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Հոդվածում քննարկվում են երկրակեղևի համեմատաբար խորքային և 

մերձմակերևութային շերտերի միջև գոյություն ունեցող ձևակառուցվածքա-

յին կապերը: Աշխատանքի իրականացման համար նախապայման է հանդի-

սացել վերոնշյալ շերտերի միջև ձևակառուցվածքային կապերի բացահայտ-

մանը ուղղված սահմանափակ քանակությամբ հետազոտությունները, ինչը 

պայմանավորում է այս ուղղվածության երկրաբանական խնդիրների լուծ-

ման հրատապությունը:    
    

«Ձևակառուցվածք» հասկացությունը առաջին անգամ առաջարկվել է 

Ի.Պ. Գերասիմովի կողմից [9]: Գ.Ս. Գանեշինը և այլք «ձևակառուցվածք» հասկա-

ցության տակ հասկանում են «…տաքսոնոմիական տարբեր կարգի ռելիեֆի 

ձևեր, որոնք պայմանավորված են ռելիեֆագոյացման ներծին գործոններով` 

տեկտոնական շարժումներով և կառուցվածքներով, հրաբխային գործընթացնե-

րով, մագմատիկ գործընթացներով և այլն»՝ միաժամանակ նշելով, որ «…որպես 
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կանոն, դրանք չեն հանդիսանում զուտ ներծին ձևեր, քանի որ առաջացման պա-

հից սկսած՝ ենթարկվում են արտածին պրոցեսների ազդեցությանը» [5, էջ 87-88]: 

Համաձայն վերը բերված բնորոշման՝ սույն աշխատանքի շրջանակներում ձևա-

կառուցվածք ասելով՝ նկատի ունենք ոչ թե ժամանակակից ռելիեֆի տարրերը, 

այլ թաղված կամ մասամբ մերկացած երկրաբանական այնպիսի կառուցվածք-

ներ, որոնք կազմում են ժամանակակից ռելիեֆի տարրերի` լեռնաշղթաներ, 

միջլեռնային գոգավորություններ և այլն, միջուկը կամ երկրաբանական սուբստ-

րատը:  

Ելնելով վերը շարադրվածից` բարդ չէ եզրակացնել, որ իսկապես նմա-

նատիպ կառուցվածքային անհամասեռությունների բացահայտումը կարող է 

նպատակահարմար լինել մասնավորապես օգտակար հանածոների կառուց-

վածքային տեսանկյունից հեռանկարային հանդիսացող տեղամասերի որոնո-

ղական աշխատանքներում: Այդ մասին են վկայում նաև համապատասխան 

թեմատիկա ունեցող բազմաթիվ գիտական աշխատանքները [6,7,10,12]:      

Գիտական տեսանկյունից մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում ձևա-

կառուցվածքային համեմատական վերլուծության մոտեցմամբ նորագույն տեկ-

տոնական շարժումների՝ որպես երկրաբանական պրոցեսի զարգացման սահ-

մանների գնահատումը երկրակեղևի խորը հորիզոններում: Միաժամանակ 

երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի և նստվածքային շերտի կառուցվածքային տար-

րերի միջև կապերի բացահայտումը կհանգեցնի ուսումնասիրվող տարածքի 

ժամանակակից ռելիեֆի ձևավորման գործում երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի 

ունեցած դերի գնահատման:  Ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը՝ նշենք նաև, 

որ մեր կողմից կիրառված «ձևակառուցվածք» տերմինը, ելնելով բուն բնորո-

շումից, առավելապես վերաբերում է նստվածքային շերտի կառուցվածքային 

տարրերին և այնքան էլ կիրառելի չէ երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի մակե-

րևույթի համար, ուստի վերջիններս կբնորոշենք որպես երկրակեղևի բյուրեղա-

յին հիմքի մակերևույթի կառուցվածքային տարրեր: Դրան զուգահեռ՝ կընդու-

նենք, որ հետազոտության արդյունքում բացահայտված կապերը կրում են ձևա-

կառուցվածքային բնույթ:  

