
1 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
 

2 0 2 1  №  2 

 

 

ՊՐԱԿ Ա 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ, ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 
 

 

Գյումրի  2021 

 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. НАЛБАНДЯНА 

MINISTRY  OF  EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND SPORT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS 
 

2 0 2 1  №  2 
 

Выпуск A 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 

ЭКОНОМИКА И ГЕОГРАФИЯ 

 

Issue A 
MATHEMATICS,  NATURAL AND ENGINEERING SCIENCES, ECONOMICS AND 

GEOGRAPHY 

 
 

 

 
 

 
 

Гюмри   2021   Gyumri 



3 

 

«Գիտական տեղեկագիր»-ը հիմնադրվել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտի գիտական խորհրդի կողմից (10.10.2011): 
“Ученые записки” основан решением ученого совета Гюмрийского 

государственного педагогического института им. М. Налбандяна (10.10.2011). 
“Scientific Proceedings” founded by the Academic Council Decision of Gyumri State 

Pedagogical Institute after M. Nalbandyan (10.10.2011). 
ISSN 2738-2559 

DOI 10.54151/27382559 

Գլխավոր խմբագիր՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

Սարգսյան Ս. Հ. 
 

Խմբագրական խորհուրդ՝ Ալեքսանյան Ս. Ս. (կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր), 

Բաղրամյան Ա. Խ. (երկր.-հանք. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր), Դրմեյան Հ. Ռ. (տեխ. գիտ. 

դոկտոր, պրոֆեսոր), Մարգարյան Լ. Մ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, 

պատասխանատու քարտուղար), Մարտիրոսյան Լ. Մ.  (աշխ. գիտ. թեկն., դոցենտ), 

Սարգսյան Ա. Հ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, գլխավոր խմբագրի տեղակալ), 

Սերոբյան Ե. Ս.  (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ),  Սողոյան Ս. Ս. (մանկ. գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր): 

 

Главный редактор: Член-корреспондент НАН РА, доктор физ.-мат. наук, профессор 

Саркисян С. О. 

 

Редакционная коллегия: Алексанян С. С. (доктор биол. наук, профессор), Баг-
рамян А. Х. (доктор геол.-минерал. наук, профессор), Дрмеян Г. Р. (доктор техн. наук, 

профессор), Маргарян Л. М. (кандидат физ.-мат. наук, доцент, ответственный секретарь), 

Мартиросян Л. М. (кандидат геогр. наук, доцент), Саргсян А. А. (кандидат физ.-мат. 

наук, доцент, зам. главного редактора), Серобян Е. С. (кандидат физ.-мат. наук, доцент), 

Согоян С. С. (доктор пед. наук, профессор). 

 

Editor-in-chief: Corresponding member of NAS RA, Doctor of Physico-Mathematical 

Sciences, professor Sargsyan S. H. 

 

Editorial Board: Aleksanyan S. S. (Doctor of Biological Sciences, professor), Baghram-
yan A. Kh. (Doctor of Geologo-Mineralogical Sciences, professor), Drmeyan H. R. (Doctor of 

Engineering Sciences, professor), Margaryan L. M. (Candidate of Physico-Mathematical 

Sciences, associate professor, executive secretary), Martirosyan L. M. (Candidate of 

Geographical Sciences, associate professor), Sargsyan A. H. (Candidate of Physico-

Mathematical Sciences, associate professor, associate editor), Serobyan E. S. (Candidate of 

Physico-Mathematical Sciences, associate professor), Soghoyan S. S. (Doctor of Pedagogical 

Sciences, professor). 
 

Խմբագրության հասցե՝ 3126, Հայաստանի Հանրապետություն, 

ք. Գյումրի, Պարույր Սևակ 4 

Адрес редакции: 3126, Республика Армения, г. Гюмри, Паруйр Севак 4 

Address: 3126, Republic of Armenia, Gyumri, 4 Paruyr Sevak  

Հեռ./Тел./Tel.  374 312 2-71-99, 374 312 6-64-80 

Էլ. փոստ/Эл. почта/E-mail shsu.science@gmail.com 

©ՇՊՀ, 2021          

                                                                  

mailto:shsu.science@g


4 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱ 
 

Սարգսյան Ս. Հ., Խաչատրյան Մ. Վ.  

Շրջանային կորությամբ կաշկանդված պտույտներով միկրոպոլյար ձողի 

ջերմաառաձգական ստատիկ դեֆորմացիայի մաթեմատիկական մոդելը և 

վերջավոր տարրերի մեթոդը ............................................................................................ 10 

Սարգսյան Լ. Ս. 

Գրադիենտ առաձգականության տեսությամբ բարակ ձողերի ծռման 

դեֆորմացիայի ուսումնասիրման վարիացիոն մոտեցումը ....................................... 24 

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մամիկոնյան Բ. Մ., Մամիկոնյան Խ. Բ.  

Սինուսոիդային ազդանշանների փուլային շեղման անկյան չափման սխալանքի 

հետազոտումը ................................................................................................................. .... 32 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Ղազարյան Հ. Ս., Դավեյան Ս. Հ., Մեջլումյան Դ. Վ. 

Արարատյան հարթավայրի ոռոգելի հողատարածքներում խոնավության 

փոփոխման գործընթացի ուսումնասիրումը և կարգավորման ուղիները .............. 40 

Բեկետովսկի Դ. Ա., Հայրապետյան Ա. Մ., Մամաջանյան Ս. Ա., Թումանյան Կ.Գ. 

Հայկական լեռնաշխարհի արևելյան հայաբնակ տարածաշրջանների 

արդյունաբերական այգեգործության որոշ տնտեսական բնութագրիչները 1806-

2018թթ. ..................................................................................................................... ............. 49 

Ֆիդանյան Լ. Ա., Գևորգյան Ռ. Վ.  

ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի վիճակագրական վերլուծությունն ինդեքսային 

մեթոդով ..................................................................................................................... ........... 58 

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Եղիազարյան Գ. Մ., Համբարձումյան Ա. Մ. 

Հազվագյուտ բուսատեսակների արդյունավետ կառավարման 

հիմնախնդիրները լեռնամարգագետնային գոտու օրինակով .................................. 66 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Մարտիրոսյան Լ. Մ., Սարգսյան Ռ. Ս., Աբրահամյան Վ. Մ., Սարգսյան Հ. Մ. 

Շիրակի երկրաբանական հուշարձանների ռեկրեացիոն-զբոսաշրջային 

գնահատումը (Շարայի լեռան օրինակով) ..................................................................... 74 

Վալեսյան Ա. Պ. 

Հագուստի բժշկաաշխարհագրական առանձնահատկությունները ......................... 82 



5 

 

Դավթյան Պ. Գ., Դավթյան Տ. Պ., Վարդանյան Ա. Հ. 

Զանգեզուրի տարածաշրջանում եղանակի խստության ցուցանիշով ձմեռային 

սեզոնի սուր դիսկոմֆորտայնության որոշումը և գնահատումը .............................. 94 

Նահապետյան Ա. Ա., Ալեքսանյան Ա. Վ. 

Վանանդեցու «Համատարած Աշխարհացույցը» և դրա պատմական դերը ............. 100 

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

Սարգսյան Ա. Հ.  

ՇՊՀ-ում ուսանողների վարկանիշավորումը որպես մարդկային ռեսուրսների 

որակի կառավարման մեխանիզմ ..................................................................... .............. 107 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

Սարգսյան Կ. Ս. 

Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները հետճգնաժամային 

փուլում ................................................................................................................................. 115 

Բուլանիկյան Վ. Ս., Հաջյան Կ. Ա. 

ՀՀ ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշների շարժընթացը և Կայուն 

զարգացման նպատակների համատեքստում կանխատեսվող միտումները ......... 123 

Ոսկանյան Գ. Վ. 

Թվային գյուղատնտեսության զարգացման խոչընդոտները ..................................... 133 



6 

 

О Г Л А В Л Е Н И Е   

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 
 

Саркисян С. О., Хачатрян М. В.  

Математическая модель термоупругости статической деформации 

микрополярного стержня с круговой осью по теории со стесненным вращением и 

метод конечных элементов ................................................................................................ 10 

Саркисян Л. С. 

Вариационный подход при изучении изгибной деформации тонких стержней по 

градиентной теории упругости ......................................................................................... 24 

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ -НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ  
 

Мамиконян Б. М., Мамиконян Х. Б.  

Исследование погрешности измерения угла фазового сдвига синусоидальных 

сигналов ................................................................................................................................ 32 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

Казарян А. С., Давеян С. Г., Меджлумян Д. В. 

Изучение процесса изменения влажности и способы его учета на орашаемых 

землях Араратской равнины .............................................................................................. 40 

Бекетовский Д. А., Айрапетян А. М., Мамаджанян С. А., Туманян К. Г. 

Некоторые экономические показатели промышленного садоводства в 

армянօнаселенных территориях Восточной Армении в 1806-2018 гг. ....................... 49 

Фиданян Л. А., Геворгян Р. В. 

Статистический анализ сферы сельского хозяйства РА индексным методом ........... 58 

КАРТОГРАФИЯ  
 

Егиазарян Г. М., Амбарцумян А. М. 

Проблемы эффективного управления редкими растениями на примере горно-

луговой зоны ....................................................................................................................... 66 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Мартиросян Л. М., Саргсян Р. С., Абраамян В. М., Саргсян Э. М. 

Рекреационная оценка геологических памятников Ширакской области (на 

примере горы Шара) ........................................................................................................... 74 

Валесян А. П.  

Медико-географические особенности одежды .............................................................. 82 

Давтян П. Г., Давтян Т. П., Варданян А. А. 

Определение и оценка острой дискомфортности зимнего сезона на основе 

показателей погодной строгости в Зангезурском регионе ............................................ 94 



7 

 

Нагапетян А. А., Алексанян А. В. 

ˮБольшая карта мираˮ (Аматарац Ашхарацуйц) Ванандского и ее историческая 

роль ........................................................................................................................................ 100 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
 

Саргсян А. А.  

Рейтинговая система студентов ШГУ как механизм управления качеством 

человеческих ресурсов .................................................................................. ..................... 107 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Саргсян К. С. 

Проблемы управления государственным долгом на посткризисном этапе ............... 115 

Буланикян В. С., Аджян К. А. 

Темп основных демографических показателей и прогнозируемые тенденции в 

контекст целей устойчивого развития Республики Армения ...................................... 123 

Восканян Г. В. 

Препятствия развитию цифрового сельского хозяйства ............................................... 133 



8 

 

C O N T E N T  

APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS 
 

Sargsyan S. H., Khachatryan M. V.  

Mathematical Model of Thermoelasticity of Static Deformation of  Micropolar Beam 

with a Circular Axis on the Theory with Constrained Rotation and the Finite Element 

Method .............................................................................................................................. ..... 10 

Sargsyan L. S. 

Variational Approach to the Study of Bending Deformation of Thin Beams according 

to the Gradient Theory of Elasticity .................................................................................... 24 

ENGINEERING SCIENCES-SCIENTIFIC INSTRUMENTATION 

 

Mamikonyan B. M., Mamikonyan Kh. B.  

Research of the Error of Measurement of the Angle of the Phase Shift of Sinusoidal 

Signals ............................................................................................................................... ..... 32 

AGRICULTURAL SCIENCES 

 

Ghazaryan H. S., Daveyan S. H., Mejlumyan D. V. 

Learning the Process of Changing Humidities and Professional Learning In the Ararat 

Valley ............................................................................................................................... ...... 40 

Beketovski D. A., Hayrapetyan A. M., Mamajanyan S. A., Tumanyan K. G. 

Some Economic Indicators of Industrial Gardening in Armenian-Populated Areas in 

the East of Armenian Highlands in 1806-2018 ................................................................... 49 

Fidanyan L. A., Gevorgyan R. V. 

Statistical Analysis of the RA Agricultural Sector by the Index Method .......................... 58 

CARTOGRAPHY  

 

Yeghiazaryan G. M., Hambardzumyan A. M. 

Problems of Effective Management of Rare Plants on the Example of a Mountain-

Meadow Zone ....................................................................................................................... 66 

GEOGRAPHICAL SCIENCES  

 

Martirosyan L. M., Sargsyan R. S., Abrahamyan V. M., Sargsyan H. M. 

Recreational Assessment of Geological Monuments of Shirak Region (on the Example 

of Mountain Shara) ............................................................................................................... 74 

Valesyan A. P. 

Medico-Geographical Peculiarities  of Clothing ................................................................. 82 



9 

 

Davtyan P. G., Davtyan T. P., Vardanyan A. H. 

Definition and Evaluation of Acute Discomfort of Winter Season Based on Weather 

Severity Index in Zangezur Region ..................................................................................... 94 

Nahapetyan A. A., Aleksanyan A. V. 

“Big Map of the World” of Gh. Vanandian and its Historical Role ................................... 100 

QUALITY MANAGEMENT 
 

Sargsyan A. H. 

The Rating System of Students in SUSh as a Mechanism for Managing the Human 

Resurces Quality .................................................................................................................... 107 

ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

Sargsyan K. S. 

Public Debt Management Issues in the Post-Crisis Phase .................................................. 115 

Bulanikyan V. S., Hajyan K. A. 

The Movement of the Main Demographic Indicators and the Forecasted Trends in the 

Context of Sustainable Development Goals of the Republic of Armenia .......................... 123 

Voskanyan G. V. 

Obstacles to Digital Agriculture Development ................................................................... 133 



10 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

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       

 

УДК 539.3                                                      ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 

DOI 10.54151/27382559-2021.2a-10 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМОУПРУГОСТИ СТАТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ МИКРОПОЛЯРНОГО СТЕРЖНЯ С КРУГОВОЙ ОСЬЮ 

ПО ТЕОРИИ СО СТЕСНЕННЫМ ВРАЩЕНИЕМ И МЕТОД КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

Саркисян С. О., Хачатрян М. В.  

 

В работе на основе ранее разработанной системы гипотез построена 

прикладная модель термоупругости микрополярных тонких стержней с 

круговой осью со стесненным вращением. Доказаны энергетические 

теоремы и установлен вариационный принцип типа Лагранжа. 

Для решения граничных задач прикладной модели термоупругости 

микрополярных тонких стержней с круговой осью со стесненным 

вращением, рассматриваются пути построения аналитических решений, а 

также разрабатывается вариант метода конечных элементов. 

На основе численных результатов и параметрического анализа задач 

устанавливается, что учет микрополярных свойств материала при 

остальных равных условиях повышает жесткость стержней по сравнению 

с классическим случаем. 

Ключевые слова: микрополярная термоупругость, стесненное 

вращение, тонкий стержень, круговая ось, прикладная модель, метод 

конечных элементов. 

 

Введение. В современных силовых конструкциях находят широкое 

применение упругие тонкие стержни с круговой осью. Построению 

прикладных моделей тонких стержней с круговой осью на основе 

классической теории упругости посвящено большое число работ [1]. В 

работе [2] изучена задача изгиба упругого стержня с круговой осью в 

постановке моментной теории упругости со стесненным вращением на 

основе гипотезы плоского сечения. 

    2 0 2 1  № 2 
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Термомеханика деформируемого твердого тела [3,4], как на основе 

классической теории упругости, так и на основе микрополярной теории 

упругости, получила широкое развитие в связи с применением новых 

материалов и технологий в современной технике. В связи с этим, возрос 

большой интерес к исследованиям проблем термоупругих процессов в 

прямолинейных и криволинейных тонких стержнях, пластинках и 

оболочках [5-8]. 

Следует отметить, что разработка и применение численных методов 

для решения сложных граничных задач прямолинейных и круговых 

тонких стержней, пластин и оболочек имеет весьма важное значение для 

приложений. В настоящее время в практике расчетов на прочность и 

жесткость выше приведенных тонкостенных элементов конструкций, как 

в постановке классической теории упругости и термоупругости, так и в 

постановке микрополярной теории упругости и термоупругости, находит 

широкое применение метод конечных элементов [9-13]. 

В данной работе на основе метода гипотез [14-16] (эти гипотезы 

характеризуют качественные стороны результата асимптотического 

метода интегрирования трехмерной или двумерной краевой задачи 

микрополярной теории упругости и термоупругости в тонких областях) 

построена прикладная (одномерная) модель микрополярной 

термоупругости тонкого стержня с круговой осью в квазистатической 

постановке; для этой модели установлен вариационный принцип типа 

Лагранжа (принцип возможных перемещений) и разработан вариант 

применения метода конечных элементов для решения граничных задач 

этой модели. Приведены результаты исследований одной характерной 

задачи для температурного изгиба микрополярных (со стесненным 

вращением) упругих тонких стержней с круговой осью. Сравнивается 

полученное решение с соответствующим решением классической модели. 

Устанавливается явление (повышенный уровень жесткости), которое 

вносит учет микрополярных свойств материала в его напряженно-

деформированное состояние.           

1. Вывод основной системы уравнений микрополярного 

термоупругого стержня с круговой осью со стесненным вращением. 

Рассмотрим пространственный круговой сектор (рис.1), имеющий 

постоянное поперечное сечение высотой 
2 1

2 h r r   и шириной b , 

настолько малой, что задача об изгибе этого тела  можем рассматривать 

как плоская (т.е., считая, что имеет место обобщенное плоское 
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напряженное состояние). Ось данного тела - дуга окружности радиуса 
0

r ; 

материал его- изотропный, микрополярно-упругий. 

 
Рис.1 

В срединной плоскости кругового сектора будем вводить полярную 

систему координат  ,r  : 
1 2 1

, 0r r r      , основные уравнения 

обобщенного плоского напряженного состояния микрополярной 

термоупругости со стесненным вращением будут [4]:  

Уравнения равновесия: 
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Соотношения термоупругости: 
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Уравнение стационарной теплопроводности: 
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Здесь 
11

 , 
22

 , 
12

 , 
21

 - силовые (обычные) напряжения; 
13

 , 
23

 - 

моментные напряжения;  
11

 , 
22

 ,
12

 , 
21

 - деформации; 
13

 , 
23

 - изгиб-

кручения; 
1 2
,V V -перемещения; 

3
 -свободный поворот; E ,  , 

 





12

E
, 

 , B - упругие постоянные микрополярного материала 
 2 1

E




 
 

  

, T -

функция температуры. 

Будем считать, что на лицевых линиях  
1 2

,r r r r   заданы внешние 

усилия и моменты: 

,на, ;,

,на,  ;,

223222121

123222121

rrmqq

rrmqq












               (5) 

а на крайних сечениях области  1
0,     могут иметь место 

граничные условия различных вариантов (свободный край, защемлений 

край, шарнирно опертый край), а для задачи теплопроводности будем 

считать, что заданы значения температурной функции на всех сторонах 

данной области. 

Отметим, что поставленную краевую задачу будем рассматривать как 

квазистатическую задачу микрополярной термоупругости со стесненным 

вращением. 

Плотность потенциальной энергии деформаций плоского 

напряженного состояния статической термоупругости микрополярного 

изотропного тела со стесненным вращением имеет вид:  

   

2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 1 222 2
1 22 1 2 1

E E E
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t  .               (6) 

Для построения прикладной модели микрополярного термоупругого 

тонкого стержня с круговой осью со стесненным вращением за основу 

будем принимать гипотезы, которые изложены в работах [14-16].  

Таким образом получим:  

    zuV 
1

,   wV 
2

,               (7) 

где  u  и  w – перемещения точек средней линии в направлениях по ее 

касательной и по нормали (т.е.  w – это прогиб стержня);   - угол 

поворота первоначально нормального элемента. 
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Для поворота точек срединной плоскости вокруг оси 

перпендикулярной к срединной плоскости получим: 
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.               (8) 

Для деформаций, изгибов – кручений будем иметь  
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Здесь 
11

 -представляет собой продольную относительную 

деформацию средней линии; 
11

 -изменение кривизны средней линии (от 

силовых напряжений); 12

~
 - сдвиговая деформация; 13

k - изменение 

кривизны средней линии (от моментных напряжений). 

Для напряжений и моментных напряжений получим следующие 

выражения: 
0 1

1 1 1 1
1 1 t

z E T      ,             (11) 

где 
0

1 1
1 1

    , 
1

1 1
1 1

   ;             (12) 

122112

~
2 Г  ;             (13) 

1 3 1 3
B k  ;             (14) 
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Будем вводить статически эквивалентные напряжения и моментные 

напряжения интегральных характеристик-усилия: N , 
1

Q , 
2

Q  и моменты: 

11
M , 

13
L , которые выражаются следующими формулами: 
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Теперь будем принимать за основу формулы для 
2 1

  ((17)), 
2 2

  ((15))  

и 23
 ((16)), удовлетворяя граничные условия (5); с учетом формулы (18), 

приходим к системе уравнений равновесия прикладной модели 

термоупругости микрополярного стержня с круговой осью со стесненным 

вращением.     

Уравнения равновесия: 
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Из соотношений (11), (13), (14) получим упругий закон между 

интегральными характеристиками и деформациями: 
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Присоединим и уравнениям равновесия (19), соотношениям 

упругости (20), также геометрические соотношения (10):  
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Уравнения равновесия (19), соотношения упругости (20) и 

геометрические соотношения (21) представляют собой основные 

уравнения прикладной модели термоупругой изгибной деформации 

микрополярных тонких стержней с круговой осью со стесненным 

вращением.  

К этой системе уравнений следует присоединить граничные условия 

(например, для граничного сечения 0 )ֈ 

а) когда заданы усилия и момент: 

0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 3 0 1 3
, , ,N Q Q L L

      
          ;             (22) 

б) когда граничное сечение жестко защемлено: 

0 0 0 3 0
0 , 0 , 0 , 0u w

   


   
     ;             (23) 

в) когда граничное сечение шарнирно оперто: 

0 0 1 1 0 1 3 0
0 , 0 , 0 , 0N w M L

      
    .             (24) 

Плотность потенциальной энергии деформации прикладной модели 

изгибной термоупругой деформации микрополярных стержней с 

круговой осью со стесненным вращением будет принимать вид: 
3

2 2 2 2

0 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1

3
t t

h
W h h B h k E T E T  

 
            .             (25) 

Для построенной модели изгибной деформации микполярной со 

стесненной вращений упругого тонкого стержня можно доказать все 

энергетические теоремы.   

Общий вид функционала полной потенциальной энергии 

деформации (потенциальная энергия деформации стержня плюс 

потенциал внешних усилий) при прикладном плоском изгибе упругого 

стержня с круговой осью со стесненным вращением будет выражаться так: 
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             (26) 

где введены следующие обозначения:  


22

2

1
qqq ,  


111

2

1
qqq , 

 


112

2

1
qqq , a - длина средней линии стержня. 

Имеет место вариационный принцип типа Лагранжа (принцип 

возможных перемещений): 
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Известным способом можно показать, что полная потенциальная 

энергия, которая принимает стационарное значение ((27)), это будет 

минимум для выражения (26). 

Если в системе уравнений (20) принимать 0B  , получим, что 

1 3
0L  , а также, считая, что 0m m

 
  , из (19)4 получим 

1 2
Q Q . Таким 

образом, в этом частном случае получим классическую модель упругого 

тонкого стержня с круговой осью с учетом деформаций поперечного 

сдвига.  

2. Разработка варианта метода конечных элементов (МКЭ) для 

решения граничных задач термоупругости микрополярных тонких 

стержней с круговой осью со стесненным вращением․ Рассмотрим вывод 

матрицы жесткости конечного элемента микрополярных стержней с 

круговой осью со стесненным вращением. Основные кинематические 

параметры: прогиб - )( sw , осевое перемещение - )( su  и угол поворота 

нормального элемента - )( s , будем аппроксимировать полиномами:  
2 3 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8

2 3

9 1 0 1 1 1 2 0

( ) , ( ) ,

( ) , ,

w s s s s u s s s s

s s s s s r

       

     

       

    

             (28) 

где  0

0
, , , .

rw u s
w u s r

a a a a
     

Здесь 12...2,1, i
i

  - коэффициенты, которые ниже будем выражать 

через узловые перемещения и повороты. Для узловых перемещений и 

поворотов примем следующие обозначения: 

.)1(,)1(, )1(, )1(

,)1( ,)1(    ,)0(  ,)0(

, )0(,)0(    ,)0(    ,)0(

1211109

8765

4321
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ww
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             (29) 

Как видим, данный конечный элемент имеет двенадцать степеней 

свободы. 

Подчиняя (28) условиям (29), выразим коэффициенты 12...2,1, i
i

  

через узловые перемещения и повороты 
k

 . Подставив, таким образом, 

определенные 12...2,1, i
i

  в (26), получим для перемещений и 
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поворотов представления: 

,)()(,)()(,)()(

12,11,6,510,9,4,38,7,2,1
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sNssNsusNsw               (30)  

где )( sN
i  функции формы элемента: 

2 3 2 3
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1 3 2 ,   2 ,  

3 2 ,   .

N N N s s N N N s s s
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             (31) 

Далее, подставив (30) в функционал (26), где 
3

  - выражается 

формулой (8), а 
0

W   имеет следующий вид: 
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      ,             (32) 

после выполнения интегрирования получим функцию от двенадцати 

независимых переменных 124321
,...,,,,  . Минимизация функционала 

(26) приводит к нахождению минимума функции двенадцати 

независимых переменных. Вычислив соответствующие частные 

производные, обращая их в ноль, приходим к следующему матричному 

уравнению: 

].[}{][ PK                (33) 

Здесь K - матрица жесткости элемента размером 1212  ; 

 
124321

,...,,,,}{  
T

-вектор узловых перемещений и поворотов; }{ P  - 

вектор узловых нагрузок, где в случае термоупругости входят также 

температурные члены. 

3. Задача термоупругого изгиба микрополярных упругих стержней с 

круговой осью со стесненным вращением. В качестве приложений для 

построенной модели микрополярных термоупругих стержней с круговой 

осью со стесненным вращением ((19), (20), (21)) рассмотрим задачу 

термоупругого изгиба стержня, когда нижний конец жестко защемлен, а 

верхний шарнирно оперт (рис.2), под воздействием только температуры 

(внешние усилия отсутствуют). 

Граничные условия для этой задачи имеют вид: 

при 0s  ,  
3

0 , 0 , 0 , 0w u      ;  

при 0
1

2

r
s


  ,  

1 1 1 3
0 , 0 , 0 , 0w N M L    .             (34) 
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Рис.2 

Для определения температурного поля в круговом секторе (рис.1), 

будем решать уравнение теплопроводности (4) со следующими 

граничными условиями:    

       

   
0 1

, , , ,

, 0 , , 0 .

z h z h

s s

T s z T s T s z T s

T s z T s z

 

  

 

 

 

             (35) 

где  

   0 0
( ) 4 1 , ( ) 4 1T s T s s T s T s s

   
      .             (36) 

Решение краевой задачи (4), (35) построено с помощью метода 

разделения переменных. 

Подставленную задачу можно решать и аналитическим путем (в 

виду громоздкости, подробности пропускаем) и при помощи 

разработанного варианта МКЭ. Вектор узловых нагрузок, где входят 

температурные члены, определенный вектор столбец.  

Численные результаты получены для следующих значений 

параметров задачи:   

1 4 0  , 0 .2 8  , 
0

0 .6 4r  , 

 
3

0 0
1 .8 7 1 0

t
T T 

  
    ,  

3

0 0
0 .3 7 1 0

t
T T 

  
    .  

Для сравнения приведены также результаты численного счета для 

классического упругого тонкого стержня с круговой осью.  

В табл.1 приведены значения максимального безразмерного прогиба 

микрополярного стержня с круговой осью со стесненным вращением в 

зависимости от значения безразмерного физического параметра B
 .  

Приведенные данные в таблице 1 свидетельствуют о том, что при 

возрастании безразмерной упругой постоянной B
 , жесткость 
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микрополярного стержня возрастает по сравнению с классическим 

случаем. 

Таблица 1.  

Прогибы микрополярного со стесненным вращением тонкого стержня с 

круговой осью в зависимости от B
 , а также максимальное значение 

прогиба в случае классического стержня под действием температуры 
 

 

B
  

Микрополярная модель  
5

1 0w   

Классическая модель 
5

1 0w   

Точное 

значение 

Количество 

конечных 

элементов 

Точное 

значение 

Количество 

конечных 

элементов 

2 4 2 4 

1.91·10-7 24.64 24.45 24.64 24.64 24.47 24.65 

1.91·10-5 23.59 23.48 23.59 - - - 

1.91·10-4 16.56 16.88 16.57 - - - 

1.91·0.5·10-3 4.94 5.43 4.96 - - - 

 

Заключение. В работе построена прикладная модель микрополярной 

термоупругости (со стесненным вращением) тонкого стержня с круговой 

осью; для решения граничных задач этой модели установлен 

вариационный принцип типа Лагранжа и разработан вариант метода 

конечных элементов. На основе изучения конкретной граничной задачи 

термостатики микрополярных (со стесненным вращением) упругих 

тонких стержней с круговой осью установлено, что учет микрополярных 

свойств материала стержня повышает его жесткость по сравнению с 

классическим случаем. 
 

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՇԿԱՆԴՎԱԾ ՊՏՈՒՅՏՆԵՐՈՎ 

ՄԻԿՐՈՊՈԼՅԱՐ ՁՈՂԻ ՋԵՐՄԱԱՌԱՁԳԱԿԱՆ ՍՏԱՏԻԿ 

ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԸ և ՎԵՐՋԱՎՈՐ 

ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԵԹՈԴԸ 

Սարգսյան Ս. Հ., Խաչատրյան Մ. Վ.  
 

Աշխատանքում նախապես մշակված վարկածների համակարգի 

հիման վրա կառուցվում է շրջանային կորությամբ, կաշկանդված 

պտույտներով միկրոպոլյար բարակ ձողի ջերմաառաձգական 

կիրառական մոդելըֈ Ապացուցվում են էներգետիկ թեորեմները և 

հաստատվում համապատասխան վարիացիոն սկզբունքներըֈ 
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Կաշկանդված պտույտներով միկրոպոլյար ջերմաառաձգական 

շրջանային կորությամբ բարակ ձողի կիրառական մոդելի եզրային 

խնդիրները լուծելու համար դիտարկվում են անալիտիկ լուծման 

կառուցման ճանապարհները, ինչպես նաև մշակվում է վերջավոր 

տարրերի մեթոդի կիրառման տարբերակֈ 

Թվային արդյունքների հիման վրա և իրականացված 

պարամետրական անալիզի միջոցով հաստատվում է, որ նյութի 

միկրոպոլյար հատկությունների հաշվառումը մնացած բոլոր հավասար 

պայմանների դեպքում բարձրացնում է ձողի կոշտությունը՝ 

համեմատած դասական դեպքի հետֈ 

Բանալի բառեր. միկրոպոլյար ջերմաառաձգականություն, 

կաշկանդված պտույտներ, շրջանային կորությամբ բարակ ձող, 

կիրառական մոդել, վերջավոր տարրերի մեթոդ: 

 

MATHEMATICAL MODEL OF THERMOELASTICITY OF STATIC 

DEFORMATION OF  MICROPOLAR BEAM WITH A CIRCULAR AXIS ON 

THE THEORY WITH CONSTRAINED ROTATION AND THE FINITE 

ELEMENT METHOD 

Sargsyan S. H., Khachatryan M. V.  
 

In the present paper on the basis of the previously developed hypotheses 

system the applied model of thermoelasticity of micropolar thin beams with a 

circular axis with constrained rotation is constructed. Energy theorems are 

proved and the corresponding variational principles are established. 

To solve boundary-value problems of the applied model of 

thermoelasticity of micropolar thin beams with a circular axis with 

constrained rotation ways of construction of analytical solutions are 

considered as well as a version of the finite element method is developed.  

On the basis of numerical results and parametric analysis of problems, it 

is established that the consideration of the micropolar properties of the 

material, in case of other equal conditions, increases the rigidity of the beams 

in comparison with the classical case. 

Keywords: micropolar thermoelasticity, constrained rotation, thin beam, 

circular axis, applied model, finite element method. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по 
науке РА в рамках научного проекта № 21Т-2С093. 
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УДК 539.3                                                      ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 

DOI 10.54151/27382559-2021.2a-24 

 

ВАРИАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИЗГИБНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ ТОНКИХ СТЕРЖНЕЙ ПО ГРАДИЕНТНОЙ ТЕОРИИ 

УПРУГОСТИ 

Саркисян Л. С. 

 

В работе приведен вариационный принцип плоской задачи 

градиентной теории упругости и, применяя асимптотический метод, 

получены основные кинематические соотношения (которые можно 

сформулировать как гипотезы) для модели изгиба упругого тонкого 

стержня. 

Ключевые слова: вариационный подход, прикладная модель изгиба 

тонкого стержня, градиентная теория упругости. 
 

Введение. Решение одномерных задач тонких стержней и 

двумерных задач пластин и оболочек по классической теории упругости 

часто связано со значительными математическими трудностями. В этих 

случаях прибегают к использованию вариационных принципов [1-3]. 

Известно, что основные законы механики твердых деформируемых тел (в 

частности, теории тонких стержней, пластин и оболочек) описываются 

дифференциальными уравнениями и одновременно подчиняются так 

называемым минимальным принципам (например, положение равновесия 

механической системы отвечает минимуму полной потенциальной 

энергии). При этом проблема решения граничной задачи для 

дифференциальных уравнений теории упругих тонких стержней, пластин 

и оболочек, эквивалента проблеме нахождения функции, дающий 

минимум одномерного или двойного  интеграла (функционала), которым 

выражается потенциальная энергия системы. Тогда проблема решения 

краевой задачи для дифференциальных уравнений эквивалентна задаче 

вариационного исчисления о нахождении минимума функционала, для 

которого исходные дифференциальные уравнения являются уравнениями 

    2 0 2 1  № 2 
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Эйлера-Лагранжа. Для решения задачи вариационного исчисления могут  

применяться известные прямые методы (методы Ритца и Бубнова-

Галеркина).  

