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Աշխատանքում ուսումնասիրվել է Հայաստանի Հանրապետության 

լեռնային գյուղական բնակավայրերի բնակչության շարժի 

գործընթացները՝ պայմանավորված տասնամյակներ շարունակ 

գյուղատնտեսության մասնագիտացման փոփոխություններով: Դա 

հանգեցրել է գյուղական բնակավայրերի բնակչության նվազեցմանը, 

երբեմն էլ՝ ապաբնակեցմանը: 

 Փորձ է արվել վերլուծել լեռնային բնակավայրերի բնակչության 

շարժի և դրանցում գյուղատնտեսության մասնագիտացման 

փոխկապակցվածությունը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ 

բնակավայրերի կայունացմանը: 

 Բանալի բառեր.  լեռնային բնակավայր, գյուղատնտեսական 

մասնագիտացում, ապաբնակեցում, բնակչության ցուցանիշ, 

բնակչության միգրացիա, բնակավայրի կարգավիճակ: 
 

Խնդրի դրվածքը: Լեռնային գյուղական բնակավայրերի մեծությունը  

կարևոր նշանակություն ունի ինչպես արտադրության կազմակերպման, 

այնպես էլ բնակչության սպասարկման բոլոր ձևերի իրականացման 

համար: Սովորաբար խոշոր գյուղական բնակավայրերը, ի տարբե-

րություն փոքր գյուղական բնակավայրերի, բնորոշվում են լայն 

հնարավորություններով. ունեն գյուղատնտեսական և արդյունա-

բերական արտադրական ձեռնարկություններ, սպասարկման 

համեմատաբար բարձր մակարդակ՝ տիպային հարմարավետ 

դպրոցներ, մշակույթի ու առողջապահական հիմնարկներ: Մինչդեռ 

գյուղական փոքր բնակավայրերն արտադրության և սպասարկման 

տարածքային կազմակերպման գործում ստեղծում են մի շարք 

դժվարություններ: 

    2 0 2 1  № 1  
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Խորհրդային վերջին տարիներին ՀՀ գյուղական բնակավայրերի 

միջին մարդաշատությունը կազմում էր 1135 մարդ (1989 թ.), որն ինքնին 

բավականին մեծ ցուցանիշ էր (ԽՍՀՄ հանրապետությունների մեծ 

մասում այդ ցուցանիշը չէր հասնում նույնիսկ 500-ի): 

Իրականում մեր հանրապետությունում գյուղական բնակավայրերի 

բնակչության թվաքանակի տատանումները մեծ են՝ սկսած մի քանի 

տասնյակ մարդուց մինչև 8000 և ավելի բնակիչ: Ըստ մարդաշատության՝ 

հեղինակը գյուղական բնակավայրերը բաժանում է հետևյալ խմբերի՝  

 մանր գյուղեր - մինչև  100 բնակիչ, 

 փոքր գյուղեր – 101-500 բնակիչ, 

 միջին գյուղեր – 501-1000 բնակիչ, 

 մեծ գյուղեր – 1001-3000 բնակիչ, 

 խոշոր գյուղեր – 3001-5000 բնակիչ, 

 գերխոշոր գյուղեր – 5001-ից ավելի բնակիչ: 

Գյուղական փոքր բնակավայրերի ապաբնակեցման և միավորման, 

ինչպես նաև գյուղական բնակչության աճի շնորհիվ խորհրդային 

ժամանակաշրջանում զգալիորեն մեծացել է գյուղական բնակավայրերի 

միջին մարդաշատության ցուցանիշը: 1920-1989 թթ.  գյուղական 

բնակավայրերի միջին մարդաշատությունը (1926 թ. 541 մարդ) աճել է 

շուրջ 2.1 անգամ: 

Աշխատանքի արդյունքների վերլուծություն: Մեր 

հանրապետությունում տակավին զգալի թիվ են կազմում  փոքրաթիվ 

բնակչությամբ բնակավայրերը: 1988 թ. դրությամբ  մինչև 500 բնակիչ 

ունեցող բնակավայրերի թիվը կազմում էր 295, ընդ որում՝ 6 

բնակավայրեր ունեին մինչև 50 բնակիչ, որոնց միջին 

մարդաշատությունը  կազմում էր 26 մարդ: Գյուղական բնակավայրերը 

հատկապես  փոքր են լեռնային խիստ կտրտված մակերևույթ ունեցող 

շրջաններում և շատ բարձր՝ համեմատաբար հարթ մակերևույթ ունեցող 

տարածքներում (Աշոցք): 

Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ ՀՀ լեռնային և բարձր լեռնային 

գյուղական բնակավայրերի ավելի քան 21%-ը (213 բնակավայր) փոքր են, 

ունեն մինչև 500 բնակիչ: Լեռնային փոքր բնակավայրերի մեջ 

համեմատաբար մեծ տեսակարար կշիռ ունեն 100-300 բնակիչ ունեցող 

գյուղական բնակավայրերը, որոնք կազմում են լեռնային և բարձր 

լեռնային փոքր գյուղական բնակավայրերի ավելի քան 44%-ը (94 

բնակավայր): Ավելի անհանգստացնող են մինչև 100 բնակիչ ունեցող 

լեռնային բնակավայրերը, որոնց թիվը կազմում է 62 (29 %), ընդ որում՝ 
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30 բնակավայր ունեն զրոյական բնակչություն: Այս բնակավայրերի 

սոցիալ-տնտեսական պայմանները չափազանց վատթար են, և եթե 

առաջիկայում այս բնակավայրերում բնակչության արտահոսքը 

չկանխվի, ապա մի քանի տարի հետո մնացած 32-ն էլ կդառնան 

անմարդաբնակ: 

Աղյուսակ 1. 

ՀՀ լեռնային և բարձր լեռնային փոքր գյուղական բնակավայրերի թիվն 

ըստ մարզերի [1, 5] 
 

 

    Մարզեր 

Բնակչության թիվը (մարդ) 

Լեռնային և 

բարձր լեռ-

նային 

գյուղական 

բնակավայ-

րերի թիվը 

0-ական  

բնակչություն 

ունեցող 

մինչև 

50 

51-

100 

101-

200 

201-

300 

301-

400 

401-

500 

Արագածոտն 34 3 1 2 7 6 5 10 

Արարատ 4 - - - - 4 - - 

Արմավիր - - - - - - - - 

Գեղարքունիք 32 4 1 1 9 7 5 5 

Լոռի 18 2 3 - 6 3 2 2 

Կոտայք 9 1 - - 2 1 3 2 

Շիրակ 51 6 5 3 11 14 6 6 

Սյունիք  41 6 10 3 7 6 4 5 

Վայոց ձոր 20 4 2 1 4 7 1 1 

Տավուշ 2 2 - - - - - - 

Ընդհանուր 213 30 22 10 46 48 26 31 

Աղյուսակ 2. 

ՀՀ լեռնային և բարձր լեռնային գյուղական բնակավայրերի բնակչության 

շարժը 1959-2019 թթ. [1,2,3,6] 

Մարզ 
Տարեթիվ (մարդ) 

1926 1939 1959 1988 1999 2012 2019 

Արագածոտն 39969 27992 6513 5296 5426 5780 6173 

Արարատ 1981 1674 937 905 780 926 880 

Արմավիր - - - - - - - 

Գեղարքունիք 89840 66545 14151 20565 6982 7704 7270 

Լոռի 24663 22118 5769 6448 2679 2748 2615 

Կոտայք 15406 11194 3361 3351 2776 2812 2458 

Շիրակ 52035 40909 16525 18659 9758 10070 9815 

Սյունիք  25300 19694 15410 10281 7605 7050 6243 

Վայոց ձոր 11355 8846 7952 7281 3968 3724 3438 

Տավուշ 217 198 146 265 24 - - 

Ընդհանուր 260766 199170 70764 73051 39998 40814 38892 

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ լեռնային գյուղական 

բնակավայրերի դատարկման առաջին պատճառը եղել է 1988 թվականի 
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հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, և բնակչության թիվը պակասել է           

47%-ով: Դա ավելի ակնառու էր Գեղարքունիքի, Շիրակի, Սյունիքի և 

Վայոց ձորի մարզերում: Վերջին տասնամյակի ընթացքում որոշակի 

ծրագրերի իրականացման արդյունքում նկատվում է լեռնային 

գյուղական բնակավայրերի բնակչության կայունացում՝ պայմանա-

վորված ենթակառուցվածքների որոշակի բարելավումով: 

