
79 
 

ՇԻՐԱԿԻ  Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

SHIRAK STATE UNIVERSITY AFTER M. NALBANDYAN 
 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  

 

  Պրակ   Ա       
  Выпуск A 
  Issue     A      

 
Հ Տ Դ  5 5 1 . 2 4 1  ( 5 5 0 . 3 4 )   

Կ Ա Ռ Ո Ւ Ց Վ Ա Ծ Ք Ա Յ Ի Ն  Ե Ր Կ Ր Ա Ձ Ե Վ Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  
 
ԵՂՎԱՐԴԻ ՋՐԱՄԲԱՐԻՆ ՀԱՐՈՂ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԽՈՐՔԱՅԻՆ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՍԵՅՍՄԻԿ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄԸˋ 
ԸՍՏ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱ-ԼԻԹՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ  

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 
Գասպարյան Հ. Ս., Հովհաննիսյան Հ. Հ., 

Սարգսյան Ռ.Ս.,Ավդալյան Ա. Հ. 

 
Բանալի բառեր՝ երկրակեղևի կառուցվածքադինամիկ մոդել, երկրաշար-

ժերի օջախներ, մանրամասն սեյսմիկ շրջանացում (ՄՍՇ), ինժեներաերկրա-
բանական քարտեզ: 

 
ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ-ում մշակված ՀՀ տարածքի երկրակեղևի կառուցվածքա-

դինամիկ մոդելի հիման վրա կազմվել է երկրաշարժերի օջախների ձևավորման 
գոտիների սխեմատիկ քարտեզը և իրականացվել է Եղվարդի ջրամբարին 
հարող տարածքի սեյսմիկ վտանգի գնահատում: Սեյսմիկ վտանգի առավել 
իրական գնահատականների ստացման նպատակով իրականացվել է տարածքի 
դիֆերենցում՝ ըստ ինժեներաերկրաբանական կտրվածքը կազմող ապարների 
լիթոլոգիական կազմի և լեռնատեխնիկական հատկությունների: 

 
Ուժեղ երկրաշարժերի հետևանքների մակրոսեյսմիկ ուսումնասիրու-

թյունների փորձը ցույց է տալիս, որ դրանց քանակական գնահատականները 
փոփոխվում են՝ կախված երկրաշարժի էներգիայից և օջախի մեխանիզմից, հի-
պոկենտրոնի հեռավորությունից և սեյսմիկ տատանումների տարածման ուղ-
ղությունից, ռելիեֆից, ռեզոնանսային երևույթներից, գրունտային պայմաննե-
րից, ապարների գեոտեխնիկական հատկություններից և այլն: Վերջիններիս 
պատճառով է, որ շատ հաճախ դեֆորմացիաների խիստ տարբերություն է դիտ-
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վում, ոչ միայն հարևան կառույցներում, այլև միևնույն կառույցի տարբեր հատ-
վածներում, ինչը նշանակում է, որ ճիշտ չէ ամբողջովին հիմնվել սեյսմիկ ազդե-
ցությունների քանակական ցուցանիշների հաշվարկման մաթեմատիկական մե-
թոդների վրա: Նշվածն առավել ցայտուն կարտահայտվի, եթե նկատի ունենանք, 
որ 1:200 000 մասշտաբի քարտեզի յուրաքանչյուր 1 սմ2-ին տեղանքում ունի 4 կմ2  
մակերես, որի տարբեր տեղամասերում սեյսմիկ ազդեցությունները կարող են ի 
հայտ գալ մինչև 1-2 բալ տարբերությամբ, ինչից հետևում է, որ որևէ տարածքի 
վրա հնարավոր երկրաշարժի ազդեցությունը գնահատելիս հարկավոր է, ի թիվս 
այլ պայմանների, հաշվի առնել նաև այդ տարածքը կազմող ապարների լիթոլո-
գիական կազմն ու նրանց գեոտեխնիկական հատկությունները: 

