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Հողերի առավելագույնս օգտագործման և գյուղատնտեսության 

վարման արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից 

կարևորվում են չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության 

հողատեսքերի, մասնավորապես վարելահողերի հայտնաբերումը և 

հաշվառումը:  Արբանյակների միջոցով կարելի է ստանալ հողատեսքերի 

վերաբերյալ արժեքավոր տեղեկատվություն: 

Բանալի բառեր. հողերի մոնիթորինգ, հայտնաբերում, հեռահար 

զոնդավորում, չօգտագործվող վարելահող, հաշվառումֈ 
 

Հայաստանի հողային պաշարների արդյունավետ օգտագործումն  

ու պահպանումը պայմանավորված են տարբեր միջոցառումների 

համալիր և հետևողական իրականացմամբ: Հողային պաշարների 

համակողմանի ուսումնասիրությունը թույլ կտա ժամանակակից 

հողօգտագործման պայմաններում հողային հարաբերությունների 

կարգավորման և կառավարման համակարգում ցուցաբերել նոր 

մոտեցումներ: 

Ներկայումս հողերի օգտագործման և գյուղատնտեսության 

վարման արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից 

կարևորվում են գյուղատնտեսական նշանակության չօգտագործվող 

հողատեսքերի, մասնավորապես վարելահողերի հայտնաբերումը և 

հաշվառումը: 

Գրականության ակնարկ: Գյուղատնտեսությունը հեռահար 

զոնդավորման տվյալների օգտագործման համար առավել 

հեռանկարային ոլորտներից էֈ Գյուղատնտեսության կայուն 
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զարգացման համաշխարհային ընդհանուր սկզբունքը պարենային 

անվտանգության պահպանումն է, որից էլ բխում են ընդհանուր 

խնդիրները՝ հողերի վիճակի, ժամանակի մեջ դրանց 

փոփոխությունների վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվության 

ստացում, այդ փոփոխությունների զարգացման կանխատեսում և 

պարենային աղետը կանխելու համար միջոցառումների մշակում: 

Օտարերկրյա գիտական շատ հետազոտողներ մեծ ուշադրություն 

են դարձրել հեռահար զոնդավորման ուսումնասիրություններին, նոր 

մեթոդների մշակմանը, հնարավորությունների մեծացմանը և մի շարք 

խնդիրներիֈ Հեռահար զոնդավորմամբ խնդիրների լուծման տարբեր 

մեթոդներին նվիրված են Ս. Ն. Գայլերի, Դ. Ա. Շապովալովի, Ա. Ն. 

Լիմոնովի, Ա. Վ. Սևոստյանովի, Ա. Ա. Վարլամովի, Ս. Ա. Գալչենկոյի և 

այլոց աշխատանքներըֈ 

Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման խնդիրների վերլուծումը 

տարբեր երկրներում և հեռահար զոնդավորման (ՀԶ) տվյալների 

կիրառումը դրանց լուծման համար: 

ՌԴ-ում գյուղատնտեսական տարածքների կայուն զարգացման 

խնդիրները. 

 ցանքատարածությունների գնահատում, 

 գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և վարելահողերի ցանքատա-

րածությունների վիճակի մոնիթորինգ, 

 դաշտային աշխատանքների ընթացքի վերահսկողության 

իրականացում, 

 բերքատվության գնահատման համար տվյալների տրամադրում: 

ՀԶ-ի օգտագործվող տվյալները. 

 մոնիտորինգային նկարահանումներ (22 մ) UK-DMC-2, Deimos-1, 

Nigeriasat-X, 

 ցանքերի համար անբարենպաստ երեւույթների բարձր ճշտության 

նկարահանումներ(6.5 մ), 

 գերբարձր ճշտության նկարահանում (0,5 մ)՝ WorldView1,2, 

GeoEye-1ֈ 

ԵՄ երկրներում գյուղատնտեսական տարածքների կայուն 

զարգացման խնդիրները. 

 երկրաչափություն /GIS- իրավահարաբերություններ, 

 թեմատիկ մեկնաբանում/ հողերի և բերքատվության ղեկավարում, 

 VRT( պարարտանյութերի ներդրում), 

 լանդշաֆտի տարրերի կառավարում, 
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 էրոզիայի կանխարգելման կառավարումֈ 

ՀԶ-ի օգտագործվող տվյալները. 

