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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍՈՂԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԵՎ  

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀՀ տարածքում առկա են բազմաթիվ էկզոգեն պրոցեսներ, որոնցից առավել տարածված են սո-
ղանքները: Համաձայն գոյություն ունեցող տվյալների` Հայաստանում գրանցված են ավելի քան 3000 
սողանք: Հայտնի են սողանքների շրջանացման տարբեր սկզբունքներ և դրանց համար կան բազմա-
թիվ օրինակներ, մինչդեռ ՀՀ տարածքի համար համապատասխան քարտեզները բացակայում են: Կան 
բազմաթիվ փաստեր, որ դեռևս խորհրդային տարիներին բնակչությանը հատկացվում էին ամառանո-
ցային հողատարածքներ սողանքավտանգ տեղամասերում՝ (Աղիաղբյուր (Շոռբուլախ), Նուբարաշեն, 
Խարբերդ, Ողջաբերդ և այլն)` առանց հաշվի առնելու հատկացվող տարածքների սողանքավտանգայ-
նությունը: Կառուցվել են միջպետական մայրուղիներ, որոնց առանձին հատվածներ քանդվում են սո-
ղանքներից և կան նաև մարդկային զոհեր: 

Ներկայացված աշխատանքում առաջարկվում է իրականացնել հատուկ ուսումնասիրություններ` 
նպատակ ունենալով պարզաբանել ՀՀ տարածքի տարբեր տիպի սողանքների տարածման և զարգաց-
ման հիմնական օրինաչափությունները, ընդգծել դրանց առաջացման պատճառները, արտահայտել սո-
ղանքային երևույթների վտանգի և վնասի գնահատականները: Սողանքների տարածական բաշխվա-
ծության և դրանց զարգացման հիմքում դրվում են բնական և անթրոպոգեն գործոնների առանձնա-
հատկությունները, և առաջին հերթին` ՀՀ տարածքի սողանքների ինժեներա-երկրաբանական շրջա-
նացման խնդիրը: 

Նախկինում ՀՀ տարածքում կատարված սողանքների ուսումնասիրման համար օգտագործվել են 
դաշտային և կամերալ աշխատանքներ, որոնք կատարվել են տարբեր մեթոդներով՝ օդալուսանկարնե-
րի վերծանում, վերգետնյա գիտարշավների իրականացում, հրատարակված գրականության և արխի-
վային նյութերի վերլուծություն և ընդհանրացում: Հայտնի է, որ սողանքների ձևավորումը ՀՀ տարած-
քում պայմանավորված է երկրաբանական կառուցվածքով, ռելիեֆով, կլիմայական և մարդածին գոր-
ծոններով, ինչպես նաև տարածքի տեկտոնական և սեյսմիկ ռեժիմի զարգացումներով [1]: Բոլոր նշված 
գործոնները, որոնք ուսումնասիրվող տարածքում պայմանավորում են սողանքային երևույթների առա-
ջացումը, բաժանվում են մշտական, դանդաղ և արագ փոփոխվողների: Մշտականների թվին պատկա-
նում են երկրաբանական կառուցվածքը և ռելիեֆը: Այս խմբի գործոնները որոշում են էկզոգեն երկրա-
բանական երևույթների առանձնահատկությունները և դրանց արտահայտման ինտեսիվությունը: Դան-
դաղ փոփոխվող գործոնները որոշում են էկզոգեն երկրաբանական երևույթների զարգացման ընդհա-
նուր ուղղվածությունը: Արագ փոփոխվող գործոնների խումբն իր մեջ ներգրավում է օդերևութաբանա-
կան (մթնոլորտային տեղումներ, ջերմաստիճան), սեյսմիկ պայմանները (երկրաշարժեր) և մարդածին 
գործոնները (անտառների և լանջերի կտրում, լանջերի հավելյալ խոնավեցում, վիբրացիոն և պայթեց-
ման աշխատանքներ): Դրանց ազդեցությունը սողանքային տարածքների վրա անուղղակիորեն է՝ մա-
կերեսային հոսք, խոնավություն, ջերմաստիճան, գրունտային ապարների ծակոտկենություն, ամրու-
թյուն, դեֆորմացիոն պրոցեսներ և այլն [2, 3, 4]: Հարկ է նշել, որ երկրաբանական պայմանները կան-
խորոշում են սողանքային երևույթների հայտնվելու գենետիկական առանձնահատկությունները: Լան-
ջի ապարների երկրաբանական կառուցվածքը և լիթոլոգիական կազմը զգալի ազդեցություն ունեն սո-
ղանքների զարգացման և ինտենսիվության վրա: Տարբեր հեղինակների կողմից կազմված ՀՀ տարած-
քի երկրաբանական քարտեզի վրա սողանքները տարածված են որոշակի օրինաչափությամբ: Օրինակ՝ 
այն ապարների տարածքներում, որոնց հասակն ավելի հին է, քան նեոգենը, սողանքների զանգված-
ների մակերեսը գերազանցում է ավելի քան 5.3%-ը, մինչդեռ ավելի երիտասարդ ապարներում այն 
կազմում է տարածքի միայն 2.6%-ից մինչև 2.8%-ը: Չորրորդականի նստվածքներում սողանքների 
զբաղեցրած տարածքները կազմում են միայն 0.8%-ը: Այսպիսով, սողանքները հանդիպում են ավելի 
հաճախ հին երկրաբանական տարածքներում, քան նորերում:  

