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Բանալի բառեր՝ քաղաքային բնակչություն, ագլոմերացիա, բնակչության 

բնական վերարտադրություն, միգրացիա, սեզոնային և տևական աշխատանքա-
յին միգրացիա, տարաբնակեցում, սեռատարիքային կառուցվածք, ուրբանի-
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 XXդ. վերջին և XXIդ. սկզբին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային 

բնակչության ժամանակակից միգրացիան և բնական վերարտադրության գոր-
ծընթացի ինտենսիվությունն էապես ազդել է ժողովրդագրական իրավիճակի 
կայունության վրա: Այդ գործընթացով պայմանավորված՝ հանրապետության 
քաղաքային բնակչության ժողովրդագրական իրավիճակը բնութագրվում է 
հետևյալ հատկանիշներով. 

Առաջին՝ ձևավորվել է սեզոնային և տևական աշխատանքային միգ-
րանտների բավական կայուն զանգված, որի տեղաշարժերը հանգեցնում են 
տարեկան միջին հաշվով 15-16 հազարով քաղաքային բնակչության ընդհանուր 
թվի նվազման:  

 Երկրորդ՝ տեղի են ունեցել քաղաքային բնակչության ծնելիության 
անկում, մահացության աճ և ծերացում: 

 Երրորդ՝ հանրապետության խոշոր, մեծ և միջին քաղաքներից տեղի է 
ունենում բնակչության հոսք դեպի Երևանի ագլոմերացիա, ինչը հեռանկարում 
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է՛լ ավելի է խորացնելու հանրապետության առջև ծառացած սոցիալ-տնտե-
սական, տարաբնակեցման և ժողովրդագրական հիմնախնդիրները: 

 Հաշվի առնելով քաղաքային բնակչության արտագաղթի և բնական 
վերարտադրության արդի միտումները՝ կանխատեսվում է, որ մոտակա 5-10 
տարիների ընթացքում բնակչության թիվը կնվազի 100-150 հազ. մարդով: 

 
Քաղաքների (ընդհանրապես բոլոր կարգի բնակավայրերի) ժողովր-

դագրաաշխարհագրական ուսումնասիրությունները մեր ժամանակների հույժ 
կարևոր հարցերից են: XXդ. Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս տարած-
քում տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական և հասարակական-քաղաքական հա-
մակարգի վերափոխումները զգալի ազդեցություն ունեցան քաղաքային բնակ-
չության թվի, կազմի, տարաբնակեցման, վերարտադրության և տեղաշարժերի 
վրա: Ուրբանիզացումը, լինելով բնակեցման առաջադիմական ձև [13, էջ 16], 
վերջին քսանհինգ տարիներին մեր հանրապետությունում հետընթաց է ապ-
րում: Արժե հիշատակել, որ նախախորհրդային և խորհրդային տարիներն ու-
ղեկցվել են քաղաքային բնակչության թվի աճով, իսկ անկախության տարիներին 
այն նվազել է: Համաձայն 1989թ. ԽՍՀՄ վերջին մարդահամարի՝ քաղաքային 
մշտական բնակչության թիվը 2368,0 հազար էր, ինչը կազմել է հանրապետու-
թյան բնակչության ամբողջ թվի 68,7%-ը, իսկ ըստ ՀՀ 2001թ. մարդահամարի՝ 
2066,1 հազ. մարդ (974,8 հազ. տղամարդ, 1091, 3 հազ. կին) [9, էջ 214] և 2011թ.՝ 1 
911, 4 հազ (895, 3 հազ. տղամարդ, 1 016,1 հազ. կին) [17]: Հայաստանի Հանրապե-
տության բնակչության բացարձակ թիվը 1992-2015թթ. ընկած ժամանակահատ-
վածում նվազել է 634,7 հազարով կամ 17,5%-ով [15]: Հիշատակենք, որ նշյալ ժա-
մանակահատվածում բնակչության թիվը բնական աճի հաշվին ավելացել է 403,3 
հազարով, իսկ արտագաղթի պատճառով պակասել 764,2 հազարով: Արդյուն-
քում բնակչության բացարձակ թիվը նվազել է 360,9 հազար մարդով: Համաձայն 
ՄԱԿ-ի մասնագետների հետազոտության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
1992-2014թթ. ժամանակահատվածում մեկնածների թիվը գերազանցել է եկած-
ների թվին 920 հազարով [7, էջ 12 ]: Մասնավորապես արտագաղթի առավել 
բարձր ցուցանիշ գրանցվել է 1991-1996թթ., երբ հանրապետությունից մեկնած-
ների թիվը գերազանցել է եկածների թվին 677 հազարով [8, էջ 14]:  