Ներկայացվող աշխատանքն իրականացվել է ի լրումն 2016թ. ԵԻՍԻ-ի կող-
մից «ՀՀ Եղվարդի ոռոգման համակարգի բարելավում» ծրագրի շրջանակներում 
կատարված աշխատանքների առաջին փուլի, որի ընթացքում իրականացված 
հետազոտությունների արդյունքում որոշվել է ջրամբարի տարածքում սպասվող 
ելակետային սեյսմիկ ինտենսիվությունըˋ օգտագործելով տարբեր տեսական 
մոդելներ և էմպիրիկ կախվածություններ: Աշխատանքներն ընթացել են 
հետևյալ երեք հիմնական փուլերով. 
- Ուսումնասիրվող տարածքի երկրակեղևի վերին մասի կառուցվածքադի-

նամիկ ընդհանրացված մոդելի կառուցում, որը հիմք է հանդիսացել սեյսմա-
ծին գոտիների անջատման համար: 

- Տարածքի սեյսմատեկտոնական շրջանացում և սեյսմածին գոտիների անջա-
տումˋ նրանցում հնարավոր երկրաշարժերի մաքսիմալ ուժի հիմնավորմամբ: 

- Տարածքի շրջանացումˋ ըստ սեյսմիկ վտանգի աստիճանի: 
Եղվարդի ջրամբարը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտ-

րոնական մասում՝ Եղվարդ քաղաքից ոչ մեծ հեռավորության վրա: Ջրամբարին 
հարող շրջանը (50 կմ շառավղով ջրամբարի շուրջ) աչքի է ընկնում բավականին 
բարդ երկրաբանական կառուցվածքով, որի կազմում ընդգրկված են ամենա-
տարբեր հասակի ապարներ՝ սկսած մինչքեմբրից մինչև չորրորդական: Հնա-
գույն ապարներն այստեղ ներկայացված են բայկալյան համալիրի առաջա-
ցումներով, որոնց առավել ամբողջական կտրվածքը մերկանում է Ծաղկունյաց 
անտիկլինորիումի սահմաններում [1]: 

Տեկտոնական տեսակետից ևս շրջանն ունի բավականին բարդ կառուց-
վածք՝ ընդգրկելով հատվածներ Բազում-Զանգեզուրի ինտենսիվ ծալքավոր և 
Մերձարաքսյան չափավոր ծալքավոր գոտիների մի քանի ենթագոտիներից՝ 
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Հանքավան-Զանգեզուրի, Երևան-Օրդուբադի և Միջինարաքսյան միջլեռնային 
օրոգեն իջվածքների [1]: 

Նկատի ունենալով ուսումնասիրվող տարածքի տեկտոնական կառուց-
վածքի բարդությունը, ինչպես նաև վերջինիս վերաբերյալ առկա տարակարծու-
թյունները՝ խորքային կառուցվածքի տարրերի բացահայտման նպատակով որ-
պես հիմնական միջոց ընտրվել է խորքային երկրաֆիզիկական (գրավիչափա-
կան և սեյսմիկական) հետազոտությունների արդյունքների համալիր մեկնա-
բանման մեթոդը [2, 3, 4]: Գրավիչափական տվյալների եռաչափ քանակական 
մեկնաբանման արդյունքների հիման վրա կառուցվել է ուսումնասիրվող 
տարածքի երկրակեղևի կառուցվածքային մոդելը խորության երեք միջինացված 
մակարդակների համար [2, 4]. 

