, 
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սոցիոլոգիայի, պատմության, տնտեսագիտության, աշխարհագրության և այլ 

գիտությունների հիմնադրույթներից: Սերվիսագիտությունն իր գիտական 

մոտեցումներով, սկզբունքներով, ընդհանուր մտածելակերպով առավել  մոտ է 

աշխարհագրությանը: 

Սերվիսագիտության ուսումնասիրության օբյեկտը նույնպես  իրերի և 

երևույթների փոխկապակցված ու միմյանցով փոխպայմանավորված  համակարգ է:  

Այդ համակարգի նպատակային ձևի կառուցմանը կարող է օգնել աշխարհագրությունն 

իր մտածողությամբ: Ինչպես նշում է Է. Ալաևն «Աշխարհագրական մտածողության 

հիմնական գծերն են տարածականությունը, կոմպլեքսայնությունը, 

կոնկրետությունը[6]: 

Աշխարհագրական մտածողության այս երեք ձևերն, իրենց 

առանձնահատկություններով հանդերձ, միասնական են վերջնականին հասնելու 

նպատակադրությամբ, իսկ վերջնականն է՝ «Երկիրը տեսնել ոչ միայն միասնության այլ  

ներքին բազմազանության մեջ [1]: Այդ բազմազանության դաշտում 

աշխարհագրությունը պատասխանում է «որտե՞ղ», «ի՞նչ» և «ինչո՞ւ»  հարցերին [1]: Այդ 

հարցերի պատասխանը կարելի է գտնել  աշխարհագրական մտածողության երեք 

ձևերի միասնության տիրույթում (տես գծ.1): 

                       

Ա-Բ ՝ տարածականություն 

Բ-Գ՝ կոմպլեքսայնություն 

Գ-Ա՝ կոնկրետություն 

 

 

Գծ.1. Աշխարհագրական մտածողության 

ձևերը 

 

Ն.Ն.Բարանսկու բնորոշմամբ աշխարհագրական մտածողությունը 

մտածողություն է, որն առաջին հերթին կապված է  տարածքի հետ [1]:  

Տարածականությունն արտահայտվում է երկրի  մակերևույթի որոշակի  

տարածքում: Տարածք, որտեղ բնական և հասարակական  բոլոր բաղադրիչները, 

երևույթները միմյանց հետ գտնվում են միասնության մեջ:  Այդ միասնության դաշտում 

էլ  ձևավորվում է աշխարհագրության ուսումնասիրության օբյեկտը: 

Աշխարհագրության  օբյեկտը մի ընդհանրություն է, որի բոլոր բաղադրիչները 

գտնվում են միմյանց հետ փոխկապակցությունների և փոխազդեցությունների մեջ: Այդ 

ընդհանրության դաշտում է գտնվում սերվիսի ոլորտը, որը կյանքի կազմակերպման  

յուրահատուկ, բացառիկ ձև է:  Սերվիսի ոլորտի բացառիկությունը նրա 

վերջնարդյունքի՝ մարդու պահանջմունքների բավարարման մեջ է: Այսօր, ավելի  քան 

երբևէ, բացառիկ է նաև  սերվիսի դերը հասարակական կյանքի մյուս ոլորտների՝ 

արդյունաբերության, գյուղատնտեսության կազմակերպման մեջ: Ընդ որում, սերվիսի 

զարգացման մակարդակն է որոշում հասարակական կյանքի ողջ համակարգային 

որակը, «կյանքի» որակը: Ն.Ն. Բարանսկու բնորոշմամբ «աշխարհագրական 

մտածողությունը չի սահմանափակվում մեկ «էլեմենտի» կամ «ճյուղի» 
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շրջանակներում, այն կոմպլեքսային է» [1]: 

Կոմպլեքսայնության մոտեցման դեպքում ուսումնասիրվող օբյեկտը մի 

ընդհանրացված համակարգ է, որի բոլոր բաղադրիչները ունեն իրենց որոշակի տեղը 

և դերն ընդհանուրի մեջ: Այս ընդհանրության բոլոր բաղադրիչները միմյանց հետ 

գտնվում են գենետիկական և տրամաբանական փոխկապակցության մեջ: Այդ 

փոխկապակցությունների և փոխներգործությունների հետևանքով որոշակի 

տարածքային դաշտում,  որոշակի ժամանակի ընթացքում առաջանում է սերվիսի 

օբյեկտը: Օբյեկտի կառուցվածքում սերվիսի ամբողջական կառուցվածքն է, որի 

բաղադրիչները, իրենց առանձնահատկություններով հանդերձ, ունեն ընդհանուր 

նպատակ՝ ստեղծել որակյալ կայուն սերվիս, ըստ որի  անհրաժեշտ է՝ 

 նպատակային օգտագործել ոլորտի կազմակերպման անհրաժեշտ բոլոր 

բնական ու հասարակական նախադրյալները, 

 սերվիսի օբյեկտի գործունեության ընթացքում ապահովել բոլոր բաղադրիչների 

հանուն մեկ նպատակի ծառայելը, 

 ապահովել այնպիսի կառուցվածքի ստեղծում, որտեղ կան  

համագործակցության ավելի մեծ հնարավորություններ: 

Ինչպես հայտնի է, ամբողջի գումարային արդյունքն ավելի է, քան առանձին 

բաղադրիչների ազդեցության արդյունքների թվաբանական գումարը: Կոմպլեքսային 

մոտեցումն ինչպես աշխարհագրության, այնպես էլ սերվիսային գործունեության 

կազմակերպման մեջ նոր հնարավորություններ է ստեղծում: Կոմպլեքսային 

մոտեցման հետևանքով ենթահամակարգերի փոխներգործունեությունը հանգեցնում է 

տարածաժամանակային կառուցվածքի ստեղծմանը: 

Կոնկրետությունն ուսումնասիրության օբյեկտ տարածքը կապող օղակներից 

մեկն է: Ինչպես նշում է Լ. Վալեսյանն «Ամեն մի աշխարհագրական օբյեկտ (նույնը նաև 

սերվիսային օբյեկտը՝ Ա.Ավագյան) եզակի է, հետևապես և կոնկրետ է և ունի իր ուրույն, 

միայն իրեն հատուկ հատկանիշներն ու զարգացման պայմանները, որոնք այլ տեղում 

նույնությամբ կրկնվել չեն կարող» [4]: Հենց այդ անկրկնելիության հետևանք են 

օբյեկտի տարածքային (աշխարհագրական) տարբերությունները և 

առանձնահատկությունները: Կոնկրետությունը, սերվիսի օբյեկտը կապելով 

տարածքի հետ, այն դարձնում է ավելի իրատեսական, թույլ է տալիս այն կառուցել 

տեղական (տեղի) բնական և հասարակական կարողությունների հենքի վրա՝ ելնելով 

ընդհանուրի և տեղականի շահերից: Կոնկրետ մոտեցման դեպքում սերվիսի ոլորտը 

ստեղծվում է ծառայեցնելու տեղի սոցիալ-տնտեսական, էկոլոգիական, կայուն 

զարգացման շահերին: Կոնկրետությունը սերվիսը դարձնում է որոշակի և ինքնուրույն 

կառուցվածքային միավոր, միաժամանակ հնարավորություն է տալիս համեմատել. 