Հանրապետությունից մեկնածների հիմնական մասը քաղաքային բնակ-
չությունն է: 1991-2011թթ. քաղաքային բնակչության բացարձակ թիվը պակասել 
է 636,9 հազարով կամ 25,6%-ով: Հաշվի առնելով բնակչության բնական աճի 
գործոնը՝ հայտնի է դառնում, որ հանրապետության քաղաքային բնակչության 
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բացարձակ թիվը ներկայացվող ժամանակահատվածում ավելացել է 417,9 
հազարով կամ 16,8%-ով [9, էջ 214]: Մեր հանրապետության բնակչության ընդ-
հանուր թվի նվազման 80%-ից ավելին բաժին է ընկնում քաղաքային բնակա-
վայրերին: Տեղին է հիշատակել, որ հանրապետության քաղաքային բնակ-
չության թվի նվազման 17%-ը բաժին է ընկնում հանրապետության երկրորդ քա-
ղաքին՝ Գյումրուն: Համեմատելով 1999թ. և 2015թ. քաղաքային բնակչության 
բացարձակ թվերի տարբերությունը՝ տեսնում ենք, որ բնակչության թիվը նվազել 
է 623,1 հազարով կամ 24,6%-ով (տե՛ս աղյուսակ 1):  

Այժմ պահանջվում է պարզել քաղաքային բնակչության թվի շեշտակի 
նվազման շարժառիթները և դրդապատճառները: Նախևառաջ ուշադրություն 
ենք դարձրել քաղաքային բնակավայրերի թվի փոփոխության վրա: Խորհրդային 
տարիներին մեր հանրապետության քաղաքային բնակավայրերի թիվն ավե-
լացել է 14,5, իսկ բնակչության թիվը՝ 20 անգամ[1, էջ 114]: 1995թ.-ին հանրապե-
տության 10 քաղաքատիպ ավան (Անիպեմզա, Պեմզաշեն, Ձորագետ, Գագարին 
և այլն) ստացան գյուղական համայնքի կարգավիճակ: Այդ համայնքների բնակ-
չության թիվը, ըստ 2001թ. մարդահամարի արդյունքի, 20,9 հազար մարդ էր, ինչը 
կազմել է հանրապետության քաղաքային ամբողջ բնակչության թվի շուրջ մեկ 
տոկոսը: Արձանագրենք, որ այն էական ազդեցություն չի ունեցել հանրապետու-
թյան քաղաքային բնակչության թվի նվազման վրա:  

Քաղաքային բնակչության թվի նվազման երկրորդ գործոնը 1988թ. դեկ-
տեմբերի 7-ի Սպիտակի աղետալի երկրաշարժն էր. քաղաքաբնակ զոհվածների 
թիվը (22,7 հազար) [1, էջ 114] նույնպես ազդեցություն է ունեցել քաղաքային 
բնակչության թվի շեշտակի նվազման վրա: Ի վերջո, պետք է փաստել, որ հան-
րապետության քաղաքային բնակչության թվի նվազման հիմնական աղբյուրն 
արտագաղթն է: 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ բնակչության թվի շարժընթացի ցուցանիշները 1989-2014թթ. 