mailto:khachatryan-r@mail.ru
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Ժամանակակից տեկտոնական շարժումները սողանքային երևույթների վրա ազդում են այնպիսի 
գործոնների միջոցով, ինչպիսիք են ռելիեֆը, ստորգետնյա ջրերի մակարդակը՝ պայմանավորելով 
դրանց դանդաղ, դարավոր փոփոխությունը: Սողանքները մեծամասամբ համակցված են բեկվածքների 
գոտիների հետ: Համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի` ՀՀ տարածքի ուսումնասիրվող 
հատվածը համարվում է հիմնականում 8-ից 9-ը բալանոց երկրաշարժերի տարածաշրջան, որն անհրա-
ժեշտ է նկատի ունենալ առաջարկվող շրջանացման ժամանակ: Ստորգետնյա ջրերի ազդեցությունը սո-
ղանքային երևույթների վրա նույնպես մեծ է: Նկատի ունենալով, որ դեֆորմացիաները հաճախ տեղի 
են ունենում հատկապես գրունտային ջրավազանների հատվածներում, որոնք ավելի զգայուն են, և, հե-
տևաբար, այդ տարածքները պարունակվում են պասիվ սողանքային երևույթներ, որտեղ և սպասվում 
է դրանց ակտիվացում: 

 

 
 

Նկար 1. ՀՀ տարածքի ռելիեֆի քարտեզ և 2 հա-ից մեծ սողանքների  
տարածական դիրքը (աղբյուրը՝ ՀՀ սողանքները 2005 թ., JICA) 

 

Մակերևույթային և սահքի մակերեսի ռելիեֆը հանդիսանում է կարևորագույն գործոն, որը որո-
շում է սողանքների առաջացման ինտենսիվությունը և ազդում է դրանց գենետիկական առանձնահատ-
կությունների վրա: Ռելիեֆի ազդեցությունը սողանքների ինտենսիվության և բնույթի վրա կարող է լի-
նել, ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի: Ուղղակի ազդեցությունը հանդիսանում է լանջերի թեքու-
թյունը, գետահովիտների մորֆոլոգիան, հնահուների առկայությունը: Անուղղակի ազդեցությունն ար-
տահայտվում է որպես աշխարհագրական միջավայրի բաղադրիչը: Նկար 1-ում ռելիեֆի քարտեզի վրա 
ցույց է տրված ՀՀ 2 հա-ից մեծ սողանքները: 