 նույն տարածքում (շրջանում) գտնվող հասարարակական  կյանքի այլ 

կառուցվածքային միավորների հետ, 

 այլ տարածքներում (շրջաններում) գտնվող սերվիսային օբյեկտների հետ: 

Կոնկրետությունը սերվիսային օբյեկտին տալիս է կիրառական 

բովանդակություն. երբ սերվիսի օբյեկտի գործունեության մեջ արժեքավորվում է  

մարդկային՝ հոգևոր, հոգեբանական, բարոյական, գիտական ձեռներեցության ոգին: 

Երբ ձեռներեցը պատրաստ է ռիսկի դիմելու, նոր տեխնոլոգիաներ կիրառելու, 
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մրցակցությանը դիմակայելու  և գործարարության նոր կոնկրետ ուղղություններ 

ներմուծելու [3]: 

Մարդկային կապիտալն է որոշում մեկ ընդհանուր՝ կայուն մարդկային 

զարգացման նպատակին ծառայեցնել սերվիսագիտության մտածողության երեք 

ձևերը: 

 

A-B ՝ բնական և հասարակական 

կարողությունների    նպատակային 

օգտագործում 

B-C-՝ որակյալ սերվիսի ապահովում 

C-A՝ մարդու պահանջմունքների 

բավարարում   

 

 

Գծ. 2. Սերվիսագիտության մտածողության ձևերը 

 

Բնական և հասարակական կարողությունների նպատակային օգտագործումը 

տնտեսության բոլոր ճյուղերի զարգացման ընդհանուր գործոնն է: Սերվիսի ամբողջ 

համակարգի զարգացման գլխավոր հենքը նույնպես բնական պայմաններն ու 

ռեսուրսներն են: Սակայն դրանց նպատակային օգտագործումը կապված է 

հասարակական կարողությունների հետ՝ որքանով է հասարակությունը պատրաստ 

ռեսուրսների նպատակային օգտագործման: 

Բնական և հասարակական կարողությունների նպատակային  օգտագործումը 

պայմաններ կստեղծի որակյալ սերվիսի կազմակերպման համար: Իսկ որակյալ 

սերվիսը բերում է մարդու պահանջմունքների լիակատար բավարարմանը: 

Սերվիսագիտության և աշխարհագրության մոտեցումների  համատեղումը սերվիսի 

ոլորտի կազմակերպումը դնում է կայուն հիմքի վրա: 

 

         1. Ա-Բ, A-B 

         2. Բ-Գ, A-B 

         3. Բ-Գ, B-C 

         4. Ա-Գ, B-C 

         5. Ա-Գ, A-C 

         6. Ա-Բ, A-C 

 

Գծ.3. Աշխարհագրության և 

սերվիսագիտության մտածողության ձևերի 

համատեղումը 

          

 

Այսօր մարդկության համար առաջին խնդիրը տարածքի բնական և 

հասարակական կարողությունների նպատակային օգտագործումն է՝ 
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1. Աշխարհագրության և սերվիսագիտության մտածողության  (մոտեցումների) 

միասնականությունը ելնում է  նպատակդրման և ակնկալիքների 

ընդհանրությունից, ըստ որի միայն տարածքային որոշակի դաշտում է հնարավոր 

լուծել բնական և հասարակական կարողությունների  լիարժեք օգտագործումը 

սերվիսի արդյունավետ ձևերի կազմակերպման համար: 

2. Տարածքային դաշտում (տարածքի), սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

էկոլոգիական խնդիրների լուծման համար, անհրաժեշտ է բնական և հասարական 

բոլոր կարողություններն օգտագործել կոմպլեքսային ձևով: Դա հնարավորություն 

կտա կամուրջներ գցել բնական երևույթի և տնտեսական վերլուծության, կյանքի 

պայմանների, բնակչության գործունեության վերաբերյալ: 

3. Կոմպլեքսային օգտագործումը դեպի որակյալ սերվիսին տանող ուղիներից մեկն 

է: Համակարգային (կոմպլեքսային) հետազոտության միջոցով 

սերվիսագիտությունը վեր է հանում ոլորտի բազմաբնույթ կառուցվածքն իր բոլոր 

տարրերով և ցույց է տալիս դրանց բովանդակային  դերն ու նշանակությունն 

ընդհանուրի մեջ [2]: Կոմպլեքսային կազմակերպման աշխարհագրական 

սկզբունքը՝ ա/բնական և հասարակական կարողությունների օգտագործման ողջ 

համակարգը ինտեգրում է տարածքի սերվիսային ոլորտի հետ, բ/մեծացնում է 

բնական և հասարակական կարողությունների օգտագործման սերվիսի ոլորտը 

գործունեության արդյունավետությունը, գ/ավելի լավ պայմաններ է ստեղծում 

մարդկանց պահանջմունքների բավարարման համար: 

4. Կոնկրետությունը սերվիսագիտության օբյեկտը դարձնում է ավելի հասցեական: 

Սերվիսային գործունեությունն ուղղվում է  որոշակի նպատակի, միաժամանակ  

մարդու պահանջմունքի լիարժեք բավարարման  համատեքստում 

առանձնահատուկ վերաբերմունք է առաջանում  սերվիսի որակի նկատմամբ: 

Որակի խնդիրը կապվում է նաև մրցակցության դաշտում իր կայուն տեղն 

ունենալու անհրաժեշտության հետ: 

5. Կոնկրետությունը հնարավորություն է տալիս ստեղծել սերվիսագիտության 

օբյեկտի հիերարխիկ համակարգ, ուր յուրաքանչյուր բաղադրիչ կունենա իր 

որոշակի տեղն ու դերն ընդհանուրի մեջ: Օբյեկտի հիերարխիկ համակարգում 

պահանջմունքները կդասավորվեն ըստ կարևորության: Սերվիսի կառուցվածքը 

կստեղծվի ըստ պահանջմունքների բավարարման կարևորության: 

6. Տարածքային դաշտում մարդկանց պահանջների բավարարման համակարգը 

ստեղծում է զարգացման աճի կենտրոններ: Այդ կենտրոնները բնորոշվում  են 

տարածքի  բնական և հասարակական կարողությունների լիարժեք 

օգտագործմամբ:  
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ANNOTATION 

The object of Serviceology is shaped on the unified platform of three forms of thinking: 

targeted use of natural and social capabilities, assurance quality of service as well as satisfaction 

of human needs. Three forms of geographical thinking – spatiality, complexity and 

concreteness, support this trinity. The use of geographical thinking forms increases the 

capacity of the Serviceology, creates conditions whereby organization and activity of the 

services sector supports the sustainable development process. 
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ՀՀ տնտեսության զարգացումը հանդիսանում է  ներկա ժամանակների գլխավոր 