 Հոդվածի նպատակն է համեմատական վերլուծությամբ բացահայտել 

Հայաստանի հյուսիսային ծալքավոր գոտու երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի և 

նստվածքային շերտի միջև ձևակառուցվածքային կապերը: Այդ նպատակով կի-

րառվել են համալիր երկրաֆիզիկա-երկրաձևաբանական տվյալներ: Տվյալների 

երկրաֆիզիկական մասը Հայաստանի տարածքի երկրակեղևի բյուրեղային հիմ-
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քի մակերևույթի գրավիտացիոն ճշգրտված նոր մոդելն է՝ ստացված ըստ ապար-

ների իրական խտությունների արժեքների [1], իսկ երկրաձևաբանական մասը 

կազմում է ուսումնասիրվող տարածքի ժամանակակից ռելիեֆի մորֆոմետրիա-

կան վերլուծությունները՝ իրականացված համապատասխան մեթոդաբանու-

թյամբ, որը մանրամասնորեն ներկայացված է մեր նախորդ աշխատանքներում 

[13,14]: Երկրաֆիզիկական և երկրաձևաբանական տվյալների ընտրությունը 

պայմանավորված է նրանով, որ առաջինները հանդիսանում են առավել նպա-

տակահարմար երկրակեղևի խորքային կառուցվածքի ուսումնասիրություննե-

րում, իսկ երկրորդը` մակերևույթի ժամանակակից ռելիեֆի, միաժամանակ  

դրանք աչքի են ընկնում համադրելիության բարձր աստիճանով, ինչը պայ-

մանավորում է այս երկու ուղղությունների համալիր լայն կիրառությունը:  
 

Նկար 1. Հայաստանի հյուսիսային ծալքավոր գոտու երկրակեղևի նստվածքային 

շերտի ձևակառուցվածքների և ինտրուզիվ մարմինների համադրման քարտեզը՝ համալիր 

գրավիչափական և մորֆոմետրիկ տվյալներով  

Պայմանական նշաններ – 1. Սևան-Ամասիայի օֆիոլիտային գոտու գերհիմքային և 

հիմքային ապարներ, 2. Ապարան-Արզաքանի բյուրեղային հիմքի մերկացած տեղամասեր, 3. 

Ալավերդի-Բերդի ինտրուզիաների գոտու գրանիտոիդներ, կվարցային դիորիտներ, 

պլագիոգրանիտներ, 4. Օլիգոցենի գրանիտոիդներ (Փամբակի ինտրուզիաների խումբ), 5. 

Կավճի հասակի կվարցային մոնցոնիտներ, գրանիտներ, գրանոդիորիտներ, դիորիտներ 

(Փամբակի ինտրուզիաների խումբ), 6. Պսևդոլեյցիտային, նեֆելինային և հիմքային 

սիենիտներ (Փամբակի ինտրուզիաների խումբ), 7. Իզոլոնգեր, 8. Բյուրեղային հիմքի 

մակերևույթի իզոհիպսեր, 9. Համալիր երկրաբանական կտրվածքներ: 
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Այսպիսով, վերոնշյալ երկրաֆիզիկա-երկրաձևաբանական տվյալների 

համադրության արդյունքում ստացվել է ուսումնասիրվող տարածքի երկրա-

կեղևի բյուրեղային հիմքի և նստվածքային շերտի ձևակառուցվածքների համա-

լիր քարտեզը՝ լրացված նշված տարածքում ինտրուզիվ մարմինների տարած-

ման տվյալներով [8], որը ներկայացված է Նկար 1-ում: Հոդվածում ինտրուզիվ 

մարմինների ապարակազմության և ձևաբանության վերաբերյալ տեղեկություն-

ները վերցված են համապատասխան աշխատանքներից [2,11]:    