 

Տարիներ Ամբողջ 
բնակչությունը 
(հազ. մարդ) 

այդ թվում (հազ. մարդ) տոկոսով Քաղաքային 
բնակավայ-
րերի թիվը Քաղաք գյուղ քաղաք գյուղ 

1989թ. 3448,6 2368,5 1080,1 68.7 31.3 58 
1991թ. 3754.5 2484.4 1090.1 69.5 30.5 58 
1994թ. 3740.2 2532.8 1207.4 67.7 32.3 58 
1999թ.* 3798.2 2536.0 1262.9 66.8 33.2 48 
2001թ.** 3002,5 1945,5 1057,0 64.3 35.7 48 
2011թ.** 2871,8 1847,1 1024,7 64,3 35,7 48 
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2012թ. 3026.9 1917.5 1109.4 63.3 36.7 49 
2014թ. 3011,9 1904.4 1107.5 63.2 36.8 49 
2015թ. 3010,6 1912,9 1097,7 63,5 36,5 49 

 

*1989, 1991,1994, 1999, 2012, 2014 և 2015թթ. բնակչության ընթացիկ հաշվառման տվյալներ: 
**2001թ.և 2011թ. ներկայացված է առկա բնակչության թիվը: 
Աղյուսակը կազմելիս օգտագործվել են՝ Խ.Ավետիսյան, Սովետական Հայաստանի բնակ-

չության և բնակավայրերի աշխարհագրություն, Եր. 1987թ., ՀՀ 2001թ. Մարդահամարների ար-
դյունքները, Եր., 2003թ., Население СССР 1987г, М., 1988г., ՀՀ ԱՎԾ տարեգրքերի և վիճա-
կագրական ժողովածուների նյութերը: 

 

Այժմ քննենք ներկայացվող ժամանակահատվածում քաղաքային բնակ-
չության թվի փոփոխությունն ըստ վերընթաց գոտիների: Հայաստանի Հանրա-
պետությունում ծովի մակարդակից ամենաբարձր քաղաքային բնակավայրն 
առողջարանային Ջերմուկն է, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 2110մ բարձ-
րության վրա և ունի 5800 բնակիչ (2015թ.), իսկ ամենացածրը Իրանի հետ սահ-
մանային Մեղրին (620մ) է՝ 4500 բնակչով (2015թ.): Հանրապետության քաղա-
քային բնակավայրերի գրեթե կեսը գտնվում է 800-1400մ բարձրության վրա: 
Նշված բարձրությունում քաղաքային բնակչությունը, ըստ 2015թ. ընթացիկ հաշ-
վառման տվյալի, կազմել է հանրապետության քաղաքային բնակչության ամ-
բողջ թվի 80%-ը և հանրապետության բնակչության՝ 51,2%-ը: Համեմատելու 
համար նշենք, որ 1996թ. նույն բարձրությունում բնակվող քաղաքային բնակչու-
թյան բացարձակ թիվը կազմել է այնքան, որքան 2015թ. քաղաքային բնակ-
չության ամբողջ թիվն էր:  

Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ 1988-2015թթ. միջև ընկած ժամանակահատ-
վածում քաղաքային բնակչության թիվը էական փոփոխության է ենթարկվել 
ծովի մակարդակից 800-1000մ և 1200-1600մ բարձրության վրա, ինչը պայմանա-
վորված է հիմնականում Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքների բնակչության 
թվի էական նվազումով: Գյումրու բնակչության բացարձակ թիվը 1988թ.-ից 
(երկրաշարժից առաջ) մինչև 2015թ. նվազել է 124 հազարով կամ 52,1%-ով 
(տարեկան միջինը 1,9%): Անտեսելով արտագաղթի գործոնը՝ միայն բնական 
աճի հաշվին Գյումրու բնակչության թիվը 2016թ.-ին. 300 հազարից անցնելու էր: 
Իսկ ըստ 2011թ. մարդահամարի արդյունքի՝ քաղաքի առկա բնակչության թիվը 
կազմել է 114,4 հազար[17]: 