1. Բյուրեղային հիմքի մակերևույթով (մինչև 5 կմ) 
2. Սեյսմաակտիվ շերտի հատակի մակերևույթով (մինչև 20 կմ) 
3. Մոխորովիչիչի սահմանի մակերևույթով (մինչև 45 կմ) 

Այդ խորությունների՝ ընտրությունը համաձայնեցվում է խորքային սեյս-
միկ զոնդավորման տվյալներին, որոնք ստացվել են «Նեֆտեգեոֆիզիկա» 
գիտաարտադրական միավորման կողմից 1989 թվականին [5]: 

Ըստ այդ տվյալների՝ երկրակեղևը ուսումնասիրվող տարածքում նույնպես 
ունի շերտավոր կառուցվածք. այն բաժանող սեյսմիկ հորիզոնները ևս տե-
ղադրված են վերը նշված խորություններին համահունչ մակարդակներում և 
փոփոխվում են՝ կախված տեղի երկրաբանական կառուցվածքից: 

Եղվարդի ջրամբարի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Եղվարդի 
կոնի տարածքում երկրակեղևի սեյսմիկ մոդելն ունի հետևյալ տեսքը: 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, դիտարկվող տեղամասը ընդհանուր 
առմամբ բարձրացած է, որտեղ բյուրեղային հիմքի առաստաղը տեղադրված է 
2.0 կմ խորության վրա և բնութագրվում է սեյսմիկ ալիքների տարածման 5.2-5.4 
կմ/վրկ արագությամբ, իսկ սեյսմաակտիվ շերտի հատակի խորությունը կազ-
մում է 19 կմ, որտեղ շերտային արագությունների ցուցանիշը հասնում է 6.2-6.4 
կմ/վրկ: 
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Աղյուսակ 1. Եղվարդի ջրամբարի և հարակից տարածքների 
սահմաններում երկրակեղևի շերտերի հզորությունները և սեյսմիկ ալիքների  

տարածման արագությունները  
Շերտի առաստաղի 

խորությունը 
(կմ) 

Շերտի 
հզորությունը 

(կմ) 

Շերտի արագությունը 
Vշերտ-P 

(կմ/վրկ) 
0 2 5.2 – 5.4 
2 8 6.0 – 6.2 

10 9 6.2 – 6.4 
19 8 6.6 – 6.8 
27 5 6.8 – 7.2 
32 - 7.8 – 8.3 

 
 Ստացված տվյալների համալիր վերլուծության արդյունքում, օգտագոր-

ծելով նաև երկրաբանաերկրաֆիզիկական այլ նյութեր, կազմվել է ուսումնասիր-
վող տարածքի երկրակեղևի խզումնա-բեկորային տեկտոնիկայի քարտեզները 
խորության երկու մակարդակների (5 և 20 կմ) համար:  

   Ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններում երկրակեղևի բյուրեղային 
հիմքը աչքի է ընկնում ձևաբանական և կառուցվածքա-տեկտոնական անհամա-
սեռ կառուցվածքով: Վերջինիս մակերևույթի տեղադրման խորությունը տա-
տանվում է ծովի մակերևույթից հաշված +2 կմ-ից մինչև -6 կմ սահմաններում, 
տեղ-տեղ` Ապարան-Արզաքանի հատվածում անգամ դիտվում է բյուրեղային 
հիմքի մերկացում, որտեղ այն ներկայացված է մինչքեմբրյան և պալեոզոյան 
հասակի մետամորֆացված ապարներով` գնեյսներով, բյուրեղային թերթաքա-
րերով և այլն: Մակերևույթի ամենամեծ խորությունները դիտվում են Արագածի 
լեռնազանգվածի տեղամասում, որտեղ դրանք կազմում են ծովի մակերևույթից 
հաշված մինչև -6 կմ:  

Ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններում երկրակեղևը 20 կմ-ի վրա, 
որը մեր կողմից ընդունված է որպես սեյսմաակտիվ շերտի հատակի մակե-
րևույթի խորություն, բաժանվում է մոզայիկ դասավորված հարաբերականորեն 
բարձրացման և իջեցման տարածաշրջանային գոտիների (նկ.1): 

Անջատված տարածաշրջանային գոտիներն ունեն հետևյալ պարամետրերը. 
I. Արագած-Գեղամա իջեցման գոտի՝ բաղկացած երկու՝ Արագածի և Գեղամա 