С другой стороны, вариационные принципы теории упругости, 

моментной теории упругости, градиентной теории упругости, дают 

возможность получить основные дифференциальные уравнения и 

соответствующие им граничные условия для тонкостенных элементов 

конструкций. 

На основе трехмерной градиентной теории упругости [4], в работе 

[5] для прямоугольной области в декартовых координатах приведены 

основные уравнения, граничные условия и вариационный принцип, типа 

Лагранжа, плоской задачи градиентной теории упругости. 

В работе [6], используя асимптотический метод сингулярного 

возмущения, построены прикладные-одномерные модели растяжения-

сжатия и изгиба тонких стержней по градиентной теории упругости. 

В данной работе на основе результатов работ [5,6] развывается 

вариационный подход для изучения изгибной деформаций тонких 

стержней по градиентной теории упругости. 
 

1. Основные уравнения и вариационный принцип плоской задачи 

градиентной теории упругости для прямоугольной области. 
 

В работе [5] установлен вариационный принцип типа Лагранжа 

(принцип возможных перемещений) плоской задачи градиентной теории 

упругости для прямоугольной области: 
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где W поверхностная плотность потенциальной энергии деформации 

градиентной теории упругости 
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 , упругие постоянные Ламе; l параметр, который имеет 

размерность длины, характеризует внутреннюю микроструктуру 

материала; 
122211

,, eee компоненты тензора деформации;  ha 2 размеры 

прямоугольной области. 

Из вариационного уравнения (1) следуют уравнения равновесия и 

граничные условия плоской задачи градиентной теории упругости: 

Уравнения равновесия 
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Граничные условия 
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К уравнениям равновесия присоединим геометрические 

соотношения градиентной теории упругости: 
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а также, физические соотношения упругости градиентной теории 

упругости: 
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где 
21

, uu перемещения, 
21122211

,,  напряжения. 
 

2. Вывод основных соотношений изгибной деформаций тонких 

стержней по градиентной теории упругости вариационным путем. 
 

Будем вводить следующие безразмерные величины: 
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Тогда вариационное уравнение можем представить в виде: 
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где 
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(10) 

При изгибе тонкого прямоугольника по градиентной теории 

упругости перемещения 
1

u и  
2

u имеют асимптотические разложения вида 

[6]: 
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Подставим (12) в (10), для интенсивности потенциальной энергии 

деформации в исходном асимптотическом приближении получим 

формулу: 
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Вариационное уравнение (9) в исходном асимптотическом 

приближении примет вид: 
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Используя (13)3, при ,0s  вариационное уравнение (19) можем 

записать так: 
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Из вариационного уравнения получим следующее 

дифференциальное уравнение: 
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и граничные условия при :1,1      
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С учетом граничных условий (22), (23), для решения 

дифференциального уравнения (21) будем иметь 
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22
e когда .11,10                   (24) 

Используя выражение интенсивности потенциальной энергии 

деформации в следующем асимптотическом приближении, а также, в 

этом же приближении вариационное уравнение (9), из вытекающего 

дифференциального уравнения и граничных условий при 

,1,1    аналогично получим 
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Имея в виду (13)3 и (13)2, из (24) и (25) получим 
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Из (26) и (27) следует, что в прикладной модели тонких стержней 

при деформации изгиба по градиентной теории упругости имеет место 

гипотеза нормали, т. е. гипотеза Бернули-Эйлера (одномерная гипотеза 

Кирхгофа). 

Для деформации  
,

0

11
e используя (13)1 и (27), будем иметь  
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Используя следующее асимптотическое приближение, из 

вариационного уравнения (9) получим дифференциальные уравнения 

равновесия и соответствующие естественные граничные условия 

прикладной модели тонкого стержня при изгибе по градиентной теории 

упругости. 

Заключение. Из построенного вариационного уравнения плоской 

задач градиентной теории упругости [5], применением асимптотического 

метода сингулярного возмущения с энергетическим подходом, для 

каждого приближения асимптотического метода построено вариационное 

уравнение соответствующего приближения, при помощи которого 

обосновываются классические гипотезы построения моделей тонких 

стержней и одновременно устанавливается прикладная модель изгиба 

тонкого стержня по градиентной теории упругости. 

 

ԳՐԱԴԻԵՆՏ ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ ԲԱՐԱԿ ՁՈՂԵՐԻ 

ԾՌՄԱՆ ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՎԱՐԻԱՑԻՈՆ 

ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ 

Սարգսյան Լ. Ս. 
 

Աշխատանքում բերվում է գրադիենտ առաձգականության 

տեսության հարթ խնդրի վարիացիոն հավասարումը ուղղանկյան 

բարակ տիրույթի դեպքում և կիրառելով ասիմպտոտիկ մեթոդը՝ 

ստացվել են առաձգական բարակ ձողի ծռման մոդելի հիմնական 

կինեմատիկական բնութագրերը, որոնք կարելի է ձևակերպել որպես 

վարկածներ: 
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Բանալի բառեր. վարիացիոն սկզբունք, բարակ ձողի ծռման 

կիրառական մոդել, առաձգականության գրադիենտային տեսություն: 
 

VARIATIONAL APPROACH TO THE STUDY OF BENDING 

DEFORMATION OF THIN BEAMS ACCORDING TO THE GRADIENT 

THEORY OF ELASTICITY 

Sargsyan L. S. 
 

In the paper the variational principle of the plane problem of the 

gradient theory of elasticity is given and, using the asymptotic method, the 

basic kinematic relations (which can be formulated as hypotheses) of the 

bending model of elastic thin bending are obtained. 

Keywords: variational approach, applied model of bending of a thin 

beam, gradient theory of elasticity. 
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УДК 621.317.77                       ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ-НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА ФАЗОВОГО 

СДВИГА СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 

Мамиконян Б. М., Мамиконян Х. Б.  

 

Изложена методика теоретического исследования погрешности 

измерения угла фазового сдвига синусоидальных сигналов 

микроконтроллером. Получена математическая модель, позволяющая 

определять предел допускаемой погрешности измерения в зависимости от 

параметров сигнала и микроконтроллера.  

Ключевые слова: синусоидальный сигнал, угол фазового сдвига, 

измерение, погрешность измерения, микроконтроллер, напряжение 

смещения нуля, погрешность квантования.        
 

Введение. В приборостроении широко применяется фазовый метод 

измерения параметров электрических цепей переменным током, при 

котором измеряемая величина в измерительной цепи (ИЦ) преобразуется 

в угол фазового сдвига   между двумя синусоидальными сигналами 

одинаковой частоты 2 2f T    , 

                 s in
N N m

u U t ,    sin
S Sm

u U t   .                        (1) 

Преимуществом подобного преобразования является упрощение 

сопряжения ИЦ с микроконтроллером (МК), который управляет 

процессом измерения, измеряет значения угла   и по заданным 

алгоритмам определяет параметры электрических цепей [1]. В случае 

применения наиболее распространенного амплитудного метода для 

сопряжения ИЦ с МК требуется промежуточное преобразование 

выходных сигналов ИЦ в среднеквадратические значения. В результате 

усложнается схема измерителя и возникают погрешности, вызываемые 

дополнительными преобразованиями [2, 3].   

    2 0 2 1  № 2 
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Методика исследования. Для измерения угла   сигналы с выхода 

ИЦ подаются непосредственно (или через буферы) на анлоговые входы 

МК, имеющего в своем составе два входных компаратора напряжений КН1 

и КН2 (рис. 1). Срабатывание 

компараторов происходит в нулевой 

точке синусоидальных сигналов: в 

эти моменты времени 
1 i

t  и 
2 i

t  на 

выходах КН получаются короткие 

сигналы прерывания. По сигналу 

прерывания от КН1 запускается 

счетчик внутри МК, и начинается 

счет от тактового генератора; по 

прерыванию от срабатывания КН2 

счетчик останавливается. В 

результате угол   преобразуется в интервал времени  . В идеальном 

случае интервал времени   между моментами 
1 i

t  и  
2 i

t  пропорционален 

углу  : 
2 1

2
i i

T
t t


 

 
    , откуда  

                                                 .                                            (2) 

 

Точность определения угла   по формуле (2) зависит от 

погрешности 
1

  формирования временного интервала   и погрешности 

2
  квантования  : 

 1 2 1 2


      




          


.   (3) 

Так как переключение компараторов происходит в линейной 

области характеристики усиления операционного усилителя (ОУ) при 

переходах напряжений 
N

u  и 
S

u  через нуль, то время переключения 

зависит как от скорости изменения входных напряжений, так и от 

напряжения смещения нуля компараторов. Поэтому погрешность 
1

  

можно практически полностью исключить соответствующим 

увеличением амплитуд напряжений 
N

u  и 
S

u , от которых зависит скорость 

их изменения. Всегда можно настроить ИЦ так, чтобы обеспечилось 

условие 
N m S m m

U U U   (для этого проще входное напряжение с меньшей 

амплитудой подавать на вход МК не через буфер, а через 

неинвертирующий усилитель с соответствующим коэффициентом 
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усиления). Представим эти напряжения в общем виде s in
m

u U t , 

скорость их изменения будет 

 c o s
m

V d u d t U t   . 

При переходах напряжений 
N

u  и 
S

u  через нуль cos 1t   и 

m ax m
V U . Если напряжение смещения нуля компараторов равно 

0
U , то 

за время одного периода тактового генератора МК 
0 0

1T f  приращение 

входного напряжения должно быть как минимум в 5 ...10   раз больше 

0
U . Это необходимо, чтобы длительность фронтов сигнала временного 

интервала   была меньше или равна периоду тактовых импульсов во 

избежание потерь тактовых импульсов в течение фронтов начала и конца 

сигнала  . Это условие запишется в виде:  

                                               
0 0m

U T U    .              (4) 

Для минимального значения 
m

U  получим: 

                                             0 0m inm
U f U    .                        (5) 

Оценим значения 
m

U  в зависимости от частоты f  генератора 

питания ИЦ. В нашей разработке использован МК типа 

PIC32MX695F512H, с целью повышения точности тактового сигнала 

которого в устройстве предусмотрен внешний кварцевый резонатор с 

частотой 8 МГц. В МК эта частота умножается на 10, получается 80 МГц, 

на которой работают МК, ядро, счетчики и все периферийные устройства. 

Применение меньших тактовых частот нецелесообразно: при этом 

увеличивается погрешность квантования 
2

  в (3). В компараторах 

используются наиболее прецизионные ОУ, имеющие сверхмалые 

напряжения смещения, не превышающие  0
0, 005 ...0 ,125U   мВ (при 

250 С) [4]. Поэтому при исследованиях можно ориентироваться на 

значение 
0

U  порядка 
0

0 ,1U   мВ. Для этих значений 
0

f , 
0

U  и при 

5   вычисленные по формуле (5) значения  
m inm

U  получаются 

чрезмерно большими, особенно при низких частотах f , в результате чего 

ниже частот 2 5 0 0f   Гц использовать в разработке низковольтную 

электронную аппаратуру становится практически невозможным. Исходя 

из этого, вместо идеального условия (4), при котором полностью 

исключается погрешность 
1

 , более реально нормировать эту 

погрешность некоторым приемлемым для практики значением, поэтому 

необходимо установить зависимость погрешности 
1

  от 
0

U  и 
m

U .   
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Результаты исследования. Поскольку в реальности КН имеют 

напряжения смещения нуля 
0 1

U  и 
0 2

U , то моменты времени 
1 i

t  и  
2 i

t  

получаются не в точках 0u  , а в точках 
0 1N

u U   и 
0 2S

u U   

соответственно (рис. 2). Поэтому интервал времени   получается с 

некоторой погрешностью. Если 
0 1 0 2

U U   , то эту погрешность 

практически можно не учитывать. Однако в общем случае 
0 1 0 2

U U   , 

поэтому для моментов времени *

1 i
t  и *

2 i
t  выходных сигналов КН можно 

написать:      

                             *

0 1 1
s in

N m i
U U t  ,  *

0 2 2
s in

S m i
U U t  .            (6) 

Для напряжений 
N

u  и 
S

u  моменты 
1 i

t  и  
2 i

t  соответствуют значению 

sin 0t  , поэтому формулы (6) для общего случая можно представить в 

виде:  

 
* *

0 1 1 1 1 1
s in s in s in s in

N m i N m i N m i i
U U t U t U t t        ; 

 
* *

0 2 2 2 2 2
s in s in s in s in

Sm i Sm i Sm i i
U U t U t U t t        , 

а из-за малости углов синусы можно заменить их аргументами:  

 
*

0 1 1 1N m i i
U U t t   ,   

*

0 2 2 2Sm i i
U U t t   . 

Следовательно,  

   
* * 0 2 0 1

2 2 1 1i i i i

S m N m

U U
t t t t

U U
 

 
     , 

* 2 0 1 0

S m N m

U U

U U
   

 
   ,    * 0 2 0 1

1

S m N m

U U

U U
  

 
     . 

Если настроить ИЦ так, чтобы обеспечилось условие 

N m S m m
U U U  , получим  

                                        1 02 01 m
U U U     .                     (7) 

Полученное выражение (7) позволяет выбрать необходимое 

значение 
m

U . В наихудшем случае, когда 
0 1 0 2

U U    , получаем 

1 0
2

m
U U   , откуда  

0 1
2

m
U U    . 
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Рисунок 2.   

Например, если 
0

0 ,1U   мВ, 4

1
1 0


  , получаем 2 , 0

m
U   В. 

Однако необходимо учесть, что напряжения 
0 1

U  и 
0 2

U  являются 

независимыми друг от друга случайными величинами, поэтому при их 

сложении в (7) нужно учесть их дисперсии или среднеквадратические 

отклонения ( ). Известно, что случайные погрешности, независимо от 

закона их рапределения, могут быть нормированы значением 2  с 

доверительной вероятностью 0,9 [5]. Значит, можно практически принять, 

что для двух КН 
1 0 2 0 0

    , а нормированные значения их 

напряжений смещения нуля будут 
0 0

2U   . Следовательно, выражение 

(7) можно представить через среднеквадратическое отклонение разности 

напряжений смещения 
0 2 0 1

U U   :     

       
22 2

0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0

1, 4 1
2 1, 4 1

2
U U U U U               . 

С той же доверительной вероятностью 0,9 можно принять, что 

   0 2 0 1 0 2 0 1 0 0

1, 4 1
2 2 1, 4 1

2
U U U U U U             . 

Следовательно, выражение (7)  примет вид 
1 0

1, 4 1
m

U U    , а 

соответсвующая относительная погрешность 

                                       
01

1

1, 4 1

m

U

U


 

 

 
  .                             (8) 
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Таким образом, для разных предельных значений измеряемого угла 

  и выбранного значения 
m

U  можно вычислить с помощью выражения 

(8) предельное значение погрешности  1
   или же при нормированном 

значении  1
   определить необходимое значение амплитуды 

 0 1
1, 41

m
U U       .  

Временной интервал   измеряется в МК путем его заполнения 

импульсами образцовой частоты 
0

f  тактового генератора. Число 

квантующих импульсов, поступающих на цифровой счетчик за время   

будет 
0X

N f  . Частота 
0

f  стабилизируется кварцевым резонатором с 

высокой точностью, а 1
X

N   , поэтому в выражении (3) погрешности 

2
  и 

2
  будут определяться как 

2

0 0

1 1

X X

X

N N
N f f





        


,    

2

0
f


  ,  

а соответствующая относительная погрешность   

                                              2

0 0

2 f

f f

 
 

 
  .                                    (9) 

Видно, что погрешность квантования  2
   прямо пропорциональна 

частоте f  входных сигналов и уменьшается с увеличением частоты 
0

f  

тактового генератора МК. С уменьшением угла   погрешность  2
   

также пропорционально увеличивается.  

При суммировании погрешностей  1
   и  2

   необходимо 

учесть, что они случайны и некоррелированы, при этом  1
   

подчиняется нормальному  распределению, а  2
   - равномерному. 

Поэтому их сумму с доверительной вероятностью 0,9 будем определять по 

формуле [5]: 

                         

2 2

2 2 0

1 2

0

1, 4 11 2

m

U f

U f


     



    
      

   

.         (10) 

Выражение (10) позволяет определять при любых значениях 

параметров сигнала и МК предел допускаемой основной относительной 

погрешности измерения угла   с доверительной вероятностью 0,9. 

Анализ формулы (10) показывает, что на низких частотах f  входного 

сигнала в суммарной погрешности     определяющей является 
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составляющая  1
  , а на высоких частотах - составляющая  2

  . На 

частотах 1, 0f   кГц и выше изменения амплитуды 
m

U  входных сигналов в 

допустимых пределах практичеки не влияет на точность измерения, так 

как определяющей становится погрешность квантования.    

Заключение. Полученные математические модели определения 

погрешностей измерения угла фазового сдвига   позволяют выбрать 

значения входящих в них параметров, при которых будет обеспечена 

требуемая точность измерения. Показано, что в диапазоне измерения 
0

5 ...9 0   предел допускаемой основной относительной погрешности 

измерения c доверительной вероятностью 0,9 не будет превышать 0,12% 

до частоты входных сигналов 1 0 0 0f   Гц, если напряжение смещения 

нуля входных компараторов МК не более 
0

0 ,1U   мВ, частота тактового 

генератора не менее 
0

8 0f   МГц, амплитуда входных сигналов не менее 

2 , 0
m

U   В.  

 

ՍԻՆՈՒՍՈԻԴԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՇԵՂՄԱՆ ԱՆԿՅԱՆ 

ՉԱՓՄԱՆ ՍԽԱԼԱՆՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 

Մամիկոնյան Բ. Մ., Մամիկոնյան Խ. Բ.  

 

Շարադրված է սինուսոիդային ազդանշանների փուլային շեղման 

անկյան միկրոկոնտրոլերով չափման սխալանքի տեսական 

հետազոտության մեթոդակարգ: Ստացվել է մաթեմատիկական մոդել, 

որը թույլ է տալիս որոշել չափման թույլատրելի սխալանքի սահմանը՝ 

կախված ազդանշանի և միկրոկոնտրոլերի պարամետրերից:  

Բանալի բառեր. սինուսոիդային ազդանշան, փուլային շեղման 

անկյուն, չափում, չափման սխալանք, միկրոկոնտրոլեր, զրոյի շեղման 

լարում, քվանտացման սխալանք:        
 

RESEARCH OF THE ERROR OF MEASUREMENT OF THE ANGLE OF THE 

PHASE SHIFT OF SINUSOIDAL SIGNALS 

Mamikonyan B. M., Mamikonyan Kh. B.  

 

The paper touches upon the technique of theoretical study of the error in 

measuring the phase shift angle of sinusoidal signals by a microcontroller. A 

mathematical model has been obtained that makes it possible to determine the 
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limit of the acceptable measurement error, depending on the parameters of the 

signal and the microcontroller. 

Keywords: sinusoidal signal, phase shift angle, measurement, 

measurement error, microcontroller, zero offset voltage, quantization error. 
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ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳԵԼԻ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ 

ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

Ղազարյան Հ. Ս., Դավեյան Ս. Հ., Մեջլումյան Դ. Վ. 

 
Ուսումնասիրությունները իրականացվել են Հայաստանի 

հանրապետության Արարատի մարզի Մասիս և Մարմարաշեն 

համայնքների ոռոգելի հողատարածքներում:  

Ընտրված 3 տեղամասերը (2-ը Մասիս համայնքում) բնութագրվում 

են գրունտային ջրերի տեղակայման տարբեր խորություններով՝ 0,75 մ, 

1,75 մ և 2,75 մ:      

Բացահայտվել են ուսումնասիրվող հողատարածքներում 

խոնավության դինամիկայի առանձնահատկությունները՝ կախված հողի 

մակերեսից գրունտային ջրերի տեղակայման խորությունից:  

Տրվել են խոնավության կարգավորման ուղիները: Հաշվարկվել են 

ուսումնասիրվող հողերում ինֆիլտրացիայի գործակցի արժեքները, որը 

կազմել է 37-39 մմ/ժամ: 

Հաշվարկվել են Արարատյան հարթավայրում մշակվող մշակա-

բույսերի տրանսպիրացիայի գործակիցները և այդ ցուցանիշներից 

ելնելով՝ առաջարկվել է մշակել այնպիսի կուլտուրաներ, որոնք առավել 

նպատակահարմար են տվյալ տարածքների համար: 

Բանալի բառեր. գրունտային ջուր, խոնավություն, ինֆիլտրացիա, 

տրանսպիրացիա, հող, ոռոգում, մշակաբույս: 

 

Նախաբան: Ինչպես հայտնի է, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

կայուն և երաշխավորված բերքատվության ամենակարևոր բաղադրիչ-

ներից մեկը վեգետացիայի ընթացքում հողում մշակաբույսերի աճի և 

զարգացման համար անհրաժեշտ խոնավության առկայությունն է [1]: 

    2 0 2 1  № 2 
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Ուստի այդ տեսակետից հողում խոնավության փոփոխման խնդրի 

ուսումնասիրումը շատ կարևոր և արդիական է: 

Աշխատանքն ամբողջությամբ նվիրված է հողում, հատկապես 

արմատաբնակ շերտում, խոնավության դինամիկայի առանձնահատ-

կությունների ուսումնասիրմանը: Այստեղ հաշվի են առնված 

գրունտային ջրերի տեղադիրքի ազդեցությունը ուսումնասիրվող շերտի 

խոնավապահովվածության վրա: 

Հաշվարկվել են ինֆիլտրացիայի սնման գործակցի արժեքները, 

ինչը հնարավորություն կտա ճիշտ ընտրել ոռոգման նորմերը և 

հետագայում խուսափել այդ տարածքների գերխոնավացումից կամ 

թերջրումից: 

Ինֆիլտրացիայի սնման գործակցի որոշումը բավականին բարդ է, 

քանի որ այս դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել օդերևութաբանական 

պայմանները, բույսերի տրանսպիրացիան, գրունտային ջրերից սնումը և 

այլն: 

Այս ուղղությամբ ծավալուն հետազոտություններ արվել են Ս. Մ. 

Ղազարյանի կողմից [3]: Հետագայում խնդրի լուծման հեշտացման 

համար ստացվել են էմպիրիկ բանաձևեր, կազմվել են ալգորիթմներ և 

համակարգչային ծրագիր [4, 5]: Հետազոտվող տարածքներում խնդրի 

ամբողջական լուծման համար կատարվել են մի շարք 

հետազոտություններ՝ հողի քիմիական և ֆիզիկական հատկությունների, 

գրունտային ջրերի դինամիկայի և քիմիական կազմի ուսումնասի-

րություններ: Դրանք հնարավորություն են տալիս բացահայտել այդ 

հողերում աղաջրային ռեժիմների առանձնահատկությունները [2]:   

Հետազոտվող տեղամասերում պարբերաբար 2019-2021թթ. 

ընթացքում կատարվել են խոնավության պարունակության 

ուսումնասիրություններ: Հողի մակերեսից մինչև գրունտային ջրերի 

մակարդակը յուրաքանչյուր 25սմ-ից վերցվել են հողանմուշներ և 

լաբորատոր պայմաններում որոշվել են կշռային և ծավալային 

խոնավությունները: Արդյունքները ամփոփված են աղյուսակ 1-ում: 

Հողի խոնավության դիտարկումները ցույց են տալիս, որ երբ 

գրունատային ջրերի մակարդակը գտնվում է հողի մակերեսից 175-200 

սմ խորության սահմաններում (ք.Մասիս), ապա հողի խոնավությունը 

կտրուկ նվազում է վերին 0-50սմ շերտում՝ իջնելով մազանոթային 

խզման խոնավության մակարդակից, և կազմում է 19,57-23,54%: Այս 

դեպքում ոռոգումը պետք է այնպես կազմակերպել, որ դրանք լինեն 
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հաճախակի, սակայն փոքր նորմերով և չգերազանցեն 500մ3/հա-ը: 

Հակառակ դեպքում կունենանք հողաշերտերի գերխոնավացում:  
Աղյուսակ 1: 

 Հողի խոնավության դիտարկումը ուսումնասիրվող տարածքներում 

Տարածքը և 

կտրվածքի 

համարը 

Հողա-

շերտի 

համարը 

Հողաշերտի 

խորությունը, 

սմ 

Կշռային 

խոնավությունը, 

% 

Ծավալային 

խոնավությունը, 

% 

ք. Մասիս 

1 0-25 15,41 19,57 

2 25-50 18,53 23,54 

3 50-75 37,32 47,40 

4 75-100 57,28 72,75 

5 100-125 53,53 67,99 

6 125-150 51,71 65,68 

7 150-175 48,28 61,31 

8 175-200 45,13 57,31 

ք. Մասիս 

1 0-25 53,51 67,96 

2 25-50 68,17 86,58 

3 50-75 77,18 98,02 

 գ. Մարմարաշեն  

1 0-25 32,13 40,81 

2 25-50 29,17 37,05 

3 50-75 32,13 40,80 

4 75-100 29,79 37,83 

5 100-125 23,70 30,10 

6 125-150 23,13 29,37 

7 150-175 26,33 33,44 

8 175-200 27,10 34,42 

9 200-225 33,29 42,28 

10 225-250 29,55 37,53 

Երբ գրունատային ջրերի մակարդակը գտնվում է հողի մակերեսից 

մինչև 0-100 սմ  խորության սահմաններում (ք.Մասիս), ապա հողի 

խոնավությունը, հատկապես գարնանային ամիսներին, չափազանց 

բարձր է՝ ի հաշիվ գրունտային ջրերից ներծծման: Այս դեպքում 

նպատակահարմար է ոռոգումը իրականացնել կաթիլային համակարգի 

միջոցով, որը թույլ կտա ճկուն կերպով կարգավորել հողի 

խոնավությունը՝ ելնելով մշակաբույսերի խոնավության նկատմամբ 

պահանջից: Երբ գրունատային ջրերի մակարդակը գտնվում է հողի 

մակերեսից 250-300սմ խորության սահմաններում (գ. Մարմարաշեն), 
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ապա գրունտային ջրերից սնուցման բացակայության պայմաններում 

խոնավության փոփոխությունը ընթանում է մշակաբույսերի 

տրանսպիրացիայի և ֆիզիկական գոլորշացման հետևանքով: Ընդ որում՝ 

մակերերսի շերտերից գոլորշացումը ընթանում է ֆիզիկական 

գոլորշացման, իսկ արմատային հորիզոնում կուտակվածը՝ 

տրանսպիրացիայի հետևանքով: Այս հողերում ոռոգումը կարող է 

իրականացվել մակերեսային եղանակով, համեմատաբար մեծ 

նորմերով, որը թույլ կտա նաև արմատային շերտերից լվանալ 

կուտակված աղերը: 

Ինֆիլտրացիայի գործակցի որոշումը հետազոտվող 

տարածքներում: 

Ինֆիլտրացիայի սնման գործակիցը որոշվել է հետևյալ բանաձևով 

[4]. 

,
 

որտեղ Eտեղ,Eո,Eգ, Eտ – տեղումների, ոռոգման, ֆիզիկական գոլորշացման 

և տրանսպիրացիայի գումարային արժեքներն են: (t2–t1)-ը այն 

ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում որոշվում է ինֆիլտրացիայի 

սնման գործակիցը: Հաշվարկները կատարվել են համակարգչային 

հատուկ ծրագրի օգնությամբ, որտեղ համապատասխան խորություն-

ները բաժանվել են 20 մասի, այսինքն՝ 32 սմ հզորություն ունեցող 

հողաշերտը բաժանվել է 1,6սմ հատվածների, որոնք հանդիսացել են 

ծրագրի համար տրվող փոքրագույն քայլ [5]: Իրականացված 

հաշվարկների արդյունքները բերված են աղյուսակ 2-ում: 

Ընդհանրացնելով աղյուսակում բերված ցուցանիշները՝ կարելի է 

փաստել, որ ինֆիլտրացիայի սնման գործակցի մեծությունները հողի 

պրոֆիլի 0-125սմ շերտում տատանվում են 1,023-1.978*10-3 մ/օր 

սահմաններում: 

Թվերի առաջ դրված (-) նշանը ցույց է տալիս, որ ջրի հոսքը 

ուղղված է մակերեսից դեպի ներքև: Միջին ցուցանիշը տատանվում է               

(1,54-1,58)*10-3մ/օր սահմաններում: Եթե այս ցուցանիշը արտահայտենք 

մմ/ժամ-ով, ապա ինֆիլտրացիայի ցուցանիշը կկազմի 37-38մմ/ժամ, որը 

բավարար ներծծման արագություն է և բնորոշ է այդպիսի 

մեխանիկական կազմ ունեցող հողերի համար:  

Այսպիսով, եթե նկատի ունենանք, որ մշակաբույսերի ջրման նորմը 

կազմում է 80մմ/հա, ապա ջրելուց հետո այդ քանակի ջուրը կարող է 

ներծծվել հողի մեջ շուրջ 2ժ-ում: 
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Աղյուսակ 2: 

 Ինֆիլտրացիայի սնման գործակցի արժեքները ըստ խորության 

 

Մշակաբույսերի տրանսպիրացիայի գործակցի հետազոտումը: 

Հաշվարկվել են Արարատյան հարթավայրի մշակաբույսերի 

տրանսպիրացիայի գործակիցները գրունտային ջրերի տարբեր 

խորությունների պայմաններում, որոնք ամփոփված են աղյուսակ 3-ում: 

Տրանսպիրացիայի գործակիցը ցույց է տալիս, թե որքան ջուր է 

անհրաժեշտ 1տ չոր նյութի (բերքի և ֆիտոզանգվածի գումարը) 

ձևավորման համար: Այն խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի տվյալ 

տարածքի ջրապահովման պայմաններից ելնելով՝ մշակաբույսերի 

ընտրություն կատարվի: Այսպես, օրինակ, տրանսպիրացիայի 

գործակիցը առավել փոքր է  վաղահաս կարտոֆիլի մոտ, որը կազմում է 

61-96մ3/տ, հետևաբար այս մշակաբույսը կարող է մշակվել այն 

վայրերում, որտեղ ջրամատակարարման խիստ դժվարություններ կան, 

և գարնանային տեղումների և առատ ջրահոսքերի կիրառումը 

հնարավորություն կընձեռնի ստանալ երաշխավորված բերք: Առավել 

մեծ տրանսպիրացիայի գործակից ունի առվույտը՝ 264-445մ3/տ: Երբ այն 

 

1000  (մ/օր) 

սմ սմ սմ սմ 

1 -1.210 -1.023 -1.069 -1.087 

2 -1.210 -1.023 -1.069 -1.087 

3 -1.204 -1.025 -1.069 -1.086 

4 -1.176 -1.034 -1.067 -1.079 

5 -1.157 -1.039 -1.066 -1.075 

6 -1.021 -1.795 -1.847 -1.868 

7 -1.021 -1.795 -1.847 -1.868 

8 -1.013 -1.798 -1.846 -1.866 

9 -1.978 -1.807 -1.844 -1.858 

10 -1.955 -1.812 -1.842 -1.854 

11 -1.878 -1.727 -1.755 -1.767 

12 -1.878 -1.727 -1.755 -1.767 

13 -1.872 -1.728 -1.754 -1.766 

14 -1.847 -1.733 -1.753 -1.761 

15 -1.830 -1.736 -1.752 -1.758 

16 -1.732 -1.594 -1.607 -1.616 

17 -1.732 -1.594 -1.607 -1.616 

18 -1.726 -1.594 -1.606 -1.615 

19 -1.700 -1.596 -1.605 -1.611 

20 -1.683 -1.597 -1.605 -1.615 
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մշակվում է գրունտային ջրերի բարձր մակարդակի պայմաններում, 

առատ բերք ստանալու համար բավական է 264մ3 ջուր՝ 1տ չոր խոտ 

ստանալու համար: Մինչդեռ գրունտային ջրերի 3մ խորության դեպքում 

անհրաժեշտ է 445մ3, այսինքն՝ այն խիստ ջրապահանջ ունեցող 

մշակաբույս է և պետք է մշակվի այնտեղ, որտեղ ոռոգման ջրի 

մատակարարման խնդիրներ չկան: Գրունտային ջրի մակարդակի 

խորության մեծացման հետ տրանսպիրացիայի գործակիցը մեծանում է, 

ինչը ցույց է տալիս, որ գետնաջրերից ջրի սնուցումը հնարավորություն է 

տալիս զգալիորեն կրճատել ոռոգման միջոցով ջրամատակարարումը:  
Աղյուսակ 3: 

 Մշակաբույսերի տրանսպիրացիայի գործակցի արժեքները  ըստ գրունտային 

ջրերի գետնի մակերեսից ունեցած խորության 

Մշակաբույսերը 
Տրանսպիրացիան, 

մ3/հա 

Ձևավորված 

չոր զանգվածը, 

տ 

Տրանսպիրացիայի 

գործակիցը, 

մ3/տ 

Գրունտային ջրերի խորությունը մինչև 1,5 մ 

Աշնանացան ցորեն 1679 10 168 

Գարնանացան ցորեն 1500 7,5 200 

Եգիպտացորեն 2143 15 143 

Առվույտ 3429 13 264 

Կարտոֆիլ (վաղահաս) 1714 28 61 

Բանջարաբոստանային 4214 40 105 

Գրունտային ջրերի խորությունը մինչև 2,0 մ 

Աշնանացան ցորեն 2000 10 200 

Գարնանացան ցորեն 1714 7,5 229 

Եգիպտացորեն 2607 15 174 

Առվույտ 4000 13 308 

Բանջարաբոստանային 5000 40 125 

Ծխախոտ 2398 20 120 

Խաղողի այգի 3393 23 148 

Պտղատու այգի 3036 15 202 

Գրունտային ջրերի խորությունը մինչև 3,0 մ 

Աշնանացան ցորեն 2714 10 271 

Գարնանացան ցորեն 2571 7,5 343 

Եգիպտացորեն 2857 15 190 

Առվույտ 5786 13 445 

Բանջարաբոստանային 6036 40 151 

Կարտոֆիլ (վաղահաս) 2679 28 96 

Խաղողի այգի 5143 23 224 

Պտղատու այգի 4857 15 324 

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ տրանսպիրացիայի գործակիցը 

30-70%-ով փոքրանում է, երբ գրունտային ջերերի մակարդակը գտնվում 

է 1,5մ խորության սահամաններում: 
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Եզրահանգում: Ուսումնասիրությունների ընթացքում 

բացահայտվել են հետազոտվող հողատարածքներում խոնավության 

դինամիկայի առանձնահատկությունները՝ կախված հողի մակերեսից 

գրունտային ջրերի տեղակայման խորությունից: Տրվել են խոնավության 

կարգավորման ուղիները: Գրունտային ջրերի առավել բարձր   

մակարդակի՝ մինչև 0,75մ խորության պայմաններում հողի 

գերխոնավացումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է կիրառել 

կաթիլային ոռոգման եղանակ: Գրունտային ջրերի մինչև 1,75մ 

խորության դեպքում անհրաժեշտ է իրականացնել ոռոգում մինչև 

500մ3/հա նորմերով և մեծացնել ոռոգումների հաճախականությունը: 

Մինչև 2,75մ խորության պայմաններում անհրաժեշտ է կիրառել մեծ 

ջրման նորմեր՝ 800-1000մ3/հա, որը թույլ կտա արմատատակ հորիզոնից 

լվանալ բույսերի համար ոչ օգտակար աղերը և թույլ չտալ դրանց 

հետագա կուտակումը: 

Հաշվարկվել են Արարատյան հարթավայրի մշակաբույսերի 

տրանսպիրացիայի գործակիցները: Ելնելով այդ արժեքներից՝ 

առաջարկվում է վաղահաս կարտոֆիլ և հացահատիկային 

կուլտուրաներ մշակել այն վայրերում, որտեղ ջրամատակարարման 

լուրջ խնդիրներ կան, իսկ գերխոնավացված և ջրամատակարարման 

լավ պայմաններ ունեցող տեղամասերում մշակել առվույտ և բանջարա-

բոստանային մշակաբույսեր: 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И СПОСОБЫ ЕГО 

УЧЕТА НА ОРАШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ 

Казарян А. С., Давеян С. Г., Меджлумян Д. В. 