Հայաստանի հայտնի ժողովրդագետ Գ. Ավագյանը Երևան-Սևան շա-
ռավղով գոտին համարել է մեկ ամբողջական ագլոմերացիա [2, էջ 233]: Երևանի 
ագլոմերացիայի մեջ մտնում են Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի մարզերի 15 
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քաղաքները և Արագածոտնի մարզկենտրոնը: Ըստ պաշտոնական վիճակա-
գրության՝ Երևանի ագլոմերացիան ամենաշատ բնակչություն (1,7 մլն մարդ) 
ունեցել է 1996թ., որտեղ բնակվել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-
յին բնակչության 67,7%-ը և հանրապետության բնակչության՝ 45,3%-ը: Երևանի 
ագլոմերացիայի բնակչության թիվը 1996-2011թթ. ընկած ժամանակահատվա-
ծում նվազել է 338 հազարով կամ 19,7%-ով: Ագլոմերացիայի բնակչության թվի 
նվազման կեսից ավելին՝ 184,0 հազարը, բաժին է ընկնել մայրաքաղաքին: Համե-
մատության համար նշենք, որ 1996-2011թթ. Գյումրի և Վանաձոր քաղաքների 
բնակչության բացարձակ թիվը նվազել է 189,4 հազարով: Այսինքն՝ 1000 մարդու 
հաշվով մայրաքաղաքի բնակչության թիվը պակասել է մոտ 158-ով, իսկ Գյումրի 
և Վանաձոր քաղաքներինը՝ 856-ով: 

Աղյուսակ 2 
ՀՀ քաղաքային բնակչության թվի շարժընթացն ըստ վերընթաց 

գոտիականության (հազ.մարդ) 
 Քաղաքային 

բնակավայրե-
րի թիվը 

բնակավայր 1988թ. 1996թ. 2001թ.* 2011թ.* 2015թ 

մինչև 800 մ 5 Ախթալա, 
Ագարակ, 
Իջևան, Այրում, 
Մեղրի 

30162 35100 26870 31511 33800 

801-1000մ 12 Երևան, 
Արտաշատ, 
Արարատ, 
Վեդի, Մասիս, 
Արմավիր, 
Մեծամոր, Վա-
ղարշապատ, 
Թումանյան, 
Կապան, Բերդ, 
Նոյեմբերյան 

1448626** 
247.078 

1532800 
285100 

1303107 
211872 

1255143 
200445 

1287800 
216300 

1001-1200մ 3 Աշտարակ, 
Ալավերդի, 
Շամլուղ  

46834 54500 35968 31799 32300 

1201-1400մ 9 Վանաձոր, 
Ստեփա-
նավան, Բյու-
րեղավան, 
Եղվարդ, Նոր 
Հաճն, Գորիս, 
Եղեգնաձոր, 
Վայք, Դիլիջան 

277930 306500 184277 174198 178700 
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1401-1600մ 5 Գյումրի, 
Սպիտակ, Տա-
շիր, Աբովյան, 
Բյուրեղավան 

327764 327700 212246 190114 198400 

1601-1800մ 6 Հրազդան, 
Չարենցավան, 
Արթիկ, 
Մարալիկ, 
Սիսիան, 
Դաստակերտ 

137254 150900 99897 94301 102000 

1801-2000մ 7 Գավառ, Ճամ-
բարակ, Սևան, 
Մարտունի, 
Վարդենիս, 
Ծաղկաձոր, 
Քաջարան 

98015 111400 81726 76432 78500 

2001մ-ից 
բարձր 

2 Ջերմուկ, 
Ապարան 

14537 19100 11861 11530 10900 

Ընդամենը 49  2381122 2538000 1955952 1865028 1922400 
 

*  Ներկայացված է առկա բնակչության թիվը: 
** Կոտորակի համարիչում ներառված է Երևանի բնակչության թիվը, իսկ հայտարարն առանց 

Երևանի բնակչության թվի է: 
Աղյուսակը կազմելիս օգտագործվել են Խ.Ավետիսյան, Սովետական Հայաստանի բնակ-

չության և բնակավայրերի աշխարհագրություն, Եր. 1987թ., ՀՀ 2001թ. և 2011թ.մարդահամարների 
արդյունքները, ՀՀ ԱՎԾ-ի վիճակագրական տարեգրքերի և ժողովածուների նյութերը:  