Գյուղական բնակավայրերի միջին մարդաշատության ավելի քան 

կրկնակի աճը խորհրդային ժամանակաշրջանում հանդիսանում էր 

նշանակալից նվաճումներից մեկը: Երևույթի առավելությունը այն է, որ 

փոքրաթիվ բնակչություն ունեցող գյուղական բնակավայրերում 

կուլտուր-կենցաղային, կրթական, առողջապահական, տնտեսական 

գործի կազմակերպումը բազմաթիվ դժվարությունների հետ է կապված: 

Հարկ է նշել, որ մինչև 500 բնակիչ ունեցող գյուղական բնակավայրերում 

տնտեսական տեսակետից արդյունավետ չէ մշակութային, սպորտային 

համալիրների, ունիվերսալ սպասարկման օբյեկտների և այլ 

անհրաժեշտ շինությունների կառուցումը: Այս բոլորը կարելի է 

իրականացնել մեկ համալիր կառույցի շրջանակներում: Առավել դժվար 

է կրթական գործընթացը: Այսպես, շուրջ 500 բնակիչ ունեցող գյուղական 

բնակավայրերում կարելի է ունենալ 200-250 աշակերտական տեղով 

դպրոց, իսկ 200-300 բնակիչ ունենալու դեպքում՝ 100-120 տեղանոց: 

Առաջ է գալիս  ոչ միայն դպրոցաշինության, այլ նաև կրթական գործի 

աստիճանական կազմակերպման հիմնախնդիր՝ տարրական, 

հիմնական և ընդհանուր միջնակարգ: Առանձին դեպքերում 

աշակերտների տեղաշարժը դառնում է խնդիր, որը հանգեցնում է գյուղի 

բնակչության պակասեցմանը: Այս խնդիրը առկա է հանրապետության 

գրեթե բոլոր մարզերում և դրանց առանձին տարածաշրջաններում: 

Հանրապետությունում առկա է շուրջ 100 դպրոց, որոնք միջնակարգ են, 

սակայն ունեն 100-ից պակաս աշակերտ, շուրջ 150 հիմնական 

դպրոցներ, որոնք ունեն 50-ից պակաս աշակերտ, շուրջ 40 տարրական 

դպրոց, որոնք ունեն մինչև 20 աշակերտ, 61 գյուղական բնակավայրեր, 

որտեղ բացակայում են կրթական հաստատությունները [1,4]: Այս բոլորը 

վկայում է այն մասին, որ  պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել փոքր 

բնակավայրերը հզորացնելու և բարեկարգելու վրա: Փոքր 

բնակավայրերը, երբեմն ունենալով բնակության  համար աննպաստ 

պայմաններ (տրանսպորտային թույլ կապ, կենցաղային անբավարար 

պայմաններ, աշխատատեղերի բացակայություն և այլն), արտագնա 
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աշխատանքի մեկնողների պատճառով  միշտ մնում են փոքր, շատ 

դեպքերում նվազում և նույնիսկ վերանում են: 

1988թ.-ից հայ ադրբեջանական կոնֆլիկտի արդյունքում  

Հայաստանի Հանրապետության ադրբեջանաբնակ բնակավայրերը 

դատարկվեցին, որի արդյունքում կտրուկ ավելացավ փոքր և 

ապաբնակեցված գյուղական բնակավայրերի թիվը: Հետխորհրդային 

տարիներին այդ բնակավայրերը գրեթե մնացին դատարկ, չբնակեցվեցին 

ադրբեջանից բռնագաղթվածներով: Դրա հետևանքն այն էր, որ 

բռնագաղթվածները գերազանցապես քաղաքաբնակներ էին և չէին 

հարմարվում տեղի  բնական և սոցիալ-տնտեսական պայմաններին: 

Ընդհանուր առմամբ այս և ընդհանրապես լեռնային տարածքների 

մեծ մասը հնարավորություններ ունի ռեկրեացիայի, զբոսաշրջության 

տարբեր ձևերի զարգացման: Այդպիսի պայմաններ առկա են Աշոցքի և 

Սիսիանի սարահարթերում, «Դիլիջան» և «Արևիկ» ազգային պարկերի 

տարածքներում և այլուր: 

Մեր հանրապետության զարգացման շահերը արդի պայմաններում 

պահանջում են ոչ թե վերացնել փոքր, սակավամարդ բնակավայրերը, 

այլ աշխատել դրանք դարձնել բազմամարդ և խոշոր: 

Ի տարբերություն շատ երկրների՝ Հայաստանում տիրապետող է 

գյուղական բնակավայրերի ֆունկցիոնալ տիպերի միատարրություն: 