 

Исследования проводились на орошаемых землях общин Масис и 

Мармарашен Араратской области Республики Армения. 

Выбраны 3 участка (2 в общине Масис), которые характеризуются 

разной глубиной залегания грунтовых вод: 0,75м , 1,75 м и 2,75 м. 

Выявлены особенности динамики влажности исследуемых земель в 

зависимости от глубины залегания грунтовых вод с поверхности почвы. 

Предусмотрены способы регулирования влажности. Рассчитано 

значение коэффициента инфильтрации на исследуемых землях, который 

составил 37-39 мм / ч. 
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Рассчитаны коэффициенты транспирации культур, возделываемых в 

Араратской долине, и на основе этих показателей предложено 

возделывать более целесообразные для данных площадей культуры. 

Ключевые слова: грунтовые воды, влажность, инфильтрация, 

транспирация, почва, орошение, сорт. 

 

LEARNING THE PROCESS OF CHANGING HUMIDITIES AND 

PROFESSIONAL LEARNING IN THE ARARAT VALLEY 

Ghazaryan H. S., Daveyan S. H., Mejlumyan D. V. 

 

The study was conducted on the orchards of Masis and Marmarashen 

Ararat regions of the Republic of Armenia. Selected 3 sections (2 in the area of 

Masis) are characterized by different depths of groundwater: 0.75m, 1.75m and 

2.75m. The observed characteristics of the dynamics of the observed moisture 

content depend on the depth of the ground element with the strength of the 

soil. 

The significance of the coefficient of infiltration of the surveyed lands 

has been explaned, which was 37-39 mm/h: coefficients of transpiration 

culture, divisible in the Ararat valley, and on the basis of these indicators it is 

proposed to separate the most expedient diseases for a given culture area. 

Keywords: groundwater, humidity, infiltration, transpiration, soil, dew, 

variety. 
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SOME ECONOMIC INDICATORS OF INDUSTRIAL GARDENING IN 

ARMENIAN-POPULATED AREAS IN THE EAST OF ARMENIAN 

HIGHLANDS IN 1806-2018 

Beketovski D. A., Hayrapetyan A. M., Mamajanyan S. A., Tumanyan K. G. 

 

The article presents some data on the economic development of 

industrial gardening, or horticulture (fruit crops and viticulture) in region over 

the past two hundred years in general, data on the total area, the gross yield 

from the entire area, as well as the yield. The results of statistical processing of 

the data given reasonably show their sufficient scientific reliability. 

Keywords: horticulture, fruit crops, viticulture, economy, statistics. 
 

Introduction. For the first time an attempt was made to cover the 

development of horticulture as a whole and its two branches i.e., fruit growing 

and viticulture separately, as well the comparative analysis of these branches 

over a long period of two hundred years was conducted.  

The territory of the modern Republic of Armenia is only part of the 

historical territory of Eastern Armenia, which was formed as a result of the last 

partition of Armenia between Persia and the Ottoman Empire in 1639. Later, 

in 1828, the small northern part of Eastern Armenia was conquered by the 

Russian Empire, which served as the basis for the creation of the modern 

Republic of Armenia. 

For the period 1806-2018 this region, generally referred by as the 

Armenian-populated territory of Eastern Armenia, has edured the  certain 

territorial, toponymic, ethnic and demographic changes, being called in turn 

the Erivan Khanate, as a part of Persia (1806-1828), the Armenian region, and 

later the Yerevan province, as part of the Russian Empire (1828-1918), the first 

Armenian Republic (1918-1920), the Armenian SSR (1918-1991), the third 

Armenian Republic (1991-2018), although its total area remained within 30 

thousand square meters. 

    2 0 2 1  № 2 
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During the period of the existence of the Erivan Khanate of Persia (1806-

1827), the gardening developed quite stably. Later, during the first few decades 

of Russian rule in the Armenian region (or Erivan province) in 1828-1870, 

some stagnant trends were observed. In 1861, serfdom was abolished in Russia, 

the application of which reached the Caucasus in 1870. This, in turn, 

stimulated the development of industrial production in Armenia, including 

agriculture, one of the branches is gardening. The development of trade and 

gardening was also stimulated by the development of railway transport, in 

particular, the opening of the Tiflis-Alexandropol-Kars line in 1897-1899, then 

Alexandropol-Erivan in 1901 and Erivan-Julfa in 1905. In Soviet period, 

Yerevan-Tbilisi roads were laid, and then road to Baku, and the airline began 

to function as regular air transport in the late of 1950s. 

In general, over the past 200 years, Armenian horticulture, despite 

periods of recession caused by the Russian-Persian wars of 1804, 1808, 1826-

1827, the Cholera Epidemic of 1830, the Russian-Turkish Wars of 1828-1829, 

1854-1856, 1877-1878, Turkish massacre of Armenians in the 19-20 centuries, 

the Armenian-Turkish wars of 1918-1921, the Armenian-Georgian war of 

1919, the civil war of 1921-1922, two world wars, sovietization, the Karabakh 

war of 1992-1994 (which actually continues to this day) has evolved steadily. 

Objectives and methods. Statistical analysis was carried out according to 

the method of Dospekhov [4]. The data was collected and processed in 

uniform, generally accepted and comparable units of measurement, and the 

table data from 1960 are presented for five years. 

Results and analysis. Table 1 shows [1, 2, 3, 5] that the smallest area of 

garden crops occupied in 1806 (0.4 thousand hectar, or th. ha), and the largest 

area is noted in 1980 (89.5 th. ha); the smallest gross yield recorded in 1890 

(0.02 thousand tons, or th./t), and the highest - in 2015 (695.7 th./t). The 

lowest yield was observed in 1900 (0.003 tons/hectare, or t/ha), and the largest 

- in 2017 (23.5 t/ha), although according to Chopin [3], the yield in 1806 

reached 28.5 t/ha (which is unlikely). 

During the period of Persian rule in 1806-1827 in this region, relative 

stability in horticulture was observed. After joining the Russian Empire 

(01.10.1827-28.05.1918), relative developmental stability in gardening was 

noted until 1870, and later there was an increasing rapid growth. Under the 

first Armenian republic hostilities took place almost continuously, and 

gardening was in a stress situation. 
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Table 1. 

Economic indicators of gardening in Armenia in 1806-2018 

Years and five-years 
General indices for gardening cultures 

Area  
(Thousand ha) 

Gathering gross 
(Thousands tons) 

Average yield (t/ha) 

1806 0,4 11,4* 28,5*(?) 
1827 0,4 11,4* 28,5*(?) 
1832 1,04 8,6 8,3*(?) 
1870 1,42 6,0 4,2*(?) 
1890 3,2* 3,2* 1,0* 
1891 7,2* 0,02* 0,03* 
1894 7,9* 5,3* 1,5* 
1900 8,1* -* -* 
1905 12,4* 0,04* 0,003* 
1910 10,6* 0,04* 0,004* 
1913 14,8 10,0* 2,8* 
1919 13,6* 73,2* 5,9* 
1922 6,7* 40,8* 2,9* 
1925 7,8 50,6 3,9* 
1928 11,0 67,2 4,7* 
1930 13,3 51,2 5,1* 
1935 7,7* 15,3* 5,4* 
1940 31,6 28,2* 6,0* 
1945 31,1* 108,6* 3,5* 
1950 32,6* 8,0* 0,03* 
1953 34,0* 13,6* 0,4* 
1955 39,3* 21,4* 0,5* 
1958 37,7 - - 
1960 47,4* 10,4* 0,2* 
1965 55,2 140,3 5,4 
1970 66,2 170,3 4,9 
1975 78,2 238,2 4,8 
1980 87,8 278,8 4,7 
1985 89,5 373,5 5,9 
1990 88,5 435,4 7,2 
1995 83,2 361,7 6,0 
2000 61,3 291,6 5,3 
2005 42,3 242,7 6,1 
2010 43,1 307,9 8,9 
2015 54,3 487,8 11,8 
2016 57,9 695,7 14,7 
2017 57,6 421,4 8,8 
2018 58,1 571,6 23,5 

Average 59,1 523,1 20,8 
Relative Error 35.87 184.03 5.84 

Notes: * – data that are questionable; (?) – data that are questionable 

doubly. 
 

During the period of socialist construction in ArmSSR (11.29.1920 - 

09.21.1991), much attention was paid to the development of extensive areas of 
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the economy: increasing the total and fruitful production areas as well the the 

collection of gross harvest. Until 1953 rather slow growth was observed, after 

which rapid development was already noted. 

Recently, in third Armenian republic, the vector of economic 

development of gardening has changed dramatically. Currently, special 

attention is paid to the development of intensive methods of the gardening. 

For example, high-yielding varieties are introduced on dwarf rootstocks, 

varieties and stocks of fruit crops are reproduced by virus-free micro cloning 

methods in special high-tech nursery farms, in agricultural technology new 

methods of crown formation and drip irrigation are used, anti-hail networks 

are established, the new methods of mechanization of production processes are 

applied and the modern methods of economic incentives are introduced: 

leasing, subventions, subsidizing, insurance; the creative programs for 

introducing new technologies as well the various types of information and 

training programs for raising the qualifications of gardeners appeared. 

However, all these innovations mainly effect of the quite large gardens and 

owners with sufficient financial capabilities. But for the bulk of the peasant 

owners of small gardens, unfortunately, is not yet possible due to many 

constraining circumstances: lack of sufficient financial resources, debts, 

general and financial illiteracy, difficulties in adoption of new technologies, 
etc. We believe that the only possible way of progress in this area is in the 

state stimulation of small farms to the transition to mass cooperation. 

Statistical data processing was performed to prove their reliability (Table 

2), in this case it is possible to calculate the average of the arithmetic data 

given, to eliminate the errors. The calculated relative errors exceed the 

threshold accepted in agronomical studies by 5%, when the probability of the 

data is 95%, but given the 200-year period of the collected data, a 9-20% marks 

of this relative errors can be considered enough reliable. 

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/subvention
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/Subsidizing
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/quite
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/adoption+of+new+technologies
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Table   2. 

Calculation of the reliability of data in Table 1 
 
 

Years 
and 
five 

years 

General indicators for 
horticultural crops 

Deviations X1=(X-𝒳) from the average and their squares 

Area 
(th.he) 

X 

Gatherin
g gross 
(th.t) 

X 

Medium 
yield 
(t/he) 

X 

Area 
(th.he) 

 Gathering 
gross (th.t) 

 Medium 
yield 
(t/he) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1806 0.4 11.4 28.5 -34.21 1170.32 -149.19 22257.66 23.648 560.93 

1827 1.04 8.6 8.3 -33.57 1126.94 -151.99 23100.96 3.484 12.14 

1832 1.42 6 4.2 -33.19 1101.58 -154.59 23898.07 -0.616 0.38 

1870 3.2 3.2 1 -31.41 986.59 -157.39 24771.61 -3.816 14.56 

1890 7.2 - - -27.41 751.31 - - - - 

1891 7.9 5.3 0.7 -26.71 713.42 -155.29 24114.98 -4.116 16.94 

1894 8.1 - - -26.51 702.78 - - - - 

1900 12.4 - 4.3 -22.21 493.28 - - -0.516 0.27 

1905 10.6 - - -24.01 576.48 - - - - 

1910 14.8 10 0.7 -19.81 392.44 -150.59 22677.35 -4.116 16.94 

1913 13.6 73.2 5.4 -21.01 441.42 -87.39 7637.01 0.584 0.34 

1919 6.7 40.8 6.1 -27.91 778.97 -119.79 14349.64 1.284 1.65 

1922 7.8 50.6 6.5 -26.81 718.78 -109.99 12097.80 1.684 2.84 

1925 11 67.2 6.1 -23.61 557.43 -93.39 8721.69 1.284 1.65 

1928 13.3 51.2 3.8 -21.31 454.12 -109.39 11966.17 -1.016 1.03 

1930 7.7 15.3 2 -26.91 724.15 -145.29 21109.18 -2.816 7.93 

1935 31.6 28.2 0.9 -3.01 9.06 -132.39 17527.11 -3.916 15.34 

1940 31.1 108.6 3.5 -3.51 12.32 -51.99 2702.96 -1.316 1.73 

1945 32.6 8 0.3 -2.01 4.04 -152.59 23283.71 -4.516 20.39 

1950 34 13.6 0.4 -0.61 0.37 -146.99 21606.06 -4.416 19.50 

1953 39.3 21.4 0.5 4.69 22.00 -139.19 19373.86 -4.316 18.63 

1955 37.7 - - 3.09 9.55 - - - - 

1958 47.4 10.4 0.2 12.79 163.58 -150.19 22557.04 -4.616 21.31 

1960 55.2 140.3 2.5 20.59 423.95 -20.29 411.68 -2.316 5.36 

1965 66.2 170.3 2.6 31.59 997.93 9.71 94.28 -2.216 4.91 

1970 78.2 238.2 3.1 43.59 1900.09 77.61 6023.31 -1.716 2.94 

1975 87.8 278.8 3.2 53.19 2829.18 118.21 13973.60 -1.616 2.61 

1980 89.5 373.5 4.2 54.89 3012.91 212.91 45330.67 -0.616 0.38 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1985 88.5 435.4 4.9 53.89 2904.13 274.81 75520.54 0.084 0.01 

1990 83.2 361.7 4.3 48.59 2360.99 201.11 40445.23 -0.516 0.27 

1995 61.3 291.6 4.8 26.69 712.36 131.01 17163.62 -0.016 0.00 

2000 42.3 242.7 5.7 7.69 59.14 82.11 6742.05 0.884 0.78 

2005 43.1 307.9 7.1 8.49 72.08 147.31 21700.24 2.284 5.22 

2010 54.3 487.8 9 19.69 387.70 327.21 107066.38 4.184 17.51 

2015 57.9 695.7 12 23.29 542.42 535.11 286342.71 7.184 51.61 

2016 57.6 421.4 7.3 22.99 528.54 260.81 68021.86 2.484 6.17 

2017 58.1 571.6 23.5 22.23 494.17 387.57 150210.6 17 311.9 

2018 59.1 523.1 20.8 23.23 539.63 339.07 114968.5 14 223.8 

Sum 1363.2 6073 198.4 0.1 29733.3 0.0
 

1294799.9 -0.2 1401.5 

Average 35.87 184.03 5.84 n=38 n=33 n=34 

 
 

     Average           Error      Relative Error 
 

Area 

𝒳= 35.87 th.he  
 

 









1nn

X
S

2

x
x

4.5 th.he    100
S

%S
x

x

x 12.5 %          

Gathering gross 

𝒳= 184.03 th.t 
 

 









1nn

X
S

2

x
x

35.02 th.t  100
S

%S
x

x

x 19.03 %          

Medium yield 

𝒳= 5.84 t/he  
 

 









1nn

X
S

2

x
x

 1.12 t/he   100
S

%S
x

x

x 19.13 % 

 

Conclusion. The first reliable statistics on Armenia have been appearing 

since 1852, but have been quite regular since 1910, although they have become 

detailed since the 1960s.  

The data presented for the first time for 212 years (1806-2018) of the 

economic development of horticulture in the region revealed some 

regularities.  

It should be noted that only in the periods of the 1st (1914-18), the 2nd 

(1939-45) and Karabakh (1992-94) wars there was a marked reduction in the 

rates of constant growth of all indicators. Rapid development began in 

peacetime and especially after reforms and with the development of 
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communications. For example, peaks of development were observed in 1913 

and 1985. In general, the yield of viticulture products as a rule is higher than 

that of fruit crops.  

In the last years the production of horticulture in Republic of Armenia 

gradually increases. 

From the data in Table 1 it can be seen that for a number of indicators, 

2015 and subsequent years became record-breaking, which is very encouraging 

and inspires some optimism regarding the future as a whole. 

Statistical analysis of the Student’s index made it possible to show that 

the data collected and presented in Table 2 are quite reliable, despite numerous 

defects associated with the methodology for presenting statistical data in the 

different period. 

The diversity and quality of horticultural products, combined with the 

expansion of export opportunities and methods of processing, can fully serve as 

a solid base for further development of the industry. The results of statistical 

processing of the data given in Table 2 reasonably show their sufficient 

scientific reliability. 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱԲՆԱԿ 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՅԳԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ 1806-2018ԹԹ. 

Բեկետովսկի Դ. Ա., Հայրապետյան Ա. Մ., Մամաջանյան Ս. Ա., 

Թումանյան Կ. Գ. 

 

Հոդվածը ներկայացնում է ընդհանուր առմամբ վերջին երկու 

հարյուր տարվա ընթացքում տարածաշրջանում արդյունաբերական 

այգեգործության (պտղաբուծության և խաղողագործության) 

տնտեսական զարգացման վերաբերյալ տվյալներ՝ ընդհանուր և 

համախառն բերքի, ընդհանուր տարածքների և բերքատվության 

վերաբերյալ: Տրված տվյալների վիճակագրական մշակման 

արդյունքները ցույց են տալիս դրանց բավարար, գիտական 

հուսալիությունը: 

Բանալի բառեր. այգեգործություն, պտուղներ, խաղողագոր-

ծություն, տնտեսագիտություն, վիճակագրություն: 
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

САДОВОДСТВА В АРМЯНՕНАСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

ВОСТОЧНОЙ АРМЕНИИ В 1806-2018 ГГ. 

Бекетовский Д. А., Айрапетян А. М., Мамаджанян С. А., Туманян К. Г. 

 

В статье приводятся некоторые данные об экономическом развитии 

промышленного садоводства (плодовых культур и виноградарства) в 

регионе за последние двести лет в целом, данные об общем и валовом 

урожае со всей площади, а также урожайность этих культур. Результаты 

статистической обработки приведенных данных обоснованно показывают 

их достаточную научную достоверность. 

Ключевые слова: садоводство, плодоводство, виноградарство, 

экономика, статистика. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

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       

 

ՀՏԴ 31 (311)                                           ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

DOI 10.54151/27382559-2021.2a-58 

 

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՆԴԵՔՍԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ 

Ֆիդանյան Լ. Ա., Գևորգյան Ռ. Վ.  

 

Գյուղատնտեսության դերը կարևորվում է երկրի պարենային 

անվտանգության ապահովման տեսակետից, որտեղ նախատեսվում է 

պարենային ապահովման մակարդակի բարձրացում, սննդամթերքի 

անվտանգության և հիմնական պարենային մթերքների ինքնաբա-

վության նվազագույն մակարդակի ապահովում: Հաշվի առնելով 

պարենային անվտանգության հարցի կարևորությունը՝ հոդվածում 

իրականացվել է ՀՀ պարենային անվտանգության գործոնային 

վերլուծությունն  ինդեքսային մեթոդով: 

Բանալի բառեր. պարենային անվտանգություն, ինքնաբավության 

աստիճան, ինդեքսային մեթոդ, գործոնային վերլուծություն, միջին 

սպառում: 
 

Երկրագնդի բնակչության աճի տեմպերը տարեցտարի ավելանում 

են, ինչը յուրաքանչյուր երկրի կանգնեցնում է սեփական 

հասարակության պահանջները ներքին տնտեսության հնարավո-

րություններով ապահովելու հրամայականի առաջֈ Պարենային 

անվտանգության ապահովման հարցը հրատապ է դարձել ոչ միայն 

Հայաստանում, այլև աշխարհի մի շարք երկրներում, այն ունի գերակա 

նշանակությունֈ  

Պարենային անվտանգության ապահովման շարժիչ ուժը հենց գյու-

ղատնտեսությունն է, և այս ոլորտը պետք է դառնա կարևորագույն 

բարեփոխումների իրականացման թիրախըֈ Գյուղատնտեսությունը նաև 

Հայաստանի տնտեսության առանցքային ճյուղերից է և հանդիսանում է 

հասարակության կեցության հիմքը, որի զարգացման մակարդակից է 

կախված բնակչության պարենային անվտանգությունը, գյուղական 

    2 0 2 1  № 2 
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բնակավայրերի կենսամակարդակն ու զարգացման հնարավո-

րությունները, մարդկանց առողջությունն ու անվտանգությունը:  

2020թ.-ի տվյալներով ՀՀ գյուղատնտեսության, անտառային 

տնտեսության և ձկնորսության  համախառն ավելացված արժեքը 

կազմել է ՀՆԱ-ի 11.2%-ը (693.2 մլրդ. ՀՀ դրամ) [4], որի բաժնեմասը 

2015թ.-ի համեմատ նվազել է 6.0 տոկոսային կետով:  

Գծապատկեր 1-ից երևում է, որ ամբողջ աշխարհում 2000-2018թթ. 

գյուղատնտեսության ավելացված արժեքը միջին հաշվով կազմել է 

համաշխարհային ՀՆԱ-ի շուրջ 4%-ը: Ամենաբարձր ցուցանիշները 

դիտվել են աֆրիկյան երկրներում, որոնք ունեն  աճի միտում՝ 2000-

2018թթ. կազմելով ՀՆԱ-ի 14.1-16%-ը: Համաշխարհային միջին 

մակարդակից բարձր են նաև ասիական երկրները, սակայն այստեղ 

նկատվում է դիտարկվող ցուցանիշի նվազման միտում: Այս երկրներում 

գյուղատնտեսության ավելացված արժեքի մասնաբաժինը 2000-2018թթ. 

նվազել է 4 տոկոսային կետով և կազմել ՀՆԱ-ի 7%-ը: Եվրոպական և 

ամերիկյան երկրներում այս ցուցանիշը բավականին ցածր է՝ մոտ 2%:  

 
Գծապատկեր 1.  Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնորսության 

ավելացված արժեքի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ի մեջ (%)՝ըստ մայրցամաքների,               

2000-2018թթ. [5] 

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, որը 

բուսաբուծության և անասնաբուծության արտադրանքի ծավալն է 

արժեքային արտահայտությամբ, 2020թ. ընթացիկ գներով կազմել է  819.3 

մլրդ. դրամ, որի 46.9 %-ը (383.9 մլրդ. դրամ) ձևավորվել է 

բուսաբուծության, իսկ 53.1%-ը (435.4 մլրդ. դրամ)՝ անասնաբուծական 

արտադրանքից [6]:  
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Ներկայումս ՀՀ բնակչության ավելի քան 36%-ը (1067,7 հազ. մարդ) 

[4] բնակվում է գյուղական բնակավայրերում: Վերջին տարիներին այս 

ցուցանիշը նվազման միտում ունի, մասնավորապես՝ 2015-20թթ. 

գյուղական բնակչության թիվը նվազել է 2.73%-ով կամ 30 հազարով: Ինչ 

վերաբերում է գյուղատնտեսության ոլորտում ՀՀ բնակչության 

զբաղվածությանը, ապա այն ևս ունի նվազման միտում: Եթե 2015թ. 

գյուղատնտեսությանը բաժին էր ընկնում ՀՀ զբաղվածների 35,3%-ը, 

ապա 2019թ.՝ ընդամենը 21,9%-ը [3]: 

Համեմատության համար նշենք, որ այս ցուցանիշի 

համաշխարհային մակարդակը 2019թ. կազմել է ընդամենը 

զբաղվածության 28%-ը՝ 2000թ.-ի 40%-ի համեմատ [5]: 

Գյուղատնտեսական զբաղվածությունը նվազում է գրեթե բոլոր 

երկրներում, ինչը գյուղատնտեսական աշխատանքների մեքենայացման 

և ավտոմատացման հետևանքն է: 

Գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացմամբ է պայմանավորված 

ինչպես գյուղական համայնքների, այնպես էլ ողջ հանրապետության 

սննդի արտադրության այնպիսի ենթաճյուղերի զարգացումը, որոնք 

հիմնվում են տեղական գյուղատնտեսական արտադրանքի վրա և ունեն 

արտահանման մեծ ներուժ: Գյուղմթերքի առևտրայնացման 

բարելավումը և արտահանման ծավալների մեծացումը Հայաստանի 

կառավարության օրակարգի գերակա առաջնահերթություններն ենֈ 

Ներկայումս գյուղատնտեսության ոլորտի արտահանման ծավալները 

բավականին ցածր են: Այսպես, 2020թ. արտահանման ընդհանուր 

ծավալի մեջ ագրոպարենային ոլորտի մասնաբաժինը կազմել է 

ընդամենը 30.4% (774.3 մլն ԱՄՆ դոլար): Ընդ որում՝ վերջին տարիներին 

գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման ծավալները, և 

վերջինիս մասնաբաժինն արտահանման ընդհանուր ծավալներում 

որոշակիորեն աճել են: 

Հարկ է նաև նշել, որ ՀՀ-ում ագրոպարենային արտադրանքի 

ներմուծման ծավալներն ավելի մեծ են: Մասնավորապես 2020թ. 

ներմուծման ընդհանուր ծավալում ագրոպարենային արտադրանքի 

մասնաբաժինը կազմել է 18.3% (834.2մլն ԱՄՆ դոլար) [4]: 

Ռազմավարական նշանակություն ունեցող գյուղատնտեսական որոշ 

արտադրատեսակների գծով այս իրավիճակը կարող է բացասաբար 

ազդել երկրի պարենային անվտանգության վրա, քանի որ այդ 

արտադրատեսակների գծով ինքնաբավության մակարդակը զգալիորեն 

ցածր է: Այդ արտադրատեսակների թվին են պատկանում 
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մասնավորապես ցորենը (24.4% ինքնաբավության աստիճան), խոզի 

միսը (45.1% ինքնաբավության աստիճան) և թռչնի միսը (23.9% 

ինքնաբավության աստիճան):  

Պարենային ինքնապահովվածության աստիճանի բարձրացման, 

պարենամթերքների մատակարարման բարելավման, երկրի պարենային 

անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրներն անհրաժեշտ է 

դիտարկել առաջին հերթին տեղական արտադրության հնարավո-

րություններն առավել արդյունավետ օգտագործելու համատեքստումֈ 

Այս առումով կարևորվում են ցուցանիշների առանձնացումն ու 

գնահատումը, որոնք կնկարագրեն գյուղատնտեսական մթերքի 

արտադրության, բաշխման և սպառման փուլերըֈ 

Այժմ, հաշվի առնելով, որ ՀՀ անասնաբուծության արդյունավետ, 

բարձր եկամտաբեր ճյուղերից է խոզաբուծությունը, կատարենք ՀՀ 

պարենային անվտանգության գործոնային վերլուծություն  ինդեքսային 

մեթոդով: 

Բացի այդ, ուսումնասիրելով հանրապետությունում անասնապա-

հական մթերքների ինքնաբավության մակարդակը, ակնհայտ է 

դառնում, որ այս ցուցանիշը ցածր է հատկապես թռչնամսի և խոզի մսի 

համար:  

Հոդվածում 2015-19թթ. բնակչության միջին տարեկան շնչային 

սպառման (խոզի մսի) միտման ուսումնասիրությունն իրականացվել է 

ինդեքսային մեթոդովֈ Բնակչության կողմից խոզի մսի միջին տարեկան 

սպառման մակարդակի բազմարկչային մոդելը կարելի է ներկայացնել 

հետևյալ տեսքով. 

 
a                                    b                                                 c 

,
 

              d                                                       e 

որտեղ՝ -ն բնակչության միջին տարեկան շնչային սպառման 

մակարդակն է, 

-ն բնութագրում է մեկ բնակչի հաշվով գյուղատնտեսական 

հողերի չափերը, որն արտացոլում է գյուղատնտեսական 

արտադրության էքստենսիվ պարամետրը,  
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-ն՝ վարելահողերի տեսակարար կշիռը ընդհանուր 

գյուղատնտեսական հողերում՝ արտացոլելով գյուղատնտեսական 

արտադրության կառուցվածքային պարամետրը, 

-ն անասնաբուծության ինտենսիվության (անասունների 

խտության) ցուցանիշն է 

-ն մսատվության ցուցանիշն է, որը բնութագրում է 

անասնաբուծության ինտենսիվությունը,  

  -ն արտացոլում է գյուղատնտեսական արտադրանքի 

պահանջարկը, այդ թվում՝ գյուղատնտեսությունում մսի և մսատվության 

ապրանքայնության գործակիցըֈ 

Գործոնային վերլուծության ժամանակ յուրաքանչյուր գործոնի 

ազդեցության չափը [2] (հաշվի առնելով յուրաքանչյուր գործոնի 

քանակական և որակական հատկությունը) բացարձակ մեծություն-

ներով որոշվել է ստորև ներկայացված բանաձևերի օգնությամբ, որոնց 

հաշվարկային տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 1-ումֈ     

 

 

 

 

 
Աղյուսակ 1: 

Խոզի մսի միջին շնչային տարեկան սպառման մակարդակի վրա գործոնների 

ազդեցության բացարձակ չափերը 2015-2019 թթ. 

 

Այսպիսով, ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում (2015-2019թթ.) 

խոզի մսի միջին շնչային տարեկան մակարդակը, ըստ առանձին 

գործոնների, կարելի է մեկնաբանել հետևյալ կերպ. 

Տարիներ 

Խոզի մսի միջին շնչային տարեկան սպառման բացարձակ 

փոփոխությունը 

Ընդամենը 

 

այդ թվում` ըստ գործոնների 

     

2015-2016 -0.72746 0.04020 -0.00577 1.05643 -0.76227 -1.05604 

2016-2017 0.20804 0.03247 -0.00061 -0.20473 -0.51263 0.89354 

2017-2018 0.67322 0.03654 -0.01181 0.63231 -0.79602 0.81221 

2018-2019 -0.45026 0.02082 -0.01681 1.59759 -1.70437 -0.34749 

Ընդամենը -0.29645 0.13003 -0.03500 3.08160 -3.77530 0.30221 
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 - բնակչության մեկ շնչի հաշվով գյուղատնտեսական հողերի 

ավելացումը պայմանավորել է խոզի մսի տարեկան շնչային սպառման 

ավելացում 0.13 կգ-ով, 

 - գյուղատնտեսական հողերի մեջ վարելահողերի մասնաբաժնի 

կրճատումը բերել է խոզի մսի տարեկան շնչային սպառման 0.035կգ 

նվազման, 

 - 100 հա հողատարածությանն ընկնող անասունների 

գլխաքանակի ավելացումը, այլ հավասար պայմաններում, ընդհանուր 

առմամբ հանգեցրել է խոզի մսի տարեկան շնչային սպառման 

ավելացմանը 3.08 կգ-ով, 

 - նշված ժամանակաշրջանում մսատվության ցուցանիշի կայուն 

նվազման միտման դրսևորումը բերել է խոզի մսի տարեկան շնչային 

սպառման 3,78 կգ նվազեցման,  

 – չնայած նշված ժամանակահատվածում մսի արտադրության 

նկատմամբ անձնական սպառման բաժնի ոչ կայուն միտման  

դրսևորմանը, այդուհանդերձ, այն բերել է խոզի մսի տարեկան շնչային 

սպառման 0.302 կգ ավելացմանըֈ 

Հետևաբար, 2015-ից մինչև 2019 թվականներն ընկած 

ժամանակահատվածում խոզի մսի տարեկան շնչային սպառման 

ընդհանուր բացարձակ հավելաճը կկազմի՝  

ֈ 

Գյուղատնտեսության և մասնավորապես անասնապահության 

ոլորտում էքստենսիվ աճի դրսևորումներից է այն իրողությունը, որ 

անասնապահական մթերքի արտադրության ծավալների աճն ուղղակի 

կորելացվում է գլխաքանակի փոփոխության հետ [1]: Պարենային 

անվտանգության ապահովման համատեքստում ագրոպարենային 

համակարգի հիմնական նպատակն է առկա բնատնտեսական ներուժի 

արդյունավետ օգտագործման, ագրարային բարեփոխումների 

խորացման, տնտեսավարման ձևերի կատարելագործման, աշխատանքի 

արտադրողականության բարձրացման և գյուղատընտեսության 

ոլորտում ենթակառուցվածքների գործունեության բարելավման 

արդյունքում ստեղծել անհրաժեշտ նախադրյալներ Հայաստանի 

բնակչության կայուն պարենապահովման համար, այդ թվում՝ 

արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության պայմաններումֈ  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СФЕРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА 

ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ 

Фиданян Л. А., Геворгян Р. В. 

