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Ժամանակակից աստղաֆիզիկայի հիմնական խնդիրներից մեկը 

մութ զանգվածի և էներգիայի վերաբերյալ կատարված հետևությունների 

որոշ անորոշություններն են, ինչը հանգեցնում է ավելի մեծ 

անորոշությունների տիեզերագիտական խնդիրներում: 

Ներկայացվող աշխատանքում ցույց է տրված, որ եթե Ia տիպի 

գերնորերի բացարձակ մեծությունները z=1 կարմիր շեղմանը 

համապատասխանող ժամանակի ընթացքում փոխվում են ընդամենը 

0.3 մեծությամբ (այսինքն կա աստղի պայծառության էվոլյուցիա), ապա 

տիեզերքում մութ էներգիայի պահանջվող չափաբաժինը դառնում է 0, 

ինչը հակասում է մութ էներգիայի գոյության վարկածին: 

Մութ էներգիայի գոյության վարկածի երկրորդ հակասությունը 

առաջանում է տիեզերքի համասեռության խախտման հետևանքով: Դրա 

ստուգման համար մեր կողմից կատարվել են համասեռության 

խախտման հնարավորության հետազոտություններ և հայտնաբերվել են 

մեծամասշտաբ դատարկությունների (Void) առնվազն երկու տիրույթ, 

որոնց չափերը հասնում են մինչև մեկ գիգապարսեկիֈ   

Այսպիսով, ներկայացվող աշխատանքում հիմնավորվում է վերը 

նշված հանգամանքների առկայությունը, որը խիստ կասկածելի է 

դարձնում մութ էներգիայի գոյության վարկածը: 

Բանալի բառեր. գերնոր աստղեր, քվազարներ, մութ էներգիա, 

անհամասեռություն, տիեզերագիտական մոդելներ, վարկած, մեծ 

չափերի ռադիոգալակտիկաներ: 

 

Նախաբան: Արդի դիտողական տիեզերագիտության 

կարևորագույն խնդիրներից է տիեզերաբանական վարկածների, այդ 

    2 0 2 2  № 1 
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թվում նաև Տիեզերքի դասական,  Lambda CDM և  Ֆրիդմանի մոդելների 

ստուգումը, որի համար անհրաժեշտ են հեռավորության 

ստանդարտներ, ինչպիսիք համարվում են Ia տիպի գերնոր աստղերը:  

Այս ենթադրության տեսական հիմքն այն է, որ այդ աստղերն 

առաջանում են, երբ կրկնակի օբյեկտների համակարգում սպիտակ 

գաճաճը իր հարևանից գրավում է նյութը, և նրա զանգվածը մեծանալով 

հասնում է հնարավոր կրիտիկական՝ Չանդրասեկարի սահմանին, և 

աստղը վերածվում է անկայուն օբյեկտի: Դա հանգեցնում է աստղի 

ջերմաստիճանի և խտության այնպիսի բարձրացման, որ ածխածինը և 

թթվածինը ջերմամիջուկային պայթյունի ուղեկցմամբ փոխակերպվում 

են 56Ni-ի [1]:  

Արդյունքում Ia տիպի գերնոր աստղի պայծառությունն այնքան է 

մեծանում, որ երբեմն գերազանցում է մայր գալակտիկայի 

պայծառությանը և տեսանելի դառնում նույնիսկ մի քանի հազար 

մեգապարսեկ հեռավորության վրա՝ հնարավորություն տալով 

ուսումնասիրել Տիեզերքի վարքագիծն ու գնահատել տիեզերագիտական 

մոդելների ճշմարտացիությունը: 

Մյուս կողմից՝ պայթած աստղերի զանգվածը միշտ գտնվում է 

Չանդրասեկարի սահմանի մոտ, և նրանց բացարձակ աստղային 

մեծությունները կարող են միմյանցից տարբերվել չնչին չափով կամ 

չտարբերվել, ինչը և թույլ է տալիս այդ աստղերին օգտագործել որպես 

հեռավորության ստանդարտներ [2]: 