Վերոնշյալ շերտերի միջև ձևակառուցվածքային կապերի բացահայտման 

նպատակով կիրառվել են համալիր կառուցվածքա-երկրաձևաբանական պրո-

ֆիլավորման մեթոդները և ընդհանուր առմամբ անցկացվել են թվով 7 կտրվածք-

ներ, որոնցից 4-ը հատում է կառուցվածքա-տեկտոնական գոտիները դրանց 

երկարությամբ, իսկ 3-ը` լայնությամբ, որոնք սխեմատիկորեն ներկայացված են 

ստորև բերված Նկար 2-ում:  

Ինչպես երևում է ներկայացված կտրվածքների սխեմայից, ուսումնասիր-

վող տարածքում երկրակեղևի նստվածքային շերտի և բյուրեղային հիմքի կա-

ռուցվածքների միջև ընդհանուր առմամբ հաստատված են ձևակառուցվածքա-

յին ուղիղ բնույթի կապեր: Այդ կապերը արտահայտվում են նշված երկու շեր-

տերի բարձրացած և իջած տեղամասերի գրեթե լիարժեք տարածական համըն-

կումներով: Այն տեղամասերը, որտեղ բյուրեղային հիմքի մակերևույթը տեղա-

դրված է ծովի մակարդակից ավելի ցածր, իզոլոնգերի դաշտի արժեքները ևս 

բնութագրվում են ցածր մեծություններով` միջինը մինչև 1.0-1.2 կմ, ինչը հստա-

կորեն արտահայտվում է ինչպես Նկար 1-ում, այնպես էլ Նկար 2-ում: Միաժա-

մանակ հանդիպում են նաև տեղամասեր, որոնց սահմաններում կարելի է դիտել 

ձևակառուցվածքային հակադարձ բնույթի կապեր: Այդ կապերը հիմնականում 

հանդես են գալիս իզոլոնգերի դաշտի բարձր արժեքներով և բյուրեղային հիմքի 

մակերևույթի համեմատաբար ավելի մեծ խորությունների վրա տեղադրմամբ: 

Հատկանշական է այն, որ ձևակառուցվածքային հակադարձ կապերով բնութա-

գրվող գրեթե բոլոր տեղամասերում տարածված են տարբեր կազմի ինտրուզիվ 

մարմիններ:  
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Նկար 2. Կառուցվածքա-երկրաձևաբանական պրոֆիլների սխեմա 

Պայմանական նշաններ. 1.- Երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի 

մակերևույթը, 2.- Իզոլոնգերի մակերևույթ, 3.- Ինտրուզիվ մարմիններ: 

Հռոմեական թվերով նշված են կտրվածքների հերթական համարները: 
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Մասնավորապես I-I կտրվածքի վրա, որն անցկացվել է Բավրա-Ամա-

սիա-Գյումրի ուղղությամբ, ձևակառուցվածքային հակադարձ կապեր են նկատ-

վում Ամասիայի տեղամասում, որը, ինչպես հայտնի է, Սևան-Ամասիայի 

օֆիոլիտային գոտու հյուսիսարևմտյան շարունակությունն է: Ինտրուզիվ 

մարմինները ներկայացված են գերհիմքային ու հիմքային կազմի պերի-

դոդիտներով, դունիտներով և գաբրոներով: Օֆիոլիտային գոտու գերհիմքային 

կազմի ինտրուզիվ ապարների ազդեցությունը նկատվում է նաև I-III կտրվածքի 

վրա, որը ձգվում է Բավրա-Դիլիջան-Ճամբարակ ուղղությամբ և շարունակվելով 

դեպի հարավ-արևելք՝  ընդգրկում է նաև Սևանի լեռնաշղթայի տեղամասը, որի 

սահմաններում դիտվում են ձևակառուցվածքային հակադարձ բնույթի կապեր: 

