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ՀՀ տարածքում սողանքային երևույթները մեծամասամբ կապված են 
սեյսմոգեն խզվածքների հետ: ²Û¹ Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ³é³ÝÓÇÝ 
Ëáßáñ ëáÕ³Ýù³ÛÇÝ åñáó»ëÝ»ñáõÙ  ß³ñÅÙ³Ý Ù»ç Ý»ñ·ñ³í³Í »Ý Ý³¨ çñµ³-
Å³Ý³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ (àÕç³µ»ñ¹, Üáõµ³ñ³ß»Ý, î³íáõßÇ Ù³ñ½ ¨ ³ÛÉÝ): 

Հ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÁ գտնվոõÙ ¿ սեյսմիկ ակտիվ գոտում, ³Û¹ 
å³ï×³éáí Éանջերի կայունության վրա սեյսմիկ ազդեցության խնդիրը 
արդիական է, միևնույն ժամանակ մինչև վերջ չպարզաբանված: Երկրա-
շարժերի հետևանքով լանջերում սողանքային պրոցեսների առաջացման 
պատճառներից են հանդիսանում` 

 տեղանքի ռելեֆի կտրուկ փոփոխությունների հետ  կապված լանջին 
հարակից հատվածներում սեյսմիկ ազդեցության ինտեսիվության աճը; 

 սեյսմիկ տատանման հետևանքով սողանքային մարմնի և արմա-
տական ապառների կոնտակտում գրունտի սահքի դիմադրության իջեցումը` 
պայմանավորված սողանքային զանգվածի և արմատական ապառների 
տարբեր սեփական տատանման պարբերությունÝեñով;  

 սեյսմիկ ազդեցության հետևանքով լանջի հարող մասում կայունու-
թյան  Ýí³½áõÙÁ: 

Սողանքային երևույթների առաջացման վրա էական ազդեցություն ունի 
երկրաշարժերի կրկնվելու պարբերականությունը: Վ.Ն. Գայսկու, Ն.Ն. Ռեյ-
մանի կողմից իրականացրած ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 
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առանձին ուժեղ երկրաշարժերի արդյունքում սողանքային երևույթներ կարող 
է տեղի չունենալ,իսկ թույլ հաճախ կրկնվող երկրաշարժերի դեպքում 
նկատվում է սողանքների ակտիվացում [1]: Տաջիկստանի տարածքի համար 
կատարí³Í ուսումնասիրություններÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ սողանքային 
խոցելիության գործակցի n/S (n-Á` սողանքների քանակÝ ¿, S-Á` տարածքի 
մակերեսը) և երկրաշարժերի պարբերականության կախվածության օրինա-
չափություններ: Այսպես, 500 տարվա պարբերականությամբ երկրաշարժի 
կրկնելիության դեպքում խոցելիության գործակիցը հավասար է n/S=0,165; 
1000–2000 տարվա կրկնելիության դեպքում` n/S=0,052; 2000-ից ավել դեպ-
քում n/S = 0,012: Այն ունի հետևյալ բացատրությունը. վերջնական չափեր  
ունեցող սողանքային մարմինները ունեն սեփական տատանումների հաճա-
խականություն, այն ներքևից սահմանափակված է այլ առաձգական 
հատկություններ ունեցող կայուն ապառներով, որոնց սեփական տատանում-
ների հաճախականությունը տարբերվում է սողանքային մարմնի սեփական 
տատանման հաճախականությունից: Նման պայմաններում յուրաքանչյուր 
երկրաշարժի ժամանակ տեղի է ունենում սողանքային մարմնի և արմատա-
կան ապառների` երկու միջավայրերի կոնտակտում սահքի դիմադրության 
պարբերաÏ³Ý Ýí³½áւմ, արդյունքում սեյսմիկ երևույթների յուրաքանչյուր  
կրկնուÃÛ³Ý դեպքում տեղի է ունենում լանջի կայունության կորուստ: 
Հետևաբար, սեյսմիկ պայմաններում լանջերի կայունությունը կախված է ոչ 
միայն գրունտների հատկություններից, ջրահագեցվածության աստիճանից, 
այլ նաև սեյսմիկ տատանումների բնույթից, երկրաշարժերի կրկնվելու 
պարբերականությունից, լանջը կազմող գրունտների սեփական տատանման 
ամպլիտուդից և հաճախականությունից: 