Մեզ մոտ գյուղատնտեսական գործառույթը  բնորոշ է գրեթե բոլոր 

գյուղական բնակավայրերին: Գրեթե բացակայում են ոչ 

գյուղատնտեսական գործառույթներ ունեցող գյուղական բնակավայրերը 

(ձկնորսական, անտառտնտեսության և այլն), իսկ երկաթուղային 

կայարաններին, առողջարանին, անտառտնտեսությանը, թռչնաֆաբրի-

կային, գինու գործարանին և գազանաբուծական ֆերմային կից 

բնակավայրերի ճնշող մեծամասնությունն էլ ունի զրոյական 

բնակչություն: Այստեղ հատկանշական են միայն որոշ բնակավայրեր, 

որոնք կայուն են և ստացել են նոր անվանումներ՝ Գինեվետ, Ջրառատի 

թռչնաֆաբրիկա, Անի կայարան, Վահագնաձոր: Որոշ կից բնակավայրեր 

ձուլվել են. այդպիսիք են Արաքս երկաթգծի կայարանին կից ավանը 

Մյասնիկյանի մեջ, Նալբանդ երկաթգծի կայարանին կից ավանը 

Շիրակամուտի մեջ, Մխչյան երկաթգծի կայարանին կից ավանը 

Մխչյանի մեջ և այլն:  

1950-ական թվականներին Հայաստանի հարթավայրային և 

նախալեռնային չմշակված (բեդլենդներ-ղռեր) տարածքների յուրացման 

հետ ծնունդ են առել  մեծ թվով այգեգործական տնտեսություններ, որոնց 
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շուրջ ձևավորվել են կանոնակարգված հատակագծով ավաններ: Սրանց 

զգալի մասը զբաղվում էին նաև լեռնահանքային արդյունաբերությամբ:  

Այդպիսիք էին Արագածավանը, Քարակերտը, Արտենին, Մյասնիկյանը, 

Դալարիկը, Լուկաշինը, Խանջյանը և այլն: Շնորհիվ Հայաստանի 

լեռնային շրջաններից, ինչպես նաև Ջավախքից տեղափոխվածների՝ այս 

բնակավայրերը արագ խոշորանում են և դառնում մարդաշատ: Դրանց 

թիվը 71 է: 

Վերակառուցման ժամանակաշրջանում առաջացել է անհրաժեշ-

տություն վերականգնելու այն ամենը, ինչն իր վրա է կրում անցյալի 

տնտեսական պատմությունը: Դա ապահովելու է լեռնային շրջանների 

հասարակության գործունեության ավանդական ձևերի պահպանումը, 

վերականգնումը, որն իր տարբեր կողմերով վեր է հանում հայ ժողովրդի 

մշակույթի ավանդույթի բազմաթիվ տարրեր: 

Լեռնային տարածքների նպատակահարմար և արդյունավետ 

բնակեցումը ունի տնտեսական կարևոր նշանակություն: Բնակեցման 

արդյունավետությունը հարթավայրային շրջաններում լուծվում է 

անհամեմատ հեշտ, քան նախալեռնային և լեռնային շրջաններում: 

Լեռնային, հատկապես խիտ բնակեցված երկրներում, ինչպիսին 

Հայաստանի Հանրապետությունն է, բարձրադիր շրջանների լիարժեք 

բնակեցումը ձեռք է բերում կենսական նշանակություն: Պատահական չէ, 

որ աստիճանաբար մեծ ուշադրություն է դարձվում այդ խնդրի լուծմանը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում արդյունաբերության բազմա-

կողմանի զարգացման հետևանքով փոխվել են բնաաշխարհագրական ոչ 

միանման պայմաններ ունեցող տարածքների օգտագործման 

հնարավորությունները: 

Ժամանակակից ջրաշինարարական աշխատանքների բարձր 

մակարդակը  թույլ է տալիս ընդգրկելու նախկինում ջրասակավության 

հետևանքով գյուղատնտեսական մշակումից դուրս մնացած հողա-

տեսքերը, որոնք օգտագործվում էին ոչխարաբուծության համար 

ձմեռային շրջանում որպես արոտավայրեր, իսկ այժմ կարող են 

զբաղեցվել գյուղատնտեսական արժեքավոր մշակաբույսերի 

մշակության համար: Դրա վառ ապացույցն է Արարատյան դաշտը 

եզրավորող սարավանդները և նախալեռնային շրջանները: 