Ձևակառուցվածքային հակադարձ բնույթի կապերով աչքի են ընկնում 

նաև I-II կտրվածքի վրա Բավրա-Ապարան գոտու միջնամասը և VI-VI կտրված-

քի վրա Ապարան-Դիլիջան և դրանից դեպի արևելք ընկած տեղամասերը: Բավ-

րա-Ապարանի և Ապարան-Դիլիջանի գոտիներում ձևակառուցվածքային հա-

կադարձ կապերի հաստատման գործում մեծ դեր են խաղացել Փամբակի խմբի 

ինտրուզիվ մարմինները, որոնք ներկայացված են օլիգոցենի հասակի գրանի-

տոիդներով (Ապարան-Դիլիջանի գոտում) և կավճի հասակի կվարցային մոն-

ցոնիտներով ու գրանիտներով (Բավրա-Ապարանի գոտի): Ինչ վերաբերում է 

Դիլիջանից արևելք ընկած տեղամասին, ապա այն Ալավերդի-Բերդի ինտրու-

զիաների գոտու Բերդի խումբը կազմող ինտրուզիաների տարածման գոտին է, 

որտեղ ինտրուզիվ մարմինները ներկայացված են գրանիտոիդներով, կվարցա-

յին դիորիտներով և պլագիոգրանիտներով: Չարենցավան-Ճամբարակ ձգվածու-

թյամբ II-II կտրվածքի վրա նմանատիպ կապերով է առանձնանում Ճամբարակի 

տեղամասը, որը իր արտահայտումն էր գտել նաև I-III կտրվածքի վրա: IV-IV 

կտրվածքի  վրա, որն ունի Տաշիր-Իջևան-Բերդ ձգվածություն, ձևակառուցված-

քային հակադարձ բնույթի կապեր են հաստատվել Տաշիր-Իջևան գոտու սահ-

մաններում, որտեղ տարածվում են Ալավերդու խումբը կազմող ինտրուզիա-

ները, որոնք իրենց կազմով համադրելի են Բերդի խմբի ինտրուզիաներին: Վեր-

ջին V-V կտրվածքը տարածվում է Ամասիա-Ալավերդի-Նոյեմբերյան ուղղու-

թյամբ և աչքի է ընկնում դրա ծայր արևմտյան և արևելյան մասերում ձևակա-

ռուցվածքային հակադարձ կապերի հաստատմամբ, դրա պատճառը առաջինի 

դեպքում Ամասիայի տեղամասի գերհիմքային կազմի ինտրուզիաներն են, իսկ 

երկրորդի պարագայում՝ Ալավերդու խումբը կազմող միջին և թթու կազմի 

ինտրուզիաները:  
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Ամփոփում. Տարբեր կառուցվածքա-երկրաձևաբանական կտրվածքների 

միջոցով իրականացված վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ երկրա-

կեղևի բյուրեղային հիմքի և նստվածքային շերտի ձևակառուցվածքների միջև 

առկա են ինչպես ուղիղ, այնպես էլ հակադարձ բնույթի ձևակառուցվածքային 

կապեր: 

Ուղիղ բնույթի ձևակառուցվածքային կապերը, մեր կարծիքով, պայմա-

նավորված են առավելապես տեկտոնական բնույթի պրոցեսներով, մասնավո-

րապես մի դեպքում բյուրեղային հիմքի մակերևույթի ծալքավորման հետևան-

քով նրա վրա գտնվող նստվածքային շերտի համապատասխան բնույթի ձևա-

խախտումներով, մյուս դեպքում բյուրեղային հիմքի առանձին բլոկների ուղղա-

հայաց տեղաշարժումների հետևանքով նստվածքային շերտի բարձրացմամբ 

կամ իջեցմամբ: Երկրակեղևի մերձմակերևութային շերտերի կառուցվածքի վրա 

խորքային ձևախախտումների ազդեցությունը քննարկված է օտարերկրյա հե-

տազոտողների աշխատանքներում [3,4,15]: Մասնավորապես Մ.Պ. Բիլլինգսի 

կողմից առանձնացվում են, այսպես կոչված, ճեղքման ծալքերը (складки скалы-

вания), որոնք առաջանում են սկզբնական հորիզոնական տարածում ունեցող 

շերտերի ծալքավորման հետևանքով, երբ ուղղահայաց տեղաշարժը իրակա-

նացվում է խզվածքաբեկվածքային տեղամասերով, կամ ճկման ծալքերը (склад-

ки изгиба), որոնք ձևավորվում են հորիզոնական սեղմման հետևանքով տեղան-

քի ծալքավորման արդյունքում:  