Սողանքների առաջացման կլիմայական գործոնները ջերմության և խոնավության ռեժիմն են, 
որոնց ներքո տեղի է ունենում սողանքային երևույթների առաջացում և ակտիվացում: Մասնավորա-
պես, ուսումնասիրվող տարածքում դիտվում են տասնամյակների ընթացքում տարեկան տեղումների 
քանակական աճ, որի հետևանքով դիտվել է սողանքային երևույթների ակտիվացում և համապատաս-
խան տարածքների մեծացում: Կլիմայի ազդեցությունը գնահատելու համար չափվում են տեղումների, 
գոլորշացման քանակները և դրանց տարբերությամբ մակերևույթային ապարներ ներծծվելու ցուցա-
նիշը, որի արդյունքում փոփոխվում է նստվածքային գրունտների խոնավության աստիճանը և փոփոխ-
վում են ապարների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները: Արդյունքում սպասվում է բնական լան-
ջերի կայունության գործակցի փոքրացում և սողանքների ակտիվացում (հատկապես գարնան և 
աշնան ամիսներին):  

Տարածքների ինժեներա-երկրաբանական պայմանները գնահատելիս կարևոր և անհրաժեշտ է 
գնահատել մարդածին գործոնների ազդեցությունը: Այդ ազդեցությունը հիմնականում արտահայտվում 
է լանջի հիմքի կտրմամբ, լանջերի գերբեռնմամբ և դրանց փխրեցմամբ, ոռոգումով և ջրատարներից 
արտահոսքով, որոնք բերում են ապարների հավելյալ խոնավացմանը: Հնարավոր են նաև մշակվող հո-
ղատարածքների զգալի ոռոգումը, պայթեցումները և վիբրացիոն-դինամիկական բեռնվածությունները: 
Մարդու ազդեցությունը լանջերի վրա ունի երկակի բնույթ՝ բնական երևույթների ներգործության ակ-
տիվացում և հանդարտեցում: Հայտնի է, որ ժամանակակից սողանքների մոտ 70%-ն ինչ-որ չափով 
կապված է մարդու գործունեության հետ: Այդպիսի սողանքներ հանդիպում են ավտոճանապարհներին, 
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քաղաքներում, գյուղական համայնքներում և ջրամբարների մերձակայքում: Սողանքներ առաջանում 
են նաև գետերի էրոզիոն գործունեության հետևանքով:  

Սողանքների տեղաբաշխումը ՀՀ տարածքի վրա պայմանավորված է մի շարք բնական և մարդա-
ծին պայմանների հետ: Նշված պայմանների գնահատման համալիր վերլուծությունների արդյունքում 
ՀՀ տարածքի համար կարելի է առանձնացնել շրջաններ՝ կատարել սողանքների շրջանացում և կառու-
ցել սողանքների անվտանգության քարտեզ, որը կօգտագործվի ինժեներաերկրաբանական և շինարա-
րական աշխատանքներում: Խնդիր է դրվում վերջնականորեն կատարել ՀՀ տարածքի սողանքների 
շրջանացումը` հիմք ընդունելով ճարտարագիտաերկրաբանական շրջանացման սկզբունքները: 