Ուսումնասիրության արդյունքում նկատվել է նաև հակառակը, որ 

լեռնային տարածքների հողատեսքերը հարթավայրային շրջաններում 

աշխատատար բուսաբուծության զարգացման շնորհիվ դարձել են 

անմշակ: Մյուս կողմից հարթավայրային շրջանների գյուղատնտե-
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սության մեքենայացումը լրացուցիչ խթան հանդիսացավ լեռնային 

գյուղական բնակավայրերի փոքր գյուղերի նվազեցմանը:  

Նախկինում, երբ ամբողջ աշխատանքը կատարվում էր ձեռքի և 

կենդանի քաշող ուժերով, գյուղացու համար գրեթե տարբերություն 

չկար՝ նա ապրում է լեռնային, թե հարթավայրային շրջանում: Սակայն  

գյուղատնտեսական աշխատանքների մեխանիզացման, մեքենայացման 

և էլեկտրիֆիկացման հետևանքով լեռնային և հարթավայրային գյուղերի 

միջև մեծանում է տարբերությունը, ու համապատասխան միջոցա-

ռումներ չկիրառելու հետևանքով այն աստիճանաբար ավելի է 

խորանում և կազմում նոր որակ: 

Այս խորացման հետևանքով բնակչության արտահոսքը ավելի է 

լինում լեռնային գյուղերից, քան հարթավայրերից: Բնակչության 

արտահոսքը լեռնային գյուղերից կատարվում է երկու պատճառով՝ 

միգրացիա (աշխատանք կատարելու մյուս, մոտակա շրջաններում) և 

աշխարհագրական (բնակության վայրը փոխելու): 

Խորհրդայնացման սկզբից արտահոսքի ավելացումը  նպաստել է 

տնայնագործության վերացմանը: Ձմռան ամիսներին լեռնեցին 

զբաղվում էր տնայնագործությամբ: Թեթև արդյունաբերության 

զարգացումը խոչընդոտեց լեռնային գյուղացու տնայնագործական 

իրերի վաճառքին, որը նպաստեց լեռնային շրջաններից դեպի 

արդյունաբերական կենտրոններ միգրացիայի ավելացմանը: Ինչպես 

մյուս հանրապետություններում, այնպես էլ Խորհրդային Հայաստանում 

1920-ական թվականների վերջերին և 1930-ականների սկզբներից 

սկսվեց կոլեկտիվ տնտեսությունների ստեղծումը: Աշխատանքների 

մեքենայացումը պայմաններ ստեղծեցին գյուղերում ազատ ձեռքերի 

ավելանալուն, որն իր հերթին նպաստեց բնակչության միգրացիայի 

ավելացմանը: 

Լեռնային գյուղերից բնակչության միգրացիայի ավելացման վրա 

մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև հարկային քաղաքականությունը՝ 

հողատարածության հաշվով: Այստեղ հաշվի չէին առնում այն պայմանը, 

որ լեռնային հողատեսքերը որակական տեսակետից համեմատաբար 

վատորակ են և սակավաբեր: 

Այս ամենի հետ պետք է անդրադառնալ նաև լեռնային գյուղերի 

սոցիալ-տնտեսական հարցերին, որոնք այն ժամանակներից սկսած 

մինչև այսօր հանդիսաում էին տնտեսաաշխարհագրական կարևոր ու 

դժվարին պրոբլեմներից մեկը: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, 

որ այսօր ևս անբավարար է լեռնային գյուղերի նյութական բազան: 
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Գյուղական բնակավայրերի մեծ մասում չկան նախադպրոցական 

հիմնարկներ, կուլտուր-կենցաղային, առևտրային,  արտադրական 

հիմնարկներ և այլ սպասարկման կառույցներ: Նոր ստեղծված 

ընտանիքները բավարարված չեն բնակարաններով:  

Խորհրդային իշխանության տարիներին զգալի աշխատանքներ են 

կատարվել գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական պայման-

ները բարելավելու ուղղությամբ: Քանի որ աշխատանքները լայն ծավալ 

են ընդգրկել հարթավայրային գյուղերում, քան լեռնային գյուղերում, այդ 

իսկ պատճառով նրանց միջև եղած տարբերությունը ոչ միայն չի 

մեղմացել, այլ ավելի է խորացել: 

Եզրակացություն: Այսպիսով, կապված ֆիզիկաաշխարհագրական 

պայմանների և արտադրության մասնագիտացման փոխպայմանա-

վորվածության հետ՝ պարզաբանվեցին գյուղական բնակավայրերի 

բնակչության նվազեցման պատճառները, և առաջարկվում է 

ներքոհիշյալ պայմանները լեռնային բնակավայրերի կայունացման 

համար. 