Ia տիպի գերնոր աստղերի ուսումնասիրման արդյունքում               

Ս. Պելմութերի և Բ. Շմիդտի գլխավորությամբ աստղաֆիզիկոսների 

երկու խումբ 1997-98թթ. եկան այն եզրակացության, որ հեռավոր 

տիեզերական օբյեկտներն ավելի արագ են շարժվում, քան դա հետևում է 

Տիեզերքի ընդլայնման Հաբլի օրենքից:  

Վերը նշվածից եզրակացվեց, որ Տիեզերքն ընդլայնվում է 

արագացումով, ինչն էլ բացատրվեց մութ էներգիայի գաղափարի 

ներմուծմամբ: Թեև մութ էներգիայի հատկություններն ու բնույթը դեռևս 

պարզ չեն, ենթադրվում է, որ այն կազմում է տիեզերքի զանգվածի երեք 

քառորդը: 

Համեմատական վերլուծությունֈ Այս վարկածի ստուգման համար 

խիստ անհրաժեշտ է հնարավորինս ճշգրիտ որոշել օբյեկտների 

հեռավորությունը, ինչի ամենապարզ մեթոդը պայմանավորված է 

տեսանելի և բացարձակ աստղային մեծությունների հետևյալ 

փոխկապակցվածությամբ. 
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M=m-5lgDL-25,                                              (1) 

որտեղ m-ը տեսանելի մեծությունն է, M-ը՝ բացարձակ մեծությունը,       

DL – ը՝ ֆոտոմետրիկ հեռավորությունը: 

Ֆրիդմանի հարթ տիեզերքում օբյեկտի ֆոտոմետրիկ 

հեռավորությունը գնահատվում է հետևյալ բանաձևով [3, 4]. 

,       (2) 

որտեղ ΩM + ΩΛ = 1, ΩΛ- ն մութ կամ թաքնված էներգիայի մասն է, ΩM  - ը 

զանգվածի մասն է (թաքնված + տեսանելի զանգված), z-ը կարմիր 

շեղումն է, իսկ H0-ն Հաբլի հաստատունն է: 

Տիեզերքի զրոյական կոսմոլոգիական հաստատունով մոդելի 

(ΩΛ=0) դեպքում Էյնշտեյնյան դաշտի հավասարումները ճշգրտորեն 

լուծվել են Մաթիգի կողմից [5], և ստացվել է հետևյալ արդյունքը. 

 ,                    (3) 

որտեղ q0 -ն դանդաղեցման պարամետրն է՝ q0 = ΩM / 2, իսկ հարթ 

տիեզերքի դեպքում՝ q0 = 1⁄2 (ΩΜ-2ΩΛ): 

Տիեզերքի վարքագծի բացատրության համար Ռիեսը ու այլք [6] և 

Պելմութերը ու այլք [7] հետևյալ երկու ենթադրություններն արեցին. 

 Ia տիպի գերնոր աստղերը հեռավորության ցուցիչներ են, 

այսինքն՝ դրանց բացարձակ մեծությունները կարելի է համարել 

հաստատուն: 

 Տիեզերքը հարթ է, և Ֆրիդման-Ռոբերտսոն-Ուոքեր (FRW) մոդելը 

ճշգրիտ նկարագրում է տիեզերքը: 

Այս աշխատանքներին հաջորդող աշխատանքների գերակշիռ 

մասը հաստատում է մութ էներգիայի առկայությունը: Ընդ որում՝ ավելի 

շատ զարմանք է հարուցում ոչ թե այդպիսի ֆանտաստիկ 

սուբստանցիայի գոյությունը, այլ այն, որ տասնամյակներ շարունակ 

ստացվել է Տիեզերքում մութ էներգիայի հարաբերական քանակի նույն 

արդյունքը, այն է՝ Տիեզերքը բաղկացած է 70 տոկոս մութ էներգիայից: 

Ռիեսի խումբը այս արդյունքը ստացել է՝ ընդամենը մեկ տասնյակ 

գերնոր աստղեր ուսումնասիրելով, իսկ Պելմութերի խումբը՝ չորս 

տասնյակ: Հետագայում այս թիվը հաստատվել է նաև հարյուրավոր 

աստղերից բաղկացած ընտրանքների ուսումնասիրությամբ:  