Լանջերի կայունության վրա սեյսմիկ ազդեցությունը գնահատելիս 
հանդիպում ենք որոշակի դժվարությունների, մասնավորապես, անհայտ է 
մնում սեյսմիկ իներցիոն ուժի Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ուղղությունը և սեյսմիկ պայման-
ներում գրունտի ֆիզիկական վիճակի և սահքի դիմադրության ցուցանիշները:  

Ներկայումս ընդունված մոտեցումը  հիմնված է, սեյսմիկ իներցիոն ուժը 
համարժեք ստատիկ ուժով փոխարինելու սկզբունքի վրա: Քանի, որ երկրա-
շարժը տեղի է ունենում որոշակի կարճ ժամանակահատվածում, անհրաժեշտ 
է հաշվարկել երկրաշարժի ժամանակ լանջի լրիվ դեֆորմացիան և գնահատել 
դրա թույլատրելի մեծությունը: Այս »Õ³Ý³ÏÁ սահքի հարթ մակերևույթով 
սողանքի համար առաջարկվել է Ն.Մ. Նյումարկի և Վ.Գ. Մելնիկի կողմից [2]: 
Սահքի շրջանագլանային մակերևույթի դեպքում խնդիրը լուծել »Ý Ա.Ն. Բիր-
բրաեր և Ն.Դ. Կրասնիկովը [3]: Առանձին դեպքերում կախված երկրաշարժի 
ինտենսիվությունից, երկրաշարժի ազդեցությունը լանջերի կայունության վրա 
գնահատելիս այն արտահայտում են հաշվարկային սխեմաներում լանջի 
թեքության լրացուցիչ կարճատև ավելացմամբ ( ) :    ՀաշվարկÝ իրակա-
նացվում է ըստ սահմանային լարման: Այս մոտեցումը գործնականում չի 
տարբերվում լանջերի կայունության ստատիկ հաշվարկից, երբ գործում են 
միայն ստատիկ ուժերը, այստեղ միայն լրացուցիչ տեղադրվում ¿ հորիզո-
նական ուղղությամբ սեյսմիկ իներցիոն համապատասխան ուժ, ընդունվում է, 
որ լանջը կազմող գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունները չեն 
ենթարկվում փոփոխության: Իրականում դինամիկական (սեյսմիկ) իներցիոն 
ուժերի ազդեցության պայմաններում կախված գրունտի ջրաֆիզիկական 
հատկություններից, ëտրուկտուր-տեքստուրային աé³ÝÓÝահատկություններից 
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և հատիկաչափական կազմից տեղի է ունենում սահքի դիմադրության 
ամբողջական (ջրիկացում) կամ մասնակի կորուստ: 

Հարց է առաջանում ինչպես գնահատել լանջերի սեյսմիկ կայունությունը, 
երբ գրունտի ֆիզիկական վիճակը և սահքի դիմադրությունը սեյսմիկ ազդեցու-
թյան դեպքում ենթարկվում են էական փոփոխության: Որ դեպքում տեղադրել 
հորիզոնական սեյսմիկ իներցիոն ուժ, կատարելով սովորական ստատիկ 
պայմանների համար կայունության հաշվարկ, և որ դեպքում կայունության 
հաշվարկային սխեմայում տեղադրել դինամիկ պայմաններում որոշված 
սահքի դիմադրության ցուցանիշները, առանց սեյսմիկ ուժի տեղադրման: 