 բարձր ճշտության արբանյակային տվյալներ (VHR) (IKONOS2, 

GEOEYE-1, QUICKBIRD, WorldView II), 

 բերքի կանխատեսման համար և այլ նպատակների համար 

AVHRR, SPOT բարձր և ցածր ճշտության տվյալներ, 

 ագրոօդերևութաբանական տվյալներ MARS-ից [4]ֈ 

Նյութը և մեթոդները: Դասակարգման կիրառվող եղանակները 

թույլ են տալիս օբյեկտները դասակարգել՝ 

 ըստ բնորոշ չափորոշիչների, 

 ըստ հատկանիշների արժեքների և նկարագրություններիֈ 

Արբանյակային դիտարկումների տվյալներով հողային ծածկույթի 

տեսակները, որպես կանոն, տարբերակվում են ըստ օբյեկտների 

սպեկտրային պայծառության կամ դրանց հիման վրա ստացված 

տարբեր ածանցյալ հատկանիշների: Առավել հաճախ օգտագործվող 

վիճակագրական մոտեցման համաձայն՝ հատկանիշների արժեքներն 

ունեն նորմալ բաշխվածություն: Յուրաքանչյուր -րդ դասի բնութագիրը 

ներառում է  վեկտորի միջին ցուցանիշների և -ի կովարիացիոն 

(հավանականությունների տեսությունում և մաթեմատիկական 

վիճակագրությունում երկու պատահական մեծությունների գծային 

կախվածության չափ) մատրիցների բաղադրիչներֈ 

Տեղային դասակարգման ալգորիթմի հիմքում այն մոտեցումն է, որն 

առաջին փուլում ենթադրում է դիտարկվող տարածքի բնութագրերի 

տարածական բաշխումֈ Նկար 1-ում ներկայացված է ալգորիթմի 

գծապատկերը, որը կազմվել է Ս. Ա. Բարտալյովի և մի խումբ 

գիտնականների կողմից [1]: 

Ընտրություն ձևավորելու համար աղբյուր են ծառայում թեմատիկ 

քարտեզները, վերգետնյա հետազոտությունների տվյալները, 

արբանյակային պատկերների տեսողական վերարտադրման 

արդյունքները, ինչպես նաև փորձագիտական գիտելիքները:  
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Նկ.1: LAGMA տեղային դասակարգման ալգորիթմի բլոկ-սխեման [1]: 

 

Արդյունքները և վերլուծությունը: Հեռահար զոնդավորման MODIS 

(Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer-միջին թույլտվության 

սկանավորող սպեկտրառադիոմետր) տվյալները հնարավոր է 

արդյունավետ օգտագործել միայն զարգացած եղանակների կիրառմամբ 

և նախնական մշակմամբֈ Վերջինս թույլ է տալիս նվազեցնել տվյալների 

ծավալը և բարձրացնել տեղեկատվության որակըֈ Մոնիթորինգի 

անցկացման համար ընտրվել են կարմիր և ենթակարմիրին (ԵԿ) մոտ 

(գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բնական բուսականության 

տարբերակման համար), ինչպես նաև կապույտ և միջին ենթակարմիր 

(ամպերի և ձյունածածկույթի հայտնաբերման համար) ալիքներում 

սպեկտրային պայծառության գործակցի (ՍՊԳ) որոշման տվյալներֈ  

Ուղղահայաց վեգետացիոն գործակիցը (ՈւՎԳ) հաշվարկվում է 

որպես սպեկտրալ պայծառության գործակցի (ՍՊԳ) որոշման 

տիրույթում, այն է՝ կարմիր (R1, 620-670 նմ) և ԵԿ-ին մոտ (R2, 841-876 նմ) 

միջակայքերում տվյալ կետից մինչև հողի գիծն ընկած հեռավորությունֈ 

Հողի գծի արտահայտությունը ստացվել է փորձնականորեն՝ ըստ բաց 

հողի սպեկտրային արտացոլման տարբեր մակարդակի պայծառության. 

                                    :                                           (1) 
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Այսպիսով՝ ուղղահայաց վեգետացիոն գործակիցը հաշվարկվում է 

հետևյալ կերպ. 

                               ֈ                               (2) 

Արբանյակային տվյալների նախնական մշակումը թույլ է տալիս 

հետագա վերլուծության համար ստանալ լրացուցիչ տեղեկատվությունֈ 

Տվյալների մշակման առաջին փուլում կատարվում է պիկսելների 

առանձնացումֈ Երկրորդ փուլում հայտնաբերվում են ամպամած և 

ձյունածածկ հատվածներըֈ 

Ամպամածության և ձյան հայտնաբերման համար կիրառվում են 

կապույտ (R3, 459-479 նմ) և միջին ԵԿ (R6, 1628-1652 նմ) ալիքներում 

սպեկտրային պայծառության գործակցի որոշման տվյալները: 

Մակերևույթի դասակարգման համար հիմք են ընդունվում կապույտ 

ալիքում որոշվող սպեկտրային պայծառության (R3) և ձյան 

տարբերության նորմավորված (NDSI) գործակիցները. 