 

Роль сельского хозяйства важна с точки зрения обеспечения 

продовольственной безопасности страны, где предусматривается 

повышение уровня продовольственного обеспечения, обеспечение 

минимального уровня безопасности пищевых продуктов и 

самодостаточности основных пищевых продуктов. Учитывая важность 

вопроса продовольственной безопасности, в статье был проведен 

факторный анализ продовольственной безопасности РА индексным 

методом. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, степень 

самодостаточности, индексный метод, факторный анализ, среднее 

потребление. 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE RA AGRICULTURAL SECTOR BY THE 

INDEX METHOD 

Fidanyan L. A., Gevorgyan R. V. 

 

The role of agriculture is important from the point of view of ensuring 

the food security of the country, where it is planned to increase the level of 

food security, ensure a minimum level of food safety and self-sufficiency of 

basic food products. Taking into account the importance of the issue of food 

security, we made a factor analysis of the RA food security by the index 

method. 

Keywords: food security, degree of self-sufficiency, index method, factor 

analysis, average consumption. 
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Եղիազարյան Գ. Մ., Համբարձումյան Ա. Մ. 

 

ՀՀ լեռնամարգագետնային գոտում հազվագյուտ բուսատեսակների 

թվային քարտեզագրման, անհետացող տեսակների հաշվառման, 

գնահատման և պահպանման համար կատարվել են դաշտային, 

հետախուզական և քարտեզագրական տվյալների համակողմանի 

ուսումնասիրություններֈ Կատարված հետազոտությունները թույլ են 

տալիս հիմնավորելու այն տեսակետը, որ հազվագյուտ 

բուսատեսակների տարածման արեալները պարտադիր պետք է 

քարտեզագրվեն ըստ վարչատարածքային միավորների, հողասե-

փականատերերի, հողօգտագործման, տեղագրական, բնակլիմայական և 

հողային պայմաններիֈ Հիմնախնդրի նման ձևակերպման արդյունքում 

գնահատվել են լեռնամարգագետնային գոտում տարբեր լոկալիտետներ 

ունեցող բուսատեսակների տարածվածության օրինաչափությունները՝ 

կախված տեղանքի ծովի մակերևույթից ունեցած բարձրությունիցֈ 

Քարտեզագրման աշխատանքների արդյունքում ստացվել է 

լեռնամարգագետնային գոտու հազվագյուտ բուսատեսակների մեկ 

ընդհանուր թեմատիկ քարտեզ և 6 քարտեզ՝ ըստ առանձին 

բուսատեսակներիֈ 

Բանալի բառեր. հազվագյուտ բուսատեսակ, պահպանման միջոցա-

ռում, հողերի արդյունավետ կառավարում, անհետացող տեսակների 

քարտեզագրում, լեռնամարգագետնային գոտի, հողային, կլիմայական, 

տեղագրական պայմաններ:  

 

Թեմայի արդիականությունը: Հողային պաշարների կառավարման 

և հողօգտագործման համակարգերի մշակման կարևոր խդիրներից է 

հազվագյուտ բույսերի պահպանման և դրանց արդյունավետ 

    2 0 2 1  № 2 
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կառավարման հիմնախնդրի լուծումըֈ Ներկայումս հազվագյուտ 

բուսատեսակների գոյության առկա սպառնալիքներն ու մարտա-

հրավերները պահանջում են ստեղծել դրանց վերաբերյալ այնպիսի 

տեղեկատվական բազա, որը թույլ կտա հողօգտագործման և հողային 

պաշարների կառավարման որոշումներ կայացնել այնպես, որ դրանց 

բացասական ազդեցությունը հազվագյուտ բուսատեսակների վրա լինի 

նվազագույնֈ Հազվագյուտ բույսերի տեսակներն ունեն ինչպես 

էկոլոգիական, այնպես էլ բնապահպանական արժեք, ինչը հանգեցնում է 

նրան, որ արդյունավետ կառավարման համար հրատապ է այդ 

բուսատեսակների պահպանությունը: Տեսակների առաջացման և 

բաշխման օրինաչափությունների բացահայտումը գոյություն ունեցող 

պահպանվող կենսամիջավայրում թույլ կտա տնտեսվարող 

սուբյեկտներին տնտեսական, բնապահպանական, բիզնես ծրագրերի 

իրականացման գործողություններում առաջնահերթություն տալ 

հազվագյուտ բուսատեսակի մոնիթորինգի արդյունքներին: Հետա-

զոտության նպատակն է հազվագյուտ բուսատեսակների հաշվառման, 

գնահատման և պահպանմանն ուղղված միջոցառումների ուսումնա-

սիրման արդյունքում մշակել և առաջարկել այնպիսի միջոցառումների 

համակարգ, որը թույլ կտա լեռնամարգագետնային գոտու օրինակով 

առավելագույնս պահպանել հազվագյուտ բուսատեսակներըֈ Նախա-

տեսվում է առաջադրված խնդիրները լուծել արդի թվային տեխնո-

լոգիաների կիրառմամբ՝ խնայելով ժամանակ և ֆինանսական միջոցներ 

[1-5]: Թվային տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս օգտվել բազային և 

տրամադրվող քարտեզներից և տեղում կատարել կոորդինատների  

ճշտումներ [6]:  

Նյութը և մեթոդը: Լեռնամարգագետնային գոտում հազվագյուտ 

բուսատեսակների տարածման արեալների ուսումնասիրության 

նպատակով կատարվել է  ՀՀ կարմիր գրքից 452 բուսատեսակներից 

ընտրություն, որոնց տեղաբաշխման հաճախականություններից ելնելով՝  

ընտրվել է 138 բուսատեսակֈ Այսպիսի ընտրությունը կատարվել է՝ 

ելնելով լոկալիտետների թվից, կատեգորիայից և ֆլորիստիկ շրջանից 

[4]ֈ Նշենք, որ ՀՀ  լեռնամարգագետնային գոտին տեղաբաշխված է  1800-

3000 մ բարձրությունների վրա [2, 3, 4]ֈ ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանական 

ինստիտուտի (ERE) Հերբարիումի տվյալների բազաներից ճշտումներ 

կատարելով՝ ընտրվել  է 47 բուսատեսակներֈ 

Հետազոտության արդյունքները: Ուսումնասիրվել և գնահատվել է 

լեռնամարգագետնային գոտու 1800-3000 մ բարձրությունների վրա 
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հաշվառված բուսատեսակների տարածման վայրերի առանձնահատ-

կություններըֈ Բացահայտվել են այն տիպային տնտեսությունները, 

որոնց ուսումնասիրության արդյունքները հնարավորություն կտան 

նույն օրինաչափություններով այն տարածելու այլ տնտեսությունների 

վրա (Գնիշիկ, Խաչիկ, Սարատովկա, Մարտունի համայնքներ): 

Կատարվել է վերլուծություն այն բուսատեսակի  քարտեզագրման 

համար, որն անհրաժեշտ է քարտեզագրել: Այդ նպատակով կազմվել է 

աղյուսակ և գրաֆիկ, որտեղ ցույց է տրված, թե 47-ից որ բուսատեսակն 

ունի առավել շատ լոկալիտետ (նկ.2): Բուսատեսակի տեղը և վայրը 

որոշելու համար Free and open access to biodiversity data 

կենսաբազմազանության տվյալների բազաներից դուրս են բերվել և 

առանձնացվել են ընտրված 47 տեսակներից 20 բուսատեսակներ, որոնց 

աշխարհագրական կոորդինատները նշված համակարգում կան (նկ. 1) 

[6]: GBIF.org–ից դուրս է բերվել բոլոր 20 բուսատեսակների տարբեր 

տարիների կոորդինատները և կազմվել է քարտեզներ Google Earth-ի  

օգնությամբֈ Հետազոտության արդյունքները ներկայացված են թվային 

քարտեզագրման տեսքով (նկ. 3, 4-ում)ֈ Լեռնամարգագետնային գոտում 

հազվագյուտ բուսատեսակների բաշխման օրինաչափությունները 

բացահայտելու, հազվագյուտ բուսատեսակին առաջնահերթություն 

տալու համար դուրս են  բերված տվյալներ 20 տեսակների համար, 

ստեղծվել է տվյալների աղյուսակ ըստ լոկալիտետի, բարձրության, 

կատեգորիայի և կոորդինատի: Այստեղ ներկայացված է 5 տեսակը, նույն 

գործողությունը արված է 20 տեսակների համար:  

 
Նկ.1. ՀՀ լեռնամարգագետնային գոտու հազվագյուտ 20 բուսատեսակներն ըստ 

կոորդինատների: 



69 

 

47 բուսատեսակից առավել լոկալիտետ ունեցող բույսերը պարզելու 

համար կազմվել է գրաֆիկ՝ ըստ աղյուսակում դուրս բերված տվյալների 

(նկ. 2)ֈ 

 
Նկ.2. ՀՀ լեռնամարգագետնային գոտու հազվագյուտ 47 բուսատեսակներն ըստ 

լոկալիտետների: 

 
Նկ.3. Լեռնամարգագետնային գոտում հազվագյուտ բուսատեսակների թվային 

քարտեզագրման արդյունքները Google Earth համակարգում: 



70 

 

 
Նկ.4. Լեռնամարգագետնային գոտում հազվագյուտ  Բանպոտ նիզականման 

բուսատեսակների առանձին թվային քարտեզագրման արդյունքները Google 

Earth համակարգում: 
 

Ելնելով հետազոտության արդյունավետությունից՝ դիտարկել ենք 

անհետացող բույսերի քարտեզներն առանձին-առանձին: Այստեղ 

ներկայացված է Բանպոտ նիզականման (Polystichum lonchitis (L.) Roth) 

հազվագյուտ բուսատեսակի բաշխումը ըստ մեր ունեցած 4 կետերի  

կոորդինատների (նկ.4), Սյունիքի մարզի (Քաջարան, Մեղրու 

լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջ, Սաքարի կիրճ, Զանգեզուր, Խուստուփ. 

ենթալպյան մարգագետին, Խուստուփ. ժայռի կենտրոնական ատամի 

տակ, կտրուկ լանջերին) նշված հատվածներում: Նույն ուսումնասի-

րությունները կատարվել են 6 բուսատեսակի համար: Բազմակողմանի 

ուսումնասիրելով լեռնամարգագտենային գոտու հազվագյուտ բուսատե-

սակների տարածման արեալները, ուսումնասիրելով կադաստրային 

շերտերը՝ պարզել ենք, որ հազվագյուտ բուսատեսակների կայուն 

կառավարման վրա ազդում են հողամասի սեփականության իրավունքը, 

նպատակային նշանակությունը, հողատեսքը և գործառնական նշանա-

կությունը, տարածվածությունը ողջ Հայաստանում, ստեղծել ենք քար-

տեզներ՝ ըստ կոորդիանտներիֈ Հողակլիմայական առանձնահատ-

կություներից ելնելով, կտրտված և բարդ ռելիեֆով պայմանավորված՝ 

նկատվում են կլիմայի զգալի տարբերություններ: Ընդ որում՝ այս գոտուն 

բնորոշ են կլիմայի գրեթե բոլոր տարատեսակները՝ չոր 

մերձարևադարձայինից մինչև ցուրտ բարձրլեռնային [*1
1]: Ըստ կլիմայի 

փոփոխության՝ նկատվում է բուսատեսակների տարածվածության 

                                                 
1

1
 Երախտագիտությանս խոսքն եմ ուղղում կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Գ. Մ. Ֆայվուշին՝ 

արժեքավոր խորհրդատվության համար:  
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մեծացում հատկապես 2300-2600 մ բարձրությունների վրաֈ [1,5]: Նկատի 

ունենալով այս բուսատեսակների տարածման օրինաչափությունները՝ 

գտնում ենք, որ դրանց արդյունավետ կառավարման համար 

անհրաժեշտ է բազմացումը կատարել սերմերի միջոցովֈ GBIF 

www.gbif.org տվյալների բազան թերևս հանդիսանում է միակ 

տեղեկատվական հարթակը, սակայն տվյալների թարմացման և դրանց 

հետագա քարտեզագրման համար հարկավոր է իրականացնել 

եկրաբուսաբանական, գեոդեզիական և հողաշինարարական համալիր 

հետազոտություններ [6]ֈ Առաջարկում ենք հետագա ուսումնասի-

րությունները իրականացնել՝ ելնելով  հողակլիմայական առանձնա-

հատկություններից, բուսատեսակների խտությունիցֈ Այսպիսի ուսում-

նասիրությունները թույլ կտան ArcGIS միջավայրում մշակելու և 

ստանալու թեմատիկ քարտեզներ, որոնք թույլ կտան բացահայտելու 

անհետացող բուսատեսակների արեալները, դրանց բաշխման խտու-

թյունը և համահարաբերակցական կախվածությունը հողակլիմայական 

առանձնահատկություններից [5]ֈ 

Եզրակացություն: Աշխատանքում տրվել է ՀՀ լեռնամարգագետ-

նային գոտում հազվագյուտ բուսատեսակների թվային քարտե-

զագրման, անհետացող տեսակների հաշվառման, գնահատման և 

պահպանման դաշտային, հետախուզական և քարտեզագրական 

տվյալների համակողմանի ուսումնասիրությունների արդյունքներըֈ 

Կատարված հետազոտությունները թույլ են տալիս հիմնավորելու, որ 

հազվագյուտ բուսատեսակների տարածման արեալները անհրաժեշտ է 

քարտեզագրել ըստ  վարչատարածքային միավորների, հողասեփա-

կանատերերի, հողօգտագործման պայմանների, տեղագրական, 

բնակլիմայական և հողային պայմաններիֈ Քարտեզագրման աշխա-

տանքների արդյունքում ստացվել է լեռնամարգագետնային գոտու 

հազվագյուտ բուսատեսակների մեկ ընդհանուր թեմատիկ քարտեզ, և 6 

քարտեզ՝ ըստ առանձին բուսատեսակների: 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕДКИМИ 

РАСТЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ГОРНО-ЛУГОВОЙ ЗОНЫ 

Егиазарян Г. М., Амбарцумян А. М. 

 

В горно-луговой зоне РА проведены комплексные полевые, 

поисковые и картографические исследования для цифрового 

картирования редких видов растений, регистрации, оценки и сохранения 

http://www.gbif.org/
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исчезающих видов. Исследования позволяют обосновать мнение о 

необходимости картирования ареалов редких видов растений по 

административно-территориальным единицам, землевладельцам, 

условиям землепользования, топографическим, почвенным, 

климатическим условиям. В результате такого решения задачи были 

оценены закономерности распространения видов растений по разным 

местонахождениям в горно-луговой зоне в зависимости от высоты 

местности. В результате картографических работ получена одна общая 

тематическая карта редких видов растений горно-луговой зоны и 6 карт 

по отдельным видам растений. 

Ключевые слова: редкие виды растений, меры по сохранению, 

эффективное землепользование, картографирование исчезающих видов, 

горно-луговая зона, почвенные, климатические, топографические 

условия. 

 

PROBLEMS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF RARE PLANTS ON THE 

EXAMPLE OF A MOUNTAIN-MEADOW ZONE 

Yeghiazaryan G. M., Hambardzumyan A. M. 

 

Comprehensive field, exploratory and cartographic studies have been 

carried out in the RA mountain-meadow zone for digital mapping of rare plant 

species, registration, assessment and preservation of endangered species. The 

conducted researches allow substantiating the opinion that the areas of 

distribution of rare plant species must be mapped according to administrative-

territorial units, land owners, land use conditions, topographic, climatic-soil 

conditions. As a result of such problem-solving, the patterns of distribution of 

plant species with different localities in the mountain-meadow zone were 

estimated depending on the altitude of the area. As a result of the mapping 

works, one general thematic map of rare plants of the meadow zone was 

obtained and 6 maps by separate plant species. 

Keywords: rare plant species, conservation measures, effective land 

management, mapping of endangered species, mountain-meadow zone, soil, 

climatic, topographical conditions. 
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Շիրակի մարզում էկոզբոսաշրջության զարգացման համար 

կարևոր են բնության հուշարձանները: Դրանք բնական օբյեկտներ են, 

որոնք իրենցից ներկայացնում են բացառիկ գիտական կամ 

պատմամշակութային արժեքներ: 

Պետք է ասել, որ Շիրակի մարզի տարածքում գրանցված 

հուշարձանները լիարժեքորեն չեն ներկայացվում հանրապետության 

զբոսաշրջային փաթեթներում: Բացի այդ՝ հաստատված ցանկի ոչ բոլոր 

հուշարձաններն ունեն ՀՀ օրենքով նախատեսված անձնագրեր: Հստակ 

տրված չեն բնության հուշարձանների սահմանները և պահպանման 

գոտիները: 

Բնության պահպանության միջազգային միության «IUCN Protected 

Areas Category» ուղեցույցում բնության հուշարձանը դասվում է երրորդ 

կատեգորիային և սահմանվում է որպես տարածք, որն ունի մեկ կամ մի 

քանի բացառիկ առանձնահատկություն: Այն կարող է լինել ինչպես 

բնական, այնպես էլ մշակութային: 

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 

հոդված 1-ում «բնության հուշարձան» հասկացությունը սահմանվում է 

որպես «…սահմանված կարգով առանձնացված գիտական, 

պատմամշակութային և գեղագիտական առանձնահատուկ արժեք 

ներկայացնող բնական օբյեկտ»: 

Շիրակի մարզի տարածքում մեծ հետաքրքրություն են 

առաջացնում երկրաբանական հուշարձանները: Սրանք առաջացել են 

երկրաբանական երևույթների արդյունքում (հրաբխականություն, 

խզվածքներ, շերտաշարժ և այլն): Երկրաբանական հուշարձանները 
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կարող են լինել ինչպես առանձին, այնպես էլ ամբողջական 

համալիրներ: Երկրաբանական հուշարձանների մեջ առանձնանում են 

հրաբխային կառույցները, որոնք ներկայացված են լինում հրաբխային 

կոների, խառնարանների, լավային ծածկոցների, քարանձավների և մի 

քանի այլ ձևերով: 

Բանալի բառեր. բնության հուշարձաններ, ռեկրեացիոն 

գնահատում, հրաբխային կոն, զբոսաշրջություն, քարտեզ, քարանձավ: 
 

Տեկտոնական հուշարձանների շարքին են դասվում 

կամարածալքերը, բեկվածքները, շերտագրական, քարագրական 

մերկացումները: Զանազան հանքանյութերի, օգտակար հանածոների և 

ապարների ելքերը: 

Գեոմորֆոլոգիական հուշարձաններ են համարվում 

հողմահարման և տեղատարման հետևանքով առաջացած ռելիեֆի 

յուրահատուկ ձևերը՝ կիրճերը, մնացորդային բուրգերը և կամուրջները, 

հողմախորշերը, քարանձավները, բնական թունելները և կամուրջները, 

քարե քանդակները: 

Առանձին խումբ են կազմում հնէաբանական հուշարձանները: 

Սրանց մեջ են մտնում կենդանիների և բույսերի բրածո մնացորդները, 

քարացրոնները, դրոշմները և յուրահատուկ մերկացումները: 

Նկատի ունենալով ասվածը՝ մեր կողմից ուսումնասիրվել են ոչ 

միայն ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված բնության 

հուշարձանները, այլև մարզի տարածքում գտնվող բոլոր այն բնական 

առաջացումները, որոնք մեր կարծիքով կարող են հետաքրքրիր լինել 

զբոսաշրջիկների համար: 

Հաշվի առնելով գիտական հոդվածի ծավալային 

սահմանափակությունը՝ մեր կողմից սույն հոդվածում ներկայացվում է 

Շիրակի տարածքում գտնվող երկրաբանական մեկ հուշարձանի՝ 

Շարայի լեռան ռեկրեացիոն-զբոսաշրջային գնահատումը: 

Շարայի լեռը գտնվում է Շիրակի և Արագածոտնի սահմանին: Այն 

իրենից ներկայացնում է 2474 մ բարձրությամբ հրաբխային հսկայական 

մի կոն, որի հիմքի տրամագիծը հասնում է 5 կմ, իսկ պարագծի 

երկարությունը անցնում է 20 կմ-ից: Շարայի լեռան առաջացումը 

պայմանավորված է Արագածի հրաբխային գործունեությամբ: Այն 

սկսվել է դեռևս 60մլն. տարի առաջ և շարունակվել մինչև չորրորդական 

(1մլն. տարի առաջ): Հրաբխականության վերջին փուլում թթու 

լավաների արտաժայթքման հետևանքով էլ առաջացել է Շարայի լեռը: 
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Սույն հոդվածում մեր կողմից ներկայացվում է Շարայի լեռը՝ որպես 

երկրաբանական հուշարձան, որը կարող է օգտագործվել զբոսաշրջային 

նպատակներով: 

Նկ. 1-ում պատկերված է թիվ 1 երթուղու սխեմատիկ կառուցվածքը, 

ինչպես նաև երթուղու ընդլայնական կտրվածքը: Երթուղին սկսվում է 

2193 մ բարձրության վրա. այն նախատեսված է տարիքային բոլոր 

խմբերի զբոսաշրջիկների համար (բացառությամբ մինչև 10 տարեկան 

երեխաների): Այն իրենից ներկայացնում է քայլարշավային տուր, որի 

գլխավոր դիտարժան օբյեկտներն են հետաքրքիր երկրաբանական 

ձևերը, որոնք պահպանվել են Շարայի լեռան վրա:  

 
Նկ. 1. № 1 զբոսաշրջային երթուղու քարտեզը և ընդլայնական կտրվածքը 

(կազմեց՝ Ռ. Սարգսյանը): 

 
Նկ. 2. Շարայի լեռան թեքությունների սխեմատիկ պատկերը  

(կազմեց՝ Ռ. Սարգսյանը): 
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Երթուղին հեշտ անցանելի է: Առավելագույն թեքությունները 

արևելյան լանջերին հասնում են 35-38%, ինչը իջնելու պարագայում մեծ 

դժվարություն չի ներկայացնում: Երթուղու ամենաբարձր կետը Շարայի 

լեռան գագաթն է (2774մ), որից բացվում է 360° դիտողականությամբ 

հիասքանչ տեսարան դեպի Արագած լեռը և Շիրակի դաշտը: 

Զբոսաշրջիկներին հետաքրքիր կարող է լինել նաև լեռան գագաթին 

գտնվող Սբ. Հովհաննես մատուռը: Վերջինս կառուցվել է 1842-1846թթ.: 

Որպես շինանյութ՝ մատուռի համար օգտագործվել է տեղական տուֆը: 

Ըստ ավանդության՝ մատուռի տեղում ամփոփված են Սուրբ Հովհաննես 

Մկրտչի մասունքները: 

Շարայի լեռան թեքությունների սխեմատիկ պատկերը ցույց է 

տալիս, որ լեռնազանգվածի ռելիեֆի 60-65%-ը ունի մինչև 30° 

թեքություն, ինչը մեծ դժվարություն չի ներկայացնում քայլարշավային 

տուրերի համար: Նման թեքություններ կարելի է օգտագործել նաև 

լեռնադահուկային սպորտի համար [3, էջ 12]: 

 
Նկ. 3. Շարայի լեռան կրաքարային առաջացումները  

(լուսանկարը՝ Հ. Սարգսյանի): 
 

Շարայի լեռան վրա զբոսաշրջային օբյեկտները բավականին շատ 

են, բայց դրանցից ամենանշանավորները կրաքարային ժայռերն են, 

որոնց մեջ ձևավորվել են քարանձավներ: Շարայի լեռան կրաքարերը 

կավճի հասակի են [1, էջ 228]: Դրանք ունեն բաց մոխրագույն երանգ և 

թեք շերտերով իջնում են դեպի լեռան ստորոտը: Կրաքարային 

առաջացումները կենսածին են, շատ տեղերում շերտերի միջև երևում է 
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լճային նստվածքների կուտակումներ, ինչը վկայում է այն մասին, որ 

տարածքը պարբերաբար ծածկվել է ջրով: 

Երկրաբանական տուրերը նախընտրող զբոսաշրջիկները այստեղ 

կարող են գտնել բույսերի և կենդանիների բրածո մնացորդներ՝ 

հավաքածուների համար: 

Շարայի լեռան ստորոտում ջրասառցադաշտային նստվածքների 

շերտերում կան քարանձավներ, որոնց տեղացիները անվանում են 

«Մաղարա»ֈ Հազարամյակներ առաջ այն ծառայել է որպես բնակատեղիֈ 

Ժայռափոր քարանձավը երկհարկանի է, հավանաբար առաջին հարկում 

տեղավորել են ընտանի կենդանիներին, իսկ երկրորդ հարկում բնակվել 

են մարդիկֈ Ենթադրում են, որ վաղ քրիստոնեության շրջանում 

քարանձավները ծառայել են որպես ճգնավորների մենաստանֈ       

 
Նկ 4. Հողմահարված կրաքարեր Շարայի լեռան վրա 

 (լուսանկարը՝ Հ. Սարգսյանի): 
 

Ընդհանրացնելով կատարված հետազոտական աշխատանքը՝ 

կարելի է կատարել մի քանի եզրակացություններ. 

1. Հանդիսանալով բնության հուշարձան՝ Շարայի լեռն ունի 

բավարար պայմաններ զբոսաշրջային տուրերի կազմակերպման 

համար, իսկ ռելիեֆի մորֆոմետրիական տվյալները թույլ են տալիս 

կազմակերպել ոչ միայն կարգային, այլև ոչ կարգային երթուղիներ 

առանց որոշակի նախնական ֆիզիկական պատրաստվածության: 

2. Շարայի լեռան երկրաբանական կառուցվածքը, մակերևույթին 

պահպանված և ակնառու երկրաբանական ձևերը դիտարժան են և 

կարող են հանդես գալ որպես զբոսաշրջային օբյեկտներ: 
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3. Շարայի լեռան տարածքում, բացի հետաքրքիր երկրաբանական 

ձևերից, առկա են նաև պատմամշակութային հուշարձաններ, ինչը 

ավելի է մեծացնում լեռան զբոսաշրջային նշանակությունը:  

Իրականացված դաշտային աշխատանքների արդյունքում մեր 

կողմից կան մի քանի առաջարկություններ, որոնց հաշվի առնելը կարող 

է նպաստել ինչպես զբոսաշրջիկների հոսքի աճին, այնպես էլ տեղական 

բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը: 

Այս առումով շատ կարևոր է տեղական և կոնկրետ Շարայի լեռան 

տարածքների խոշորամասշտաբ քարտեզների հրատարակումը, որը 

կօգնի զբոսաշրջիկներին առավել լիարժեք տեղեկություն ստանալ 

երթուղու անցկացման վայրի մասին, ինչպես նաև խոսափել լեռան վրա 

մոլորվելուց, հատկապես աշնանային ամիսներին, երբ հաճախակի 

դիտվում են մառախուղներ: 

Երթուղինեռրը առավել հետաքրքիր դարձնելու համար 

անհրաժեշտ է բացի երկրաբանական ձևերից երթուղիների մեջ ներառել 

նաև պատմամշակութային հուշարձանները, ինչը կնպաստի 

զբոսաշրջիկների թվի ավելացմանը: 

Կարևոր է նաև Շարայի լեռան հարակից համայնքներում 

(Գեղանիստ, Սպանմդարյան և այլն) օժանդակել փոքր հյուրատների և ոչ 

մեծ հասարակական սննդի օբյեկտների կառուցմանը, ինչը կբարելավի 

զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացումը: 

 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

ШИРАКСКОЙ ОБЛАСТИ(НА ПРИМЕРЕ ГОРЫ ШАРА)  

Мартиросян Л. М., Саргсян Р. С., Абраамян В. М., Саргсян Э. М. 

 

В Ширакской области для развития экотуризма большое значение 

имеют памятники природы. Это природные объекты, представляющие 

особую научную и историко-культурную ценность. 

Следует отметить, что памятники, установленные на территории 

Ширакской области, не в полной мере представлены в туристических 

пакетах нашей Республики. Кроме того, не все памятники, 

зарегистрированные в списке, имеют паспорта, предусмотренные 

Законодательством РА. Границы и охранные зоны памятников природы 

также четко не определены.  

В Руководящих принципах «Категория охраняемых территорий 

МСОП» памятники природы относятся к третьей категории и 
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определяются как территория, которая имеет, по крайней мере, одну и 

несколько специфических характеристик. Они могут быть как 

природными, так и культурными. 

В статье 1 Закона РА «Об особо охраняемых природных 

территориях» термин «Памятник природы» определяется как 

«...обособленный природный объект, имеющий особую научную, 

историко-культурную и эстетическую ценность». 

В Ширакской области большой интерес вызывают геологические 

памятники. Они образовались в результате геологических явлений 

(вулканизм, разломы, сдвиги слоев и т. д.). Геологические памятники 

могли быть как отдельными, так и комплексами. В геологических 

памятниках выделяются вулканические сооружения, которые 

представлены в виде вулканических конусов, кратеров, лавовых потоков, 

пещер и т. д. 

Ключевые слова: природные памятники, рекреационная оценка, 

вулканический конус, туризм, карта, пещера. 

 

RECREATIONAL ASSESSMENT OF GEOLOGICAL MONUMENTS OF 

SHIRAK REGION (ON THE EXAMPLE OF MOUNTAIN SHARA) 

Martirosyan L. M., Sargsyan R. S., Abrahamyan V. M., Sargsyan H. M. 

 

In Shirak region for development of Ecotourism natural monuments has 

a great importance. They are natural objects, which represent specific scientific 

and historic-cultural value. 

It should be mentioned that monuments fixed in the territory of Shirak 

region are not fully represented in the touristic packages of our Republic. 

Besides, not all monuments registered in the list has their passports which are 

implied by RA Law. Borders and preservation zones of natural monuments also 

are not clearly stated. 

In the Guidelines of «IUCN Protected Areas Category» natural 

monuments belong to the third category and defined as an area which has at 

least one and several specific characteristics. It could be either natural, or 

cultural. 

In the article 1 of «About specific preserved natural territories» Law of 

RA «Natural monument» term defines as «…separated natural object with 

specific scientific, historic-cultural and esthetic value». 
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In Shirak region geological monuments make a big interest. They have 

been formed in the result of geological phenomena (volcanism, faulting, layer 

shifts etc.). Geological monuments could be as separate, and as complexes. In 

geological monuments volcanic constructions stand out, which are represented 

as volcanic cones, craters, lava flows, caves and etc. 

Keywords: natural monument, recreational assessment, volcanic con, 

tourism, map, cave. 
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ՀԱԳՈՒՍՏԻ ԲԺՇԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Վալեսյան Ա. Պ. 

 

 Հագուստը բժշկաաշխարհագրական վերլուծության է ենթարկվում 

որպես մարդու առողջության վրա ազդող գործոն, քանի որ դրա ոչ ճիշտ 

ընտրությունը կարող է հանգեցնել օրգանիզմի մրսեցմանը, 

գերտաքացմանը, գերխոնավացմանը,  ալերգիկ երևույթների 

առաջացմանը: Հագուստի աշխարհագրությունը ձևավորվում է 

բնակչության բնակեցման պայմանների ու սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման առանձնահատկությունների ներքո: Ունի՞ արդյոք 

հագուստը ազդեցություն բնակչության առղջության վրա, ինչպե՞ս է այն 

արտահայտվում, որտեղ ի՞նչ հագուստ են կրում և ինչու՞: Այս և 

բազմաթիվ այլ հարցերի պատասխանը կտրվի  սույն հոդվածում: 

Բանալի բառեր. ազգային հագուստ, բնակչության առողջություն, 

հագուստի առողջաբանական հատկանիշներ, հարմարավետություն, 

բնական մանրաթելեր, ջերմամեկուսացում,  բժշկաաշխարհագրական 

վերլուծություն: 
 

Հագուստը բնակարանից հետո  երկրորդ օղակն է անբարենպաստ 

եղանակային պայմաններից, մեխանիկական ազդեցություններից, 

միջատների խայթոցներից, կենդանիների հարձակումներից 

պաշտպանվելու համար: Այն պաշտպանում է մարմնի մակերեսը 

փոշուց և մանրէների աղտոտումից, արևի ավելորդ ճառագայթներից, այլ 

անբարենպաստ գործոններից, կենցաղային և արդյունաբերական 

միջավայրի բացասական ազդեցությունից: 

Հագուստի տակ՝ մարմնի  շուրջը, պահպանվում է համաչափ 

ջերմաստիճան (28-32°C), ոչ բարձր խոնավություն (20-40%), նվազում է 

օրգանիզմի ջերմատվությունը, և դրանով տնտեսվում մարդու 

էներգետիկ պաշարները: Այն պետք է համապատասխանի կլիմայական 

    2 0 2 1  № 2 
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պայմաններին, աշխատանքի բնույթին, սեռային առանձնահատ-

կություններին, տարիքին, առողջական վիճակին և այլն [1, էջ 366]: 

Սրանք պահանջներ են, որոնք ընդհանուր են բոլոր տեսակի 

հագուստների համար, հետևաբար որտեղ էլ որ դրանք կրվեն, 

անպայման նույն արդյուքները պետք է լինեն: Հագուստի ամենակարևոր 

հատկանիշը օրգանիզմի համար անհրաժեշտ ջերմության ապահովումն 

է, որով այն հակազդում է արտաքին միջավայրի ջերմությանը: 

Օրգանիզմի հակազդեցությունը ջերմությանը արտահայտվում է 

հագուստի ճիշտ ընտրությամբ: Դեռևս 1941թ. ամերիկացի 

գիտնականներ Գեջը, Բարտոնը և Բազետը մշակեցին հագուստի 

չափման նոր միավոր: Այն անվանվեց  կլո(անգլերեն clothes` բառի 

առաջին երեք տառն է) և արտահայտում է հագուստի 

ջերմամեկուսացման չափը. 