Մյուս կարևոր հարցը, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել լանջի կայունու-
թյան հաշվարկային սխեմա կազմելիս դա  երկրաշարժի ժամանակ իներցիոն 
ուժի կարճատև ազդեցության գործոնն է, որի պայմաններում գրունտներում 
սողքի դեֆորմացիաները չեն հասցնում զարգանալ: Ակնհայտ է, որ երկրա-
շարժի ժամանակ առաջ եկած լարումները կարող են հաղթահարել միայն 
գրունտի գագաթնակետային սահքի դիմադրությունը` ; ,p pC   այն դեպքում 
երբ ինչպես ստատիկական, այնպես էլ երկրաշարժի ազդեցության պայման-
ների համար կայունության հաշվարկային սխեմայում մտցվում է մնացորդային 
սահքի դիմադրության ցուցանիշները` ;r rC   (ï»ë ÝÏ³ñ): 

 

 
 
ê³ÑùÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ë³ÑùÇ ¹»ýáñÙ³óÇ³ÛÇ, Ëï³óÝáÕ É³ñáõÙÁ, Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý 
¹Ç³·ñ³Ù³Ý»ñÁ: p -Á` ·³·³ÃÝ³Ï»ï³ÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ ¿;  r -Á` ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ Ï³Ù Ñ³ñ³ï¨ 

³ÙñáõÃÛáõÝÁ; ;p pC  -Á` Ï³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñùÇÝ ß÷Ù³Ý ³ÝÏÛ³Ý ·³·³ÃÝ³Ï»ï³ÛÇÝ 

³ñÅ»ùÝ»ñÁ; ;r rC  -Á` Ï³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñùÇÝ ß÷Ù³Ý ³ÝÏÛ³Ý ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ: 

 
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ »ñµ É³Ýç»ñÁ Ï³½Ùí³Í »Ý 

Ïáßï ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ûáí Ã»ñËÇï Ï³í³ÛÇÝ ·ñáõÝïÝ»ñÇó, Ýñ³Ýó ·³·³ÃÝ³-
Ï»ï³ÛÇÝ ¨ ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ³ÙñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ 
ãÏ³: Համեմատելով խիտ պլաստիկ կավերի հետ լանջերի կայունության 
տեսանկյունից նրանք ոչ բարենպաստ են:  

äÉ³ëïÇÏ Ï³í»ñÝ áõÝ»Ý³Éáí µ³ñÓñ ·³·³ÃÝ³Ï»ï³ÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝ 
ë»ÛëÙÇÏ ³½¹»óáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ¹ÇÙ³Ý³É ³ÛÝåÇëÇ É³ñáõÙ-
Ý»ñÇ, áñ ëï³ïÇÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ïµ»ñÇ É³ÝçÇ ÷Éáõ½Ù³Ý: ä³ÛÙ³Ý³íáñí³Í 
ë»ÛëÙÇÏ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï³ñ×³ï¨áõÃÛ³Ùµ (íñÏ) ËÇï åÉ³ëïÇÏ Ï³í»ñÇó 
Ï³½Ùí³Í É³Ýç»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 
ëË»Ù³ÛáõÙ ë»ÛëÙÇÏ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
í»ñóÝ»É ·³·³ÃÝ³Ï»ï³ÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÁ` p -Ý, áñÁ Ï³Ëí³Í` Ï³í³ÛÇÝ ·ñáõÝ-
ïÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇó, ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³ÛÇó 20–30% ¨ ³í»ÉÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 
¿ ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ³ÙñáõÃÛ³ÝÁ (ï»ë ÝÏ³ñ):  
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¸ÇÝ³ÙÇÏ³Ï³Ý (ë»ÛëÙÇÏ³Ï³Ý) ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ պայմաններում կա-
վային գրունտների սահքի դիմադրության փոփոխության հիմնահարցով զբաղ-
վել են Պ.Լ. Իվանովը, Ն.Դ. Կրասնիկովը, Վ.Ն. Կուտերգինը, Ս.Ռ. Մեսչյանը, 
Վ.Ի. Օսիպովը, º.². Վոզնեսենëկին, Ա. Կազագրանդեն և այլն [1, 4–10]: 