  
Բերված թվերն ապացուցում են հանրապետության իշխանությունների 

կողմից տարվող անարդյունավետ տարածաշրջանային տարաբնակեցման, սո-
ցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական քաղաքականությունը: Երևանի ագլո-
մերացիայի գոտու մեջ մտնող քաղաքային համայնքների բնակչության թիվը 
վերջին 25 տարիներին 10-20%-ով պակասել է Երևան, Արարատ, Եղվարդ, Ծաղ-
կաձոր քաղաքներում, 21-30-ով՝ Վեդիում, Մեծամորում, Բյուրեղավանում, Նոր 
Հաճնում և 31% ու ավելի ագլոմերացիայի մյուս քաղաքներում: Առավելագույնը 
նվազել է Չարենցավան (47,4%) և Հրազդան (37,5%) քաղաքների բնակչության 
թիվը: Ըստ մեծության՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային բնակչու-
թյան թվի շարժընթացը ներկայացված է աղյուսակ 3-ում: 
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Աղյուսակ 3 
ՀՀ քաղաքների և քաղաքատիպ ավանների խմբավորումն ըստ 

մշտական բնակչության թվի (1988-2011թթ.) 
Քաղաքային 
բնակչության 

խմբերը/մարդ/ 

Քաղաքի տիպը ըստ 
մեծության 

Քաղաքային բնակչության թիվը 
մարդ 

2011թ. 
տարբերու-

թյունը 
1988թ. 

համեմատ 
մարդ 

1988 թ. 2001 թ. 2011 թ.* 

քաղաքային 
ամբողջ 

բնակչության թիվը 

 2368500 2066153 1911287 -457213 

3000-ից պակաս 

Փոքր քաղաք 

8882 7197 8207 -675 
3-4,9 հազար 20015 9606 13637 -6378 
5-9,9 հազար 74684 95329 93044 +18360 

10-19,9 հազար 166743 146060 178148 +11405 
20-49,9 հազար Միջին մեծության քաղաք 363607 328766 349938 -13669 
50-99,9 հազար Մեծ քաղաք 167062 109196 86199 -80863 

100-499,9 հազար Խոշոր քաղաք 399600 266511 196747 -202853 
500-999,9 հազար Խոշորագույն քաղաք - - - - 
Մեկ մլն և ավելի Միլիոնանոց քաղաք 1168000 1103488 1060138 -107862 

 

* Ներկայացված է առկա բնակչության թիվը: 
Աղյուսակը կազմելիս օգտագործվել են Խ.Ավետիսյան, Սովետական Հայաստանի բնակչու-

թյան և բնակավայրերի աշխարհագրություն, Եր. 1987թ., էջ 114, 2001թ. և 2011թ. ՀՀ մարդահամարի 
արդյունքները, Եր., 2003թ., և 2013թ. Ա.Պոտոսյան, ՀՀ գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը, 
Եր., 2013, Население СССР 1987г, М., 1988г. նյութերը: 