իջած բեկորներից, համապատասխանաբար 24 կմ և 30 կմ խորությամբ և 
25×80 կմ չափերով: 
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II. Երևան-Եղեգիսի բարձրացման գոտի՝ բաղկացած երկու՝ Երևանի և Եղեգիսի 
բարձրացած բեկորներից, համապատասխանաբար 13 կմ և 15 կմ խորությամբ 
և 30×80 կմ ընդհանուր չափերով: 

III. Մերձարաքսյան իջեցման գոտի, որը ուսումնասիրվող տարածքի սահման-
ներում ներկայանում է որպես մեկ իջած բեկոր՝ 25 կմ խորությամբ և 10×60 կմ 
չափսերով: 

IV. Արագած-Հրազդանի բարձրացման գոտի՝ բաղկացած Արագածի և Հրազ-
դանի բարձրացած բեկորներից, համապատասխանաբար 13 կմ և 15 կմ խո-
րությամբ և ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններում 10×60 կմ ընդհանուր 
չափերով: 

V. Դիլիջանի իջեցման գոտի, որն ուսումնասիրվող տարածքում ներկայանում է 
իր հարավարևելյան ոչ մեծ հատվածով, ունի 25 կմ խորություն և 10×40 կմ 
չափսեր: 

Նշված տարածաշրջանային գոտիներն ու նրանց մասերը կազմող բեկոր-
ները միմյանցից բաժանվում են խորքային բեկվածքներով, որոնք հիմնականում 
ունեն հյուսիսարևմտյան տարածում, իսկ նրանցից երկուսը՝ Արագած-Ջավախ-
քի և Գառնիի խզումները, ունեն համապատասխանաբար հյուսիսային և 
հյուսիս-հյուսիսարևմտյան տարածում [4, 6]:  

Սեյսմատեկտոնական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքի կարևո-
րագույն տեկտոնական տարրերից մեկը Փամբակ-Սևանի խորքային բեկվածքն 
է (քարտեզում նշված է 1-ով), որը երկրի մակերևույթին և մինչև բյուրեղային 
հիմքը հասնող խորություններում ի հայտ է գալիս տարբեր բնույթի խզումնային 
խախտումների համալիրով, որն ունի հյուսիսարևմտյան տարածում, իսկ լայ-
նությունը հասնում է մինչև 15-20 կմ: Ավելի խորը հորիզոններում դրանք խտա-
նում են և վերածվում մեկ խզումնային գոտու: Ժամանակակից տեկտոնական 
շարժումների բնույթն այս խզումներով ամենուրեք նույնն է՝ աջ կողաշարժ հյու-
սիսարևելյան թևի վերնետքով [7]: 

Տարածաշրջանի սեյսմատեկտոնական պոտենցիալի գնահատման հա-
մար կարևոր դեր ունի նաև Երևան-Եղեգիսի բարձրացման գոտին եզրագծող 
խզումների համալիրը (քարտեզում 2), որոնք գրականության մեջ հայտնի 
Երևանյան խորքային բեկվածքի հյուսիսային և հարավային բաղադրիչներն են 
(քարտեզում 2' և 2''): 

Հյուսիսային սահմանային խզումը հետամտվում է Աշտարակ-Գառնի ուղ-
ղությամբ և սահմանազատում է Արագած-Գեղամա իջեցման գոտին Երևան-
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Եղեգիսի բարձրացման գոտուց: Գառնի գյուղից հյուսիս խզումը հատվում է 
Գառնու խզման հետ և ենթարկվում կողաշարժի՝ մինչև 10 կմ ամպլիտուդով: 

 Դեպի արևելք այն հետամտվում է Գառնի-Մարտունի ուղղությամբ և 
սահմանազատում Գեղամա իջած բեկորը հարավից: 

 Հարավային բաղադրիչը ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններում՝ 
Երվանդաշատ-Մասիս հատվածում ունի լայնակիին մոտ տարածում, իսկ 