ÊÇï Ï³½Ùí³Íùáí Ïáßï, ÏÇë³Ïáßï ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ûáí Ï³í³ÛÇÝ ·ñáõÝï-
Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ, ë³ÑùÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý íñ³ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¿³Ï³Ý ã¿, 
հաշվարկային սխեմայում լանջի կայունության վրա սեյսմիկ ազդեցությունը 
կարտահայտվի ստատիկական հաշվարկով, ընդամենը սեյսմիկական իներ-
ցիոն ուժի տեղադրմամբ: ºñµ É³ÝçÁ Ï³½ÙáÕ ·ñáõÝïÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 
÷³÷áõÏ åÉ³ëïÇÏ, ÑáëáõÝ åÉ³ëïÇÏ, ÑáëáõÝ íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ ·ñáõÝïÝÁ 
անհրաժեշտ է ունենալ նրանց սահքի դիմադրության ցուցանիշները որոշված 
սեյսմիկական ազդեցության պայմաններում:  

Կայունության հաշվարկում անհրաժեշտ է տեղադրել սեյսմիկական 
ազդեցության պայմաններում որոշված սահքի դիմադրության ցուցանիշները, 
առանց սեյսմիկ իներցիոն ուժի լրացուցիչ տեղադրման: Երկրաշարժի 
ազդեցության ժամանակահատվածում, երբ տեղի է ունենում լանջը կազմող 
գրունտների ամրության ամբողջական կորուստ (ջրիկացված վիճակ), գրուն-
տային զանգվածի շարժման արագության որոշման համար անհրաժեշտ է 
որոշել հոսուն վիճակում գտնվող գրունտի մածուցիկության գործակիցը: 
Օգտվելով Ն.Ն. Մասլովի մածուցիկ զանգվածի շարժման արագության 
խնդրի լուծումից [7]`  

2sin ( / 2) / ,y yV H y     
áñï»Õ  -Á` ·ñáõÝïÇ ËïáõÃÛáõÝÝ ¿;  -Á` Ù³ÍáõóÇÏáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ;  -Á` 
É³ÝçÇ Ã»ùáõÃÛáõÝÁ; H-Á` Ñ³ëïí³ÍùÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ¨ y -Á` ÁÝÃ³óÇÏ Ïááñ¹Ç-
Ý³ïÁ, ÏáñáßíÇ Ù³ÍáõóÇÏ Ï³í³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ ß³ñÅÙ³Ý ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ: 
àõÝ»Ý³Éáí Ù³ÍáõóÇÏ Ï³í³ÛÇÝ ·ñáõÝï³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ ß³ñÅÙ³Ý ³ñ³·áõ-
ÃÛáõÝÁ, ïíÛ³É »ñÏñ³ß³ñÅÇ ³ùë»Éá·ñ³Ù³Ý, áñáí ÏáñáßíÇ »ñÏñ³ß³ñÅÇ 
ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ, ÏáñáßíÇ Ù³ÍáõóÇÏ ½³Ý·í³ÍÇ ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý ã³÷Á: 

Հաշվի առնելով կավային գրունտների սահքի դիմադրության վրա 
սեյսմիկական ազդեցությունը, ֆիզիկական վիճակը և կոնսիստենցիան,  
կավային գրունտներից կազմված լանջերի կայունության գնահատման հաշ-
վարկային սխեմա կազմելիս առաջարկվում է ունենալ հետևյալ  մոտեցումը 
(ï»ë ³ÕÛáõë³Ï): 

  