հարցը, ավելին՝ այն դարձել է ազգային անվտանգության ապահովվման 

անխուսափելի պայման: Ինչպես ցույց է տալիս երկրների տնտեսական զարգացման 

պատմությունը, ամբողջ տնտեսության զարգացումն ավելի մատչելի է, երբ մեկ ճյուղ  

կամ ենթաճյուղ զարգանում է և մյուսերի զարգացման համար նպաստավոր 

պայմաններ է ստեղծում: Անկախության տարիներին որպես զարգացման 

առաջատարներ են հայտարարվել  ինչպես արդյունաբերության և 

գյուղատնտեսության առանձին ճյուղերը, այնպես էլ տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների և զբոսաշրջության բնագավառները: Մեր կարծիքով, ելնելով ՀՀ 

տնտեսության արտաքին և ներքին միջավայրերի առանձնահատկություններից, և  ՀՀ 

պայմաներում կայուն զբոսաշրջության բազմարկիչ արդյունավետության 

(մուլտիպլիկատիվ էֆֆեկտի) իրականացման ավելի մեծ հնարավորություններից, 

առաջարկվում է զբոսաշրջությունն ընդունել որպես ՀՀ տնտեսության վերականգման 

հիմք: Զբոսաշրջության  նախընտրելիությունը պայմնավորված է նաև ավանդաբար 

առաջատար համարվող ճյուղերի ՀՀ-ում առկա  խնդիրներով: Դրանցից կարելի է  

առանձնացնել գյուղատնտեսության զարգացման բնական և սոցիալ-տնտեսական  մեծ 

ռիսկերը, արդյունաբերության զարգացման ֆինանսական, ռեսուրսային, կադրային  
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պակասորդը և ժամանակատարությունը,  տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  

զարգացման  սահմանափակ հնարավորությունները՝ կապված ՀՀ գլոբալիզացման 

ցածր մակարդակի հետ (ITC,ITGS)(4):  

ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման պետական կարգավորման հիմքում ընկած են 

«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը ( 17.12.2003թ. 

ՀՕ-11-Ն) և  Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգը (ՀՀ Կառավարության 

հավանությանն է արժանացել 2008թ-ին):  Դրանցում զբոսաշրջության բնագավառի 

պետական քաղաքականության նպատակ է ընդունվել  ազգային եկամտի ավելացման, 

համաչափ տարածքային տնտեսական զարգացման և բնակչության 

կենսամակարդակի բարձրացման գործընթացում զբոսաշրջության ներդրումը  

մեծացնելը` պայմանավորված զբոսաշրջային այցելությունների քանակի աճով,  

զբոսաշրջությունից ստացված եկամտի ավելացմամբ և  աշխատատեղերի ստեղծմամբ 

[1]: Այդ փաստաթղթերում  ներկայացված են նաև պետական քաղաքականության 

գլխավոր խնդիրները՝ մարզային և համայնքային նշանակության 

ավտոճանապարհների բարեկարգումը,  զբոսաշրջային տարածքների մաքրության և 

հիգիենիկ պատշաճ պայմանների ապահովումը, աղբահեռացման և թափոնների 

կառավարման արդյունավետ համակարգերի ներդրումը, զբոսաշրջային 

ենթակառուցվածքների զարգացումն ու արդիականացումը, ՀՀ զբոսաշրջային 

արդյունքի դիվերսիֆիկացում, համայնքներում զբոսաշրջության զարգացումը, 

ներգնա զբոսաշջությունում ուղեկցորդների վերապատրաստման և լինցենզավորման 

համակարգի ներդրումը [1]:  

Մեր կարծիքով նպատակին հասնելու համար նշված խնդիրներն իրական չեն և  

չեն բխում զբոսաշրջության համաշխարհային միտումներից: Նախ և առաջ 

անհրաժեշտ է նույնականացնել զբոսաշրջության զարգացման անհրաժեշտությունը: 

Դա նշանակում է, որ ամբողջ երկիրը և նրա առանձին մասերը պետք է վերածել, 

ընկալել և հաշվառել որպես զբոսաշրջային դեստինացիա, քանի որ  տարածքը և 

նրանում հանդես եկող բնակական, սոցիալական և տնտեսական  բաղադրիչների 

նպատակաուղղված համակարգումն է միայն  ապահովում կայուն զբոսաշրջության 

զարգացումը [2]: 

 Նախաձեռնությունն   իրականություն դարձնելու առաջին քայլը ՀՀ  

զբոսաշրջության ոլորտում կորպորատիվ փիլիսոփայություն ձևավորելն է: Դրա 

համար անհրաժեշտ է փոխել  ավանդական մոտեցումները՝ մասնավորապես 

զբոսաշրջիկին վերաբերելը որպես  1/ «օդից փող վաստակելու հնարվորություն տվող 

ռեսուրս», 2/ զբոսաշրջիկին ծառայություններ և ապրանքներ անհավանական բարձր 

գներով վաճառելը, 3/ բավարարված զբոսաշրջիկներ ունենալու հեռանկարներն 

առօրյա անհաշվենկատ գործունեությամբ վնասելը, 4/ամեն գնով և շողոքորթույամբ 

մրցակիցներից զբոսաշրջիկներ փախցնելը:   

Այդպիսի մոտեցուների փոխարեն պետք է գիտակցել, որ զբոսաշրջիկների 

այցելության և այդ տարածքից բավարարված գնալու համար բոլորն ունեն 
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համամասնական և՛ անելիքներ, և՛ օգուտներ: Վերջինիս իրականացման միջոցը 

զբոսաշրջային դեստինացիաներ առանձնացնելն է և դրանք, համտեղ  կառավարելով, 

կայուն զբոսաշրջության  համար ճանապարհ  հարթելն է: Համատեղ կառավարել 

ասելով նկատի ունենք՝ և՛ առանձին  քաղաքացիների, և՛ տեղական կառավարման 

մարմինների, և՛ պետական կառավարման օղակների միասնականցում կոնկրետ 

տարածքներում: Միասնականացման համար պետք է բացահայտել և՛ տարածել 

զբոսաշրջության զարգացման առավելությունները, և՛ յուրաքանյուրի մասնակցության 

արժեքը, այսինքն՝ իրակաանցնել կորպորատիվ փիլիսոփայության 

մասսայականացում զբոսաշրջության ոլորտում:  

ՀՀ-ում կայուն զբոսաշրջության ձևավորման երկրորդ քայլը ՀՀ-ն որպես մեկ 

միասնական զբոսաշրջային դեստինացիայի և նրա առանձին դեստինացիաների 

իմիջի բարձրացնում է: Ընդ որում պետք է հավասարապես կարևորվեն և՛ ներքին, և՛ 

արտաքին իմիջները: Ցանկացած զբոսաշրջային երկրում պետք է նախ և առաջ 

բացահայտել և ներկայացնել յուրաքանչյուր զբոսաշրջային ռեսուրսը որպես 

գրավչություն, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է զբոսաշրջային ինդուստրիա և 