Նկ. 1 Եղվարդի ջրամբարի և հարակից տարածքների խզումնաբեկորային 
կառուցվածքի սխեմատիկ քարտեզ (ըստ երկրաֆիզիկական տվյալների) 

1 – սեյսմաակտիվ շերտի հատակի հարաբերականորեն իջած տեղամասեր և 
տեղադրման խորության գնահատականը ծովի մակարդակի նկատմամբ, 2 – սեյսմաակտիվ 
շերտի հատակի հարաբերականորեն բարձրացած տեղամասեր և տեղադրման խորության 
գնահատականը ծովի մակարդակի նկատմամբ, 3 – խորքային բեկվածքներ (երկրակեղևը 
հատող և մանթիայում տարածվող), 4 – հստակ անջատված ներկեղևային, ակտիվ և 
ռելիեֆում արտահայտված խզումնային խախտումներ, 5 – ենթադրյալ խզումնային 
խախտումներ, 6 – Եղվարդի ջրամբարի նախագծային պատկերը 
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Արտաշատից հյուսիս թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետամտվում Վեդի-
Ելպին ուղղությամբ և միաձուլվում Գառնու խզման հետ: 

 Ուսումնասիրվող տարածքի սեյսմատեկտոնական պոտենցիալի գնա-
հատման համար հաջորդ կարևոր խորքային խզումը վերը հիշատակված Գառ-
նու խզումն է (քարտեզում 3), որն ունի հյուսիս-հյուսիսարևմտյան տարածում և 
բնութագրվում է բարձր տեկտոնական ակտիվությամբ: Այս խզումը հայտնա-
բերվել է Ա. Ս. Կարախանյանի կողմից աէրոկոսմիկական, կառուցվածքա-երկ-
րաբանական և այլ նյութերի հիման վրա [7]: Գառնու խզման ժամանակակից ակ-
տիվության մասին վկայում են Հրազդան և Ազատ գետերի ծռվածքները խզման 
հետ հատման վայրերում, որոնցից առաջինում միայն հոլոցեն-պլեյստոցենի 
ավարտ ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել աջ կողաշարժ՝ մինչև 100 մ 
ամպլիտուդով: Առավել խորը հորիզոններում կողաշարժի արագությունը շուրջ 
տասնյակ անգամ ավելի մեծ է, քան մակերևույթի վրա: Բարձր ճշտության 
գործիքային չափումների արդյունքներով խզման երկարությամբ կողաշարժի 
արագությունը կազմում է 2 մմ/տարի: 

Այսպիսով, գրավիտացիոն դաշտի եռաչափ մոդելավորման և խորքային 
սեյսմիկ զոնդավորման տվյալների վերլուծության արդյունքում կազմվեց խզում-
նաբեկորային կառուցվածքի քարտեզ, որը հիմք հանդիսացավ սեյսմաբանական 
տվյալների հետ համադրման, սեյսմատեկտոնական շրջանացման, սեյսմածին 
գոտիների անջատման և դրանցում հնարավոր սեյսմիկ պոտենցիալի գնա-
հատման համարˋ օգտագործելով տարբեր տեսական մոդելներ և էմպիրիկ կախ-
վածություններ: Այդ հաշվարկներից ստացված տվյալների միջինացման ար-
դյունքում Եղվարդի ջրամբարի տարածքի վրա սպասվող ելակետային սեյսմիկ 
վտանգը գնահատվել է PGA=0.33g միջին (II կարգ) գրունտային պայմանների 
համար, որը, ըստ MSK-64 սանդղակի, հավասարազոր է 9 բալ ինտենսիվության:  