Սա գիտւթյան մեջ աննախադեպ երևույթ է, մասնավորապես այն 

առումով, որ, օրինակ, այս թեմային առնչվող և տիեզերագիտությունը 

հիմնովին փոխած Հաբլի օրենքում առկա հաստատունի արժեքը (Հաբլի 

հաստատունը) մեկ-երկու տարում դիտողական տվյալների ավելացման 
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արդյունքում փոխվեց տասն անգամ, իսկ օրենքը դեռ համարվում է 20-րդ 

դարի աստղաֆիզիկայի խոշորագույն հայտնագործություններից մեկը: 

Այդ իսկ պատճառով գրականության մեջ առկա երկու մեծ 

ընտրանքների հիման վրա [6, 8], որոնք մենք համարում ենք տվյալ 

պահին ամենահամասեռ ընտրանքները, փորձել ենք լրացուցիչ 

ուսումնասիրություն կատարել և ստուգել վերը նշված թվի (Տիեզերքը 

բաղկացած է 70 տոկոս մութ էներգիայից) ճշմարտացիությունը:  

Կովալսկին և այլք իրենց աշխատանքում  [9] կազմել են SNe Ia 

աստղերի Union ընտրանքը, որից բավական մանրակրկտորեն 

վերջնականապես ընտրել է 307 աստղ, որոնք էլ օգտագործել են 

հետագա վիճակագրության համար: Ամունալլահը և այլք [8] կազմել են 

Union 2 ընտրանքը և հետագա վիճակագրության համար նույն 

մանրակրկիտությամբ դրանից ընտրել են 557 աստղ: Մենք մեր 

վիճակագրության համար օգտագործում ենք այս երկու 

աշխատանքներում վերջնականապես ընտրված այդ նույն աստղերը 

հեղինակների մշակած և բերած ճիշտ նույն դիտողական տվյալներով: 

 Արդյունքներ: Նկար 1-ում ներկայացված է Union ընտրույթի վերը 

նշված 307 աստղի Հաբլի դիագրամը, ինչի ուսումնասիրման 

արդյունքում Կովալսկին և այլք ստացել են ΩΛ=0.713, ΩΜ=0.287, ըստ որի՝ 

մութ էներգիան կազմում է Տիեզերքի մոտ 70%-ը:  

Հիմա տեսնենք, թե ինչքան է սա համապատասխանում այն 

ելքային ենթադրությանը, որ Ia տիպի գերնոր աստղերը հեռավորության 

ցուցիչներ են, և նրանց բացարձակ մեծությունները կախված չեն 

հեռավորությունից: 

Նկար 2a-ում ներկայացված է կարմիր շեղումից բացարձակ 

աստղային մեծությունների կախման դիագրամը այս դեպքի համար 

(ΩΛ=0.713, ΩΜ=0.287), որը ցույց է տալիս, որ Ia տիպի գերնոր աստղերի 

բացարձակ մեծությունները ակնհայտորեն կախված են 

հեռավորությունից: 

Այժմ գտնենք ΩΛ և ΩΜ  պարամետրերի այն արժեքները, որոնց 

դեպքում աստղերի բացարձակ մեծությունները կախված չեն կարմիր 

շեղումից: Նկար 2b-ում բերված է մեր կողմից ստացված Ia տիպի գերնոր 

աստղերի բացարձակ մեծությունների կախման դիագրամը կարմիր 

շեղումից, որտեղից երևում է, որ  արժեքների 

դեպքում կախում չկա: 
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Նկար 1. Հաբլի դիագրամը Union ընտրույթի համար: 

 

a b c 
Նկար 2. Գերնոր աստղերի բացարձակ մեծության կախումը կարմիր շեղումից տարբեր 

մոդելների դեպքում Կովալսկու և այլոց ստացած դիտողական տվյալների համար: 

 

Մեր ստացած արդյունքների և Հաբլի դիագրամի [10] համադրումից 

երևում է, որ տեսական կորի և դիտողական տվյալների շեղումների 

քառակուսիների գումարը ΩΛ = 0.501, ΩΜ = 0.499 դեպքում՝ (Chi2 = 35.14) 