ենթակառուցվածք: Մենք ունենք բազմաթիվ զբոսաշրջային ռեսուրսներ, բայց դրանք 

գրավչություններ չեն, քանի որ կա՛մ մենք չենք բավականաչափ արժևորում, կա՛մ չենք 

կարողանում ներկայացնել դրանց արժեքը:       

Համաձայն Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության 

ձևակերպման՝ «կայուն զբոսաշրջությունը զբոսաշրջություն է, որը հանգեցնում է բոլոր 

ռեսուրսների այնպիսի կառավարմանը, որպեսզի բավարարվեն/ապահովվեն 

տնտեսական, սոցիալական և գեղագիտական կարիքները, միաժամանակ 

պահպանելով մշակութային ամբողջականությունը, էական էկոլոգիական 

գործընթացները, կենսաբանական բազմազանությունը և կյանքի համար անհրաժեշտ 

համակարգերը» [3]: Ելնելով այս պնդումից`  կայուն զբոսաշրջություն ձևավորելու և 

զարգացնելու համար առաջարկվում է, որպես համակարգային մոտեցման 

կիրառություն, այս  բնագավառում հիմնվել զբոսաշրջային դեստինացիայի 

կոնցեպցիայի վրա: Ընդ որում զբոսաշրջային դեստինացիան ընդունվում է տարածք, 

որում հանդես եկող բաղադրիչները, որպես մեկ ամբողջություն,  նպաստում են կամ էլ 

իրականացնում են զբոսաշրջային ծառայություններ: Դեստինացիաների 

առանձնացումը բարձրացնում է զբոսաշրջության ոլորտի կառավարման 

արդյունավետությունը և հնարավորությունը է տալիս կիրառել կայուն զարգացման 

ինդիկատորները [5]: 

Դեստիացիան  ոչ միայն զբոսաշրջության կառավարման միավոր է, այլ նաև  

կայուն զբոսաշրջության իրականացման միջոց: Այն հնարավորություն է տալիս, 

միջավայրը պահպանելով, առանձին բաղադիրչներ զբոսաշրջային 

հետաքրքրությունից վերածել զբոսաշրջային ռեսուրսի և  գրավչության [6]:   

Մեր երկրում զբոսաշրջային դեստինացիայի կազմակերպիչներ կարող են լինել 

Զբոսաշրջության պետական կոմիտեն, տուրօպերատորները և գործակալությունները, 
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տեղական ինքնկառավարման մարմինները, հասարակական 

կազմակերպությունները: Դրանք ստեղծում են դեստինացիայի կառավարման 

մարմին, որի գործառույթները պետք  է լինեն՝ պլանավորումը, կազմակերպումը, 

մոտիվացումը, ուղղորդումը, վերահսկումը [7]: 

Ամփոփելով կարելի է եզրակացնել, որ զբոսաշրջային դեստինացիան  

համակարգ է, որը միավորում է զբոսաշրջիկին, զբոսաշրջության  

կազմակերպիչներին, դեստինացիայի կառավարման մարմնին, զբոսաշրջային  

ռեսուրսները, զբոսաշրջային ինդուստրիան և ենթակառուցվածքները: Իսկ 

զբոսաշրջային դեստինացիայի տեսլականն է, ծառայելով  զբոսաշրջիկին,  ստանալ  

հավասարակշռված և արդարացի եկամուտ, որն էլ պետք է օգտագործել  նպաստելու  

արդյունաբերության և գյուղատնտեսության  զարգացմանը: 
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ANNOTATION 

In addition to the fact that sustainable tourism is a reality in many countries of the world, 

this is necessary in Armenia, since there are no alternatives for a multiplicative role in the 

economy. The article presents steps to achieve this goal in Armenia. It is recommended to use 

the concept of tourism destination as a basis for action.  
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КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКАЯ  МИССИЯ ТУРИЗМА КАК 

НАДПРЕДМЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТУРИЗМ» 

Гаджиева Е.А.,Комиссарова Т.С Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина,  г. Санкт-Петербург (Россия), kafsksit@lengu.ru  Сегодняшний спад интереса к туризму  по сравнению с предыдущими годами  имеет  характер замирания и перестройки бизнеса в этом направлении в силу различных геополитических причин, разгула террористических структур, а ни в коем случае не свидетельствует об уменьшении роли и значимости туризма для человека, для его физического и духовного времяпровождения и развития. Специальность «Туризм» также себя ничем не дискредитировала, имеет, как и прежде, важное социально-экономическое значение как для специалистов, так и для развития туристских дестинаций, кластерных территорий. Она интересна для реализации и относительно стабильна для заработка.  «Импортозамещение» направило вектор развития отрасли  на  внутренний туризм, на познание своей страны и путешествия по своей территории.  Что касается развития научной мысли в туристике, то  наступил период анализа и обобщения накопленного сегодня опыта  как в теории, так и в практической деятельности. Для ученых наступает период стабилизации понятий, развития теории и методов науки, обсуждения их на различных собраниях и конференциях.  Высшая школа отрабатывает педагогические проекции научного знания в образовательный процесс. Совершенствуются и развиваются необходимые компетентности (например, картографическая как интеллектуально-графическая метаметодика работы с учебной информацией, геоэкологическая и другие), составляются программы, создаются фонды оценочных средств, развивается профессиональное творчество проблемными методами, переходящее в креативность. 
Образовательно-воспитательный процесс тесно связан с личностно-  

деятельностным и системным подходами. В идеальном случае, студент является сам 
туристом, человеком, любящим путешествия, познание туристско-рекреационного 
пространства, умеющим активно отдыхать с рюкзаком, в первую очередь. Как правило, 
студенты – активные участники турклубов, существующих в Университетах, участники 
научных экспедиций в ООПТ, по местам кафедральных исследований, районам дальних 
практик. Другими словами, они имеют личный опыт турпоходов, восхождений, 
преодоления горных троп и перевалов, понимают категорию объектов туристского 
интереса. Это умение тесно связано с формированием опыта общения с природой, общения 
и управления группой довольно разной по своему составу, позволяет учить, как вести себя 
на тропе,    брать на себя ответственность за других, менее опытных членов группы.. 