 
 Երևանի ագլոմերացիայի մեծ և միջին մեծության քաղաքները 1970-80-

ական թվականներին հանրապետության մեքենաշինության զարգացման կա-
րևոր կենտրոններ էին [11, էջ 13], իսկ այժմ նրանք վերածվել են գյուղաքաղաք-
ների: Ներկայումս Երևանը և նրան մերձակա մի քանի (Աբովյան, Վաղարշա-
պատ, Մասիս, Նոր Հաճն) քաղաքներ ունեն կենտրոնաձիգ նշանակություն, իսկ 
Գյումրին և Վանաձորը՝ կենտրոնախույս: Ըստ Ն. Բարանսկու՝ քաղաքները, այդ 
թվում փոքր և միջին, գյուղատնտեսության հետ անմիջական կապ չունեցող 
բնակչության կուտակման կենտրոններ են, որոնք աճել են ի հաշիվ արդյունա-
բերության, արհեստի, առևտրի, տրանսպորտի զարգացման և համարվում են 
վարչական կամ սոցիալ-մշակութային կենտրոններ [12, էջ 172]: Այնուհանդերձ 
այդ դրույթը կիրառելի չէ Հայաստանի ներկա փոքր և միջին մեծության քա-
ղաքների համար, որտեղ տնտեսության զարգացման առաջատար ճյուղը 
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գյուղատնտեսությունն է, մասամբ առևտուրը: Համաձայն 2011թ. մարդահամա-
րի՝ հանրապետության 43 փոքր և միջին մեծության քաղաքներում աշխատու-
նակ բնակչության զգալի մասը զբաղվել է գյուղատնտեսական աշխատանքնե-
րով: Հայաստանի Հանրապետության մարզերի փոքր, մեծ և միջին մեծության 
քաղաքների բնակչության թիվը նվազել է, բացառությամբ՝ Տավուշի, որտեղ 2001-
2011թթ. բնակչությունն ավելացել է 3465 մարդով կամ 6,8%-ով, Արմավիրինը՝ 
2779-ով կամ 1,5%-ով, և Գեղարքունիքինը՝ 4959 –ով կամ 3,1%-ով: Շիրակի մար-
զում ավելացել է միայն Արթիկ քաղաքի բնակչության թիվը: 2001թ. մարդահա-
մարի արդյունքի համաձայն՝ Արթիկի մշտական բնակչության թիվը 17,5 հազար 
էր, իսկ 2011թ.՝ 19,5 հազար[17]: Ստորև քարտեզով ներկայացնում ենք 1996-
2011թթ. հանրապետության քաղաքային բնակչության թվի նվազման դինամի-
կան՝ արտահատված տոկոսով: 

 
Խորհրդային տարիներին հանրապետության բնակչության բնական աճի 

հետ քաղաքային բնակչության ավելացման հիմնական աղբյուրը եղել է գյուղը: 
Իսկ վերջին 25 տարիներին սոցիալ-տնտեսական և աշխարհաքաղաքական 
կտրուկ փոփոխությունները ներազդեցին բնակչության ներպետական ու միջ-
պետական միգրացիոն հոսքերի ուղղությունների, չափերի և ընթացքի վրա: Ան-
կախության առաջին տարիներին հանրապետության քաղաքային բնակավայ-
րերից գյուղական բնակավայրեր արտագաղթողների թիվն ավելացավ: 1987թ. 
համեմատությամբ 1994թ. գյուղական բնակավայրերից քաղաքներ տեղափոխ-
վող բնակչության բացարձակ թիվը նվազել է 3,3, իսկ հակառակ ուղղությամբ 
ավելացել է շուրջ 2,5 անգամ[4, էջ 275]: 
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XXդ. վերջին և XXIդ. սկզբին Հայաստանի քաղաքային բնակչության 
միգրացիոն ընթացքը կարելի է տարանջատել հետևյալ հիմնական փուլերի. 

Առաջին փուլ` 1988-1995թթ. միգրացիայի ոլորտում հանրապետությունում 
տարվող պետական կարգավորման քաղաքականությունը գլխավորապես ուղղ-
ված էր Ադրբեջանից հայ փախստականների, Արցախից և նախկին ԽՍՀՄ-ի այլ 
տարածքներից տեղափոխվածների ստվար զանգվածի հիմնախնդիրների լուծ-
մանը: Արտակարգ իրավիճակի հետևանքներով պայմանավորված՝ միգրացիոն 
առաջին զանգվածային հոսքը Աղետի գոտուց մոտ 400 հազար աղետյալների 
տարհանումն էր: Դրան հաջորդեց սահմանային ռազմական բախումների 
գոտուց շուրջ 72 հազար մարդու ներքին հարկադիր տեղահանությունը [3, էջ 60]: 
Նշված ժամանակահատվածում հանրապետության քաղաքային բնակչության 
մշտական արտագաղթողների թվում ճնշող մեծամասնությունը բաժին է ընկել 
Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերին: 