1ԿԼՈ=0,155մ2Կ/Վտ 

Մեկ ԿԼՈ հագուստը այն չափն է, որի պայմաններում մարդն իրեն 

հարմարավետ է զգում [3, էջ 47-48]: Այս բանաձևն ունի բավական 

մոտավոր բնույթ, քանի որ նույն հաստության հագուստները կարող են 

ունենալ տարբեր ջերմամեկուսացում՝ կախված օդի խոնավությունից, 

գործվածքի որակից, ծածկվածությունից: Հագուստի ջերմամեկու-

սացումը նվազում է՝ կախված ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, 

քամու արագությունից, մաշկի գույնից: Վերջինովս է պայմանավորված 

մաշկի ալբեդոյի չափը: Օրինակ` սպիտակ մաշկի ալբեդոն, ըստ Ադոլֆի, 

կազմում է 0,45, թուխ մաշկինը` 0,35, մուգ մաշկինը`0,16: Տարբեր է նաև 

տարբեր գույնի գործվածքների ալբեդոն, օրինակ՝ սպիտակինը 0,56 է, 

կապույտինը` 0,33, իսկ սևինը 0,07 է [3, էջ 57-58]: 

Կան նաև հագուստի ջերմամեկուսացման այլ բանաձևեր ևս.  

1ԿԼՈ=0,18 t°/Q, 

որտեղ t°-օդի ջերմաստիճանն է, իսկ Q-ն՝ գումարային ճառագայթման 

ինտենսիվությունն է կկալ/մ2ժամ: Մեկ ԿԼՈ  հագուստի ջերմագոյացումը 

կազմում է 50 կկալ/մ2ժամ  21° օդի ջերմաստիճանի, 50% հարաբերական 

խոնավության և 0,1մ/վ քամու պայմաններում [2, էջ 81]: 

Անկախ հագուստի տիպից՝ այն պետք է համապատասխանի 

մարդու աշխատանքային գործունեության բնույթին, ունենա ծածկույթ, 

որը չխանգարի արյան շրջանառությանը, շնչառությանը, հեշտությամբ 

մաքրվի փոշուց ու կեղտից, ապահովի մարմնի նորմալ 

ջերմատվությունը: Դա մեծմասամբ կախված է հագուստի գործվածքից: 

Բարձր խոնավատարությամբ և անշոգեթափանցությամբ օժտված 
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բնական նյութերը (վուշե, բամբակե գործվածքներ, բնական մետաքս և 

այլն) նպաստում են խոնավության հեռացմանը և օգտագործվում 

հատկապես սպիտակեղենի համար: Սինթետիկ գործվածքները, որոնք 

լավ են պաշտպանում մթնոլորտային խոնավությունից և քամուց, 

նպատակահարմար են հագուստի միայն արտաքին շերտի համար           

[1, էջ 366]: 

Գործվածքի ազդեցության աստիճանը մարդու մարմնի 

ջերմաստիճանի կորստի վրա կարող է հանդիսանալ որպես 

գնահատման միավոր՝ տարբեր կլիմայական պայմաններում հագուստի 

գնահատման համար: Օդանցիկության աստիճանը կարևոր է նրանով, 

որ գործվածքը բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում պետք է 

ապահովի լավագույն օդաթափանցում, իսկ ցածր ջերմաստիճանի 

դեպքում այն պետք է նվազագույնը լինի: Ցուրտ կլիմայական 

պայմաններում ապրող և աշխատող բնակչությունը սովորաբար 

օգտագործում է ջերմամեկուսիչ շերտ ունեցող հագուստներ:  Շարժման 

ընթացքում մարդու մարմինը կորցնում է որոշակի խոնավություն 

քրտինքի միջոցով, հետևաբար գործվածքի խոնավացվածության 

հատկանիշը կարևոր է, ոպեսզի մարդը չզգա լրացուցիչ խոնավություն: 

Աշխատանքային բազմաթիվ միջավայրեր՝ ջրային, բարձր ճառագայթում 

ունեցող, փոշոտ և այլն, պահանջում են դրանց համապատասխան 

հագուստներ, օրինակ՝ ջրասույզների համար նախատեսված է ջրամերժ 

3-11մմ հաստությամբ (հաստությունը պայմանավորված է ջրի 

ջերմաստիճանով տաք՝ +17-21°C ջրերի համար 3-5մմ, իսկ սառը՝ +4-

10°C՝ մինչև 11մմ) ռետինե հագուստներ: Խիստ խոնավ վայրերում էլ 

կիրառում են թիկնոցներ: Հագուստի կարևոր հատկանիշներից է 

հանդիսանում արեգակնային ճառագայթման նկատմամբ գործվածքի  

հակազդեցության աստիճանը: Այն կարևոր է ինչպես արեգակնային 

բարձր ճառագայթում, այնպես էլ ցածր ճառագայթում ունեցող 

շրջաններում ապրող բնակչության համար: 

Հագուստի աշխարհագրության վրա բազմաթիվ գործոններ են 

ազդում՝ վայրի աշխարհագրական դիրքը, բնակլիմայական, ռելիեֆային 

պայմանները, բնակչության ազգային առանձնահատկությունները, 

զարգացման մակարդակը և այլն: Ելնելով վերը նշված գործոններից՝ 

ներկայացնենք աշխարհագրական տարբեր միջավայրերում հագուստի 

կրման առանձնահատկությունները: 

Աֆրիկա: Այս տարածաշրջանն առանձնանում է բնակլիմայական 

պայմանների ինքնատիպությամբ: Հասարակածային գոտում դիտվում է 
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շուրջտարյա բարձր ջերմաստիճան՝ 25-26°C, հարաբերական մեծ 

խոնավություն՝ 85-95%, տեղումների մեծ քանակություն 

(առավելագույնը՝ Կամերունում 9655մմ), միջին տարեկանը՝  մոտ 3000 

մմ, լեռներում՝ ավելի քան 6000մմ, իսկ տարվա եղանակներ՝ որպես 

այդպիսին, այստեղ չեն առանձնանում [6, էջ 8]: 

Մայրցամաքի մերձհասարակածային, արևադարձային, 

մերձարևադարձային գոտիներում օդի ջերմության, խոնավության, 

մթնոլորտային ճնշման ցուցանիշները էական փոփոխություններ ունեն, 

սակայն մարդու բնակեցման առումով կրկին նպաստավոր չեն՝ խիստ 

շոգ, չոր լինելու պատճառով: Գետահովտային, ծովեզրյա շրջաններում, 

ընդհակառակը, դիտվում է բնակչության մեծ կուտակումներ, օրինակ՝ 

Նեղոսի հովտում բնակչության խտությունը կազմում է 

1500մարդ/քառ.կմ: Աֆրիկյան տարածաշրջանում հագուստի 

ընտրության վրա բազմաթիվ գործոններ են ազդում՝ առավելապես 

կլիման, կենդանական աշխարհը, բնակչության ազգային կազմը, 

սովորույթները, զարգացման մակարդակը: Աֆրիկայի ամբողջ 

տարածքում ազգային հագուստները վառ գույներ ունեն. խորհուրդ չի 

տրվում կրել սև, սպիտակ հագուստներ: Վերջինիս պատճառը ցեցե 

ճանճերն են, որոնց գրավում են այդ գույները, իսկ վառ դեղինը, 

կարմիրը, կանաչը, ընդհակառակը, վանում են: Այստեղ ապրող 

բնակչությունը կրում է ազգային հագուստ. տղամարդիկ`ազդրային 

փաթաթան, իսկ կանայք՝ չկարված կտորով կրծքային ու ազդրային 

հատվածներում ամրացված փաթաթաններ: Ակնհայտ է, որ այդ 

հագուստները մարմինը գրեթե չեն ծածկում, հետևաբար հագուստը 

ջերմամեկուսացնող դեր չի կատարում: Աշխատանքային 

գործունեությամբ պայմանավորված՝ հագուստի տեսակները կարող են 

որոշ փոփոխություն կրել, օրինակ՝ որսորդները հագնում են կաշվե 

փաթաթաններ, անասնապահները՝ երկար թևքերով շապիկներ:    

Այս տարածքներ ժամանողները տաք, խոնավ կլիմայական 

պայմաններում հագնում են, ընդհակառակը,  մարմինը ծածկող, բնական 

մանրաթելերից (բամբակ, վուշ) պատրաստված թեթև հագուստներ: 

Հագուստի լրակազմում կան նաև գլխանոցներ, քամուց, անձրևից 

պաշտպանող բաճկոններ:  Կարևոր է նաև կոշիկների ընտրությունը: 

Բնիկ բնակչությւնը հիմնականում հագնում է սանդալներ՝ կաշվե 

ներբաններով, իսկ եկվորները, բացի դրանցից, նաև կոշիկներ: 

Ամերիկա: Այս տարածաշրջանում հանդիպում են կլիմայական 

բոլոր գոտիները՝ սկսած արկտիկականից, մինչև հասարակածայինը՝ 
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Հյուսիսային Ամերիկայում, իսկ Հարավային Ամերիկայում՝ հյուսիսային 

մերձհասարակածայինից  մինչև բարեխառն: Լեռնային շրջաններում՝ 

Կոորդիլերներ, Անդեր, լավ արտահայտված է վերընթաց 

գոտիականությունը: Ջերմաստիճանային ցուցանիշները հասարակա-

ծային շրջաններում շուրջ տարին 26-27°C է, իսկ արկտիկականում՝ -30°C 

ցածր: Տաք շրջանի տևողությունը Հյուսիսային Ամերիկայում հյուսիսից 

հարավ աճում է, իսկ Հարավային Ամերիկայում, ընդհակառակը, 

հարավից հյուսիս: Հագուստի ընտրության վրա  մեծապես ազդում է 

խոնավությունը: Խոնավ շրջաններում պարտադիր են անջրանցիկ 

թիկնոցները: Ջերմազգացողության նվազմանը նպաստում են ուժեղ 

քամիները, որոնք բնորոշ են այս տարածաշրջանի տարբեր 

հատվածներին, օրինակ՝ Կանադայում ձմռանը սառնամանիքային ուժեղ 

քամոտ եղանակներին ջերմաստիճանը կարող է նվազել մինչև -40°C: 

Նման եղանակային պայմաններում պարտադիր են ջերմամեկուսիչ, 

սովորաբար տեղական արտադրության նրբափետուր բաճկոնները 

(пуховик), կաշվե, հարթ ներբաններով մորթապատ կոշիկներ, տաք 

ձեռնոցներ, գլխարկ: Աստիճանաբար դեպի հարավ՝ ձմռան եղանակային 

պայմանները մեղմանում են, որն էլ անդրադառնում է հագուստի 

լրակազմի վրա: ԱՄՆ հյուսիսում գրեթե նույն պայմաններն են, ինչ 

Կանադայում, իսկ հարավում նույն ժամանակ մեղմ, տաք եղանակներ 

են՝ +20-22°C, հագուստը՝ թեթև ամառային՝ մինչև 1 ԿԼՈ: Տարածքի 

արևելյան հատվածներում գերակշռում են անձրևային եղանակները, 

հետևաբար բաճկոնների, կաշվե կոշիկների կրման ժամանակա-

հատվածը երկար է: Ամերիկան առանձնանում է նրանով, որ այստեղ 

գրեթե ամենուր հագնում են ջինսեր: 

Կենտրոնական Ամերիկան աչքի է ընկնում տաք կլիմայական 

պայմաններով, որով էլ պայմանավորված է թեթև հագուստների կրումը: 

Բակչությունը հավակնությունը տալիս է հարմարվետ, բնական 

կտորներին՝ բամբակյա, վուշե, որոնց օդանցիկությունը մեծ է: 

Հարավային Ամերիկայում կլիմայական պայմանները նույնպես 

բազմազան են. հասարակածային գոտում՝ շուրջ տարին +25-28°C, իսկ 

ծայր հարավային հատվածներում՝ ամռանը +15-20°C, ձմռանը՝ մոտ 0°C: 

Տաք շրջանում այս տարածաշրջանում ջերմաստիճանը բարձր է, 

սակայն խոնավության պայմանները խիստ տարբեր են. 

հասարակածային, խոնավ արևադարձային կլիմայական մարզերում 

2000-3000մմ, չոր արևադարձային, չոր ցամաքայինում՝ մինչև 200մմ: 

Բնորոշ են նաև ուժեղ, ցուրտ քամիները, հատկապես Պատագոնիայի 
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հատվածում: Այստեղ բնակչության կրած հագուստների 

բազմազանությունն ամհամեմատ մեծ է. թեթև ամառայինից մինչև տաք 

գործվածքայինը, ջրակայուն, քամապաշտպան թիկնոցներ, տաք 

գլխարկներ, սակայն ամբողջ տարին, չնայած ցուրտ եղանակներին, 

կանայք ոտաբաց են ու հագնում են միայն սանդալներ: Ազգային 

հագուստները մեծ կիրառություն ունեն, որոնց առանձին տարրերի 

կրումը շատ հաճախ անբացատրելի է, օրինակ՝ չուլոները (գլխարկ 

ականջակալներով՝ գործված լամայի ու ոչխարի բրդից) կրում են միայն 

տղամարդիկ, որոնք հենց իրենք են գործում ինչպես իրենց, այնպես էլ 

իրեց որդիների համար: 

Եվրոպա: Տարածաշրջանն առանձնանում է կլիմայական 

պայմանների մեղմությամբ, բնակչության զարգացման բարձր 

մակարդակով, ավանդական հագուստների կրում գրեթե չի նկատվում: 

Եվրոպայում կլիման մեղմ է (ծովային, բարեխառն ցամաքային, 

չափավոր ցամաքային, միջերկարածովյան տիպի), ամառը զով՝ +18, 

+20°C, ձմեռը՝ մեղմ -5-0°C, իսկ Միջերկրական ծովի ափամերձ 

հատվածներում՝ +10°C-ից բարձր: Սկանդինավյան թերակղզու 

ափամերձ հատվածներում, արկտիկական սառը օդի ներխուժման 

պատճառով, ջերմաստիճանը կարող է նվազել մինչև -25°C, 

ֆրանսիական ափերում՝ -17°C: Տարածաշրջանի ծայրամասային 

կղզային հատվածներում կլիման արկտիկական ու մերձարկտիկական 

է՝ եղանակային խիստ պայմաններով: Միջին տարեկան տեղումները 

500-1000մմ, հարաբերական խոնավությունը տատանվում է  60-90%           

[6, էջ 50-53]: 

Եվրոպական գրեթե բոլոր երկրներում բնակչությունը հագնվում է 

հարմարավետ, բնական նյութերով պատրաստված, ժամանակակից, 

նորաձևության գծերով հագուստներ: Ամենահարմարավետը ու 

խնայողականը հագնվում են գերմանացիները՝ թելադրված 

աշխատանքային գործունեությամբ, եղանակային պայմաններով ու 

դրանց համապատասխան գույներով, գնում են համեմատաբար թանկը 

ու կրում երկար: Ամբողջ Եվրոպայում դժվար է գտնել մի երկիր, որտեղ 

պարտադիր են ավանդական հագուստները, սակայն ազգային տոներին 

դրանք կրում են սիրով, օրինակ՝ շոտլանդականը՝ կազմված բրդյա 

կիսաշրջազգեստից՝ կիլտից՝ վանդակավոր ձևավորմամբ, իրենից 

ներկայացնում է ավելի քան 5մ երկարությամբ կտոր, որը փաթաթվում է 

կոնքերին՝ մինչև ծնկներն իջնող չափի: Այն ունի առաջին հերթին 

տաքացնող դեր: Վերնահագուստը ևս ունի ջերմամեկուսիչ 
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նշանակություն, այն է՝ վերնաշապիկ և բրդյա պիջակ կամ թիկնոց: 

Կոշիկները հաստ, կոշտ ներբաններով են, որպեսզի սառը մակերևույթի 

վրա կանգնելիս ոտքերը չմրսեն, և անպայման կրում են երկար, մինչև 

ծնկները հասնող գուլպաներ: Կրում են նաև տաք գլխանոցներ: 

Ասիա: Ամենամեծ տարածաշրջանն է՝ բնական, սոցիալ-

տնտեսական, ժողովրդագրական պայմանների բազմազանությամբ:  

Այստեղ արտահայտված են կլիմայական բոլոր գոտիները 

(արկտիկականկց մինչև հասարակածային)՝ եղանակային շատ տարբեր 

պայմաններով. խստաշունչ, երկարատև ձմեռներ, մշտապես դիտվող 

ամառային խիստ խոնավ, անձրևային կամ, ընդհակառակը, շոգ, չոր 

եղանակներ: Կան բնակեցման, աշխատանքային գործունեության 

կազմակերպման  տարբեր պայմաններ, ապրում են զարգացման 

տարբեր մակարդակներում գտնվող հազարից ավելի էթնիկ 

ընդհանրություններ, որոնց մեծ մասը շատ լավ պահպանել է ազգային 

հագուստների կրման ավանդույթը: Ասիայի հյուսիսում ապրող 

բնակչությունը՝ նենեցներ, կորյակներ, չուկչաներ, էվենկներ և այլք, 

ապրում են ցուրտ կլիմայական պայմաններում. ջերմաստիճանային 

լայնույթը մեծ է -60-65°C, երկարատև ձմեռ՝ -25°C ցածր, նվազագույնը          

-71°C (Օյմյակոն), տեղումները՝ մոտ 300մմ տարեկան, ձյունածածկը՝ 

կայուն, ամառը՝ կարճատև. մեկ, երկու ամիս ջերմաստիճանը 

գոգավորություններում բարձրանում է  +12°C մինչև +18°C [6, էջ 57-58]: 

Հագնում են արկտիկական տիպի 4-4,5 ԿԼՈ հագուստ. մալիցա՝ երկար 

մորթյա վերարկու ՝ պատրաստված մի կտորից, առանց կարերի, ներսից 

մորթուց, կիս՝ փափուկ բարձր կոշիկներ՝  մորթուց և ներսից մորթուց 

բաճկոն: Մորթին շփվում է մաշկի հետ, տաքացնում ու հատուկ մասաժի 

միջոցով լավացնում արյան շրջանառությունը: Մորթին նաև 

ջրամեկուսիչ է հանդիսանում, թրջվելիս այն իր կառուցվածքի շնորհիվ 

խոնավությունը չի հաղորդում մարդու մարմնին: 

Ասիայի տաք՝ հարավային, հարավարևելյան շրջաններում 

(մերձհասարակածային, հասարակածային կլիմա), ամռանը շոգ է ու 

խոնավ՝ +25°C, +35°C, տեղումները՝ 1500-2000մմ հարաբերական 

խոնավության բարձր 90% և ավելի: Հարավարևմտյան Ասիայում կլիման 

արևադարձային է, ջերմաստիճանը ստվերում՝ +35-40°C, տեղումները 

քիչ  են՝ 100մմ, հարաբերական խոնավությունը փոքր՝ 30%, հաճախակի 

են փոշե փոթորիկները [6,էջ 18]: Կլիմայական այսպիսի պայմաններում 

հագուստը հնարավորինս թեթև է, բնական մանրաթելերով 

պատրաստված, օդաթափանց, ջերմամեկուսիչ, խոնավակայուն 
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հատկանիշներով: Բազմաթիվ երկրներում բնակչությունը կրում է 

ժամանակակից, հարմարվետ հագուստներ՝ առանց ազգային հագուստի 

տարրերի, օրինակ՝ Չինաստանում, Կորեայում, Ճապոնիայում և այլուր, 

սակայն մի շարք երկրներում էլ ազգային հագուստն է տիրապետողը՝ 

Հնդկաստան, Իրան, Սաուդյան Արաբիա, Պակիստան: Ազգային 

հագուստներից է հանդիսանում սարին, որն իրենից ներկայացնում է 

երեք բաղադրիչից բաղկացած հագուստ, որը կրում են ինչպես շատ շոգ 

պայմաններում, այնպես էլ համեմատաբար սառը, հետևաբար դրանք 

լինում են բամբակյա, մետաքսյա, ինչպես նաև բրդյա գործվածքներից: 

Այն ներառում է վերնազգեստը, որը ծածկում է մինչև գոտկատեղը, 

կիսաշրջազգեստը և  5-9 մ երկարությամբ  1,2-1,5մ լայնությամբ կտորը: 

Այն մարմնի համար ապահովում է լավագույն ջերմամեկուսացում, քանի 

որ այդ հագուստով կանայք աշխատում են նաև արևի տակ: Այն 

ապահովում է նաև բավարար օդաթափանցություն, չի կուտակում 

խոնավությունը: Շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև դրա 

ձևավորմանը՝ գույն, նախշեր, որոնք արտահայտում են հնդիկ կնոջ 

ամուսնական կարգավիճակը, ծագումը: Գույներից նախընտրությունը 

տրվում է վառ գույներին. կանաչը արտահայտում է առևտրական, 

կարմիրը՝ ռազմական դասի պատկանելիությունը, դեղինը սրբերի գույնն 

է և այլն: Ի տարբերություն Հնդկաստանի՝ մահմեդական երկրներում 

ազգային հագուստները մուգ են, հիմնականում՝ սև, և այն կրում են շոգ 

եղանակներին, օրինակ՝ Սաուդյան Արաբիայում +35°C-40°C 

ջերնաստիճանում կանայք հագնում են աբայա՝ երկար և լայն թևքերով: 

Աբայաները պատրաստված են սինթետիկ գործվածքներից, ինչը շոգին 

կրելը այնքան էլ հարմարավետ չէ, սակայն բնական գործվածքներով 

ներքնաշորերը հիանալի կերպով պաշտպանում են մարմինը արևի 

կիզիչ ճառագայթներից, նպաստում մաշկի հովացմանը՝ կանխելով դրա 

գերտաքացումը: 

Ավստրալիա և Օվկիանիա: Տարածաշրջանն աչքի է ընկնում 

շուրջտարյա բարձր ջերմաստիճանով, այն չի նվազում +15°C, ամռանը՝ 

+35-40°C, ձմռանը՝ +15-27°C: Խոնավությունը տարածաշրջանում 

բավական մեծ տատանումներ ունի. հյուսիսային շրջաններում՝ մոտ 

1500մմ, հարաբերական խոնավությունը բարձր՝ 85%, իսկ 

կենտրոնական շրջաններում խոնավությունը մեծ չէ՝ մոտ 200մմ: 

Բնակեցման պայմանները համեմատաբար հարմարավետ են 

մայրցամաքի արևելյան, հարավային հատվածներում, որտեղ էլ գտնվում 

են խոշոր քաղաքները: Ավստրալիան ունի մեկ շատ կարևոր 
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առանձնահատկություն, այն է՝ արեգակի ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթման բարձր մակարդակը: Այն ունի օրգանիզմի վրա 

կենսածին հետևյալ ազդեցությունները. նպաստում է  վիտամին D-ի 

ձևավորմանը, ընդհանուր խթանիչ ազդեցություն(փոքր քանակությունը 

ուղեղի աշխատանքի խթանում, աշխատունակության բարձրացում և 

այլն), պիգմենտաձևավորում (մելանին, այն պաշտպանում է մարդու 

մաշկը և ներքին օրգանները շատ տաքանալուց) [4 էջ 19-20]: Այս 

ճառագայթման պատճառով այստեղ մեծ է մաշկի քաղցկեղով 

հիվանդացությունը: Մաշկի զգայունությունը ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթների նկատմամբ ամռանը  և աշնանը նվազում է, ավելանում 

է գարնանը և ձմռանը: Ճառագայթների ազդեցությունը մեծանում է նաև 

քամու ազդեցությամբ: Այրվածքների առաջացման վտանգը հատկապես 

մեծ է ականջների, պարանոցի, ուսերի հատվածներում, հետևաբար 

այստեղ պարտադիր է ամառային լայնեզր գլխարկների, երկարաթև 

վերնազգեստների, շարֆերի կրումը: Գործվածքները բնական 

մանրաթելերով, օդաթափանց, ջերմամեկուսիչ հատկանիշներով են, 

հարմարավետ հագուստների լրակազմը կիրառվում է ամբողջ 

տարածաշրջանում: Ազգային հագուստներ այստեղ ընդունված չեն: 

Բնիկները հագնվում են շատ ինքնատիպ՝ կտորից փաթաթան, ծղոտե 

թեթև ծածկոցներ, հագնում են բոկոտիներ: Օվկիանիայի կղզիներում ևս 

շատ բազմազան են հագնվում: Ե՛վ տղամարդիկ, և՛ կանայք կրում են  

կիսաշրջազգեստի նմանվող՝ կոնքերին փաթաթվող կտոր, 

վերնաշապիկ, տարածված է սարին, երկար թեթև զգեստները, որոնք 

բոլորն էլ հովացնում են մարմինը:   

Ի՞նչ ենք մենք հագնում և արդյո՞ք ճիշտ ենք հագնվում: Հետևու՞մ 

ենք սեզոնային հագուստի կրման ժամանակացույցներին, հիգիենիկ 

չափորոշիչներին: Նախընտրում ենք տեղական արտադրություննե՞րը, 

թե՞ արտասահմանյան: Այս և նմանատիպ հարցերի պատասխանները  

փորձենք տալ ոչ միայն գիտականորեն հիմնավորված ձևով [2,4], այլև 

ուսանողների շրջանակում կատարված հարցումների միջոցով: 

Հայաստանում սեզոնային հագուստի կրման գիտատեսական 

մեթոդական խնդիրների լուծման գործում մեծ ներդրումներ ունի 

Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական 

ինստիտուտը (հիմնադրվել է 1930թ. նոյեմբերի 29-ին ՀԽՍՀ 

վաստակավոր բժիշկ Գևորգ Ղևոնդյանի կողմից), որտեղ մշակվել են 

նաև հանրապետության առողջարանային վայրերի բալնեոլոգիական 

պայմանների գնահատում: 2010թ. կենտրոնի կողմից հրատարակվել է 
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Հայաստանի կլիմայի, բնական բուժական առողջարանային 

ռեսուրսների թեմատիկ ատլասը՝ միայն ռուսերենով. "Атлас климат и 

природные лечебно-оздоровительные ресурсы Армении" [2]: 

Օգտագործելով համապատասխան մեթոդիկա բազմատարյա 

հետազոտություններում՝ հանգել են բժշկակլիմայական ութ գոտիների 

առանձնացմանը և ըստ այդմ՝ սեզոնային  հագուստի կրման 

ժամկետների մշակմանը [2,4]: Ձմեռային տաք հագուստի՝ 3,0-3,5 ԿԼՈ 

հագուստի անցումը Հայաստանում 2000-2500մ բարձրություններում 

սկսվում է նոյեմբերի 6-ից և պահպանվում մինչև ապրիլի 18: 

Տևողությունը կազմում է 163 օր, իսկ նույն բարձրություններում 

ամենաթեթևը՝ գարնանային, աշնանային թեթև 0,5-1,5ԿԼՈ հագուստն է, 

այն կրում են  հուլիսի 12-ից մինչև օգոստոսի 26, ընդամենը 45 օր: 

Այստեղ՝ բնակչության բնակեցման ցածր գոտում՝ 500-1000մ,  

ընդհակառակը, նշված հագուստի տիպերի կրման տևողությունները 

խիստ տարբեր են. ձմեռային տաքինը՝ դեկտեմբերի 7-ից փետրվարի 26՝ 

81 օր, իսկ  երկրորդինը՝ գարնանային տաքինը՝ մայիսի 20-ից մինչև 

հուլիսի 4՝ 45 օր, որից հետո կրում են ամառային թեթև տիպի հագուստ՝ 

≤0,5ԿԼՈ՝ 54 օր տևողությամբ: Աշնանային տաքին անցնում են 

հոկտեմբերի 15-ից մինչև նոյեմբերի 5՝ 21 օր [4, էջ 139]: 

Հետաքրքիր արդյունքներ են ստացվել հագուստի կրման շուրջ 

կատարված հարցումներից, որոնք վերաբերում են հագուստի կրման 

որակական առանձնահատկություններին: Հարցմանը մասնակցել են 18-

23 տարեկան  30 ուսանողներ  ու ուսանողուհիներ, և ստացվել են 

հետևյալ արդյունքները:  Այն հարցին, թե հագուստն ի՞նչ սկզբունքով եք 

ընտրում, մասնակիցների 73%-ը պատասխանել է՝ հարմարավետության 

սկզբունքով: «Ինչպիսի՞ հագուստներ եք նախընտրում» հարցին 

ուսանողների 43%-ը ընտրել է «Գունավոր կամ վառ հագուստ», իսկ          

27%-ը՝ «Գույնն  էական չէ» տարբերակները:  Օրվա հագուստի 

ընտրության շուրջ հարցին մասնակիցների 67% ընտրել է «Կախված 

նրանից, թե ուր  պետք է գնամ» պատասխանը: Ինչպիսի՞ հագուստ եք 

սիրում հարցին, ուսանողների 57%-ը նախընտրել է «Պարտադիր 

հարմարավետ» տարբերակը: Սեզոնային հագուստի ընտրության 

հարցին մասնակիցների 40%-ը պատասխանել է «Հետևում եմ սեզոնային 

նորաձևությանը», իսկ 34%-ը նախընտրել է «Առաջնորդվում եմ միայն 

հնարավորություններով» տարբերակը: «Տիրապետու՞մ եք հագուստի 

կրման   հիգիենիկ չափորոշիչներին» հարցին «Այո» պատասխանել է 

հարցվողների 50%-ը, իսկ 43%-ը՝ «Մասամբ» տարբերակը: «Ի՞նչպես եք 
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վերաբերվում հայկական արտադրության հագուստներին» հարցին,  

57%-ը ընտրել է «Կրում եմ, բայց նախնտրում եմ նաև ներկրված 

հագուստները», իսկ 30%-ը՝ «Գրեթե չեմ օգտվում տեղական 

արտադրություններից» տարբերակը: Նմանատիպ հարցումների 

արդյուքում պարզ է դառնում, որ ուսանողների մոտ կա արդեն 

ձևավորված որոշակի մոտեցում հագուստի կրմանը, սակայն որոշ 

պատասխաններ մտահոգության տեղիք են տալիս: 

Եզրահանգում: Աշխարհում հագուստի կրման բժշկաաշխար-

հագրական  համառոտ վերլուծությունը հնարավորություն տվեց պարզել 

յուրաքանչյուր տարածաշրջանի բնակլիմայական, ազգային, սոցիալ-

տնտեսական առանձնահատկությունները: Հնարավորինս լուսաբան-

վեցին հագուստի լրակազմի վրա ազդող գործոնները, կրման 

տարածքային տարբերությունները: 

Հայաստանում սեզոնային հագուստի կրման հետաքրքիր 

մոտեցում կա մշակված, համաձայն որի՝ ըստ բարձրության տրվում է 

մեր եղանակային պայմաններին համապատասխան մշակված 

առողջարար հագուստի լրակազմ, այն կարող է նպաստել գործնական 

բազմաթիվ հարցերի կազմակերպմանը: Գրագետ հագնվելը շատ 

կարևոր է մեր առողջության համար, ուստի հասարակության տարբեր 

շրջանակներում կարիք կա ներկայացնել, քննարկել այս խնդիրները և 

մեծացնել մեր երկրի ազգաբնակչության հետաքրքրությունը հագուստի 

տեղական արտադրության շուրջ:  
 

МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОДЕЖДЫ 

Валесян А. П.  

 

Одежда подвергается медико-географическому анализу как фактор, 

влияющий на здоровье человека, так как неправильный выбор может 

привести к простуде, перегреву, переувлажнению, вызывать аллерги-

ческие реакции. География одежды определяется условиями проживания  

населения и особенностями социально-экономического развития. Влияет 

ли одежда на здоровье населения, как это выражается, где, какую одежду 

носят и почему? На эти и многие другие вопросы мы ответим в этой 

статье. 

Ключевые слова: национальная одежда, здоровье населения, 

оздоровительные характеристики одежды, комфорт, натуральные 

волокна, теплоизоляция, медико-географический анализ. 
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MEDICO-GEOGRAPHICAL PECULIARITIES  OF CLOTHING 

Valesyan A. P. 
 

Clothing is analyzed medico-geographically as a factor affecting human 

health, for inaccurate choice of it may cause a flu, overheating, over-

moisturizing  as well as  allergic reaction. Geography of clothes is developed 

within the public settlement conditions  and social-economic development. 

Does clothing have an impact on public health, how is it expressed, where, 

why and what kind of clothes do people wear? These and many other 

questions will find their answer in this article.  