Историко-культурное, духовное и природное наследие справедливо считается одним 
из основных средств продвижения познавательного туризма, а механизм его сохранения и 
использования осуществляется в процессе туристской познавательной деятельности. Она, 
– эта деятельность, – предполагает создание и совершенствование  компонентов туристской 
инфраструктуры, например, определяет направление дальнейшего развития народных 
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промыслов, сувенирной продукции, развития экологически чистого приусадебного 
хозяйства и реализации его продукции – определяет развитие территории в целом.   В настоящее время, в эпоху переходного периода, развития духовного и интеллектуального потенциала страны особенно своевременно обращение к богатейшему отечественному наследию, дошедшему до нас в виде памятников материальной культуры, антропогенных и техногенных ландшафтов, а так же памятников природы, особо охраняемых территорий, природных уникальных объектов. Но существует проблема, которая осознается и активизирует позицию человека, занимающегося внутренним туризмом (Комиссарова, 2010; Komissarova, 2013). Много путешествующий по стране турист, бывает в глубинке, «на северах», в Вологодской, Архангельской, Псковской и др. областях, и он не может не чувствовать, что кроме экономики, политики и прочих неотъемлемых атрибутов государства, у России есть ТЕЛО и есть ДУША. Тело России – это наша земля, которая сегодня становится сиротой. Она обезлюдела, опустела, попирается теми, кто имеет власть и возможности ее скупать впрок, ничего не созидая на ней. Массово гибнет деревянное зодчество Русского Севера, периферия быстро пустеет, обезлюдеют уже и малые города, например, такие как Пудож и Каргополь. Тысячи,  десятки тысяч деревень исчезли на глазах нашего поколения. А душа, как известно, обитает в теле.  С вымиранием российской периферии мы быстро утрачиваем и наше природное чувство необъятного русского пространства, чувство Родины. Если мы утратим это окончательно, нам не нужна будет ни армия, ни образование, ни наука и культура, не устоит и экономика.   

Разумеется, это алармистский наиболее пессимистичный сценарий, но он возник не 
на пустом месте. Другое дело, что Россия – великая страна, которая сильна и телом и, 
главное, духом.  Наряду с богатствами природы, богатое духовное наследие становится 
приоритетным основанием для национальной гордости и признания мировым 
сообществом. Современная цивилизация осознала высочайший потенциал культурного 
наследия, необходимость его сбережения и эффективного использования как одного из 
важнейших ресурсов экономики, необходимость передачи его последующим поколениям. 
Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы, а поэтому недопустимы. 
(Недаром в последнее время основной удар наносится террористами ИГИЛ, врагами добра, 
по великим памятникам человеческой цивилизации – уничтожены уникальные статуи 
провинции Бамиан в Афганистане, разрушена  в Сирии древняя Пальмира).   Велика роль историко-культурного и духовного наследия, изучаемого и используемого в образовательной и просветительской сфере. В осознании истории и культуры лежит важный аспект патриотической мотивации, нравственного воспитания подрастающих поколений, чувства любви к Малой Родине, уважения к своей национальной культуре и культуре других народов.  Личностное присвоение духовной составляющей историко-культурного наследия позволяет ощутить через него как единство культурного пространства  региона, области,  так и самобытность каждого проживающего в ней народа.  Сохранение и популяризация объектов наследия  будет являться важным фактором развития туризма на территории, развития его инфраструктуры, формирования главного обстоятельства ее процветания и притягательности -  ее человеческого капитала, проще говоря, -  людей, которые там будут жить и трудиться. 
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Духовно-нравственное воспитание населения  сейчас становится  не то, чтобы одной из первостепенных государственных задач, но фронтом, плацдармом борьбы за добро со злом.  Вполне закономерно, что общепринятым  направлением    сегодня становится обращение к «духовно-нравственному воспитанию», к сохранению духовно-культурных ценностей.  О духовности в современном обществе говорят много, часто и охотно. Термин употребляют люди в самых разных контекстах, но общее то, что духовность человека или общества воспринимается как  его положительная характеристика. Духовность (бездуховность) – это внутренний мир человека, невидимый, как правило, скрытый для посторонних. Это скрытые желания, цели, мечты, искренность или лукавство, любовь к людям или неприязнь, спокойная оценка себя или тщеславие, чистота души или грязные намерения.  Известный современный богослов, профессор Осипов А.И. пишет о том, что именно в  христианстве  духовность означает чистоту души от страстей  и особую благодатную приобщенность людей к Богу (Осипов, 2014). Развитие духовности всегда облечено в какую либо форму, обусловленную культурной, философской, просветительской, этнической, религиозной традицией. Очень важно, что, по мнению И.А.Колесниковой,  духовность и нравственность как производные внутренних устремлений не могут быть сформированы «снаружи» (Колесникова, 2008).   Педагогически могут быть созданы лишь стимулы, рождающие личное стремление к самовоспитанию, а также условия, этому способствующие.  Очевидно, что для создания таких условий   актуально обращение к  духовно-материальному, природному культурному богатому наследию, сохранившемуся в различной степени  как в виде памятников материальной культуры, антропогенных ландшафтов, так и естественных памятников природы, особо охраняемых территорий, природных уникальных объектов. Они-то  и будут служить теми условиями,  тем окружающим историко-культурологическим пространством, в котором будет проходить отрезок отпускного времени, время их познания.  Таким образом, «духовность можно определить как «онтологически обусловленное состояние,  присущее человеку, проявляющееся на определенной стадии индивидуально-личностного развития».  Восхождение к духовности начинается с вопрошания о смысле.  Сопровождается он формированием системы ценностных ориентиров. В таком случае возникает выбор и вступает в силу педагогическая категория воспитания, создания тех самых условий присвоения жизненных принципов, правил поведения, которые и будут определять систему ценностей личности. Это очень важное обстоятельство, дополняющее общепринятое. А общепринято, что объекты историко-культурного, духовного и природного наследия являются важным резервом для развития туристско-рекреационной отрасли, создания регионального туристского продукта определенного качества. Реализация такого турпродукта в свою очередь призвана активизировать  процесс экономического развития региона за счет внутреннего туризма.  Мы  утверждаем, что при этом параллельно развиваются не менее, если не более, важные процессы. В первую очередь совершается духовное просвещение тех людей, которые, приобретая качественно созданный турпродукт, знакомятся с наследием,  попадают в те самые педагогические условия «общения» с памятниками, 
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друг с другом, с экскурсоводом,- все это  способствует «присвоению» ценностей, формирует сознание людей как «наследников» достояния своей страны или вообще цивилизации. Отметим то обстоятельство, что, как правило, отдыхающие приобретают эти новые «условия познания» за свой счет и  реализуют их в свое свободное от работы время, - так сказать, процесс происходит абсолютно добровольно. Тем точнее, тоньше, искуснее надо его создавать и реализовывать в действительности.  Соответственно, возникает необходимость в совершенствовании  не менее важного другого  процесса  – учебного процесса профессиональной подготовки и профессионального становления будущих работников сферы туризма.  Очень важно, чтобы каждый их них осознал эту большую возможность и большую ответственность: средствами туризма уметь осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания людей. Это сверхзадача – организация восстановления физических и духовных сил населения в процессе его  отдыха и осуществление процесса	 его	 косвенного	
воспитания на основе знакомства с природным и  историко-культурным  наследием. Решится эта сверхзадача тогда, когда  основной контекст подготовки  компетентностного бакалавра по туризму будет определен как культурно-просветительская миссия туризма. Для решения такой задачи не требуется особых вложений, значительных материальных затрат. Необходимо лишь переставить некоторые акценты в сознании и «содержать» в равновесном устойчивом состоянии  стремление к доходам (не любой ценой) и ответственность за духовно-нравственное содержание времяпровождения владельцев турпродукта. Осознание такой суперцели – воспитания населения  по его же собственной инициативе – предполагает соответствующий уровень компетентности туроператоров, создающих турпродукт, реализация которого принесет ожидаемый результат. Теоретически понятие духовно-культурного центра (ДКЦ) гораздо шире того, которое складывается из  практики сегодняшнего дня.  По нашему мнению научная классификация понятия будет определяться  «ядром», которое и определяет тип деятельности духовно-просветительского культурного центра. Отметим, что их назначение хорошо «монтируется» с деятельностью высших и средних учебных заведений. Таким образом, объективно существует  необходимость воссоздания  территориального своеобразного духовного каркаса,  ядрами которого будут исторические духовно-культурные центры – они же ресурс познавательного туризма (Титова, 2014). Комплексная структура геокультурного пространства территории позволит создать разнообразные условия для присвоения каждой личностью духовно-нравственных ценностей и улучшение качества человеческого ресурса региона в целом.  Как мы писали в начале статьи – человеческий капитал – это главное условие стабильности, устойчивого развития России.  И последнее, территория СЗ ФО обладает богатым духовным наследием, которое в связи с развитием внутреннего туризма  изучается достаточно интенсивно. Жизнь подсказывает, что необходимо переходить к спасению утрачиваемых объектов – потенциальных историко-культурных «реперов» (в первую очередь – это деревянное зодчество Русского Севера), конструированию,  изучению духовно-культурного каркаса территории и его использованию  с последующим мониторингом.    
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