 Հարթավայրային շրջանների բարենպաստ բնակլիմայական 

պայմաններում գտնվող  անմշակ վատորակ հողերի յուրացումը 

հիմք հանդիսացավ լեռնային շրջանների գյուղական 

բնակավայրերի զգալի դատարկմանն ու նվազեցմանը: 

 Փոքր և մանր գյուղական բնակավայրերում սպասարկման 

ենթակառուցվածքների զարգացումը, պայմանավորված պետական 

բյուջեի ֆինանսական սղության հետ, դառնում է անշահավետ 

(դպրոցաշինություն, առողջապահություն և այլն): 

 Հողերի մշակման նկատմամբ տարվող ոչ ճիշտ տնտեսական 

քաղաքականությունը հիմք հանդիսացավ լեռնային շրջանների 

հողատեսքերի շրջանառությունից դուրս մնալուն: 

 Հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի արդյունքում դատարկվեցին 

լեռնային ադրբեջանաբնակ բնակավայրերը, որոնք չբնակեցվեցին  

փախստականներով, քանի որ նրանք մասնագիտական առումով 

ծառայողներ էին և գերազանցապես քաղաքաբնակ:  

Առաջարկություն: 

 Վերականգնել լեռնային բնակավայրերի բնակչության 

արհեստները և տնայնագործությունը, 

 խթանել սպասարկման ենթակառուցվածքների՝ ճանապարհաշի-

նություն, դպրոցաշինություն, ազատ ժամանակի կազմակերպման 

զարգացումը, 
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 ստեղծել գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման  

արտադրություններ (կաթնամթերքի, մսամթերքի և այլն), 

 կազմակերպել ուտելու բանջարների, վայրի պտուղների վաճառքի 

կետեր բնակավայրերում և ճանապարհների եզրերին, 

 ստեղծել ճամբարներ և  կազմակերպել ձմեռային սպորտաձևերի 

միջոցառումներ,  

 ստեղծել տարիքային բոլոր խմբերի համար հանգստի 

հնարավորություն՝ առողջարարական օբյեկտների, սառնորակ, 

հանքային, բուժիչ ջրերի շուրջ, 

 զարգացնել էկոզբոսաշրջությունը՝ հիմք ընդունելով մեր 

հանրապետության լեռնային տարածքների  բուսական և 

կենդանական աշխարհի առանձնահատկությունները, բնական 

հուշարձանները, 

 զարգացնել ագրոզբոսաշրջությունը՝ հիմք ընդունելով լեռնային 

գյուղական բնակավայրերի առկա և մոռացված մասնագիտացման 

հնարավորությունները և խոհանոցը: 
 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СПЕЦАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И 

ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРНЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ В РА 

Григорян В. В. 
 

В работе исследованы процессы передвижения населения горных 

поселений в РА, связанные со специализацией и изменениям в сельском 

хозяйстве в течение десятилетий. Это правило к сокращению количества 

жителей в горных поселениях, а в нектоторых случаях и к их 

исчезнованию. 

Был проведен анализ взаимозависимости количества жителей со 

спецализацией в сельском хозйстве, что может получить основой для 

стабилизации количества  населения в горных поселениях  РА. 

Ключевые слова: горные поселения, специализация в сельском 

хозяйстве, количество населения, переселение, миграция населения, 

ситуация в поселениях. 
 

THE CONDITIONALITY OF MOUNTAIN RURAL SETTLEMENTS AND 

THE SPECIALIZATION OF THE ECONOMY 

Grigoryan V. V. 
 

The paper examines the processes of population movement in 

mountainous rural settlements of the Republic of Armenia, caused by decades 
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of changes in the specialization of agriculture. This stimulated a decline in the 

population of rural localities, and sometimes settlement. 

An attempt was made to analyze the relationship between the movement 

of the population of mountain settlements and the specialization of agriculture 

in them, which can become the basis for the stabilization of settlements. 

Keywords: mountain settlement,  specialization of agriculture, 

settlement, population indicator, migration of the population, settlement 

status. 
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