Keywords: national clothing, public health, health-improving 

characteristics of clothing, comfort, natural fibers, thermal insulation, medical-

geographical analysis. 
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Աշխատանքում Բոդմանի առաջարկած բանաձևով որոշվել է 

Զանգեզուրի տարածաշրջանի եղանակի խստության ցուցանիշը: 

Վերջինս հնարավորություն է տալիս բնութագրելու ձմեռային սեզոնի 

ցուրտ դիսկոմֆորտայնությունը, որը ցուցանիշ է տարածքի 

դիսկոմֆորտայնությունը և մարդու առողջության վրա ունեցած 

ազդեցությունը որոշելու համար: 

 Բանալի բառեր. եղանակի խստություն, դիսկոմֆորտայնություն, 

ձմեռային սեզոն, լանդշաֆտային գոտիներ: 

 

Նախաբան: Որևէ տարածքի կլիմայական առանձնահատկություն-

ների ուսումնասիրությունը համարվում է բժշկաաշխարհագրական 

գիտության հիմնական խնդիրը: Խնդրի էությունը այն է, որ 

օդերևութաբանական տվյալների հենքի միջոցով հնարավոր է 

գնահատել մարդու օրգանիզմի վրա կլիմայի ազդեցությունը: 

 Միայն կլիմայական գործոնների որոշակի համապատաս-

խանության դեպքում  շրջակա միջավայրը կարող է համարվել օպտիմալ 

(կոմֆորտ) մարդու համար: Եթե փոխվում է գործոնների ազդեցության 

կազմությունը կամ ինտենսիվությունը, ապա խախտվում է մարդու  

օրգանիզմի և շրջակա միջավայրի հարմոնալ հավասարակշռությունը 

[1]: Այս դեպքում լարվածություն է առաջանում մարդու օրգանիզմի 

ադապտացիայի և շրջակա միջավայրի միջև, այսինքն՝ արտաքին 

փոփոխությունները չեն հասցվում օրգանիզմի ներքին փոփոխությանը: 

Հետևաբար մարդու մոտ առաջանում են տարբեր բնույթի 

հիվանդություններ: Սա ավելի արտահայտված է օդերևութաբանական 
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պայմաններից կախում ունեցող մարդկանց մոտ: Հետևաբար տարածքի 

կոմֆորտայնության որոշումը արդիական է, ստացված տվյալները 

կարելի է օգտագործել ուսումնասիրվող տարածքում սոցիալական 

միջոցառումների համար, ինչպես նաև ապահովել բնակչությանը 

եղանակային  պայմանների՝ մարդու առողջության վրա  ունեցող 

ազդեցության տեղեկատվությամբ [2]:      

Որևէ տարածքի կլիմայական կոմֆորտայնության գնահատումը 

հիմքում  ունի ինչպես մասնավոր կլիմայական և բիոկլիմայական, 

այնպես էլ  ինտեգրալ ցուցանիշներ, որոնք  բնութագրում են դրանց 

նպաստավոր ազդեցության աստիճանը մարդու վրա:  

Խնդրի դրվածք: Մեր հետազոտությունը կլիմայական պայմանների  

մասնավոր ցուցանիշներից՝ եղանակի խստությանն է վերաբերում, որի 

գնահատումը այլ գործոնների հետ հիմք կհանդիսանա տարածքի 

կոմֆորտայնության ինտեգրյալ գնահատման համար: Հետևաբար 

աշխատանքի առջև խնդիր է դրվել հաշվարկել (ըստ Բոգմանի), 

վերլուծել և գնահատել Զանգեզուրի տարածաշրջանի ձմեռային սեզոնի 

եղանակի խստության ցուցանիշը: 

Հետազոտության մեթոդիկան: Ուսումնաիրվող տարածքում 

ձմեռային սեզոնի սուր դիսկոմֆորտայնությունը հաշվարկելու և 

գնահատելու համար օգտագործել ենք Բոդմանի առաջարկած բանաձևը: 

Այն ունի հետևյալ տեսքը՝ 

, 
որտեղ S-ը խիստ եղանակի ցուցանիշն է, T-ն օդի միջին ամսական 

ջերմաստիճանը C0, V քամու միջին արագությունը  մ/վրկ [3]: Ստացված 

ցուցանիշները համեմատել ենք Զոլոտոկրիլինի և ուրիշների (1992) 

ստացած տվյալների հետ, որոնք ցուցաբերել են հետևյալ մոտեցումը. 

S≥4,5 համարել են շատ խիստ, S≥3,5՝ խիստ, S≥2,5՝ թույլ խիստ, և S≥1,5՝ ոչ 

խիստ: Համեմատության արդյունքում ստացված տվյալները  մեզ 

հնարավորություն են տվել դասակարգել մարզի տարածքը ըստ կլիմայի 

պայմանների սահմանափակ կոմֆորտայնության, այլ կերպ ասած՝ 

դիսկոմֆորտայնության: 

Արդյունքները և դրանց վերլուծությունը: Հիմք ընդունելով մեր 

կողմից կատարված հաշվարկից ստացած արդյունքները՝ կարող ենք 

կատարել հետևյալ վերլուծությունը: Նախ նշենք, որ մարզի տարածքը 

աչքի չի ընկնում դաժան կամ խիստ ձմեռներով, ավելին՝ որոշ 

լանդշաֆտային գոտիներում դիտվում են թույլ ձմեռներ: Այսպես, 

կիսաանապատային գոտում խստության ցուցանիշը կազմում է 
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ընդամենը 1.1, որը դասվում է մեղմ  շարքին: Պետք է նշել, որ նկատվում 

է ցուցանիշի վերընթաց փոփոխություն: Կիսաանապատում այն 

կազմում է 1.1, որը, ըստ բարձրության, ավելանում է ձյունամերձ 

գոտում՝ հասնելով 1.7-ի (տես աղյուսակ 1): Բացառություն է կազմում 

միայն լեռնասևահողային տափաստանային գոտին, որտեղ ցուցանիշը 

չի ենթարկվում օրինաչափությանը՝ կազմելով 1.6: Մեր կարծիքով՝ դա 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նախ՝ տարածքը ընդգրկում է 

միջլեռնային  գոգավորությունները՝ Սիսիանի, Եռաբլուրի, Ակնադաշտի, 

որտեղ ձմեռային ամիսներին նկատվում են ինվերսիոն երևույթներ, և 

երկրորդ՝ նշված տարածքների հարևանությամբ են գտնվում մարզի 

բարձր լեռնանցքներ (Որոտանի, Սիսիանի). այստեղ մեծ պոռթկումներ 

ունեն քամիները: Քամիների մշտական առկայությունը և ցածր 

ջերմաստիճանը պատճատ են հանդիսացել վերոհիշյալ շեղմանը: Բոլոր 

դեպքերում կարող ենք նշել, որ մարզի տարածքի ձմեռները 

նպաստավոր են մարդու առողջության և ձմեռային տուրիզմի 

զարգացման համար, և առանձնապես մեծ դիսկոմֆորտայնության 

պատճառ չեն կարող հանդիսանալ: 
Աղյուսակ 1: 

 Ձմեռային սեզոնի եղանակի խստության, ցուրտ դիսկոմֆորտայնության 

ցուցանիշները 

Լանդշաֆտային գոտիներ 

ամիսներ 

հունվար փետրվար դեկտեմբեր 
ձմեռվա 

միջին 

Կիսաանապատային 1.1 0.9 1.2 1.1 

Չոր տափաստանային 1.64 1.2 1.1 1.2 

Լեռնասևահողային 

տափաստաններ 
1.7 1.6 1.5 1.6 

Լեռնանտառային 1.5 1.6 1.4 1.5 

Լեռնամարգագետնային 1.6 1.6 1.5 1.6 

ձյունամերձ 1.8 1.7 1.7 1.7 

 

Սակայն պետք է նշել, որ վերլուծությունը կատարված է բազմամյա 

միջին տվյալներով: Առանձին տարիներին քննարկվող տարածքում 

նկատվում են բավականին խիստ ձմեռներ, և՛ տարիները անցնում են    

3-ից (2006թ., 2008թ.,), և՛ ձմեռները համարվում են խիստ: Այդպիսի 

տարիների շարքին են դասվում 2004, 2006, 2008, 2012, 2016, 2017 թթ.: 
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Այսպիսի  տարիների թվով աչքի են ընկնում լեռնասևահողային 

տափաստան, լեռնամարգագետնային և ձյունամերձ լանդշաֆտային 

գոտիները: Ավելի քիչ այդպիսի տարիներ առկա են կիսաանապատային, 

չոր տափաստանային և լեռնաանտառային գոտիներում: Այսպես, 

կիսաանապատային գոտում այդպիսի օրերի ապահովվածությունը        

5%-ից 10%, իսկ լեռնասևահողային տափաստաններում և ձյունամերձ 

գոտում՝ 30%-ից 35%, սա նշանակում է, որ այս գոտիներում ձմռան 

ամիսներին 1/3-ը լինում են խիստ (տես աղյուսակ 2):   

 Այս վերլուծությունը մեզ հնարավորություն է տալիս որոշելու 

ձմեռային կամ սառը դիսկոմֆորտայնությունը: Վերջինս շատ կարևոր 

նշանակություն ունի տարածքի կոմֆորտայնությունը որոշելու և, որ 

ամենակարևորն է, գնահատելու  մարդու առողջության վրա ունեցած 

ազդեցության և ռեկրեացիոն գոտիների ստեղծման, ձմեռային տուրիզմի 

զարգացման համար: 
Աղյուսակ 2:  

Խիստ ձմեռներով դիտված օրերի թիվը և ապահովվածությունը ըստ 

լանդշաֆտային գոտիների 

Լանդշաֆտային 

գոտիներ 

Ամիսներ 

հունվար փետրվար դեկտեմբեր 

դեպքերի 

թիվ 

ապահով 

վածություն 

դեպքերի 

թիվ 

ապահով 

վածություն 

դեպքերի 

թիվ 

ապահով 

վածություն 

Կիսաանապատային 1 5% - - 2 10% 

Չոր տափաստանային 2 10% 2 10% 2 10% 

Լեռնասևահողային 

տափաստաններ 
7 

55% 

 
6 30% 6 30% 

Լեռնանտառային 4 20% 4 20% 4 20% 

Լեռնամարգագետնային 5 25% 3 15% 5 25% 

ձյունամերձ 6 30% 7 35% 5 25% 

 

Եզրակացություն: Այսպիսով, հիմք ընդունելով կատարված 

վերլուծությունը և գնահատումը՝ կարող ենք նշել, որ մարզի տարածքը 

ընդհանուր առմամբ աչքի չի ընկնում խիստ ձմեռներով՝ չհաշված 

առանձին տարիներ, հետևաբար  այն ձմեռային սեզոնի համար ունի 

նպաստավոր պայմաններ մարդու առողջության և ռեկրեացիոն 

տեսանկյունից: 

Ստացված ցուցանիշները թույլ են տալիս մարզի տարածքը 

դասակարգել թույլ և միջին խստության ձմեռների շարքին:  
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Ստացված տվյալները լիարժեք կարելի է օգտագործել տարածքի 

կոմֆորտայնության ինտեգրյալ գնահատման համար, որը 

հնարավորություն կտա բարելավելու մարդու առողջությունը, 

զարգացնելու առողջապահական տուրիզմը և ռեկրացիան: 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ОСТРОЙ ДИСКОМФОРТНОСТИ 

ЗИМНЕГО СЕЗОНА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОГОДНОЙ 

СТРОГОСТИ В ЗАНГЕЗУРСКОМ РЕГИОНЕ 

Давтян П. Г., Давтян Т. П., Варданян А. А. 

 

С помощью формулы, предлагаемой Бодманом, в статье рассчитан 

показатель погодной строгости Зангезурской области. Последнее дает 

возможность описать холодную дискомфортность зимнего сезона, 

который является показателем дискомфортности территории и его 

влияния на здоровье человека.   

Ключевые слова: строгость погоды, дискомфортность, зимний сезон, 

ландшафтные зоны. 

 

DEFINITION AND EVALUATION OF ACUTE DISCOMFORT OF WINTER 

SEASON BASED ON WEATHER SEVERITY INDEX IN ZANGEZUR 

REGION  

Davtyan P. G., Davtyan T. P., Vardanyan A. H. 

 

Using Bodman’s formula the weather severity index in Zangezur region 

is calculated in the statement. The latter makes it possible to describe cold 

discomfort of winter season. That is the index of territory discomfort and  it’s 

impact on human health. 

Keywords: weather severity, discomfort, winter season, landscape zones. 
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ՎԱՆԱՆԴԵՑՈՒ «ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՐՀԱՑՈՒՅՑԸ» ԵՎ ԴՐԱ 

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԴԵՐԸ 

Նահապետյան Ա. Ա., Ալեքսանյան Ա. Վ. 

 

1695թ. Ամստերդամում տպագրվեց հայերեն I տպագիր քարտեզը, 

որն անվանվեց «Համատարած Աշխարհացույց»: Հոդվածում խոսվում է 

Ղուկաս Վանանդեցու կատարած հսկայական աշխատանքի մասին և 

մանրամասն ներկայացվում է քարտեզի տեսքն ու պրոյեկցիան: 

Քարտեզը կազմվել է իր ժամանակի վերջին քարտեզագրական 

տվյալներով և գաղափարներով: Այն ձևավորված է հոլանդական 

քարտեզագրական ավանդույթներով՝ օգտագործելով դիցաբանական 

կերպարներ և ներառում է աստղերի և բևեռների գծապատկերները և 

Արեգակնային համակարգի պատկերը: Ունի բացատրագիր-ուղեցույց 

«Բանալի» անվանումով (1696թ.), որտեղ մանրամասն խոսվում է 

քարտեզի վրա աշխատելու և տեղեկատվությունն օգտագործելու մասին: 

Բանալի բառեր. քարտեզ, պրոյեկցիա, արևադարձ, օրթոդրոմ, 

լոքսոդրոմ: 

 

Նախաբան: Աշխատանքը նվիրված է Ղուկաս Վանանդեցու 

«Համատարած Աշխարհացոյց» քարտեզին, որը կազմվել է 1695թ. 

Ամստերդամի հայկական գաղթօջախում: Այն գրելիս օգտագործվել են 

անհրաժեշտ համապատասխան գրական աղբյուրներն ու 

քարտեզագրական նյութերը: Որոշ տվյալներ վերցված են 

Մատենադարանում եղած ձեռագրերից և բնագրերից: 

Աշխատանքը գրելիս մեր առջև նպատակ է դրվել՝ 

1. տալ քարտեզի և նրա պրոյեկցիայի ընդհանուր բնութագիրը, 

2. լուսաբանել Վանանդեցու գիտական և հայրենասիրական 

գործունեությունը, 

    2 0 2 1  № 2 
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3. ուշադրություն հրավիրել մեր կողմից մինչև այժմ անհայտ 

թողած, բայց ժամանակին համընդհանուր արձագանք գտած քարտեզի 

գիտական գնահատման վրա: 

Հայ քարտեզագրական հրատարակությունն ունի շուրջ 300 տարվա 

պատմություն: Հայ ժողովրդի անընդմեջ տարագրություններն անցյալում 

զրկել են նրան հաստատուն օրրանից. բռնի տեղաշարժերը ոչնչացրել են 

զարգացման հնարավորությունները: Հայաստանից վաղուց արդեն ծայր 

առած պանդխտությունը 17-րդ դարում ավելի է ուժեղանում: Երկրից 

հեռանում էին գլխավորապես վաճառականները և արհեստավորները, 

որոնք հայ գաղութներ էին հիմնում այլ երկրներում: Հայ 

առևտրականները հնուց ի վեր առևտրական կապեր ունեին  

եվրոպական շուկաների, աշխարհի ամենահեռավոր վայրերի հետ: 

Ահռելի տարածություններ էին անցնում ծովերով ու ցամաքներով, որի 

համար  նրանց անհրաժեշտ էր իմանալ աշխարհագրություն և քարտեզ 

ունենալ՝ ճանապարհներն ու քաղաքները գտնելու համար: Հայ 

առևտրականները Հոլանդիայում  մենաշնորհ ունեին (1700-1765թթ.) 

պարսկական մետաքսի վաճառքի գործում և հայտնի էին մարգարտի և 

ադամանդի առևտրով [1]: Բայց Ամստերդամում հիմնված  հայ 

գաղթօջախը սկսեց անկում  ապրել 18-րդ դարի վերջերից: Իսկ 19-րդ 

դարի սկզբին, երբ Նապոլեոնը գրավեց Ամստերդամը, միջազգային 

առևտուրը անկում ապրեց [1]: Ամստերդամի հայ գաղթօջախի  

պատմական դերը տպարանի հիմնումն ու տպագրության ստեղծումն էր, 

որը զարգացման 3 շրջան ապրեց: 1695թ. սկսվում է այստեղի հայկական 

տպագրության III շրջանը: Այս անգամ գործի գլուխ են կանգնում չորս 

վանանդեցիներ՝ Թովմա վարդապետ Նուրիջանյանը, նրա քեռորդի 

Մատթեոսը և եղբոր որդիներ Ղուկասը և Միքայելը, որոնց Լեոն 

«տպագրական մեծ ընտանիք» [4] անունն է տալիս: Վանանդեցիներն 

Ամստերդամ էին եկել Հայաստանի Գողթան պատմական գավառի 

Վանանդ ավանից Շահ Աբասի 17-րդ դարի բռնագաղթից հետո: Նրանք 

իրենց տպագրական գործը սկսում են «Համատարած Աշխարհացոյցից»:  

«Համատարած Աշխարհացոյցը» կիսագնդերի քարտեզն է, որը 

կազմված է իր ժամանակի բարձրագույն արվեստով: Հայերեն առաջին 

տպագիր քարտեզի տեխնիկական հիմքը պղնձի վրա փորագրողները 

հոլանդացի Ադրիանուս և Պետեր Սքոնեբեկ եղբայրներն են, որոնք 

քարտեզն իրենց արվեստով կատարելության են հասցրել: Իր արտաքին 

տեսքով այն չէր տարբերվում իր ժամանակի քարտեզներից: Նրա 4 

անկյուններում պատկերված են տարվա եղանակները, իսկ ճոխության 
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համար ավելացված են հունական դիցաբանական հերոսները և 

մոլորակների  անունները: 

Այն  փակցված է կտավի վրա և ունի 120սմx150սմ չափ: 

Կիսագնդերի վերևի մասում հյուսիսն է, իսկ շրջանակներից վերև 

գծագրված է Արեգակնային համակարգությունը` Պտղոմեոսի սիստեմով 

(Բանալիում կա նաև Կոպեռնիկոսի սիստեմով): Երկու  կիսագնդերն էլ 

ունեն աշխարհագրական աստիճանացանց, որը վկայում է այդ 

ժամանակվա քարտեզագրության առաջադիմության մասին: Սակայն 

որոշ տեղերում կան նաև կողմնացույցներ (պորտուլան քարտեզներ), 

որը փաստում է այն, որ Աշխարհացույցը անցումնային 

ժամանակաշրջանի քարտեզ է: Գլխավոր (00) միջօրեականը նշված է 

ըստ Ֆերրոյի, իսկ կիսագնդերի բաժանումը կատարված է 1000 

արևմտյան միջօրեականով: Այն ներառում է աստղերի և բևեռների 

գծապատկերները (հարվայինը դատարկ է, որովհետև դեռևս 

հայտնագործված չէր) և  Արեգակնային համակարգի պատկերը, որը 

նրան վեր է ածում աստեղացույցի: Ներքևում՝ պսակի մեջ, քարտեզի 

Համառոտագրությունների բանալին է, և մի չափածո՝ փորագրողների և 

թարգմանչի մասին: Աշխարհացույցը և նրա ժամանակակից 

հոլանդական քարտեզները շատ  նման են, որը վկայում է, որ Ղուկաս 

Վանանդեցին, չունենալով հայկական ուրույն քարտեզագրական դպրոց, 

խելացի ու մտածված կերպով օգտագործել է ժամանակի 

ամենաառաջատար դպրոցի՝ հոլանդականի նվաճումները և ստեղծել 

հայերեն լեզվով  մի բարձրորակ ու կատարյալ քարտեզ: 

 
Նկ.1. Վանանդեցու«Համատարած Աշխարհացոյց» քարտեզը [7]: 

 

Քարտեզի վրա պատկերված են Մեծ և Փոքր Հայքերն ու 

Հայաստանը, որոնց սահմանները ճշգրիտ չեն, որովհետև Կասպից ծովը 
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դեռ հետազոտված չէր և պատկերված էր ընդունված ձվաձև տեսքով [7]: 

Քարտեզի մեծագույն ծառայությունը օտար տեղանունների 

տառադարձություններն էին, որոնք հետագայում օգտագործվել են 

հայկական քարտեզագրության մեջ: Այն կազմված է ստերեոգրաֆիկ 

լայնական պրոյեկցիայով, որն օգտագործվում է կիսագնդերի 

քարտեզագրման համար և օժտված է կոնֆորմ հատկությամբ 

(հավասարանկյուն) [2]: Այստեղ օրթոդրոմը (հուն. ուղղընթաց) 

պատկերվում է ուղիղ գծով, որը հնարավորություն է տալիս 

նավարկության ժամանակ առանց դժվարության գտնել այնպիսի կետեր, 

որոնք ընկած են տվյալ ընթացքի` երկու կետերի օրթոդրոմի վրա: 

Լոքսոդրոմն (հուն.- կորնթարդ) այստեղ պատկերվում է կոր գծով:             

I անգամ այն օգտագործել է Վ. Սնելլիուսը  1624թ.: Լոքսոդրոմն այն 

կորընթաց գիծն է, որն ընկած է սֆերոիդի կամ էլ մեկ այլ պտույտի 

մարմնի մակերևույթի վրա և հատում է այդ մակերևույթի բոլոր 

միջօրեականները հաստատուն անկյան (ազիմուտի) տակ:  

Այս քարտեզին հիմք ծառայող քարտեզագրական նյութերը 

վերամշակվել, լրացվել, ուղղվել են առավել թարմ տվյալներով ու 

տեղեկություններով [5]: Առանձին աշխարհամասերի համար 

օգտագործվել են նորագույն քարտեզներ, որոնք ճշգրիտ են պատկերել 

տվյալ աշխարհամասը: Դրանց մի մասը հարմարեցվել են պրոյեկցիային 

ու որոշ ուղղումների ենթարկվել նոր  հետազոտական տվյալների ու 

գրական աղբյուրների հիման վրա: Հեղինակը Ռուսաստանի և ամբողջ 

Ասիայի պատկերման համար օգտագործել է Հելիում Սանսոնի 

քարտեզը, որը 1688թ. հրատարակել էր Դե Ռուասը, որը, սակայն, 

փոփոխել է ըստ ռուսական չափումների: Եվրոպայի համար ընտրվել է 

Մերկատորի ատլասը՝ որոշակի թարմացումով, իսկ Աֆրիկայի համար՝ 

Օրտելիուսի՝ աշխարհի վերափոխված քարտեզը: Ամերիկա մայրցամա-

քի համար բնագիր չհայտնաբերվեց, որովհետև արտասահմանյան 

քարտեզներից մի քանիսը չկան մեր գրադարաններում: Առանձնապես  

ճիշտ են Արևմտյան Եվրոպայի և Միջերկրական ծովի ափերը: 

Քարտեզում բացակայում են Ավստրալիայի արևելքը, Նոր Զելանդիայի 

մեծ մասը, Տոռեսի նեղուցը, Ալյասկան՝ ամբողջովին, Ամերիկայի ու 

Գրենլանդիայի հյուսիսը՝  Արշիպելագով, որոնք   այն ժամանակ դեռևս 

հայտնի չէին: Այստեղ  Հնդկաստանը փոքր ու նեղ, իսկ Հարավային 

Ամերիկան ու Աֆրիկան շատ լայն  ու ձգված են գծագրված: Սա I 

քարտեզն է, որը Ռուսաստանի հյուսիսային և Չինաստանի հետ 

արևելյան  սահմանագիծը ճիշտ է ներկայացրել, իսկ Նոր Երկիրը՝ որպես 
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կղզի: Տարբեր աղբյուրներից հեղինակի հավաքած նյութերը 1696թ. 

վերամշակվել ու հրատարակվել են «Բանալի» խորագիրը կրող 30 

էջանոց հատուկ ձեռնարկում` որպես քարտեզի բացատրագիր [6]: Այն 

կազմված է 10 գլուխներից: Այստեղ խոսվում է միջօրեականների և 

զուգահեռականների, 12 համաստեղությունների, արևադարձերի, 

կլիմայական 5 գոտիների, աշխարհի  4 կողմերի, այդ ժամանակ հայտնի 

աշխարհագրական օբյեկտների (մինչև 1492թ.), աշխարհի համակար-

գությունների (ըստ Պտղոմեոսի, Տիխո Բրագայի, Ն. Կոպեռնիկոսի) 

մասին: Կան մայրցամաքների և 67 քաղաքների աշխարհագրական 

կոորդինատները, երկարության չափման միավորներն ու դրանց 

փոխարկումը՝ հայկական ասպարեզի, իտալական մղոնի և ռուսական 

վերարի: Քարտեզի վրա մասշտաբը չկա, բայց ստերեոգրաֆիկ 

պրոյեկցիայի աստիճանացանցը բավարար է, որպեսզի հնարավոր լինի 

չափումներ կատարել: Տրված է  երկրագնդի տրամագծի երկարությունը՝ 

6872 իտալական մղոն, կան «հողմնային վարդերի» բոլոր 

ուղղությունները: Այն բացատրում է քարտեզը կարդալու և հասկանալու 

օրենքներն ու պայմանները և պարունակում է կարևոր տեղանունների 

աշխարհագրական տվյալների աղյուսակ: Այստեղ կան այն բոլոր 

քաղաքների տվյալները, ուր գնում էին հայ առևտրականները (Սպահան, 

Շամախի, Միլան, Կրակով, Մոսկվա, Ստոկհոլմ, Արխանգելսկ և այլն): 

Մեկ տարի անց հրատարակվել է նոր փոքրածավալ աշխարհացույց, որի 

օրինակը չի պահպանվել: 

Եզրակացություն: Ամստերդամում տպագրված «Համատարած 

Աշխարհացոյցը» հայերեն I տպագիր քարտեզն է, որը կազմված է բարձր 

ճաշակով ու գիտական հիմքերով: Այդ քարտեզի համար հեղինակին 

շնորհվել է Օքսֆորդի համալսարանի մագիստրոսի և Անգլիական 

թագավորական աշխարհագրական ընկերության անդամի կոչում: 

Վանանդեցու հայ քարտեզագրությանը մատուցած մեծագույն 

ծառայություններից մեկն էլ տեղանունների և քաղաքների 

տառադարձումներն են: Աշխարհացույցը կարելի է համարել այդ 

ժամանակի լավագույն և ամենաարդիական քարտեզներից մեկը, որից 

ոգևորվելով՝ Պետրոս Առաջինը հրավիրել է Սքոնեբեկ եղբայրներին՝ 

Ռուսաստանում քարտեզագրական դպրոց հիմնադրելու: 

Ըստ Պողոս Զեքիանի՝ Վանանդեցու օրինակը կապիտալի և 

մշակույթի միջև «երջանիկ ամուսնության» օրինակելի դեպք է, 

որովհետև նա կարողացել է օգտագործել հայկական կապիտալը ի 

նպաստ հայ մշակույթի զարգացման [3, 5]:  
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ˮБОЛЬШАЯ КАРТА МИРАˮ (АМАТАРАЦ АШХАРАЦУЙЦ) 

ВАНАНДСКОГО И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ  

Нагапетян А. А., Алексанян А. В. 
 

В 1695 году в Амстердаме была издана первая печатная армянская 

карта, получившая название ˮАматарац Ашхарацуйцˮ. В статье  

рассказывается об огромной работе, проделанной Гукасом Ванандеци, где 

подробно описывается внешний вид и проекция карты. Карта составлена с 

использованием новейших картографических данных и идей своего 

времени. Она основана на голландских традициях  с использованием 

мифологических образов, включая схемы звезд, полюсов и изображения 

Солнечной системы. Карта имеет пояснительное руководство под 

названием ˮКлючˮ (ˮБаналиˮ -1696 г.), в котором подробно рассказывается 

о работе с картой и об использовании информации, содержащейся на ней.  

Ключевые слова: карта, проекция, тропик, ортодром, локсодром. 
 

 “BIG MAP OF THE WORLD” OF GH. VANANDIAN AND ITS HISTORICAL 

ROLE  

Nahapetyan A. A., Aleksanyan A. V. 
 

In 1695 the first printed map of Armenia was published in Amsterdam, 

which was called "Universal World Map", ˮBig Map of the Worldˮ. The article 

describes the huge work done by Ghukas Vanandetsi, gives details on the look 

and projection of the map. The map was made with the latest cartographic data 

and ideas of its time. It is based on Dutch cartographic traditions, using 

mythological images, including star and pole diagrams, and the image of the 

solar system. It has an explanation-guide called "The Key" (1696), which 

highlights in detail about  the working on the map and using the information. 

Keywords: map, projection, return, orthodrome, locodrome. 
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ՇՊՀ-ՈւՄ ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՈւՄԸ ՈՐՊԵՍ 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈւՐՍՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ 

Սարգսյան Ա. Հ.  
 

Սույն հոդվածում ներկայացվում է ՇՊՀ-ի ուսանողների 

վարկանիշավորման և խրախուսման համար մշակված և ներդրված 

մեխանիզմը, որը ձևավորվել է շահակիցների կարծիքների 

ուսումնասիրման և հետազոտության արդյունքումֈ  

Բանալի բառեր. ուսանող, վարկանիշավորում, գնահատման 

չափանիշ, մարդկային ռեսուրսների որակի կառավարումֈ 
 

1. Նախաբան: Բուհերի որակի կառավարման գործընթացներում 

առանձնակի կարևորություն և նշանակություն ունեն 

ուսանողակենտրոն ուսուցման մոտեցումները [1,2]: Ուսանողակենտրոն 

ուսուցումը ամբողջ աշխարհում փոխարինում է դասախոսակենտրոն 

ուսուցմանը: Հայաստանում այս մոտեցումները սկսեցին կարևորել 

հատկապես բոլոնյան գործընթացներով, կրեդիտային համակարգի 

ներդրմամբ և դրան զուգընթաց [1-3]: Ենթակառուցվածքային 

հավատարմագրման սահմանված չափանիշներից 4-րդը՝ Ուսանողները, 

ենթադրում է. ՄՈւՀ-ն ուսանողներին տրամադրում է համապա-

տասխան աջակցություն՝ կրթական միջավայրի արդյունավետությունն 

ապահովելու նպատակով [3-5]: Ըստ այս չափանիշում սամանված 

չափորոշիչների՝ մասնավորաբար կարևորվում է ուսանողներին 

հաստատության գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավելը, 

ուսանողների ակտիվ ներգրավվածությունը բուհի տարբեր գործըն-

թացներումֈ 

Ուսանողակենտրոն ուսուցման մոտեցումների ներդրման և 

բուհերում ենթակառուցվածքային կառավարման համակարգերին 

ներկայացվող պահանջների տեսանկյունից շատ կարևոր է 

ուսանողների համապատասխան գործունեությունը խրախուսելու 

    2 0 2 1  № 2 
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մեխանիզմների ներդրումըֈ Տարբեր բուհեր մշակել և ներդրել են 

ուսանողների խրախուսման տարբեր մեխանիզմներ: ՇՊՀ-ում դեռևս 

2017թ.-ից ձեռնարկվել է մշակել համապատասխան կարգֈ 

Քննարկումներ են իրականացվել ուսանողների բավական լայն 

շրջանակի հետ, ներառվել են նաև ՇՊՀ-ի ուսանողական խորհրդի և 

ուսանողական գիտական ընկերության առաջարկությունները, որոնք 

համապատասխան ուսանողական համակազմերի հետ քննարկման 

արդյունքներ ենֈ Հետազոտությունն իրականացվել է որպես ՇՊՀ-ի 

Գիտական քաղաքականության որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի ղեկավար [6]ֈ Բացի այդ, այստեղ ներկայացվում է մշակված 

մեխանիզմների ներդրման արդյունքում փորձնական հետազոտության 

ընդհանրական արդյունքներըֈ 

2. ՇՊՀ-ի ուսանողների գնահատման չափանիշները:                    

2017-2018 թթ.-ին ՇՊՀ-ում նպատակ էր դրվել մշակել ուսանողների 

վարկանիշավորման մեխանիզմ, որի արդյունքները կօգտագործվեին 

ինչպես խրախուսման, այնպես էլ բարելավումների իրականացման 

համարֈ Ուստի ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի 

ապահովման և կառավարման կենտրոնը ձեռնարկեց մշակել այդպիսի 

մեխանիզմ, որը միաժամանակ կնպաստեր ուսանողների 

մոտիվացվածության բարձրացմանը՝ ուղղված համալսարանի ռազմա-

վարական նպատակների արդյունավետ իրականացմանը: 

Մշակվել է «Շիրակի պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգ, որը 

հաստատվել է 2020թ.-ի հունվարի 31-ին [6]ֈ Այն միտված է 

ուսումնական, գիտական և հասարակական աշխատանքների 

ուղղություններով ուսանողների պոտենցիալի որակի ուսումնա-

սիրմանը, խթանմանը, հետագա զարգացմանն ու կատարելագործմանը, 

ինչպես նաև նրանց՝ ՇՊՀ-ի զարգացման գործընթացներին ներգրավ-

վածության ապահովմանըֈ 

Կանոնակարգում որպես ուսանողների վարկանիշավորման 

ուղղություններ առանձնացվում են՝ 1. ուսանողների ուսումնական, 

ուսումնամեթոդական և ուսումնակազմակերպչական գործունեություն, 

2. ուսանողների գիտական, գիտահետազոտական և գիտամեթոդական 

գործունեություն, 3. ուսանողների ներհամալսարանական և արտահա-

մալսարանական (հանրային) հասարակական գործունեությունֈ  
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՁԵՎԱԹԵՐԹ 
     

  
Քանակ 

Վարկանիշային 

միավոր 

Հիմքը 

կցվում է 

Ուսումնական, ուսումնամեթոդական և ուսումնակազմակերպչական աշխատանք 

1.  ՄՈԳ /0,1/    

2.  Մասնագիտական առարկաների ՄՈԳ /0,1/    

3.  
Մասնակցություն  մասնագիտական կրթական  

ծրագրերի մշակումներին /2/ 

   

4.  
Մասնակցություն  մասնագիտական ուսումնական 

պլանների մշակումներին /2/ 

   

5.  