Ивлиева О.В. Южный федеральный университет, Российский информационно – аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр,.Ростов-на-Дону, Россия, ivlieva.o@mail.ru  Аннотация.Для проектирования и развитияособо охраняемых природных территорий Ростовской области была выполнена геоэкологическая оценка природных условий и хозяйственного использования территории.Отличными условиями  для проектирования и развития ООПТ обладают 5 районов, хорошими – 10, удовлетворительными – 22 и неудовлетворительными – 6 районов.60 % ООПТ имеют отличное состояние природных комплексов и объектов.Хорошее состояние 
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природных комплексов и объектов отмечается у 28% особо охраняемых природных объектов, представленных памятниками природы. Annotation.Geoecological assessment of natural conditions and economic use of the territory was carried out for the design and development of specially protected natural areas of the Rostov Region. Excellent conditions for the design and development of protected areas are 5 districts, good - 10, satisfactory - 22 and unsatisfactory - 6 districts. 60% of protected areas have an excellent condition of natural complexes and objects. A good condition of natural complexes and objects is noted in 28% of specially protected natural sites represented by nature monuments. 
Одним из основных направлений в сфере охраны окружающей среды является 

сохранение биологического разнообразия. Это достигается рядом мероприятий, в том числе 
путем создания особо охраняемых природных территорий, активной просветительской 
деятельности, в том числе и развитием экологического туризма.Ростовская область входит 
в число очень густонаселенных и промышленно развитых регионов России, однако на 1 
января 2017 года на её территории насчитывается 95 ООПТ. В области расположен 
единственный в европейской части России степной заповедник. 

Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки 
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны. 

До появления Закона об ООПТ, на территории Ростовской области были 
организованы охраняемые территории, с ограниченным режимом природопользования. С 
1967 года было создано 27 государственных охотничьих заказников.Создание памятников 
природы в области началось в 1963 году с создания 30 объектов, из которых к 1977 году 
сохранилось 28. К 1985 году был утвержден список уже из 86 природных объектов 
Ростовской области, отнесенных к государственным памятникам природы местного 
значения. В это время было сделано разделение памятников природы по профилю: 
геологические – 10 объектов, водные – 1, зоологические – 2, ботанические – 41, 
комплексные – 32. В 1992 был утвержден перечень ООПТ на территории Ростовской 
области из 83 памятников природы в 28 районах и 8 городах области. (Ивлиева, Хибухина 
2013) 

Период с 1981 по 2005 год характеризуется стабильным ростом количества объектов 
природно-заповедного фонда. За этот период были созданы 6 заказников на площади 118,1 
тыс. га, природный парк «Донской» (40,96 тыс. га) и 57 памятников природы (7429,74 га). 
Максимальное количество ООПТ за весь период приходится на 1996-2000 годы и достигает 
118 объектов на общей площади 557,57 га. Это составляет 5,6 % от площади Ростовской 
области .В связи со снижением уровня государственной поддержки с 2000 года четко 
прослеживается уменьшение количества объектов природно-заповедного фонда и их 
площадей.  

В последние годы наблюдается увеличение площадей особо охраняемых природных 
территорий. В 2014 году в Красносулинском районе был создан государственный 
природный заказник «Горненский», который расположен на территории, где с 1974 по  2006 
год функционировал государственный охотничий заказник «Горненский». В 2015 году на 
части территории государственного охотничьего заказника «Ростовский» был создан 
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государственный природный заказник «Левобережный». В 2016 году создано 8 ООПТ 
местного значения на общей площади 0,32 га.В период ликвидации охотничьих заказников 
удалось сохранить от передачи в пользование для ведения охотничьего хозяйства и придать 
статус ООПТ участкам дельты и поймы  Дона, трансформировав их в участки «Дельта 
Дона» и «Островной» природного парка «Донской». 

На 01.01.2017 на территории области функционируют 95 особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), общей площадью 232,63 тыс. га, что составляет 2,3 % от 
площади области. 

Для проектирования и развития ООПТ была выполнена геоэкологическая оценка 
природных условий и хозяйственного использования территории Ростовской,  с 
использованием ГИС-технологий выделены территории благоприятные для создания 
ООПТ, позволяющие увеличить площадь ООПТ в области.Анализировались 3 группы 
природных факторов (климатические, гидрологические и ландшафтно-экологические) и 1 
группа антропогенных факторов(промышленная, транспортная нагрузка и состояние 
загрязнения среды).Территория Ростовской области была районирована по степени 
благоприятности природных ресурсов на 4 кластера с различной обстановкой: 
неудовлетворительной, удовлетворительной, хорошей и отличной. 

В Ростовской области отличными условиями  для проектирования и развития ООПТ 
обладают 5 районов, хорошими – 10, удовлетворительными – 22 и неудовлетворительными 
– 6 районов.В зону отличных для проектирования и развития ООПТ вошли Верхнедонской, 
Кашарский, Пролетарский, Усть-Донецкий и Шолоховский районы. Хорошими районами 
являются Боковский, Дубовский, Родионово-Несветайский,Матвеево-Курганский, 
Орловский, Сальский, Советский, Тарасовский, Цимлянский и Чертковский. В число 
удовлетворительных районов Ростовской области для развития ООПТ относятся: 
Азовский, Аксайский, Багаевский, Веселовский, Волгодонский, Заветинский, 
Зерноградский, Зимовниковский, Кагальницкий, Константиновский, Куйбышевский, 
Мартыновский, Миллеровский, Милютинский, Мясниковский, Неклиновский, Обливский, 
Октябрьский, Песчанокопский, Ремонтненский, Семикаракорский, Целинский. В этих 
районах наблюдается достаточно благоприятные ландшафтно-экологические и 
климатические условия, однако почти в половине районов, плохие гидрологические 
условия и увеличивается антропогенная нагрузка. Около 14 % от территории области 
являются неудовлетворительными для проектирования и развития ООПТ. В основном на 
этих территориях, сложились напряженные условия по ландшафтно-экологическим, 
климатическим и гидрологическим показателям. 