¶ñáõÝïÇ 
×³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý 

ï»ë³ÏÁ, 
ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ý 

ê»ÛëÙÇÏ ³½¹»óáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ 

·ñáõÝïÇ í³ñùÁ 

¶ñáõÝïÇ 
ë³ÑùÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý 

áñáßÙ³Ý é»ÅÇÙÁ 

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 
ëË»Ù³Ý 

·ñáõÝïÝ»ñ Ïáßï, 
ÏÇë³Ïáßï, ÓÇù 

åÉ³ëïÇÏ 
ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³ IL<0,5 

Ï³ÛáõÝ 

ë³ÑùÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý 
³ñ³· ÷áñÓ³ñÏáõÙ 
·³·³ÃÝ³Ï»ï³ÛÇÝ 

ë³ÑùÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ 

ë»ÛëÙÇÏ ÇÝ»ñóÇáÝ 
áõÅÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 

·ñáõÝïÝ»ñ ÷³÷áõÏ 
åÉ³ëïÇÏ, 

ÑáëáõÝåÉ³ëïÇÏ, 
ÑáëáõÝ 

ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ûáí 
IL>0,5 

³ÝÏ³ÛáõÝ 
³å³-

³Ùñ³óíáÕ, 
çñÇÏ³óíáÕ 

ë³ÑùÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý 
³ñ³· ÷áñÓ³ñÏáõÙ 

Ï³ï³ñ»É ëï³ïÇÏ 
Ñ³ßí³ñÏ, Ñ³ßí³ñ-
Ï³ÛÇÝ ëË»Ù³ÛáõÙ 

ï»Õ³¹ñ»É ¹ÇÝ³ÙÇÏ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
áñáßí³Í ë³ÑùÇ 
¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ 



ºäÐ ¶Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ: ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ, 2015, № 1, ¿ç. 11–16:  
   

15 

ä³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ ë»ÛëÙÇÏ áõÅ»ñÇ ³½¹»óáõ-
ÃÛ³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙÇó Ñ»ïá É³ÝçÇ ß³ñÅáõÙÁ Ï¹³¹³ñÇ, բáÉáñ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 
ëË»Ù³Ý»ñáí ( 0,5; 0,5)L LI I   Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ë»ÛëÙÇÏ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï¨áÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñ-
Ï»É É³ÝçÇ ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý ¹»ýáñÙ³óÇ³Ý: Ք³ÝÇ áñ ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛ³Ý 
ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ í³ÛñÏÛ³ÝÝ»ñ ³Û¹ ï»Õ³ß³ñÅÁ ÏÉÇÝÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 
 

êï³óí»É ¿` 18.11.2014  
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С. Г.  АЙРОЯН,   Г. С. АЙРОЯН 
 

ВОПРОСЫ  ОЦЕНКИ  СЕЙСМИЧЕСКОЙ  СТАБИЛЬНОСТИ  СКЛОНОВ 
 

Р ез юм е  
 

Статья посвящена вопросу влияния сейсмических инерционных сил на 
устойчивость склонов. Предлагается для глинистых грунтов с консистенцией 

0,5LI   в расчетной схеме устойчивости склона учитывать сейсмическую 
инерционную силу, а за показатели сопротивления сдвигу принять показа-
тели пиковой прочности, на основании которых проводить статический 
расчет устойчивости. Для глинистых грунтов с консистенцией 0,5LI   в 
расчетной схеме устойчивости предлагается учитывать показатели сопро-
тивления сдвигу, полученные при динамических испытаниях, и проводить 
статический расчет без учета сейсмической  силы. 
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S. H.  HAYROYAN,   H. S.  HAYROYAN 
 

ISSUES  ON  ASSESSMENT  OF  SEISMIC  STABILITY  OF  SLOPES 
 

S u mma r y  
 

The article relates to the impact of seismic inertial forces on the stability of 
slopes. In the calculation scheme for clay soils with consistency of 0.5LI   has been 
offered to take into account the seismic slope stability of inertial force, and as 
indicators of shear strength parameters to take the peak strength, on the basis of 
which to calculate the static stability. For clayey soils with consistency 0.5LI  in the 
calculation scheme of stability is offered to take into account the shear strength para-
meters, obtained in dynamic tests, conduct static analysis excluding seismic forces. 