Մասնակցություն դասավանդման բարելավմանը 

միտված գիտաժողովներին և աշխատաժողովներին 

(որակավորման բարձրացում) /1/ 

   

6.  
Ինտելեկտուալ, գիտահանրամատչելի, նորա-

րարական միջոցառումներին մասնակցություն /1/ 

   

7.  Գիտական խորհրդի անդամ /1/    

8.  Ֆակուլտետի խորհրդի անդամ /0,5/    

9.  

Օլիմպիադաներին, մրցույթներին, ցուցահանդեսներին 

մասնակցություն /2/ 

Հանրապետական Միջազգային   

Մասնա-

կից /0,5/ 

Մրցանա-

կակիր /1/ 

Մասնա-

կից /1,5/ 

Մրցանա-

կակիր /2/ 

 

   

Գիտական,գիտահետազոտական և գիտակազմակերպչական գործունեություն 

10.  Գիտական հոդված /4/ 

Ազդեցության 

գործոն ունե-

ցող Web of 

Science և  Scopus 

բազաներում 

ընդգըրկված 

պարբերա-

կաններ /2/ 

ՌԴ-ի ԲՈՀ-ի 

ցանկում ընդ-

գրկված պար-

բերական կամ 

միջազգային 

գիտաժողովի 

նյութերի ժողո-

վածու /1,5/ 

ՀՀ ԲՈԿ-ի ցան-

կում ընդգըրկ-

ված պարբերա-

կան կամ հան-

րապետական 

գիտաժողովի 

նյութերի 

ժողովածու /1/ 

  

   

11.  Թեզիս /2/ 

Հանրապետական 

գիտաժողովի /1/ 

Միջազգային գիտաժողովի 

/2/ 

  

  

12.  
Գիտահետազոտական նախագծերի և դրամա-

շնորհային ծրագրերի մասնակցություն /3/ 

Հանրապետական /1/ Միջազգային /2/   

  

Ներհամալսարանական և արտահամալսարանական (հանրային) հասարակական գործունեություն 

13.  ՇՊՀ-ի կառավարման խորհրդի անդամ /1/   

14.  ՇՊՀ-ում գործող ժամանակավոր և գիտական խորհրդին կից հանձնաժողովների անդամակցություն/2/   

15.  Ամբիոնի որակի հանձնաժողովի անդամակցություն /1/   

16.  Համալսարանիի դիմորդների կողմնորոշման և հավաքագրման աշխատանքների մասնակցություն /1/   

17.  Ոչ գիտական դրամաշնորհային ծրագրերի մասնակցություն /2/   

18.  Կրթական, սոցիալական, մշակութային և սպորտային բնույթի նախագծերի մասնակցություն /1/   

19.  

Կամավոր աշխատանք (Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնում, Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ 

կենտրոնում և այլն) /3/ 

  

20.  ՈւԽ-ին անդամակցություն /1/   

21.  ՈւԳԸ-ի ներկայացուցիչ /1/   

Նկ. 1 

Մշակված է գնահատման ձևաչափ և նկարագրված է մանրամասն 

ընթացակարգ, գործընթացների իրագործմանը ներգրավված է 

ուսանողական գիտական ընկերությունըֈ Նշենք, որ սկզբում նպատակ 

կար համընդհանուր ուսանողական հենք ստեղծելու, ինչը նախ թույլ 

կտար գնահատելու համընդհանուր ուսանողական ռեսուրսները և 

կնպաստեր առավել արդյունավետ կառավարմանը: Սակայն նկատի 

ունենալով, որ տեղեկատվության հավաքագրումը բավականին 

դժվարությունների հետ է կապված, ուստի հաստատված 

փաստաթղթում դեռևս ընդունվեց այն տարբերակը, երբ 
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տեղեկատվությունը հավաքագրվում է միայն այն ուսանողների համար, 

ովքեր դիմում են մրցույթին մասնակցելու համար: 

Բաժիններից յուրաքանչյուրում չափանիշները սահմանվել են՝ 

գլխավորապես նկատի ունենալով բուհի ռազմավարական 

առաջնահերթությունների արդյունավետ իրականացումը, ներքին 

շահակիցների կարծիքները, ինչպես նաև ենթակառուցվածքային 

հավատարմագրման 4-րդ չափանիշի պահանջները (նկ. 1) [6]ֈ Նշենք 

նաև, որ մեխանիզմի մշակման համար նկատի է առնվել նաև ՇՊՀ-ում 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման և վարկանիշավորման 

մշակված և ներդրված մեխանիզմը [7]:  

3․ ՇՊՀ-ի ուսանողների գնահատման գործընթացըֈ 2020-2021 

ուստարվա համար ՇՊՀ-ի ուսանողների շրջանում տրվել է 

հայտարարություն մրցույթի անցկացման վերաբերյալֈ Գործընթացի 

իրականացման արդյունքում վեր են հանվել խնդիրներ, որ սահմանված 

չափանիշները լրացուցիչ մեկնաբանման կարիք ունեն առավել 

դյուրըմբռնելի լինելու համար, ինչպես նաև վերանայվել են որոշ 

դրույթներֈ Մշակվել է համապատասխան մեթոդական ցուցումներ՝ 

մանրամասն նկարագրովֈ Փաստաթղթային հիմքերի հավաքագրման և 

ուսումնասիրման ժամանակ պարզվել է, որ որոշ գործընթացների հետ 

կապված պահանջվող հիմքերը հստակեցման կարիք ունեն, այս 

հանգամանքը ևս հաշվի է առնվել մեթոդական ցուցումները կազմելիսֈ 

Հետազոտությունն իրականացվել է 2020-2021 ուստարվա 

հայտարարությամբ դիմած ուսանողների համար, որին մասնակցել է 8 

ուսանողֈ  Վերլուծության արդյունքները ցույց տվեցին, որ ՇՊՀ-ի 

ուսանողների ուսումնական, ուսումնամեթոդական, ուսումնակազ-

մակերպչական գործունեության արդյունքում ձևավորված միջին 

միավորը շուրջ 20,5 է (նկ. 2, 4)ֈ Ըստ այս ուղղության՝ միավորների 

ամենացածր շեմը շուրջ 18 է, իսկ ամենաբարձրը՝ շուրջ 28, ընդ որում՝ 

միավորները գլխավորապես ձևավորվել են միջին որակական 

գնահատականի հիման վրա (նկ. 2)ֈ 

Գիտական, գիտահետազոտական, գիտակազմակերպչական 

գործունեության միջին վարկանիշային միավորը 3,63 է (նկ. 4), ընդ 

որում՝ միավորների ամենացածր շեմը 0 է, իսկ ամենաբարձրը՝ 12ֈ 

Ներհամալսարանական և արտահամալսարանական (հանրային) 

հասարակական գործունեության միջին վարկանիշային միավորը շուրջ 

4,75 է (նկ. 3,4)ֈ Այս ուղղության միավորների ամենացածր շեմը 0 է, իսկ 

ամենաբարձրը՝ 14ֈ Նշենք, որ վերլուծությունն իրականացվել է ըստ 
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յուրաքանչյուր ուսանողի, կիրառվել է Microsoft Excel միջավայրըֈ 

 
Նկ. 2 

 
Նկ. 3 

Ընդհանուր վարկանիշային միավորների միջին ցուցանիշը շուրջ 29 
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է, ընդ որում՝ ամենացածր շեմը շուրջ 19 է, իսկ ամենաբարձրը՝ շուրջ 46ֈ 

Հարկ է նկատել, որ ընդհանուր վարկանիշային միավորի մեծ 

բաղադրիչը կազմում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, 

ուսումնակազմակերպչական գործունեության ցուցանիշը, իսկ 

գիտական, գիտահետազոտական, գիտակազմակերպչական գործու-

նեության և ներհամալսարանական և արտահամալսարանական 

(հասարակական) գործունեության ցուցանիշները բավականին ցածր ենֈ  

Արդյունքները վերջնական ամփոփելուց հետո համապատասխան 

հանձնախմբում քննարկելով կիրառվելու են խրախուսման միջոցներ՝ 

ըստ կանոնակարգի [6]ֈ Այս պարագայում, կարծում ենք, հաջորդիվ 

մասնակցությունն առավել համակարգված և մոտիվացված բնույթ կկրիֈ 

Քանի որ, ինչպես ցույց է տալիս համանման ուսումնասիրությունների 

փորձը, նման պարագայում էական նշանակություն է ստանում 

հետազոտության արդյունքներով պայմանավորված հետևանք ունենալը, 

ինչը մոտիվացման կարևոր աղբյուր էֈ Միաժամանակ հետազոտության 

արդյունքում պարզ դարձավ, որ անհրաժեշտություն է առաջանում 

ուսանողների գործունեության այլ տեսակներ ևս ներառել և խրախուսել 

վերջիններս, ինչը առաջին տարբերակում դեռևս հաշվի չէր առնվելֈ 

Մասնավորաբար կարևոր է ուսանողների ակադեմիական 

շարժունության ծրագրերին մասնակցությունը. հետազոտության 

ժամանակ ներկայացվել են նման տվյալներ, և վերջիններս ընդգրկվել են 

9-րդ կետի ներքո (նկ. 1): 

 
Նկ. 4 
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4. Եզրակացությունֈ Այսպիսով, հարկ է նշել, որ մշակված 

մեխանիզմը կարևոր նշանակություն ունի խրախուսելու ուսանողների 

գործունեությունն ըստ բուհի առաջնահերթություններիֈ Միաժամանակ 

վերջինիս համընդհանուր էլեկտրոնային համակարգով կիրառումը 

հնարավորություն է ընձեռում գնահատելու ռազմավարական 

առաջնահերթությունների և նպատակների իրագործման համար 

ուսանողական ռեսուրսները և արդյունավետորեն կիրառել 

ռազմավարական ծրագրի իրագործման ժամանակֈ Բացի այդ, 

խրախուսման մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս զարգացնելու 

բուհի առաջնահերթություններով պայմանավորված լրացուցիչ 

կարողություններըֈ 

 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА СТУДЕНТОВ ШГУ КАК МЕХАНИЗМ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Саргсян А. А.  
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механизм рейтинга и поощрения студентов ШГУ, который является 
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Հոդվածում ներկայացվում է կորոնավիրուսի համավարակի 

հետևանքների հաղթահարման արդյունքում աննախադեպ չափով 

կուտակված պետական պարտքի կառավարման հետ կապված առկա 

հիմնախնդիրներն աշխարհում և Հայաստանումֈ Հոդվածում  վերլուծվել 

են նաև Հայաստանում հետճգնաժամային փուլում պետական պարտքի 

հիմնական ցուցանիշները և պարտքի կառավարման հետ կապված  

ռիսկերը: 

Բանալի բառեր. պետական պարտքի մակարդակ, դեֆոլտ, 

կորոնավիրուսի համավարակ, հակաճգնաժամային միջոցառումներ, 

հետճգնաժամային փուլ: 

 

Տնտեսական գործունեության կտրուկ կրճատմանը աշխարհի 

պետությունները արձագանքել են լայնամասշտաբ հակաճգնաժամային 

միջոցառումներով, որոնք, բնականաբար, որոշակիորեն տարբերվել են 

ըստ երկրներիֈ Երկրների հիմնական առաջնահերթությունը ճգնաժամի 

ազդեցության մեղմացումն էր հատկապես առողջապահության ոլորտի 

համար, իսկ հարկաբյուջետային քաղաքականության  հիմնական 

միջոցառումներն ուղղված են եղել բիզնեսի աջակցությանը և 

ազգաբնակչության սոցիալական ապահովության  խնդիրների լուծմանըֈ  

Աննախադեպ պետական աջակցության միջոցառումներն  ամենայն 

հավանականությամբ կհանգեցնեն նրան, որ COVID-19-ով 

պայմանավորված՝ տնտեսական անկման հետ կապված կորուստներն 

ավելի քիչ կլինեն երկարաժամկետ հատվածում, քան  դրանք առկա էին 

2008 թվականի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի 

դեպքում [1]:  

    2 0 2 1  № 2 
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Ներկայումս հետհամավարակային փուլում տնտեսության 

վերականգնմանը զուգընթաց բավական սրվել է երկրների պետական 

պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները, ինչը կարող է 

համաշխարհային տնտեսության համար դառնալ նոր ֆինանսական 

ճգնաժամի պատճառֈ  

2020 թվականի ընթացքում Covid-19 համավարակով 

պայմանավորված ճգնաժամի արդյունքում տնտեսությունը ռեցեսիայից 

դուրս բերելուն միտված աշխարհի բազմաթիվ պետությունների 

կառավարությունների կողմից ազգային տնտեսությունների մեջ  

իրականացված աննախադեպ խոշորածավալ ֆինանսական 

ներարկումները  կտրուկ մեծացրին պետական պարտքի բեռն ամբողջ 

աշխարհի մակարդակով: Ըստ Moody’s միջազգային վարկանիշային 

գործակալության վերջին հրապարակման՝ 2020 թվականի ընթացքում 

համաշխարհային պարտքի մակարդակն աճել է շուրջ 32 տրիլիոն 

դոլարով՝ 2021 թվականի սկզբին հասնելով մինչև 290.6 մլրդ. դոլարի [3]ֈ 

Հարկ է նշել, որ միայն 2020 թվականի ընթացքում համաշխարհային 

պետական համախառն պարտքն աճել է  15%-ով, և ըստ Արժույթի 

միջազգային հիմնադրամի հրապարակած զեկույցի՝ 2021 թվականի 

սկզբի դրությամբ աշխարհի բոլոր երկրների պետական ընդհանուր 

պարտքի ծավալը կազմել է համաշխարհային ՀՆԱ-ի շուրջ 98%-ըֈ  

Կանխատեսվում է նաև, որ ընթացիկ տարում այդ ցուցանիշը կրկին 

կաճի՝  տարեվերջին հասնելով մինչև համաշխարհային ՀՆԱ-ի 101,5%-ի 

[3]: Փաստացի, պետական պարտքի մակարդակի նման աննախադեպ 

աճի պայմաններում համաշխարհային ֆինանսական համակարգը լուրջ 

փորձության կենթարկվի և կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով 

առաջացած տնտեսական ճգնաժամին կարող է հաջորդել պարտքային 

ճգնաժամը, որն էլ իր հերթին կհանգեցնի  նոր ֆինանսատնտեսական 

ճգնաժամի: Համաշխարհային պարտքի արագ աճի պայմաններում 

ֆինանսապես նվազ կայուն երկրները ստիպված կդիմեն պարտքերի 

վերակազմավորման կամ դեֆոլտի ընթացակարգերի: Ըստ էության՝ 2020 

թվականը հենց նաև ռեկորդային դարձավ պետությունների դեֆոլտների 

թվաքանակովֈ Պետական պարտքի բարձր մակարդակ ունեցող մի շարք 

պետություններ՝ Արգենտինան, Լիբանանը, Էկվադորը, Սուրինամը, 

Զամբիան, հայտարարել են դեֆոլտի մասին:   

Արտաքին պարտավորությունների հետ կապված՝ համեմատաբար 

մեծ ռիսկեր են առկա հատկապես այն երկրների համար, որոնք 

ֆինանսավորման դժվարություններ են ունեցել դեռևս համավարակից 
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առաջ: Խոսքը պակասուրդային բյուջե և ընթացիկ հաշվի մշտական 

պակասուրդ ունեցող երկրների մասին է, որոնց մեջ առավել հստակորեն 

առանձնանում են Թուրքիան և Ուկրաինան: Համեմատաբար ավելի 

ցածր ռիսկային գոտում են  հայտնվել  նաև Հնդկաստանը, Բրազիլիան և 

եվրոպական մի շարք երկրներ: 

Մասնավորապես, Թուրքիայի պարագայում պետական պարտքի 

ծավալը թեև այդքան մեծ չէ՝ կազմելով երկրի ՀՆԱ-ի շուրջ 30%-ը, 

սակայն դրանում բավական մեծ են արտարժութային պարտավո-

րությունների ծավալըֈ Ընդ որում՝ պարտավորությունների զգալի մասը 

կարճաժամկետ են և 2021 թվականին պարտքի սպասարկման գծով 

կատարվելիք մարումների գումարը զգալիորեն գերազանցելու է երկրի 

արտարժութային պահուստների ծավալըֈ  

Ներկայումս պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության 

ցուցանիշով առաջատար երկրների տասնյակը հետևյալն է` Ճապոնիա՝ 

257%, Սուդան՝ 212%, Հունաստան՝ 210%,Էրիտրեա՝ 176%, Իտալիա՝ 

157%, Սուրինամ՝ 157%, Բարբադոս՝ 143%,Մալդիվներ՝ 140%, Կապե 

Վերդե՝ 138%, Բելիզ՝ 135% [4]: 

Բավական տևական ժամանակ պետական պարտք/ՀՆԱ 

հարաբերակցության ցուցանիշով աշխարհում առաջատար է  

հանդիսանում Ճապոնիան, որի պետական պարտքի ծավալն  ավելի 

քան 2.5 անգամ գերազանցում է  երկրի ՀՆԱ-ն: Սակայն, միևնույն 

ժամանակ, այս երկրի կառավարությունը պարտքերի սպասարկման 

հետ կապված որևէ լուրջ խնդիրներ դեռևս չի ունեցել: Նույնը 

վերաբերում է նաև ներկայացված տասնյակում գտնվող Եվրագոտու 

պետություններին՝ Հունաստանին և Իտալիային, որոնք, ունենալով 

պետական պարտքի հետ կապված բավական բարձր ռիսկեր, շնորհիվ 

Եվրամիության շրջանակում գործող ֆինանսավորման ճկուն 

մեխանիզմների՝ հնարավորություն ունեն դեռևս խուսափել  դեֆոլտի 

հեռանկարից:  

Պետք է նշել, որ պետական պարտքի նման նշանակալի աճը 

ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ աշխարհի զարգացած երկրներից 

շատերում արդյունք է ոչ ավանդական դրամավարկային քաղաքա-

կանության միջոցառումների, որոնք առաջինը կիրառվեցին 

Ճապոնիայում 1990-ականների վերջերինֈ Մասնավորապես, 

Ճապոնիայի բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, սկսած այդ  

ժամանակահատվածից, սահմանեց 0%-ի չափով՝ տնտեսության մեջ 
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արձանագրված դեֆլյացիան հաղթահարելու և տնտեսական աճը 

խթանելու նպատակով [2]ֈ  

Իհարկե, զարգացած տնտեսության առկայությունը և 

փոխառության ցածր տոկոսադրույքները  որոշակիորեն նվազեցնում են 

պետական պարտքի սպասարկման ռիսկերը  աշխարհի առաջատար  

երկրներումֈ Սակայն, չնայած այս հանգամանքին, վերջիններս նույնպես 

ապահովագրված չեն դեֆոլտի ռիսկից: Աշխարհի առաջատար 

տնտեսություն ունեցող երկիրը՝ ԱՄՆ-ն, ներկայումս հայտնվել է  

բավական ծանր ֆինանսական իրավիճակում: Նախևառաջ, հարկ է նշել, 

որ ԱՄՆ-ում պետական պարտքի մակարդակը կտրուկ բարձրացել է  

համավարակի ազդեցությունների մեղմման շրջանակում տնտեսության 

մեջ իրականացված և դեռևս ներկայումս շարունակվող լայնամասշտաբ 

ֆինանսական ներարկումների հետևանքով: Ավանդաբար ԴՊՀ-ն 

ակտիվորեն ֆինանսավորում է ամերիկյան պետական բյուջեի 

պակասուրդը, որի մեծությունը 2020 թվականի վերջին կազմում էր 3.13 

տրիլիոն դոլար կամ երկրի ՀՆԱ-ի ավելի քան 15%-ըֈ Ինչ վերաբերում է 

երկրի պետական պարտքի ծավալին, ապա այն 2020 թվականին հասավ 

երկրի ՀՆԱ-ի 98%-ին, իսկ 2021 թվականի հուլիսի վերջի դրությամբ 

գերազանցում էր  28.5 տրիլիոն դոլարը, ինչը կազմում է երկրի ՀՆԱ-ի 

մոտ 101%-ը [4]: Ըստ կանխատեսումների՝ 2021 թվականի տարեվերջին 

այն կարող է  հասնել ընդհուպ մինչև 115%-իֈ Սակայն, հարկ է նշել, որ 

տվյալ պահին Միացյալ Նահանգների պետական պարտքն  այլևս 

աճելու հնարավորություն չունի՝ ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից սահմանված, 

այսպես կոչված, պարտքի «առաստաղի» սահմանման պատճառով, իսկ 

նման պարագայում հավանական է նաև դեֆոլտի հեռանկարը, եթե 

իհարկե ամերիկյան օրենսդիրները չփոփոխեն սահմանված պարտքի 

առավելագույն սահմանաչափը: 

Անդրադառնալով Հայաստանին՝ պետք է նշել, որ 

պայմանավորված համավարակի տնտեսական ազդեցություններով, 

ինչպես նաև պատերազմական գործողություններով՝ 2020 թվականի 

ընթացքում  պետական պարտքի մակարդակը ևս կտրուկ աճել է: 2020 

թվականի նախնական պլանավորվածի համեմատ ՀՀ պետական 

պարտքն աճել է 14%-ով, ընդ որում՝ նշված աճը տեղի է ունեցել 

առավելապես արտաքին պարտքի ընդլայնման հաշվինֈ  

2021թ. հունիսի 30-ի դրությամբ  ՀՀ պետական պարտքը դոլարային 

արտահայտությամբ  2021 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ կազմել է 8 

մլրդ. 869.04 մլն. ԱՄՆ դոլար կամ ՀՆԱ-ի 72%-ը [6]: Դոլարային 
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արտահայտությամբ պետական պարտքը աճել  է  2020թ. դեկտեմբերի 

31-ի նկատմամբ՝ 11.3%-ով,  2020թ. հունիսի 30-ի նկատմամբ՝ 14.9%-ով և 

2019թ. մայիսի 31-ի նկատմամբ՝ 28.09%-ով: Ընդ որում՝ ՀՀ 

կառավարության պարտքը դոլարային արտահայտությամբ կազմել է 8 

մլրդ. 400.95 մլն. ԱՄՆ դոլար՝ աճելով 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 

նկատմամբ՝ 11.89%-ով, 2020թ. հունիսի 30-ի նկատմամբ՝ 15.97%-ով և 

2019թ. հունիսի 30-ի նկատմամբ՝ 31.28%-ով [7]:  

ՀՀ ԿԲ արտաքին պարտքը դոլարային արտահայտությամբ կազմել 

է 468.09 մլն. ԱՄՆ դոլար՝ աճելով 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի նկատմամբ 

1.77%-ով, իսկ 2020թ. հունիսի 30-ի և 2019թ. հունիսի 30-ի նկատմամբ 

նվազելով համապատասխանաբար 1.46%-ով և 10.88%-ով: 

ՀՀ կառավարության արտաքին պարտքը դոլարային 

արտահայտությամբ կազմել է 6 մլրդ. 209.58 մլն. ԱՄՆ դոլար կամ 

ընդհանուր պարտքի 74%-ը՝ աճելով 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 

նկատմամբ՝ 11.02%-ով, 2020թ. հունիսի 30-ի նկատմամբ՝ 12.81%-ով և 

2019թ. հունիսի 30-ի նկատմամբ՝ 25.56%-ով: Ինչ վերաբերում է ներքին 

պարտքին, ապա վերջինս դոլարային արտահայտությամբ կազմել է 2 

մլրդ. 191.37 մլն. ԱՄՆ դոլար կամ ընդհանուր պարտքի 26%-ը՝ աճելով 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի նկատմամբ՝ 14.41%-ով, 2020թ. հունիսի 30-ի 

նկատմամբ՝ 25.98%-ով և 2019թ.  հունիսի 30-ի նկատմամբ՝ 50.76%-ով: ՀՀ 

ԿԲ արտաքին պարտքը դոլարային արտահայտությամբ կազմել է 468.09 

մլն. ԱՄՆ դոլար՝ աճելով 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի նկատմամբ 1.77%-ով, 

իսկ 2020թ. հունիսի 30-ի և 2019թ. հունիսի 30-ի նկատմամբ նվազելով 

համապատասխանաբար 1.46%-ով և 10.88%-ով: Ինչպես տեսնում ենք, 

Հայաստանի պետական պարտքը 2021 թվականի հունիսի 30-ի 

դրությամբ աճել է 1.15 մլրդ. դոլար  չափովֈ Ընդ որում՝ այս աճը տեղի է 

ունեցել առավելապես արտաքին պարտքի հաշվին՝ 705 մլն դոլարի 

չափով [7]ֈ 

ՀՀ կառավարության պարտքի միջին տոկոսադրույքը 2021թ. 

հունիսի 30-ի դրությամբ կազմել է 4.38%, ինչը 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 

համապատասխան ցուցանիշից ավել է 0.1 տոկոսային կետով, իսկ 

2020թ. հունիսի 30-ի և 2019թ. հունիսի 30-ի համապատասխան 

ցուցանիշներից պակաս է համապատասխանաբար 0.19 և 0.64 

տոկոսային կետերով:  

ՀՀ կառավարության պարտքի կառուցվածքում, ըստ թողարկման 

(ներգրավման) ժամկետայնության, 2021թ. հունիսի 30-ի դրությամբ  

կարճաժամկետ պարտքի բաժինը կազմում է 1.17%, միջնաժամկետ 
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պարտքի բաժինը՝ 6.87% և երկարաժամկետ պարտքի մասնաբաժինը՝ 

91.96% [7]: Պետական պարտքի մինչև մարումը միջին ժամկետը 

կազմում է 9 տարիֈ  

Հարկ է նշել, որ Հայաստանի պետական պարտքի շուրջ 82%-ը 

ֆիքսված տոկոսադրույքով է,  իսկ 2020 թվականին կառավարության 

պարտքի միջին կշռված տոկոսադրույքը կազմել է մոտ 5.2%: Սա 

բավական բարձ տոկոսադրույք է, եթե հաշվի առնենք միջազգային 

ֆինանսական շուկայում ընդհուպ մինչև 0-ական տոկոսադրույքների 

առկայությունը: Բնականաբար, բարձր տոկոսադրույքն արդյունք է 

Հայաստանի՝ որպես էմիտենտ միջազգային սուվերեն ոչ բարձր 

վարկանիշի:  

Ընդամենը կառավարության պարտքի սպասարկման ծախսերը 

(տոկոսավճարներ) 2020 թվականի արդյունքում կազմել են ՀՆԱ-ի       

2.4%-ը, ինչը բավական ծանր բեռ է Հայաստանի պետական բյուջեի 

համար և բավական  մտահոգիչ է՝ հաշվի առնելով 2020 թվականի 

արդյունքում մակրոտնտեսական ցուցանիշների բավական մեծ 

անկումըֈ Ավելին, Հայաստանում  փաստացի պետական պարտքի աճին 

զուգընթաց չի ապահովվում տնտեսության կառուցվածքի էական 

փոփոխություն և ներառականության աճ, չեն նկատվում ներդրումների 

մեծ ներհոսքեր, իսկ նման պայմաններում պարտքերը վճարվելու են ոչ 

թե տնտեսության մեջ հավելյալ միջոցների ձևավորման, այլ նոր 

պարտքերի ներգրավման հաշվին: Իհարկե, ներկա դրությամբ 

Հայաստանում դեռ առկա չէ դեֆոլտի բարձր ռիսկ՝ հաշվի առնելով նաև 

պետական պարտքի երկարաժամկետ բնույթը, որը, ինչպես վերևում 

նշվեց, կազմում է միջինում 9 տարիֈ Սակայն, մյուս կողմից, 

տնտեսությունը հետճգնաժամային փուլում վերականգնելու և 44-օրյա 

պատերազմի հետևանքները հաղթահարելու համար դեռևս մեծ 

ֆինանսական ներարկումներ են պահանջվում, ինչն անխուսափելիորեն 

հանգեցնելու է պետական պարտքի հետագա աճիֈ Ուստի, մեծապես 

կարևորվում է, որ Կառավարության կողմից ներգրավված միջոցները 

բացառապես ներարկվեն տնտեսության մեջ՝ ենթակառուցվածքների 

զարգացման և նոր  արտադրական հզորությունների գործարկման 

ուղղությամբֈ Այլ կերպ ասած՝ դեպի  այնպիսի ոլորտներ, որոնց հաշվին 

առաջիկա տարիներին հնարավոր կլինի տնտեսական էական աճ 

գեներացնելֈ Այլապես, եթե ստացված փոխառու միջոցները ծախսվեն 

բյուջետային ընթացիկ պարտավորությունների կատարման և գործող 

պարտքերի սպասարկման ուղղությամբ, ապա չի բացառվում, որ 
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առաջիկա տարիներին կհայտնվենք դեֆոլտի լուրջ վտանգի առջև, 

ինչպես դա տեղի է ունեցել արդեն  բազմաթիվ երկրներումֈ  

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ НА 

ПОСТКРИЗИСНОМ ЭТАПЕ 

Саргсян К. С. 

 

В статье представлены существующие проблемы, связанные с 

управлением беспрецедентным государственным долгом, накопленным в 

результате преодоления пандемии коронавируса. В статье также 

анализируются основные показатели государственного долга Армении в 

посткризисный период и риски, связанные с их управлением.  

Ключевые слова: уровень государственного долга, дефолт, пандемия 

коронавируса, антикризисные меры, посткризисная фаза. 

 

PUBLIC DEBT MANAGEMENT ISSUES IN THE POST-CRISIS PHASE 

Sargsyan K. S. 

 

The article presents the existing issues related to the management of the 

unprecedented state debt accumulated as a result of overcoming the 

coronavirus pandemic. The paper also analyzes the main indicators of public 

debt in Armenia in the post-crisis period and the risks associated with its 

management. 

Keywords: public debt level, default, coronavirus pandemic, anti-crisis 

measures, post-crisis phase. 
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ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 

ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

Բուլանիկյան Վ. Ս., Հաջյան Կ. Ա. 

 

Վերջին 20 տարիների ընթացքում պտղաբերության ազգային 

մակարդակն անընդհատ նվազել է, իսկ կյանքի տևողությունը՝ աճել: 

Ներկայում Հայաստանում նկատվում է ցածր ծնելիության և 

մահացության մակարդակի կայուն աճի համադրություն, որի 

արդյունքում երկիրը հայտնվել է ժողովրդագրական հետանցումային 

փուլում՝ զուտ արտագաղթի բարձր ցուցանիշով:  

ՀՀ առանցքային ժողովրդագրական ցուցանիշների միտումների 

գնահատումը Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ-երի) 

համատեքստում ազգային առողջապահության վերահսկողության 

հիմնական մարտահրավերներից է: Ժողովրդագրական կանխատեսվող 

միտումների գնահատումը կամ դիտարկումը, թե ո՞րտեղ են դրանք 

շեղվում կանխատեսվածից, կարող է նաև օգնել մահացության 

ընդհանուր գործակցի նվազեցման և պտղաբերության ընդհանուր 

մակարդակի աճի գործում: 

Բանալի բառեր. բնական աճ, պտղաբերության ընդհանուր 

մակարդակ (ՊԸՄ), ծնելիության ընդհանուր գործակից, մահացության 

ընդհանուր գործակից, նորածնային մահացություն, մայրական 

մահացություն, ժողովրդագրական անցում: 

 

Նախաբան: Ժողովրդագրական անցման դասական տեսության 

ձևակերպման համաձայն՝ երկրները մահացության և ծնելիության 

բարձր ընդհանուր մակարդակից շատ երիտասարդ տարիքային 

կառուցվածքով անցում են կատարում ծնելիության և մահացության 

ցածր ընդհանուր մակարդակի՝ բարձր տարիքային կառուցվածքի մեծ 
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մասնաբաժնով: Ժողովրդագրագետներ Դ. Ե. Բլումը և Դ. Քաննինգն 

առաջարկում են «ժողովրդագրական շահաբաժին» հասկացությունը [7], 

ինչը ենթադրում է, որ ծնելիության նվազումից հետո բնակչության 

աշխատունակ տարիքային խմբերի մասնաբաժինը որոշ ժամանակով 

կավելանա: Դրանով իսկ կախվածության հարաբերակցությունը 

կնվազի, ինչն էլ հասանելի կդարձնի ավելի շատ ռեսուրսներ կապիտալ 

ներդրումների համար, հետևաբար ազգային քաղաքականության 

համապատասխան միջամտությամբ հնարավոր կլինի խթանել ավելի 

արագ տնտեսական աճ: Միևնույն ժամանակ Թ. Դյուսոնը և Մ. Մըրֆին 

նշում են, որ ժողովրդագրական անցման փուլը կարող է ունենալ 

սոցիալ-տնտեսական և աշխարհաքաղաքական լրջագույն հետևանքներ 

[8, 9]:  

Հայաստանում ընթացող ժողովրդագրական փոփոխությունները 

փաստում են, որ ժողովրդագրական անցման դեպքում երկիրը կարող է 

մտնել ցածր պտղաբերության փոխարինման կայուն փուլ և բախվել 

շրջված սեռատարիքային կառուցվածքի հետ՝ 65 և բարձր տարիքային 

բնակչության մեծ մասնաբաժնով: Վերջինիս հետևանքով հնարավոր է 

բնակչության թվաքանակի կայուն անկում՝ խորը հարկաբյուջետային, 

սոցիալ-տնտեսական և աշխարհաքաղաքական հետևանքներով: ՀՀ 

առողջապահական և սոցիալական պաշտպանության համալիր 

քաղաքականության մշակման համար կարևոր է հասկանալ, թե 

ժողովրդագրական անցման ո՞ր փուլում է գտնվում երկիրը: 

ՀՀ ժողովրդագրական բնութագիր. բնակչության թվաքանակը և 

կազմը: 2020թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ մշտական բնակչության 

թիվը կազմել է 2959700 մարդ, 2019թ.-ի համեմատությամբ այն նվազել է 

5600-ով, որը բացատրվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում 

արձանագրված բնակչության բնական հավելաճի և միգրացիայի 

մնացորդի գնահատված ցուցանիշների ազդեցությամբ: Նկատվել է նաև 

պտղաբերության գործակցի կտրուկ անկում, ընդ որում՝ մեկ կնոջ 

հաշվով երեխաների թիվը 1990թ.-ի 2.6-ից նվազել է մինչև 1.62 2020թ.-ին 

(պտղաբերության վերարտադրման ցուցանիշից ցածր): 2020թ.-ին 

բնակչության բնական աճի մակարդակը կազմում էր 0.4 մարդ 1000 

բնակչի հաշվով, ինչը շատ ավելի ցածր է, քան համաշխարհային միջին 

ցուցանիշը՝ 10.4: Բնակչության աճի անկումն ավելի մեծ ազդեցություն է 

ունեցել քաղաքային, քան գյուղական բնակավայրերի վրա: 1990-2020թթ. 