Երկրորդ փուլ՝ 1995-2001թթ. երկրի իրավիճակի որոշ շտկմամբ նախ-
ընթաց գերբարձր արտագաղթի ինտենսիվության թուլացման տարիներ: Մեկ-
նողների տարեկան միջին թիվը 3,5 անգամ զիջեց 1992-1994թթ. ցուցանիշին: 
Հանրապետությունում բնակչության միգրացիոն բացասական մնացորդի առա-
վել բարձր ցուցանիշներ ունեցել են Լոռու և Շիրակի մարզերի քաղաքները, 
հատկապես՝ Գյումրին, Մարալիկը, Վանաձորը, Ալավերդին, Ստեփանավանը և 
Տաշիրը:  

Երրորդ փուլ՝ 2001-2008թթ. արտագաղթի ծավալը նվազում է: Տնտե-
սության կայունացման և աճի տարիներ են եղել: Աստիճանաբար դանդաղում և 
նվազում է քաղաքային բնակչության մշտական արտագաղթի ծավալը: Արտա-
գաղթի ամենաբարձր ցուցանիշ գրանցվել է Լոռու մարզի քաղաքներում, որտեղ 
միգրացիայի բացասական մնացորդը կազմել է 13,0 հազ. մարդ, այդ թվում՝ 60%-
ը բաժին է ընկնել Վանաձոր քաղաքին [5, էջ 10]: 

Չորրորդ փուլ՝  2009թ.-ից առ այսօր՝ տնտեսական ճգնաժամի տարիներ: 
Արտագաղթողների մեջ նորից ավելանում է քաղաքային բնակչության մասնա-
բաժինը: Տեղի է ունենում որակյալ աշխատուժի հոսք արտասահմանյան 
երկրներ, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն: 

Հայաստանի քաղաքային բնակչության թվի նվազման վրա որոշակի ազ-
դեցություն է գործել բնակչության բնական շարժը, որի բնութագրող ցուցանիշ-
ները հինգն են՝ ծնելիություն, մահացություն, բնական աճ, կյանքի միջին տևո-
ղություն և պտղաբերության հատուկ գործակից: 1990-ական թվականներին 
բնակչության բնական աճի տեմպերի անկման վրա ազդեց ինչպես ծնունդների 
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թվի նվազումը, այնպես էլ մահացածների թվի աճը: Հանրապետության 
քաղաքային բնակչության ծնելիությունը վերջին 25 տարիներին նվազեց շուրջ 
2,5, իսկ ամուսնությունների թիվը՝ գրեթե երեք անգամ: Հազար մարդու հաշվով 
մահացածների թիվը 1987թ. 5,3 մարդուց 2014թ. բարձրանալով կազմեց 9,2: Ներ-
կայումս քաղաքային բնակչության միջին տարիքը 34 տարեկանն է այն դեպքում, 
երբ 1985թ. նույն ցուցանիշը եղել է 27: Քաղաքային բնակչության սեռատարիքա-
յին կառուցվածքը ներկայացվող ժամանակահատվածում ենթարկվել է զգալի 
փոփոխության՝ 1989թ. քաղաքային առկա բնակչության 49,1 %-ը տղամարդիկ 
էին, իսկ 50,9%-ը՝ կանայք, 2001թ. համապատասխանաբար 46,2 և 53,8[17], 