                                         ,                                                            (3) 

որտեղ R3 և R6-ը կապույտ (459-479 նմ) և միջին ԵԿ (1628-1652 նմ) 

ալիքներում սպեկտրային պայծառության գործակցի չափումներն են [3]: 

Ըստ R3-ի և NDSI-ի արժեքների՝ ամպամած և ձյունածածկ 

հատվածները հայտնաբերվում են հետևյալ կերպ. 

 ձյուն՝ R3 > 0,05,   NDSI > 0,1, 

 ամպամածություն՝ R3 > 0,05,   -0,2 < NDSI < 0,1, 

 կիսաամպամածություն՝ R3 > 0,05,   -0,35 < NDSI < -0,2, 

 մաքուր մակերես՝ մյուս բոլոր արժեքների դեպքումֈ 

Օգտագործվող վարելահողերը, որպես կանոն, հնարավոր չէ 

ստույգ որոշել մեկանգամյա արբանյակային տվյալների կամ նույնիսկ 

մեկ սեզոնի ընթացքում կատարված կանոնավոր դիտարկումների 

հիման վրաֈ Հիմնվելով միայն սպեկտրային պայծառության գործակցի 

սեզոնային դինամիկայի վերլուծության վրա, դիտարկումներով և 

վարելահողերի ընթացիկ վիճակով պայմանավորված՝ օգտագործվող 

վարելահողերի տարածքները հաճախ կարող են սխալմամբ վերագրվել 

բաց հողերի կամ մարգագետինների (տափաստանային) դասինֈ 

Ս. Ա. Բարտալյովի և մի խումբ գիտնականների կողմից 

առաջարկվել է ուղղահայաց վեգետացիոն գործակցի արժեքները 

ներկայացնել ըստ վարելահողերի և բնական բուսականության (նկ. 2): 

Մշակաբույսերի ուղղահայաց վեգետացիոն գործակցի արժեքների 

բնորոշ առանձնահատկությունները թույլ են տալիս մշակել 

օգտագործվող վարելահողերի որոշման եղանակ [1]: Այսպես՝ 
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գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ամենամյա զարգացումն սկսվում է 

բնական  բուսականությունից ավելի ուշ: Ինտենսիվորեն զարգանալով՝ 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերը ձեռք են բերում ուղղահայաց 

վեգետացիոն գործակցի ավելի բարձր արժեքներ, իսկ բերքահավաքի 

արդյունքում (բնական բուսականությունից ավելի վաղ) այդ  արժեքները 

զրոյանում են [2]: 

 
Նկ. 2: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բնական բուսականության 

տարբերակումն ըստ  ուղղահայաց վեգետացիոն գործակցի արժեքների [1]: 

 

Ներկայացված մեթոդի համաձայն՝ չօգտագործվող վարելահողերը 

հայտնաբերվում են տարածությունում բազմամյա ուղղահայաց 

վեգետացիոն գործակցի արժեքների գումարների համեմատությամբֈ 

Գարնանը ուղղահայաց վեգետացիոն գործակցի ավելի բարձր 

արժեքներ են գրանցվում բնական բուսականության հատվածներում, 

քան վարելահողերում: 

Հեռահար զոնդավորման տեխնոլոգիաները, մասնավորապես 

դրոնները կարող են արդյունավետ կիրառվել նաև գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի վրա թունաքիմիկատների՝ հերբիցիդների, 

պեստիցիդների և ֆունգիցիդների, ինչպես նաև հանքային 

պարարտանյութերի ազդեցության մոնիտորինգ և վերլուծություն 

իրականացնելու համարֈ 

Նկար 3-ում նկարահանման սպեկտրում տարբեր ալիքների 

կիրառմամբ ստացված գունային անջատումով ակնհայտ երևում է 

բուսականության կանաչ զանգվածի կապը գունանջատման հետֈ 
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Նկ. 3: Սպեկտրում տեսանելի և անտեսանելի ալիքների համադրմամբ 

ստացված քարտեզ՝ նշված հատվածների իրական պատկերներով [4]: 