Для оценки современного состояния особо охраняемых природных территорий 
былипроанализированы следующие показатели: разнообразие растительных сообществ, 
научно-познавательная ценность территорий, сохранность ландшафтов и негативное 
антропогенное воздействие на ООПТ. Оценка научно-познавательной ценности ООПТ 
предполагает оценку наличия видов растений и животных, занесенных в Красные книги 
Ростовской области и Российской Федерации; наличие на ООПТ единственных 
местообитаний «краснокнижных» видов в Ростовской области; наличие уникальных 
природных комплексов и объектов. 

По результатам геоэкологической оценки у 60 % ООПТ отмечено отличное состояние 
природных комплексов и объектов. Данные показатели имеют: природный парк «Донской», 
областные заказники «Горненский» и «Левобережный», а также 40 памятников природы. 
Практически все ООПТ отличаются богатым биологическим разнообразием, 
сосредоточением редких и исчезающих видов флоры и фауны и наличием 
«краснокнижных» видов, высокой сохранностью природных комплексов и незначительным 
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антропогенным воздействием. Хорошее состояние природных комплексов и объектов 
отмечается у 28% особо охраняемых природных объектов, представленных памятниками 
природы. Данные объекты отличает снижение разнообразия экосистем и научно-
познавательной ценности ООПТ, а также повышение уровня антропогенного 
воздействия.(Ивлиева, Хибухина 2015) 

Удовлетворительное и неудовлетворительное состояние отмечается у 12%  ООПТ. 
Практически все памятники природы данной группы расположены в населенных пунктах, 
либо в непосредственной близости от них. Представлены территории насаждениями 
общего пользования (Дендрологический парк, Роща «Дубки», Группа деревьев, Дубы-
долгожители, Насаждения Ростовского зоопарка). 

Наиболее благоприятными для развития охраняемых природных территорий в 
области являются северная и западная части области. Это  Верхнедонской, 
Красносулинский, Белокалитвинский, Каменский и Шолоховский районы. Правительством 
Ростовской области запланировано создание крупнейшей в истории ООПТ области 
охраняемой территории – природного парка «Среднедонской» на территории 
Верхнедонского и Шолоховского районов. Планируемая площадь парка составляет около 
176,5 тыс. га. На территории парка будут выделены функциональные зоны с различным 
режимом особой охраны. По завершении мероприятий по созданию природного парка, доля 
площади ООПТ федерального, регионального и местного значения в общей площади 
области должна достичь 4 %.(Ивлиева, Хибухина 2017) 

Учитывая все возрастающее использование природных ресурсов и изменение 
природной среды в результате деятельности человека, создание ООПТ может выступать 
одним из факторов поддержания экологической стабильности территорий. 

Природный потенциал ООПТ необходимо использовать в просветительских и 
рекреационных целях. Разработка программ просветительских мероприятий и 
экологического туризма - важная составляющая планирования и реализации задач, стоящих 
перед ООПТ. Важно осуществлять все мероприятия с учетом специфики территории и 
допустимых нагрузок на природные комплексы и объекты ООПТ. Создание визит-центров, 
экологических маршрутов и троп, проведение экологических праздников, акций, бесед, 
лекций и многие другие формы уже доказали свою эффективность по привлечению 
внимания большого количества людей к природоохранной деятельности,  к рассмотрению 
экологических проблем родного края, к осознанию ценности природы.  

Живописные сохранившиеся участки живой природы всегда притягивают людей, и 
это требует принятия дополнительных мер по их сохранению. Организация регулярных 
мероприятий по предотвращению и выявлению нарушений режима особой охраны ООПТ, 
проведение разъяснительных бесед с местным населением и посетителями, установка 
информационных и предупреждающих аншлагов, применение административных мер к 
нарушителям – неотъемлемая часть функционирования ООПТ. Именно здесь возможно 
связать воедино: рекреацию, обучение и воспитание населения. 

Список литературы составить в алфавитном порядке, ссылки сделать в круглых 
скобках с указанием фамилии автора и датой публикации источника. 

	
ЛИТЕРАТУРА	1. Ивлиева О.В., Хибухина Т.Ю. Перспективы развития экологического туризма на юге Ростовской области. «Проблемы региональной экологии», № 6; Москва, ООО ИД «Камертон», 2013.  С. 213-217 с.  2. Ивлиева О.В., Хибухина Т.Ю. Геоэкологическая  оценка памятников  природы  Ростовской области в целях развития экологического туризма. «Естественные и 



392 
 
 