Հայաստանի տարածքն ամբողջությամբ համարվում է լեռնածալքավոր շրջան, որտեղ սողանք-
ներն էապես տարբերվում են պլատֆորմային պայմանների սողանքներից: Այս տարբերությունը հիմ-
նականում պայմանավորված է երկրակառուցվածքային և երկրադինամիկական պայմանների էական 
տարբերությամբ, որը կանխորոշում է շատ երևույթների զարգացման ինտենսիվությունը՝ հատկապես 
գրավիտացիոն, երկրաբանական գործընթացների: Լեռնածալքավոր շրջաններում գերակշռում են ժայ-
ռային և կիսաժայռային լեռնային ապարները, հաճախ բարձր աստիճանի փոխակերպված, բեկված 
տարբեր համակարգի ճեղքերով՝ հիմնականում տեկտոնական ծագման, ինչպես նաև երկրակեղևի 
առանձին հզոր խախտումներով: Լեռնածալքավոր շրջաններին տիպիկ են ծածկոցային առաջացումնե-
րի առկայությունը, որոնք շատ տեղամասերում նստած են արմատական ապարների վրա և ունեն բա-
վականին ցածր կայունություն: Բնութագրվում է նաև բարձր սեյսմոտեկտոնական և հրաբխական ակ-
տիվությամբ, ռելիեֆի բարձր էներգիայով, հարաբերական տատանումներով՝ երբեմն 2 կմ-ից մինչև 3 
կմ` արտահայտված ուղղահայաց կլիմայական կտրուկ գոտիավորմամբ: Այս և այլ գործոններ լեռնա-
ծալքավոր տարածքների շատ մասերում կանխորոշում են սողանքային երևույթների բարձր ակտիվու-
թյունը: Ժայռային և կիսաժայռային ապարներում ըստ մեխանիզմի գերակշռում են սահքի սողանքնե-
րը, իսկ կավածածկոցային և խոշորաբեկոր առաջացումներում՝ սողանք հոսքերը: Հատկապես լեռնա-
յին և նախալեռնային գոտիներում, որտեղ տարածված են լյոսանման ապարները, ակտիվ են սողանք-
նստեցումները, իսկ կավային-կավավազային ապարների տարածման վայրերում հանդիպում են ար-
տաճզմման և արտահոսքի սողանքները, արմատական կավերի մերկացած հատվածներում՝ ասեկ-
վենտ սողանքները, իսկ ժայռային գրունտների հատակով փուխրբեկորային ծածկոցներում տեղի են 
ունենում կոսեկվենտ սողանքներ:  

Մեր տարածքին բնորոշ է նաև շերտաձև երկրաբանական կառուցվածքները, երբ տարբեր լիթա-
լոգիական կազմի ապարների շերտեր հաջորդաբար դասավորված են իրար վրա: Այս տեղամասերում 
հիմնականում տեղի են ունենում ինսեկվենտ և բարդ տիպի սողանքներ, որտեղ առաջնային դեր ունի 
հիմնական դեֆորմացիոն հորիզոնի առկայությունը և երկրորդային այլ գործոնների, որոնք նպաստում 
են սահքի դեֆորմացիանների զարգացմանը՝ գրունտային ջուրը, տեղումները, շերտերի հզորությունը, 
դիրքը և այլն: Ուսումնասիրություններից պարզ է դառնում, որ ՀՀ տարածքում սողանքի են ենթարկ-
ված հիմնականում արմատական կավային ապարները՝ Շոռաղբյուրի շերտախումբը, որն ունի բավա-
կանին լայն տարածում, խայտաբղետ կավերը, արգելիտները, ալեվրիտները, մերգելները, դիատոմիտ-
ները և այլն: Իսկ ժայռային և հրային մերկացած ապարներից շատերը, շնորհիվ ինտենսիվ հողմահար-
ման պրոցեսների, խիստ փոփոխվում են: Արդյունքում ձևավորում է հզոր հողմնահարման կեղև, որ-
տեղ զարգանում են սողանքներ: Այսպիսի պայմաններ բնորոշ են բազմաթիվ լեռնային շրջաններին, 
մասնավորապես՝ մեղմ մերձարևադարձային և արևադարձային կլիմայի, որտեղ արտահայտված են 
համատարած սողանքներ: Օրինակ կարող է ծառայել ՀՀ հյուսիս-արևելյան Տավուշի, Լոռի, կենտրոնա-
կան՝ Կոտայքի, Արարատի և հարավային՝ Վայոց Ձորի, Սյունիքի մարզերի պայմանները, որտեղ նույն-
իսկ գրանիտային կազմի ապարներն են ենթարկված սողանքների: Որոշ շրջաններում սովորաբար կան 
մեկ, երբեմն երկու կամ երեք սողանքի տեսակներ, այդ պատճառով ուսումնասիրվող տարածքում, 
որպես ավելի բարձր կարգի ունիվերսալ տաքսոնոմետրիկ միավոր կարող է լինել սողանքների մի դաս, 
որը կապ կունենա հիմնական դեֆորմացիոն հորիզոնի տարածման հետ: Հիմնական դեֆորմացիոն հո-
րիզոններ կարելի է առանձնացնել ըստ ապարների կազմի, հասակի և ծագման, որի տակ հասկանում 
ենք այն երկրաբանական մարմինը, որի դեֆորմացումն ամբողջ երկրաբանական համալիրի բնական 
տարածման շրջանակներում հանգեցնում է դեֆորմացման սողանքային գոտու սահմաններում: Այս 
օբյեկտիվ պատճառի հիման վրա Հայաստանի լեռնածալքավոր տարածքի վրա կարելի է առանձնաց-
նել սողանքների դասեր՝ պալեոգեն-նեոգենի սահմաններում, կավճի և յուրայի կավերի սահմաններում, 
հիմնականում ծովային ծագման ապառների հորիզոններում: Հիմնական դեֆորմացիոն հորիզոնների 
ապարների դեֆորմացիոն վարքագիծը հիմնականում կանխորոշում է սողանքային պրոցեսի մեխա-
նիզմների առանձնահատկությունները: Իսկ սողանքների շրջանացման հետագա աշխատանքների հա-
մար կարող է հիմք ծառայել ինժեներաերկրաբանական շրջանները և ենթաշրջանները: Արդյունքում սո-
ղանք առաջացնող գործոնները կստանան ազդեցության չափի արժեք: 
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Հետևաբար, նկատի ունենալով վերը նշված սողանքային երևույթների ձևավորման գործոնների 
համալիր վերլուծության անհրաժեշտությունը, առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ տարածքի սողանքա-
յին երևույթների ինժեներա-երկրաբանական շրջանացում` հիմքում դնելով տարածքների նշված բնա-
կան և անթրոպոգեն գործոնների առանձնացումը և դրանց ձևավորման պայմանները: Արդյունքում ՀՀ 
տարածքում առանձնացվելու են տարբեր տակսոնոմետրիկ սողանքային շրջաններ` պայմանավորված 
տարածքի տիպիկ պայմաններով և սողանքների վրա ազդող գործոններով: 