Սպասվող սեյսմիկ վտանգի առավել իրական գնահատականներ ստանալու 
նպատակով կատարվել է վերջինիս դիֆերենցիացիա՝ ըստ տարածքը կազմող 
ապարների գեոտեխնիկական հատկությունների, որի համար որպես հիմք է 
ծառայել Ա. Տ. Ասլանյանի խմբագրությամբ 1986 թ. հրատարակված 1:200 000 
մասշտաբի ինժեներաերկրաբանական քարտեզը [8]: Այդ քարտեզի համաձայն՝ 
Հայաստանի տարածքում առանձնացվում են թվով տասներկու տարբեր 
հասակի երկրաբանալիթոլոգիական համալիրների տարածման շրջաններ, 
որոնք ըստ ապարների կայունության բաժանվում են չորս կատեգորիաներիˋ 
ուժեղ, միջին, թույլ և շատ թույլ: 
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Եղվարդի ջրամբարին հարող 50 կմ շառավղով տարածքի ինժեներաերկ-
րաբանական կառուցվածքում մասնակցում են բոլոր նշված կայունությամբ լի-
թոլոգիական համալիրները (նկ.2), ընդ որում տարածքի գրեթե 70%-ը զբաղեց-
նում են ուժեղ և միջին կայունության ապարները, իսկ մնացած 30%-ը բաժին է 
ընկնում թույլ և շատ թույլ կայունությամբ ապարներին: 

Կայունության միջին ցուցանիշով առանձնանում են հիմնականում հրա-
բխանստվածքային ապարները, որոնք ներկայացված են տուֆերով, տուֆա-
բրեկչիյաներով, տուֆաավազաքարերվ, ավազաքարերով, կրաքարերով, մեր-
գելներով, արգիլիտներով, կվարցիտներով, պորֆիրիտներով, պիրոկլաստնե-
րով և այլն: Իրենց լեռնատեխնիկական հատկություններով այս ապարները հա-
մապատասխանում են ժայռային և կիսաժայռային գրունտներին, և հետևաբար, 
սեյսմիկ հատկություններով դրանք համընկնում են միջին գրունտներին, որոնց 

Նկ.2. Եղվարդի ջրամբարի և հարակից տարածքների մանրամասն 
սեյսմիկ շրջանացման քարտեզը (երկրաբանալիթոլոգիական համալիրների 

կայունության հաշվառմամբ) 
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կարելի է վերագրել ելակետային սեյսմիկ ինտենսիվությունը, որը, կախված այդ 
գրունտներով տեղամասերի և պոտենցիալ օջախի միջև եղած հեռավորությու-
նից, գնահատվում են 8-9 և 9 բալ: 

Ոսումնասիրվող տարածքում ուժեղ կայունությամբ առանձնանում են 
միոցեն-պլիոցենի և չորրորդականի հրաբխային առաջացումները, որոնք ներ-
կայացված են բազալտներով, անդեզիտա-բազալտներով, անդեզիտներով և դա-
ցիտներով: Դրանք հիմնականում տարածված են Արագածի, Արայի լեռան և 
Գեղամա էֆֆուզիվ հրաբխականության շրջաններում: Սեյսմիկ հատկություն-
ներով այդ ապարները համապատասխանում են առաջին կարգի գրունտներին, 
հետևաբար ելակետային սեյսմիկ ինտենսիվությունը նրանց տարածման շրջան-
ներում իջեցվում է 1 բալով և գնահատվում է 8 բալ:  

Թույլ կայունությամբ ապարները ներկայացված են միոցեն-պլիոցենի հրա-
բխածին-նստվածքային ապարներովˋ կավեր, ավազաքարեր, պեմզային ավազ-
ներ, տուֆաավազաքարեր, ավազախառն կավեր, գլաքարեր:Այս ապարների 
սեյսմիկ հատկությունները համապատասխանում են երրորդ կարգի գրունտ-
ների ցուցանիշներին, հետևաբար նրանց տարածման շրջաններում սպասվող 
սեյսմիկ ինտենսիվությունը պետք է բարձրացվի 1 բալով և հավասարեցվի 9-10 
բալի: 

Ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել են նաև այնպիսի շրջաններ, 
որոնց գրունտային պայմանները սեյսմիկ բնութագրերով համապատասխանում 
են IV կարգի գրունտներին: Դրանք ներկայացված են հիմնականում չոր-
րորդական դելյուվիալ-պրոլյուվիալ, ալյուվիալ-պրոլյուվիալ, ալյուվիալ-լճային 
առաջացումներովˋ ավազներ, կավավազներ, կավեր և գլաքարեր շատ թույլ կա-
յունությամբ: Եղվարդի ջրամբարի տարածքի որոշ հատվածներ ևս ներկա-
յացված են այդպիսի գրունտներով, ինչից հետևում է, որ այստեղ անհրաժեշտ է 
ցուցաբերել առանձնահատուկ մոտեցում, այսինքն՝ ելակետային սեյսմիկ ին-
տենսիվությունը 1 բալով ավելացնելուց բացի, պլանավորել նաև շինարարական 
տեղամասի լրացուցիչ ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքներˋ 
որոշակի հզորությամբ գրունտների հեռացում, հակաֆիլտրացիոն միջոցառում-
ներ, տոփանում և այլն: 

Այսպիսով, կատարված աշխատանքը ցույց տվեց, որ մանրամասն սեյսմիկ 
շրջանացման խնդիրների լուծման գործում առաջնահերթ նշանակություն ունեն 
տարածաշրջանի խորքային կառուցվածքի ուսումնասիրությունը և հնարավոր 
օջախային գոտիների անջատումը: Այդ գոտիներից սպասվող երկրաշարժերի 
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իրական պոտենցիալի գնահատման համար անհրաժեշտ է ցուցաբերել համա-
լիր մոտեցումˋ օգտագործելով ոչ միայն սեյսմավիճակագրական և պալեոսեյս-
մոերկրաբանական տվյալները, այլև բոլոր հնարավոր տեսական և էմպիրիկ 
կապերը: 

Մանրամասն սեյսմիկ շրջանացման արդյունքում առանձնացված 
շրջանները պետք է հնարավորինս ամբողջական արտահայտեն այն բնական 
իրավիճակը, որն իրական ազդեցություն է թողնում սեյսմիկ ազդեցության մա-
կարդակի վրա, հետևաբար ՄՍՇ-ն պետք է իրականացվի կոնդիցիոն ինժեներա-
երկրաբանական հիմքի վրա: 

 
Глубинное строение и детальное сейсмическое районирование 

районов примыкающих к Егвардскому водохранилищу по показателям 
устойчивости геолого-литологических комплексов 

Гаспарян Г.С., Оганесян А.О.,  
Саргсян Р.С., Авдалян А.Г. 

 
 На основе разработанной в ИГИС НАН РА структурно-динамической модели 

земной коры территории Армении составлена схематическая карта зон возникно-
вения очагов землетрясений и осуществлена оценка сейсмической опасности района 
строительства Егвардского водохранилища. С целью получения более реальных 
оценок сейсмической опасности произведена ее дифференциация по литологичес-
кому составу и горно-техническим свойствам горных пород, слагающих инженерно-
геологический разрез района Егвардского водохранилища. 

 
Deep Structure and Detailed Seismic Zoning of Egvard  

Reservoir Nearby Territories By the Geologic-Lithological  
Complexe’s Sustainability Indexes 

GasparyanH.S., HovhannisyanH.H.,  
SargsyanR.S., AvdalyanA.H. 

 

On the basis of developed in IGES NAS RA structural-dynamic model of earth crust 
of the territory of Armenia schematic map of possible zones of earthquake origin was 
composed and the seismic hazard assessment was performed for Eghvard reservoir 
construction territory. With the aim of gaining more realistic values of seismic hazard the 
differentiation of territory was performed by lithological content and rock technical 
characteristic, which compose engineering-geological profile of Eghvard reservoir 
territory. 
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