2011թ.-ին՝ 46% և 54%[18]: Ներկայացված թվերից երևում է, որ տարեցտարի 
տղամարդկանց թիվը պակասում է, ինչը պայմանավորված է նրանց սեզոնային 
արտագնա և երկարատև աշխատանքի մեկնելով, մշտական արտագաղթով և 
մահացածների թվի գերակայությամբ: Իսկ տարիքային կառուցվածքում տեղի են 
ունեցել հետևյալ փոփոխությունները. 1987-2011թթ. քաղաքային բնակավայրե-
րում մինչև 15 տարեկանների թիվը պակասել է 2,1 անգամ՝ 701,6 հազարից (ինչը 
կազմում է բնակչության ամբողջ թվի 30,3%-ը) հասնելով 340,3 հազարի կամ 
18,4%-ի: Ճիշտ է, աշխատունակ տարիքի բնակչության բացարձակ թիվը նվազել 
է՝ 1367,5 հազարից հասնելով 1302,6 հազարի, սակայն հարաբերական մեծու-
թյան ցուցանիշում աճ է գրանցվել՝ 59%-ից դարձել է 70,5%-ի: Կենսաթոշակային 
տարիքի բնակչության բացարձակ թիվը նվազել է, իսկ հարաբերական ցուցա-
նիշը գրեթե չի փոխվել: Ժողովրդագրական իրավիճակը հատկապես խախտված 
է երիտասարդների (16-30 տարեկան) մոտ: Միայն 2009-2013թթ. մեր հանրապե-
տության երիտասարդների թիվը նվազել է 101 հազարով կամ 11,2%-ով [10, էջ 
15]: Իրավիճակն էլ ավելի վատ է քաղաքային բնակավայրերում, որտեղ ունենք 
հետևյալ պատկերը: Այսպես, 2009-2013թթ. երիտասարդների թիվը քաղաքնե-
րում նվազել է 91,1 հազարով կամ 16,7%-ով, 563,0 հազարից դարձել է 468,9 հա-
զար [19]: Ի դեպ, հանրապետության երիտասարդների թվի նվազման 93,2%-ը 
բաժին է ընկնում քաղաքային բնակավայրերի բնակչությանը:  

 Այսպիսով` XXդ. վերջին և XXIդ. սկզբին քաղաքային բնակչության ար-
տագաղթը և բնական վերարտադրության շեշտակի անկումը հանգեցրել են 
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական անկայուն վիճակին, ինչը 
հայ էթնոսի և պետության գոյատևմանը մեծ վտանգ է սպառնում: 
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А. Г. Бояджян 
О динамике численности городского населения Армении  

(конец XX в. – начало XXI в.) 
  
 В конце XX в. и в начале XXI в. интенсивность процесса современной 

миграционной и природной репродукции городского населения Республики 
Армения существенно изменили демографическое состояние. Обусловленные 
этим демографические процессы городского населения республики могут быть 
охарактеризованы следующими показателями:  

 Первое: сформировалась достаточно устойчивая масса сезонных и долго-
срочных рабочих мигрантов, сдвиг которой приводит снижению численности 
городского населения за год в среднем на 15-16 тысяч.  

Второе: происходит спад рождаемости и рост смертельности городского 
населения, в итоге, в близком будущем возможен перевес числа умерших, от числа 
новорожденных. 

Третье: происходит приток населения из больших, средних и малых 
городов республики в агломерацию Еревана, который в перспективе приведет к 
углублению стоящих перед республикой социально-экономических, расселен-
ческих и демографических проблем. 

 Констатируя увеличение из года в год числа постоянных и рабочих 
мигрантов, а также тенденции эммиграции и природной репродукции городского 
населения, в итоге возможно в ближайшие 10-15 лет снижение числа населения 
на 100-150 тысяч человек. 

 
A.G. Boyajyan 

On the Trend of the Number of Urban Population in Armenia 
(At the End of XX and the Beginning of XXI Centuries) 

 
 At the end of the XX and the beginning of the XXI centuries the intensity of 

modern migration and natural reproduction activities of urban population in the 
Republic of Armenia has chiefly had influence over the change of the demographic 
situation. Conditioned by this fact the demographic activity of the urban population in 
RA is characterized with the following notes: 

 Firstly, quite prolonged mass of working migrants has been formed, the motion 
of which leads to the decrease of urban population’s number, annually on average 15-
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16 thousands. Secondly, birthrate decrease and death-rate growth are noticeable among 
urban population, as a result of which in the future we may have death-rate growth 
over birthrate. Thirdly, from different towns of the republic come to Yerevan 
agglomeration which in the near future will depthen some issues of the republic: social 
and economic, demographic.  

Taking into account the number of gradual prolonged and working migrants 
and the trends of emigration and natural reproduction among urban population, it is 
possible that in the near 5-10 years the number of the population will decrease with 
100-150.000 people.  
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