ընթացքում քաղաքային բնակչության տեսակարար կշիռը 69.1%-ից 

նվազել է մինչև 63.9%-ի, գյուղական բնակչությունը 39.9%-ից նվազել է 
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36.1%-ի: Տղամարդիկ կազմել են բնակչության 47.2%-ը, կանայք՝ 52.8%-ը 

[5. 38-39]:  

Բնակչության ծերացումը երկարատև ժողովրդագրական 

փոփոխությունների, բնակչության վերարտադրության, ծնելիության, 

մահացության և դրանց հարաբերակցություններում տեղ գտած 

տեղաշարժերի և մասամբ արտագաղթի հետևանք է: Հայաստանում 

բնակչության տարիքային կառուցվածքում տեղի են ունենում 

աննախադեպ կայուն փոփոխություններ՝ պայմանավորված կյանքի 

տևողության բարձրացմամբ և պտղաբերության մակարդակի 

նվազմամբ: ՄԱԿ-ի ժողովրդագրական ծերացման սանդղակի 

համաձայն, եթե երկրի բնակչության կառուցվածքում 65 և բարձր 

տարիքի բնակչությունը կազմում է 7%-ից ավել, ապա դա փաստում է 

տվյալ բնակչության ծերացման մասին [12]: ՄԱԿ-ի գնահատմամբ՝ 

Հայաստանը հայտնվել է ծերացող հասարակությունների վերին շեմին. 

Հայաստանում 65 և բարձր տարիքի բնակչության քանակը 1990թ.-ի 

5.6%-ից 2020թ.-ին հասել է 12.3%-ի [5], ինչը 57.7%-ով բարձր է ՄԱԿ-ի 

ժողովրդագրական ծերացման սանդղակի սահմանած շեմից: ՄԱԿ-ի 

Բնակչության հիմնադրամի (ՄԱԲՀ) կանխատեսումների համաձայն՝ 

ծերացմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումների ոչ լիարժեք 

իրականացման կամ բացակայության դեպքում 2050թ.-ին այդ ցուցանիշը 

կկազմի 22-23% [12]: Ընդ որում՝ ՀՀ բնակչության կառուցվածքում 65 և 

բարձր տարիքի բնակչության մասնաբաժինը, ըստ մարզերի, 

տատանվում է 9.8-14.5 տոկոսային կետի սահմաններում՝ նվազագույն 

ցուցանիշներ գրանցելով Արմավիրի և Գեղարքունիքի մարզերում (9.8), 

համեմատաբար բարձր ցուցանիշներ՝ Տավուշի (14.1), Լոռու (13.1), 

Սյունիքի (13.2) մարզերում և Երևան քաղաքում (14.5) [5. 55]:  

Բնակչության ծերացումը կարող է բացասական հետևանքներ 

ունենալ պետական եկամուտների հավաքագրման և առողջապահական 

ծառայությունների մատուցման կարիքների ապահովման վրա: 

Բնակչության ծերացման հետևանքների հաղթահարումը, ինչպես նաև 

տարեցների սոցիալական պաշտպանության խնդիրները ՀՀ 

սոցիալական քաղաքականության գերակա ուղղություններից են: Երկու 

տասնամյակ առաջ ՀՀ-ն որդեգրել էր տարեցների սոցիալական 

կարիքների, մասնավորապես՝ նյութական ապահովմանն ուղղված 

քաղաքականություն: Ներկայումս տարեց բնակչության պահանջմունք-

ները, բժշկական օգնության և սպասարկման մատչելիությունը, 
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սոցիալական պաշտպանվածությունը և խնամքը հանդիսանում են 

առաջնահերթություններ [2]:  

 
Գծապատկեր 1. ՀՀ բնակչության սեռատարիքային բուրգը՝ ըստ 2020թ. 

փաստացի և 2030թ. ԿԶՆ կանխատեսվող սցենարի-[4,13]: 

 

1990-2020թթ. ժամանակահատվածում ՀՀ մշտական բնակչության 

կառուցվածքում 0-14 տարեկան երեխաների տեսակարար կշիռը նվազել 

է 1.5 անգամ (1990թ.-ին կազմում էր 30.5%, 2020թ.-ին` 20.3%), 15-17 

տարեկան երեխաների տեսակարար կշիռը նվազել է 1.7 անգամ   

(2002թ.-ին կազմում էր 6.1%, 2020թ.-ին՝ 3.5%2

1): ԿԶՆ կանխատեսվող 

սցենարի համաձայն՝ ՀՀ բնակչության սեռատարիքային կառուցվածքը 

2030թ.-ին 0-14, 25-34, 55-64, 80 և բարձր սեռատարիքային խմբերում 

գրանցելու է անկումներ՝ 3.5-6.6 տոկոսային կետով, մինչդեռ 15-24 

սեռատարիքային խմբերում կանխատեսվում է կայուն աճի միտում՝ 1.6-

5.4 տոկոսային կետով [13]: 

65 և բարձր տարիքի բնակչության կենսապայմանների, նրանց 

առողջության ու բարեկեցության միջև փոխառնչությունների 

վերհանումը հատկապես կարևոր է՝ հաշվի առնելով 2030թ. Կայուն 

զարգացման օրակարգում կառավարությունների ստանձնած 

պարտավորությունը, այն է՝ «ոչ ոք չի անտեսվելու»: Գործնականում այս 

դրույթը ենթադրում է, որ ԿԶՆ-երը պետք է իրականացվեն 

հասարակության բոլոր հատվածների և բոլոր տարիքի մարդկանց 

համար՝ հատուկ շեշտը դնելով առավել խոցելի, այդ թվում՝ տարեցների 

վրա [12]: 65 և բարձր տարիքի բնակչության կեցության պայմաններն 

                                                 
12Ցուցանիշը հաշվարկվում է 2002 թվականից: 
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էական նշանակություն ունեն ամենուրեք աղքատությունն իր բոլոր 

դրսևորումներով վերացնելու (ԿԶՆ 1), բոլորի համար՝ անկախ տարիքից, 

առողջ կյանք ապահովելու և բարեկեցությունը խթանելու (ԿԶՆ 3), 

գենդերային հավասարության հասնելու և բոլոր կանանց ու աղջիկներին 

աջակցելու գործում (ԿԶՆ 5) [10]:  

Բնակչության ծնելիության և մահացության գործակիցները: 

Հայաստանում արձանագրված սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, 

ինչպես նաև COVID-19 համաճարակային անկայուն իրավիճակն իր 

ազդեցությունն է ունեցել նաև ժողովրդագրական իրավիճակի վրա: Ըստ 

վիճակագրական տվյալների՝ ծնելիության գումարային գործակիցը 

2020թ.-ին կազմել է 1.6, ինչը բավականին ցածր է անգամ պարզ 

վերարտադրության համար անհրաժեշտ 2.15 մակարդակից (1990թ.-ի 

ցուցանիշը եղել է 2.6): 1990թ.-ից ի վեր ծնելիության ընդհանուր 

գործակիցը, որը բնութագրում է հաշվետու ժամանակաշրջանում 

կենդանի ծնվածների թվաքանակը 1000 բնակչի հաշվով, 

շարունակաբար նվազել է (1990թ.-ին՝ 22.5%, 2000թ.-ին՝ 9.01%, 2010թ.-ին՝ 

13.8%, 2020թ.-ին՝ 12.3%)՝ կրճատվելով 1.8 անգամ, նույն ժամանա-

կահատվածում բնական աճի ցուցանիշը կրճատվել է 232.9 անգամ 

(2020թ.-ին այն կազմել է՝ 0.07%՝ 1990թ.-ի 16.3%-ի դիմաց) [4. 35]: 

Հայաստանում մահացության ընդհանուր գործակցի աճի 

հիմնական բաղադրիչներից է բնակչության տարիքային կառուցվածքի 

փոփոխությունը՝ բնակչության ծերացումը: Մահացության գործակցի 

շարժընթացի ուսումնասիրությունը փաստում է, որ հետխորհրդային 

տարիներին մահացության ընդհանուր գործակիցն աճել է. 1990թ.-ին այն 

կազմել է 6.2%, 2000թ.-ին՝ 6.32%, 2010թ.-ին՝ 8.6%, իսկ 2020թ.-ին՝ 12.2%: 

1990թ.-ի համեմատ 2020թ.-ին մահացության ընդհանուր գործակցի 

կրկնակի աճը պայմանավորված էր նույն թվականի մարտից երկրում 

սկիզբ առած COVID-19 համավարակով, այնուհետև՝ սեպտեմբերի 27-ին 

սկսված արցախյան 44-օրյա պատերազմով: 2020թ.-ին ծնելիության և 

մահացության ընդհանուր գործակիցների հատումը պայմանավորված է 

վերոնշյալ իրողություններով, որի հետևանքով երկիրը հայտնվել է 

ժողովրդագրական անցման վերջին՝ հետանցումային փուլում: 

Հետանցումային փուլում երկրներում տեղի է ունենում ծնելիության և 

մահացության մակարդակի հատում, ինչը բացասական է դարձնում 

բնական աճի տեմպը [11]: 

Նորածնային, մանկական և մայրական մահացություն: Մանկական 

և մայրական մահացության ցուցանիշները բնութագրում են ցանկացած 
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երկրի առողջապահական համակարգի գործունեությունը և սերտորեն 

փոխկապակցված են երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

մակարդակի հետ:  

Կայուն զարգացման 3.2 նպատակով (ԿԶՆ) ամրագրված է՝ 

նվազեցնել մանկական մահացությունը. «Մինչև 2030թ. վերջ դնել 

նորածինների և մինչև 5 տարեկան երեխաների կանխարգելելի 

մահերին. բոլոր երկրները պետք է նպատակ ունենան նվազեցնել վաղ 

նորածնային մահացությունն առնվազն մինչև 12-ից ցածր 1000 

կենդանածնի հաշվով, իսկ մինչև 5 տարեկան երեխաների 

մահացությունը՝ առնվազն մինչև 25-ի 1000 կենդանածնի հաշվով» [10]: 

2020թ.-ի պաշտոնական վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ 

Հայաստանը հասել է ԿԶՆ նախատեսված նպատակներին, 

մասնավորապես՝ նորածնային մահացության ցուցանիշը 1000 

կենդանածինների հաշվով 1990թ.-ի 8.8-ից նվազել է մինչև 5.6-ի           

2020թ.-ին, մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը 

18.5-ից նվազել է 7.4-ի, իսկ մինչև 5 տարեկան երեխաների 

մահացությունը 41.9-ից՝ 8.2-ի [4, 5]:  

Առողջության չափորոշիչների և գնահատման միջազգային 

ինստիտուտի (ԱՉԳՄԻ) կանխատեսումների համաձայն՝ մինչև 2030թ.-ը 

ԿԶՆ երկու ցուցանիշների` 1000 կենդանածինների հաշվով մինչև 5 

տարեկան երեխաների (3.2.1) և նորածնային (3.2.2) մահացության 

ցուցանիշների նվազման միտումները կպահպանվեն` համապատաս-

խանաբար 6.4 (4.4-9.0) և 3.6 (2.6-4.8) դեպք [13]: 

Կայուն զարգացման 3.1 նպատակով ամրագրված է նվազեցնել 

մայրական մահացությունը. «Մինչև 2030թ. կրճատել մայրական 

մահացության համամասնությունը մինչև 70-ից ցածր՝ 100 000 

կենդանածնի հաշվով» [10]: Մայրական մահացության տարեկան 

ցուցանիշը 100 000 կենդանածինների հաշվով 1990թ.-ին կազմել է 44.9, 

2020թ.-ին՝ 22.0, իսկ եռամյա միջինը 1990թ.-ի 30.8-ից 2020թ.-ին նվազել է 

մինչև 25.8 [4, 5]: ԱՉԳՄԻ-ի կանխատեսումների համաձայն՝ ԿԶՆ 3.1.1 

ցուցանիշի՝ 100 000 կենդանածնի հաշվով մայրական մահացության 

ցուցանիշն աճի միտումներ է գրանցելու՝ մինչև 2030թ.՝ հասնելով 28.7-ի 

(18.9-40.7) [13]: 

Եզրահանգում: Հայաստանում առկա ժողովրդագրական 

իրավիճակը գնահատելիս պարզ է դառնում, որ արձանագրվել է 

ծնելիության ընդհանուր գործակցի կայուն անկում՝ զուգորդված 

մահացության ընդհանուր գործակցի կտրուկ աճով, ինչը 
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պայմանավորված էր COVID-19 համաճարակով և արցախյան երկրորդ 

պատերազմով: Պտղաբերության ընդհանուր մակարդակի կայուն 

նվազման, ինչպես նաև ծնելիության և մահացության ընդհանուր 

գործակիցների երկարաժամկետ հատման դեպքում առաջիկայում 

երկիրը կարող է հայտնվել ժողովրդագրական հետանցումային 

երկրների շարքում: Հետանցումային փուլերում երկիրը կարող է բախվել 

բազմաթիվ մարտահրավերների՝ կապված բնակչության ծերացման և 

աշխատուժի կրճատման հետ: Միգրացիայի վրա կենտրոնացած 

նորարար սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը կարող է դառնալ 

աշխատուժի պակասը հաղթահարելու միջոցներից մեկը: 

ԿԶՆ կանխատեսվող սցենարի համաձայն՝ ՊԸՄ 1.29 գործակցի 

դեպքում Հայաստանի բնակչության թվաքանակը 2030թ.-ին կկազմի 

2 990 000 մարդ (տղամարդիկ՝ 48.5%, կանայք՝ 51.5%)՝ 15-24 տարիքային 

խմբի կայուն աճի, իսկ 0-14, 25-34, 55-64, 80 և բարձր սեռատարիքային 

խմբերում նվազման միտումներով: Քաղաքական միջամտությամբ 

ծնելիության ընդհանուր գործակցի բարձրացման փորձերը կարող են 

երկարաժամկետ հեռանկարում հանգեցնել միայն ընդհանուր 

բնակչության և աշխատունակ տարիքի բնակչության հարաբերական 

չափերի մեծացման: Սեռատարիքային խմբերում կառուցվածքային 

տեղաշարժերի պայմաններում բնակչության աշխատունակ տարիքային 

խմբի մասնաբաժնի ավելացման հաշվին ժողովրդագրական 

շահաբաժինը երկրին հնարավորություն կտա ներգրավել հավելյալ 

ռեսուրսներ կապիտալ ներդրումների համար, հետևաբար ազգային 

քաղաքականության համապատասխան միջամտությամբ հնարավոր 

կլինի խթանել արագ տնտեսական աճ: Երկարաժամկետ հեռանկարում 

բնակչության սեռատարիքային կառուցվածքի փոփոխությունների 

հետևանքով երկիրը կարող է մտնել ցածր պտղաբերության 

փոխարինման կայուն փուլ և բախվել շրջված սեռատարիքային 

կառուցվածքի հետ՝ բարձր տարիքային խմբի մեծ մասնաբաժնով: 

Քաղաքական միջամտությամբ բնակչության թվաքանակի 

ավելացման դժվարություններն ակնհայտ են: ՀՀ կառավարության 

կողմից վերջին տասնամյակում իրականացվող պրոնատալիստական 

քաղաքականության (մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ, 

բնակապահովման միջոցառումներ, երեխաների խնամքի համար 

տրամադրվող նպաստներ) հետևանքով ՊԸՄ գործակիցը մնացել է 

կայուն (1.6): 2021-2026թթ. ՀՀ կառավարության ծրագրով 

ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման համատեքստում 
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նախատեսվում է մշակել օրենքի նախագիծ՝ հստակ ամրագրելով 

ծնունդների խրախուսումներն ու բազմազավակ ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական երաշխիքները, այդ թվում՝ ընտանիքներին 

3-րդ և հաջորդ երեխաների համար մինչև 6 տարեկանը ամսական 50 000 

դրամ ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու ձևերը: Նման քայլերը 

կարող են հանգեցնել ծնելիության ընդհանուր գործակցի աննշան աճի՝ 

1.2-1.7 պրոմիլով: Մինչդեռ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 

համար անհրաժեշտ է մարտավարական և ռազմավարական համալիր 

միջոցառումների իրականացում [6]: Մարտավարական միջոցա-

ռումներից են՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով սոցիալական 

խնդիրների լուծումը, երիտասարդությանն ուղղված պետական 

քաղաքականության համաձայնեցված իրականացումը, երիտասարդ 

ընտանիքների պետական աջակցության ծրագրերը, տարածաշրջանա-

յին անվտանգության ապահովումը: Ռազմավարական միջոցառում-

ներից են՝ բարձր միգրացիայի մակարդակին ուղղված տարա-

ծաշրջանային տնտեսական ծրագրերը, ՀՀ բնակչության 

սեռատարիքային կառուցվածքի բարելավումը, տարածաշրջանում 

անվտանգություն և կայունություն ապահովող ռազմական և 

տնտեսական կառույցներին անդամակցումը: 
 

ТЕМП ОСНОВНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

Буланикян В. С., Аджян К. А. 

 
За последние 20 лет национальный коэффициент фертильности 

неуклонно снижался, а продолжительность жизни увеличивалась. В 

настоящее время в Армении наблюдается сочетание низкой рождаемости 

и устойчивого роста смертности, в результате чего страна находится в 

постпереходной фазе демографического перехода с высоким уровнем 

чистой эмиграции.  

Оценка тенденций основных демографических показателей в 

Армении в контексте Целей устойчивого развития (ЦУР) является одной 

из основных задач национального контроля за здравоохранением. Оценка 

прогнозируемых демографических тенденций или наблюдение за тем, где 

они отклоняются от прогнозируемых, также могут помочь снизить общую 

смертность и повысить общую фертильность. 
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THE MOVEMENT OF THE MAIN DEMOGRAPHIC INDICATORS AND 

THE FORECASTED TRENDS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Bulanikyan V. S., Hajyan K. A. 

 

Over the last 20 years, the national fertility rate has steadily decreased 

and the life expectancy has increased. At present, Armenia has a combination 

of low birth rate and steady increase in mortality rate, as a result of which the 

country is in a post-demographic transition phase with a high rate of net 

emigration.  

Assessing the trends of key demographic indicators in Armenia in the 

context of the Sustainable Development Goals (SDGs) is one of the main 

challenges of national health surveillance. Assessing the projected 

demographic trends or observing where they are deviating from the forecast, 

can also help reduce the total mortality rate and increase the total fertility rate. 

Keywords: natural increase, total fertility rate (TFR), total birth rate, 

total mortality rate, infant mortality, maternal mortality, demographic 

transition. 
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ՀՏԴ 33                                                         ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
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ԹՎԱՅԻՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ 

Ոսկանյան Գ. Վ. 

 

Հոդվածում ներկայացվել է թվային տնտեսության, մասնավորա-

պես՝ թվային գյուղատնտեսության էությունն ու նշանակությունը, 

դրական և բացասական կողմերը, զարգացման հետ կապված սահմա-

նափակումները, ՀՀ-ում թվային գյուղատնտեսության ուղղությամբ 

իրականացված աշխատանքները և այլն: Ուսումնասիրությունները ցույց 

են տալիս, որ հատկապես զարգացող երկրներում ակտիվ աշխա-

տանքներ պետք է տարվեն թվային գյուղատնտեսության ուղղությամբ, 

որտեղ բնակչության եկամուտների հիմնական մասն ստացվում է 

գյուղատնտեսական գործունեությունից, և որն էլ ապահովում է 

համաշխարհային պարենի հիմնական մասը: Ուսումնասիրությունների 

արդյունքում ներկայացվել են հստակ առաջարկություններ ՀՀ-ում 

թվային գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ:  

Բանալի բառեր. տնտեսություն, գյուղատնտեսություն, թվայնա-

ցում, նորագույն տեխնոլոգիաներ, գյուղացիական տնտեսություն, պե-

տություն, ռազմավարություն, թվային հարթակներ, հողերի խոշորացում,  

համագործակցություն: 

 

Նախաբան: Հոդվածի արդիականությունը պայմանավորված է 

նրանով, որ թվային տեխնոլոգիաները ներթափանցել են մարդկային 

գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները: Տնտեսության և, մասնավորա-

պես, գյուղատնտեսության թվայնացումը 21-րդ դարի պահանջներից է, 

որի ուսումնասիրությանը ժամանակակից տնտեսագիտական 

գրականության մեջ մեծ տեղ  է հատկացվում: Հոդվածի նպատակն է 

ուսումնասիրել և ներկայացնել թվային տնտեսության առանձնահատ-

կությունները, թվային գյուղատնտեսության անհրաժեշտությունը և 

մարտահրավերները, ՀՀ-ում գյուղատնտեսության թվայնացման ուղղու-
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թյամբ իրականացված աշխատանքները և դրանց կատարելագործման 

ուղիները: Հոդվածի գիտական նորույթը այն է, որ կատարված 

ուսումնասիրությունների արդյունքում ներկայացվել են հստակ 

առաջարկություններ, որոնց կիրառումը կնպաստի ՀՀ-ում թվային 

գյուղատնտեսության զարգացմանը:     

Թվային տնտեսությունը շարունակում է զարգանալ անհավանա-

կան արագությամբ նախ և առաջ բազմաբովանդակ և հսկայական 

թվային տվյալների շնորհիվ: Այսպիսի տվյալները կուտակվում են 

«թվային հետքերի» վրա, որոնք մնում են տարբեր թվային 

հարթակներում ֆիզիկական անձանց, սոցիալական խմբերի կամ 

ձեռնարկությունների ակտիվության արդյունքում: Թվային տնտե-

սության երկրորդ շարժիչ ուժը հարթակների տարածումն է: Վերջին 

տասնամյակում աշխարհում ի հայտ են եկել բազմաթիվ թվային 

հարթակներ: Այս հարթակների կարևորության մասին է խոսում այն 

փաստը, որ շուկայի կապիտալիզացիայի ցուցանիշով աշխարհի 8 

խոշորագույն ընկերություններից 7-ն օգտագործում են հարթակների 

վրա հիմնված բիզնես մոդելներ [4]:  

Գյուղատնտեսությունում մի շարք տեխնոլոգիաների կիրառումը, 

որոնցից են GPS և սենսորային սարքերը, արհեստական բանականու-

թյունը, մեքենայական ուսուցումը, ռոբոտները և իրերի ինտերնետը, 

նպաստել է բերքատվության բարձրացմանը, ծախսերի կրճատմանը և 

միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցմանը [5]:  

Համաձայն «Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության» 

(ՊԳԿ)՝ փոքր գյուղացիական տնտեսությունները տնօրինում են 

աշխարհի վարելահողերի 80%-ին և արտադրում են համաշխարհային 

պարենամթերքի 60%-ը: Ցածր և միջին եկամուտ ունեցող երկրներում 

փոքր գյուղացիական տնտեսությունները բախվում են բազմապիսի 

խնդիրների: Այդ խնդիրներից են ագրոնոմիական, շուկայական և 

եղանակային տեղեկատվության դժվար հասանելիությունը, գյու-

ղատնտեսության ֆինանսավորման և կապիտալ ներդրումների ցածր 

մակարդակը, ենթակառուցվածքների և ժամանակակից սարքավո-

րումների բացակայությունը, շուկա մուտք գործելու անկարողունակու-

թյունը, ինչպես նաև կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով 

հաճախակի տեղի ունեցող անբարենպաստ եղանակային պայմանները: 

Նշենք, որ ՀՀ-ում գյուղատնտեսական արտադրանքի 93.8%-ն 

արտադրվում է բնակչության տնտեսությունների կողմից, և միայն           

6.2%-ը՝ առևտրային կազմակերպությունների կողմից [6]: Թվային 
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գյուղատնտեսությունը հնարավորություն է տալիս ֆերմերներին գտնել 

ավելի արդյունավետ լուծումներ, սակայն մի շարք մարտահրավերներ և 

սահմանափակումներ, ինչպիսիք են ճշգրտությունը, փոխգործակ-

ցությունը, տվյալների հավաքագրումը, համակարգչային հզորությունը, 

այս տեխնոլոգիաներին ֆերմերների հարմարվողականության և 

արդյունավետ օգտագործման ցածր մակարդակը խոչընդոտում են 

թվային գյուղատնտեսության զարգացումը [2]: 

Առաջիկա տարիներին ագրարային ոլորտի թվայնացումն իր հետ 

կբերի մեծ առաջընթաց գյուղատնտեսության և պարենային մթերքների 

արտադրության բնագավառներում: Թվային տեխնոլոգիաների և 

ծառայությունների ոչ համաչափ հասանելիությունը թվային 

գյուղատնտեսության զարգացման խոչընդոտներից է: Փոքր 

գյուղացիական տնտեսությունները և գյուղական համայնքների այլ 

բնակիչները վտանգված են չհասցնել կրթության և գիտության 

զարգացման տեմպերի ետևից: Արդյունք ստանալու համար միայն 

տեխնոլոգիաների ներդրումը բավական չէ: Հասարակական, տնտեսա-

կան և քաղաքական համակարգերը պետք է ապահովեն բազային 

պայմաններ թվային գյուղատնտեսության զարգացման համար: 

«Տեխնոլոգիական առաջընթացի օրենքի» համաձայն՝ տեխնոլոգիաները 

փոփոխվում են երկրաչափական պրոգրեսիայով, մինչդեռ  տնտեսական 

և սոցիալական փոփոխությունները կրում են գծային բնույթ: 

Գյուղատնտեսության և գյուղական համայնքների թվայնացումը 

կպահանջի դեռ շատ աշխատանք: Ընդ որում՝ պետք է հաշվի առնել մի 

շարք առանձնահատուկ գործոններ: Շատ տվյալներ, օրինակ, 

համակարգչային գրագիտության վերաբերյալ, հասանելի է միայն երկրի 

մակարդակով` առանց առանձնացնելու քաղաքային և գյուղական 

բնակավայրերը: Ցանցերի հետ կապված տվյալները վերաբերում են 

հիմնականում ծածկույթին, սակայն ծառայությունների հասանե-

լիության և որակի վերաբերյալ տվյալները բացակայում են: Չկա 

բավարար տեղեկություն թվայնացման էլեկտրոնային պետական 

ծառայությունների  և  նորմատիվաիրավական հիմքի, մասնավորապես 

տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ: Ժամանակակից 

գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների ներդրումը  պայմանավորված է 

ֆինանսական ռեսուրսների առկայությամբ և կրթության մակարդակով:  

Գյուղական համայնքներում փոքր գյուղացիական տնտեսություններն 

այս առումով անբարենպաստ դիրքերում են, քանի որ 

ենթակառուցվածքներին, ցանցերին և տեխնոլոգիաներին նրանց մուտքը 
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սահմանափակ է: Եվ, վերջապես, գյուղատնտեսությունում թվային 

տեխնլոգիաների ներդրման դեպքում հաշվի է առնվում մասշտաբի 

գործոնը: Որքան մեծ է ձեռնարկության  մասշտաբը, այնքան ավելի հեշտ 

է այդպիսի տեխնոլոգիաների ներդրումը: Այս առումով խոշոր 

տնտեսվարողներն ունեն առավելություն փոքրերի նկատմամբ [2]:   

Դեռևս 2017թ. մշակվել էր «Հայաստանի թվային օրակարգ 2030» 

երկարաժամկետ ռազմավարական փաստաթղթի նախագիծը: 2018թ. 

հունվարի 30-ին ներկայացվեց նախագծի լրամշակված տարբերակը՝ 

«Հայաստանի թվային փոխակերպման օրակարգ 2018-2030թթ.» շրջանա-

կային փաստաթղթի նախագիծը, որի համահեղինակներն էին «Թվային 

Հայաստան» հիմնադրամը և Ռազմավարական նախաձեռնությունների 

կենտրոնը [1]:  

2019թ. դեկտեմբերի 19-ին ընդունված  «Հայաստանի Հանրապետու-

թյան գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն 

ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվականնների 

ռազմավարություն»-ը հիմնված է 7 սկզբունքների վրա: Այդ սկզբունք-

ներն են ագրեգացումը, առևտրայնացումը, կողմնորոշումը դեպի որակ, 

երիտասարդության ներգրավվածությունը, դիվերսիֆիկացումը և 

ռիսկերի կառավարումը,  կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողա-

կանությունը, դիմադրողականությունը և շրջակա միջավայրի 

կայունությունը, տեխնոլոգիաների արդիականացումը: Մասնավորա-

պես, տեխնոլոգիաների արդիականացում սկզբունքը ենթադրում է 

ներդրումներ կատարել գյուղատնտեսական ոլորտի թվայնացման ու 

քարտեզագրման (աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր, 

դրոններ), մեքենայացման, ոռոգման, ջերմատնային տնտեսությունների, 

ինչպես նաև հետբերքահավաքային  ենթակառուցվածքների  (օրինակ՝ 

ժամանակակից սառնարանային և պահեստային տնտեսություններ) 

զարգացման ուղղությամբ, ստեղծել նորարարական տեխնոլոգիաների 

ներդրման կառուցակարգեր և իրականացնել թվային գյուղատնտե-

սության ծառայություններ [8]: 

2021թ. փետրվարի 11-ին հաստատվել է «Հայաստանի թվայնացման 

ռազմավարություն 2021-2025»-ը, որը նպատակ ունի ապահովել 

կառավարության, տնտեսության և հասարակության թվային 

փոխակերպումը [7]:  

ՀՀ-ում թվային հարթակների ստեղծման ուղղությամբ ևս որոշակի 

աշխատանքներ կատարվել են: Մասնավորապես, 2021 թվականի 

օգոստոսի 27-ին տեղի ունեցավ VINI-ի պաշտոնական վեբ կայքի 
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բացումն ու առաջին տարեդարձը: Պորտալի մատչելի, էրգոնոմիկ և 

պարզ դիզայնը թույլ է տալիս նույնիսկ ամենաանտեղյակ սպառողին 

հեշտությամբ գտնել ցանկացած անհրաժեշտ տեղեկատվություն [9]: 

Եզրահանգում: ՀՀ-ում թվային գյուղատնտեսության ուղղությամբ 

աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով 

առաջարկում եմ էլ ավելի ամուր և համագործակցային կապեր 

հաստատել պետության, գիտակրթական ինստիտուտների, ՏՏ 

ընկերությունների, միջազգային կառույցների և, իհարկե, գյուղացիական 

տնտեսությունների միջև:Թվային տնտեսությունը չի սահմանափակվում 

միայն մեկ երկրով,հետևաբար անհրաժեշտ է մշակել կոնսեսուս և 

քաղաքականություն վարել նաև գլոբալ մակարդակում: Անհրաժեշտ է 

հավաքագրել և կազմել ամբողջական, բազմակողմանի ու վստահելի 

տվյալների բազա, ինչպես նաև մշակել գյուղատնտեսությանը 

վերաբերող թվային հարթակներ: Նորագույն տեխնոլոգիաներն ավելի 

արդյունավետ են գործում խոշոր հողակտորների վրա, որի հետ 

կապված՝ առաջարկվում է էլ ավելի գործուն քայլեր կատարել ՀՀ-ում 

հողերի խոշորացման ուղղությամբ: Վերը թվարկված աշխատանքները 

համակարգելու նպատակով առաջարկվում է ստեղծել Կառավա-

րությանը առընթեր մի մարմին, որը պատասխանատու կլինի դրանց 

կատարման համար:  

 

ПРЕПЯТСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Восканян Г. В. 

 

В статье представлены сущность и значение цифровой экономики, в 

частности, цифрового сельского хозяйства, положительные и 

отрицательные стороны, ограничения, связанные с развитием, 

проделанная работа в области цифрового сельского хозяйства в Армении 

и др. Исследования показывают, что особенно в развивающихся странах 

активная работа должна проводиться в области цифрового сельского 

хозяйства, где большая часть доходов населения поступает от 

сельскохозяйственной деятельности, которая обеспечивает большую часть 

продовольствия в мире. В результате исследований были представлены 

четкие предложения по развитию цифрового сельского хозяйства в 

Республике Армения. 
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Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, цифровизация, 

новейшие технологии, сельское хозяйство, государство, стратегия, 

цифровые платформы, расширение земель, сотрудничество. 

 

OBSTACLES TO DIGITAL AGRICULTURE DEVELOPMENT 

Voskanyan G. V. 

 

The article presents the essence and significance of the digital economy, 

in particular digital agriculture, the positive-negative sides, the development-

related limitations, the work done in the field of digital agriculture in the 

Republic of Armenia, etc. Studies show that especially in developing countries, 

active work should be done in the field of digital agriculture, where the 

majority of the population's income comes from agricultural activities, which 

provide the bulk of world food. As a result of the studies, clear proposals were 

presented for the development of digital agriculture in the Republic of 

Armenia. 

Keywords: economy, agriculture, digitalization, latest technologies, 

agriculture, state, strategy, digital platforms, land enlargement, cooperation. 
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