Մեր հետազոտության շրջանակներում վերոնշյալ երկու շերտերի միջև 

ուղիղ բնույթի ձևակառուցվածքային կապերի հիմնավորման համար չպետք է 

բացառել վերը նշված ծալքավորման տիպերից ոչ մեկը, քանզի ուսումնասիրվող 

տարածքը աչքի է ընկնում իր ակտիվ երկրադինամիկայով, առաջին հերթին նո-

րագույն տեկտոնական, առավելապես բլոկային շարժումների ինտենսիվու-

թյամբ, իսկ ռեգիոնալ տեսակետից տեկտոնական սալերի սահմանային կոլլի-

զիոն գոտում տեղադրությամբ:  

Այսպիսով, Հայաստանի հյուսիսային ծալքավոր գոտու սահմաններում 

ձևակառուցվածքային ուղիղ բնույթի կապերի առկայությունն ընդհանուր առ-

մամբ վկայում է, որ նմանատիպ կապերով աչքի ընկնող տեղամասերում 

երկրակեղևի նստվածքային շերտի, ինչպես նաև ժամանակակից ռելիեֆի 

ձևաբանության կազմավորումը մեծապես պայմանավորված է երկրակեղևի 

բյուրեղային հիմքի մակերևույթի կառուցվածքային անհամասեռություններով և 

կրում է ժառանգական բնույթ:         
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Ձևակառուցվածքային հակադարձ բնույթի կապերը դիտվում են առա-

վելապես տարբեր կազմի և ձևի ինտրուզիվ մարմինների տարածման գոտինե-

րում: Ելնելով ինտրուզիվ մարմինների ներդրման գործընթացի երկրատեկտո-

նական դասական պատկերացումներից [3]՝ ընդհանրացված կարելի է ներկա-

յացնել, որ ինտրուզիվ մարմինների ներդրումը երկրակեղևի նստվածքային 

շերտի մեջ հանգեցնում է վերջինիս ձևախախտման ու մասնավորապես որո-

շակի բարձրացման, որը բնորոշ է հատկապես գրանիտային կազմի բաթոլի-

տանման ինտրուզիվ մարմիններին, որոնք լայնորեն տարածվում են հատկա-

պես Ալավերդի-Բերդ ինտրուզիվ գոտում: Մյուս կողմից՝ ինտրուզիվ մարմիննե-

րի տարածումը մեծապես ազդում է երկրաֆիզիկական ու առաջին հերթին գրա-

վիտացիոն դաշտերի արժեքների վրա` առաջացնելով այդ դաշտի լոկալ մինի-

մումներ կամ մաքսիմումներ, շնորհիվ ինտրուզիվ ապարների շրջակա ապար-

ների նկատմամբ խտության տարբերության, ինչն իր հերթին մեծապես ազդում 

է երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի մակերևույթի գրավիտացիոն մոդելի արժեք-

ների վրա:  

 

 

Р.С. Саргсян 

Выявление морфоструктурных связей между кристаллическим 

фундаментом и осадочным слоем земной коры территории северной складчатой 

зоны Армении по комплексу геофизико-геоморфологических данных 

 

 В статье рассматриваются существующие морфоструктурные свази между 

относительно глубинными и приповерхностными слоями земной коры. Пред-

условием для выполнения работы являлось ограниченное количество иссле-

дований направленных на выявление морфоструктурных связей между выше 

указанными слоями, что обусловливает актуальность решения геологических 

задач данного направления. 
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R.S. Sargsyan 

The Disclosure of the  Morphostructural Connections Between Earth Crust's  Crystal 

Fundament and the Northern Pleated Zone of Armenia According to the Complex of 

Geo-Physical and Geo-Morphological Data 

 

 Existing morphostructural interrelations between the earth crust's relatively 

deep and subsurface layers are discussed in the article. Limited amount of researches 

directed to the revealation of morphostructural interrelations between the above 

mentioned layers was the precondition for doing this work, which conditions the 

actuality of solving of geological problems of this direction.  
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