Եզրակացնելով՝ նշենք, որ ՀՀ սողանքների ուսումնասիրություններում ռիսկի գնահատման և կա-
ռավարման ծրագրերում և շինարարական պլանավորման աշխատանքներում կարևոր նշանակություն 
ունի սողանքների շրջանացումը, որը մինչ այժմ վերջնականորեն չի կատարված, որի համար հիմնական 
պայմաններ հանդիսանում են երկրաբանական կառուցվածքը, կլիման, ռելիեֆը և անթրոպոգեն ազդե-
ցությունը: 
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Բանալի բառեր՝ սողանք, սողանք առաջացնող պայմաններ, սողանքների շրջանացում 
 

Ելնելով ՀՀ տարածքում սողանքների տարածվածությունից և երևույթի պատճառած վնասներից` աշխա-
տանքում առաջարկվում է կատարել տարածքի սողանքների ինժեներա-երկրաբանական շրջանացում: Ուսումնա-
սիրվել և վերլուծվել են ՀՀ տարածքում սողանքային երևույթների տարածմանը և առաջացմանը վերաբերվող 
հրատարակված և արխիվային նյութերը: Համառոտ վերլուծված է ՀՀ սողանքների առաջացման պայմանները: 
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АНАЛИЗ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И  
РАЗВИТИИ ОПОЛЗНЕЙ НА ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ 
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Учитывая широкое распространение оползней на территории РА, а также их негативные последствия, в 
работе предлагается выполнение специальных работ по инженерно-геологическоему районированию оползневых 
территорий Республики Армения. Результатами анализа опубликованными и архивными материалами по опол-
зневым процессам и явлениям показывает необхадимость на основе инженерно-геологического районирования 
территории РА выполнить работы по составлению карты оползневого распространения с оценкой опасности 
оползневых явлений. 
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ANALYSIS OF THE GEOTECHNICAL CONDITIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF LANDSLIDES IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 
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Taking into consideration the spread of landslides in the territory of the RA as well as the damages caused by 
landslides, it is proposed to accomplish a geotechnical bypassing of landslide territories. The published and archival 
materials on the issues related to spreading and appearance of landslides phenomenon in the RA territory were studied 
and analyzed. The conditions of development of landslides in the RA were analyzed briefly in the article. 