 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերը թունաքիմիկատների 

(հերբիցիդներ, պեստիցիդներ և ֆունգիցիդներ) և հանքային 

պարարտանյութերի ազդեցության տակ, կախված դրանց քանակական և 

որակական հատկանիշներից, տալիս են զգալի փոփոխություններ 

(դրական կամ բացասական) կանաչ զանգվածի վրաֈ Միջամտումների 

հանդեպ մոնիտորինգ և վերլուծություն իրականացնելու նպատակով 

առաջարկում եմ կիրառել սպեկտրալ 3-րդ (զգայուն է քլորոֆիլի ուժեղ 

կլանման գոտիների նկատմամբ՝ հողի և բուսականության 

տարբերակման համար, զգայուն է հողերի մեծ մասի համար՝ բարձր 

անդրադաձման գոտիտների նկատմամբ, կարող է օգտագործվել ձյան 

ծածկույթի սահմանազատման համար), 4-րդ (տարբերակում է 

բուսական բազմազանությունը. կարող է օգտագործվել ջրային 

օբյեկտների սահմանազատման և չոր ու խոնավ հողի բաժանման 

համար) և 5-րդ (զգայուն է տերևների հյուսվածքներում ջրի 

պարունակության փոփոխության նկատմամբ, զգայուն է 

բուսականության և հողի խոնավության տատանումների նկատմամբ, 
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օգտակար է բույսերի էներգիայի որոշման համար. հատկապես զգայուն 

է ժայռերի մեջ եռավալենտ երկաթի առկայության կամ բացակայության 

նկատմամբ (անդրադաձման ունակությունը աճում է եռավալենտ 

երկաթի քանակի ավելացման ժամանակ), տարբերակում է սառույցը և 

ձյունը (բաց երանգով) ամպերից (մուգ երանգով)), ալիքները և դրանց 

համադրումները [4]ֈ  

Թունաքիմիկատներ և հանքային պարարտանյութեր կիրառելիս 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կանաչ զանգվածի վրա դրանց 

ազդեցությունը և հետևանքները ակնառու են լինում կարճ 

ժամանակահատվածում և վերը նշված ալիքների ու դրանց 

համադրումները կիրառելիս: Կատարելով ինտենսիվ նկարահանումներ՝ 

կարելի է սեղմ ժամկետներում ստանալ ներկա իրողության օբյեկտիվ 

պատկերըֈ Վերը նշված մեթոդի կիրառման դեպքում տնտեսվարողը 

կարող է իրականացնել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վրա 

թունաքիմիկատների՝ հերբիցիդների, պեստիցիդների և ֆունգիցիդների, 

ինչպես նաև հանքային պարարտանյութերի ազդեցության առավել 

ճշգրիտ մոնիտորինգ և վերլուծությունֈ 

Եզրակացություն: Ներկայումս գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերի վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության բացակայության 

հետևանքով խնդիրներ են առաջանում ինչպես օբյեկտիվ 

պատճառներով չօգտագործվող կամ ոչ նպատակային օգտագործվող 

հողերի՝ գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ ներառումը խթանող 

մեթոդներ մշակելիս և ներդնելիս, այնպես էլ շահագրգիռ կողմերին 

հողատարածքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

տրամադրելիս:  

Ներկայացված մեթոդի կիրառումը թույլ կտա ոչ միայն 

հայտնաբերել չօգտագործվող վարելահողերը, այլև ստանալ 

մշակաբույսերի, ջրային ռեսուրսների, անտառների վիճակի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն, ինչպես նաև լուծել մի շարք խնդիրներֈ 

Չօգտագործվող վարելահողերի հայտնաբերման և հաշվառման 

նպատակով հեռահար զոնդավորման եղանակով հողերի մոնիթորինգը 

կարող է նպաստել շրջանառության մեջ այդ հողերի ներգրավմանը, 

հողի շուկայի զարգացմանը և համայնքի հողօգտագործման 

արդյունավետության բարձրացմանըֈ  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ 

И УЧЕТА НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ МЕТОДОМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Мартиросян А. А. 

 

Процессы выявления и учета неиспользуемых сельскохозяйствен-

ных угодий, в частности, пахотных земель, имеют важное значение в деле 

повышения степени максимального использования земель и 

эффективного ведения сельского хозяйства. С помощью спутников можно 

получить ценную информацию о землях. 

Ключевые слова: мониторинг земель, обнаружение, дистанционное 

зондирование, неиспользуемая пахотная земля, учет. 

 

THE IMPLEMENTATION OF THE MONITORING OF LANDS BY THE 

METHOD OF REMOTE SENSING FOR RECOGNITION AND 

REGISTRATION OF UNUSABLE ARABLE LANDS 

Martirosyan H. H. 

  

The processes of recognition and registration of unusable agricultural 

lands and especially unusable arable lands have a very important meaning for 

the improvement of effectiveness of land use and agricultural management. 

With the help of satellites, you can get valuable information about the lands. 
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