технические науки», № 11 (89); М. - ООО «Издательство «Спутник+», 2015. – 668 с. С. 290-295.  3. Ивлиева О.В., Хибухина Т.Ю. Геоэкологическая оценка особо охраняемых природных территорий Ростовской области. «Проблемы региональной экологии», № 4; Москва, ООО ИД «Камертон», 2017. С. 70-74.    GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE ROSTOV REGION FOR THE DESIGN OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS AND THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM Ivlieva O.V. Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, ivlieva.o@mail.ru 
Abstract Geoecological assessment of natural conditions and economic use of the territory was carried out for the design and development of specially protected natural areas of the Rostov Region. Excellent conditions for the design and development of protected areas are 5 districts, good - 10, satisfactory - 22 and unsatisfactory - 6 districts. 60% of protected areas have an excellent condition of natural complexes and objects. A good condition of natural complexes and objects is noted in 28% of specially protected natural sites represented by nature monuments. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ И ИХ ОСНОВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Григоренко Т.Н. Южный федеральный университет, Высшая школа бизнеса, г. Ростов-на-Дону, Россия  e-mail: grigorenko13@inbox.ru  Большое влияние на развитие научной школы рекреационной географии оказало учение о территориальной рекреационной системе (ТРС) разработанное в 1975 году В.С. Преображенским в монографии «Теоретические основы рекреационной географии» (Преображенский, 1975).  Учение о ТРС получило мировое признание. Впервые рекреационная деятельность рассматривалась с системных позиций, а интегративная идея была положена в основу базисной модели рекреационной системы.  Такой подход позволил рекреационной географии играть решающую роль в синтезе отраслевых «ветвей» научных знаний о рекреации и туризме, а географии – завоевать приоритет в туристско-рекреационных исследованиях. На современном этапе социальная направленность исследований и системный анализ остаются приоритетными в современной рекреационной географии и географии туризма в России. Стратегическим направлением развития прикладных туристско-географических исследований становится проектирование территориальных систем туризма в целях оптимизации пространственной организации туризма и рекреации.  В целом можно выделить следующие приоритетные направления географических исследований туризма и рекреации и их основные результаты:  
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1. Ведущим направлением была и остается оценка туристско-рекреационного потенциала территории с выходом на туристско-рекреационное районирование и ранжирование районов по степени благоприятствования развитию туризма. Примерно половина защищаемых выпускных квалификационных работ бакалавров, магистров по специальности «Туризм» и диссертаций по рекреационной географии в России подготовлены именно по этой тематике. Оценивается, в основном, природный и культурно-исторический потенциал, социально-экономические предпосылки развития туризма, транспортная доступность, наличие и развитость туристско-рекреационной инфраструктуры исследуемой территории. Оценка природных ресурсов проводится с точки зрения их функциональной пригодности, степени комфортности и аттрактивности. Субъектами оценки выступают разные виды туристско-рекреационной деятельности: культурно-познавательный, природно-ориентированный (особенно экологический и спортивный), купально-пляжный, горнолыжный и др. Оценка потенциала стран проводится для развития внутреннего и въездного туризма. Очевиден сдвиг в исследованиях от покомпонентной к интегральной оценке потенциала территории в туристских целях. Одним из наиболее перспективных направлений исследований в рекреационной географии и географии туризма становится применение ГИС-технологий, которое включает систематизацию информации о туристско-рекреационных ресурсах и последующую оценку туристско-рекреационного потенциала территории.  2. Туристское страноведение. На рубеже XX-XXI веков активизировались исследования в области туристского страноведения. Традиционно они были связаны с подробной характеристикой стран и регионов, их туристских ресурсов и особенностей социально-экономического развития. Часто такие работы носят описательный характер и напоминают путеводители. В настоящее время отмечается тенденция к расширению поля исследований в туристском страноведении, в частности углубленное изучение территориально дифференцированного туристского спроса с учетом национальных этнографических и религиозных традиций путешествующих лиц, особенностей стратегий развития туризма в странах и регионах мира, брендинга туристских территорий.  3. Разработка концептуальных моделей территориальных рекреационных систем. Это направление исследований является прямым продолжением советской школы рекреационной географии. Оно развивает геосистемный подход в рекреационной географии применительно к современным условиям. В начале XXI века предложена модель территориальной туристско-рекреационной системы (ТТРС), которая объединяет все составляющие сферы рекреации и туризма пространственными отношениями и взаимосвязями. ТТРС рассматривается в качестве разновидности общественных геосистем и включается в состав интегральных геосистем, отражающих свойства системы как философской категории. В структуре ТТРС выделяется ряд субсистем: инфраструктурная, организационно-управленческая, природно-рекреационная, историко-культурная, рекреационная деятельность (основная функциональная), материально-бытовая, кадровая, потребительская и др. Причины формирования и развития ТТРС, а именно условия (внешние причины) и факторы (внутренние причины и основные движущие силы), раскрываются с позиций геосистемного подхода в контексте взаимоотношений «системы» и «среды». Рассматривается 15 групп факторов. Выделяются ТТРС разных соподчиненных иерархических уровней и территориального охвата – мировой, национальный, региональный и локальный. 
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Большое внимание обращается на влияние, какое ТТРС оказывает на соответствующую общественную геосистему, особенно на региональном уровне (Мажар, 2008). Другая графическая «средовая» модель рекреационной системы направлена на преодоление главных недостатков базовой модели советской рекреационной географии: ее недостаточной гуманизации, подобию техническим системам и жесткой детерминации. «Средовая» модель исходит из самоорганизации рекреационной деятельности в открытом обществе. В качестве движущей силы самоорганизации выделяют процесс адаптации в разных формах проявления, в том числе территориальных. Свобода и независимость выбора мест, способов и времени осуществления отдыха как решающих факторов географической адаптации людей в период осуществления рекреационных занятий (Мироненко и др. 1998).  4. Разработка центро-периферической структуры туристско-рекреационного пространства на глобальном, макрорегиональном, национальном и локальном уровнях. Современное туристское пространство мира сильно поляризовано: в нем доминируют экономически высокоразвитые страны Центра при отсталости «продвинутой» Периферии (страны Центральной и Южной Америки) и особенно «глубокой» Периферии (страны Африки и Южной Азии), а также промежуточном положении Полупериферии (страны Северной Европы, Центрально-Восточной Европы, новые индустриальные страны Азии и Китай, частично островные государства Карибского и Средиземноморского бассейнов) (Александрова, 2002). Относительно новой для отечественной географической науки является проблема маргинальных территорий. Развитие туризма и рекреации рассматривается как перспективная функция окраинных районов. На примере Европейского Севера, Урала, Сибири, Средней Азии прослеживаются закономерности развития туризма и рекреации на окраинах регионов и стран. На примере России соответственно в иерархии социально-экономического районирования выделяются разные уровни туристских территорий: государственный, макрорегиональный, региональный и микрорегиональный. Вскрыты особенности туристской специализации дальних окраин: развитие природно-ориентированных и активных (спортивных) видов туризма, более маршрутного и менее стационарного, а также менее массового туризма (Зырянов и др. 2005).  5. Изучение эволюции территориальной структуры туризма и рекреации. С использованием методов математической статистики прослежены циклично-волновые колебания в развитии туризма и рекреации на разных территориальных уровнях с 1950-х годов. Раскрыта сложная структура общего колебательного движения туристской активности в мире. Исследование открывает возможность прогнозирования туристско-рекреационного развития (Александрова, 2009).  6. Изучение кластерных структур в территориальной организации туристско-рекреационной деятельности. Кластерная концепция, потребовала разработки теоретических основ кластерообразования в туризме и рекреации и научного сопровождения проектных работ в этой области. Изучение кластерных структур в территориальной организации туристско-рекреационной деятельности смыкается с разработкой географических технологий туристского проектирования, а именно географических подходов к созданию туристских проектов в широком смысле. Особое внимание уделено вопросам выбора места, определению конкурентных преимуществ создаваемых объектов. Предложена методика анализа и представления места и территории в туристско-рекреационном проектировании. Раскрываются принципы географического представления совокупности мест для целостного проектирования 
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и подходы к исследованию локального места для создания концепта туристско-рекреационного объекта. Использование кластерных технологий в рекреационной системе является специфической формой пространственной организации туристской индустрии, позволяющей синтезировать изучение устойчивости туристской системы с анализом последствий туристской деятельности и значения туристской индустрии для устойчивого регионального развития (Зырянов, 2010; Зырянов, 2013; Ковалев, 2010; Лихошерстова, 2015).  7. Изучение географии отдельных видов туризма и рекреации, прежде всего тех, для развития которых Россия обладает большим потенциалом, и конкурентными преимуществами на мировом туристском рынке (экологический, экстремальный, культурно-познавательный и некоторые другие).  
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