ակնհայտորեն փոքր է ΩΛ = 0.713, ΩΜ = 0.287 դեպքի նկատմամբ՝ 

(Chi2=36.74), ինչը նշանակում է, որ նշված հեղինակները [6] չեն գտել 

մոդելի ամենահավանական կորը:  

Նկար 1-ում ներկայացվում է նաև զրոյական տիեզերական 

հաստատունով Տիեզերքի մոդելը: Մոտավորությունը տալիս է q0 = 0.143, 

Chi2=35.5: Ինչպես երևում է, սխալը մոտավորապես նույնն է, ինչ            

ΩΛ =0.501, ΩΜ = 0.499 պարամետրերով հարթ տիեզերքի մոդելի դեպքում: 

Հետևաբար, այս դեպքում նույնպես չկա կախում աստղերի բացարձակ 

մեծության և հեռավորության միջև (նկար 2c): 

Այժմ քննարկենք Union 2 ընտրանքը, որի համար 

համապատասխան կախումները բերված են նկար 3-ում և 4-ում: 

Ամանուլլահն ու այլք [8] ստացել են հարթ տիեզերքի մոդելի հետևյալ 

արժեքները ΩΛ = 0.73, ΩΜ = 0.27 (նկար 3): 
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Նկար 3. Ամանուլլահի և այլոց կողմից օգտագործված ընտրանքի Հաբլի 

դիագրամման: 

 

a b c 
Նկար 4. Ամանուլլահի և այլոց կողմից օգտագործված ընտրանքի աստղերի 

բացարձակ մեծություն – կարմիր շեղում կախումները տարբեր տիեզերագիտական 

մոդելների դեպքում: 

 

Այս արժեքներին համապատասխան Chi2 -ն ստացվում է 90.37 

(նկար 3), և աստղերի բացարձակ մեծությունների կախումը 

հեռավորությունից դառնում է ակնհայտ (նկար 4a): Հաբլի դիագրամմայի 

մեր մոտարկումը տալիս է ΩΛ = 0.42, ΩΜ = 0.58, և ավելի փոքր Chi2 
(83.95), որի դեպքում աստղերի բացարձակ մեծությունները կախված չեն 

հեռավորությունից (նկար 4b): 

Զրոյական տիեզերագիտական մոդելի դեպքում q0=0.18,  Chi2-ն 

ավելի փոքր է (83.28), բացարձակ աստղային մեծությունները նույնպես 

կախված չեն հեռավորությունից (նկար 4c):  

Հարթ տիեզերքի դեպքում դիտողական տվյալներն ավելի լավ են 

ներկայացնում տեսությունը, երբ մութ էներգիայի չափաբաժինը 

Տիեզերքում համարվում է մոտ 40%: Զրոյական տիեզերագիտական 

հաստատունով մոդելը նվազագույնը ավելի վատ չի մեկնաբանում 

դիտումների արդյունքները, քան Ֆրիդմանի հարթ Տիեզերքի մոդելը: 

Այսպիսով, եթե ընդունում ենք, որ Ia տիպի գերնոր աստղերի 

պայծառությունը ժամանակի ընթացքում չի փոխվում, ապա մութ 

էներգիայի բաժինը Տիեզերքում չի կարող գերազանցել 50 տոկոսը:  
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Այժմ անդրադառնանք այն դեպքին, երբ աստղերի 

պայծառությունները ժամանակի ընթացքում հաստատուն չեն և 

ենթարկվում են էվոլյուցիայի: Հոդվածի ծավալի սահմանափակման 

պատճառով չենք կարող մանրամսն շարադրել մեր աշխատանքը, 

սակայն հիմնական արդյունքը հետևյալն է:  

Թվային սիմուլյացիան ցույց է տալիս, որ տեսական մոդելները 

ավելի լավ են մեկնաբանում դիտողական տվյալները, երբ ընդունում 

ենք, որ այս աստղերի բացարձակ մեծությունները ժամանակի ընացքում 

փոխվում են: Այս ենթադրությունը ունի նաև դիտողական հիմքեր 

(օրինակ՝ [11]): Լավագույն արդյունքը ստացվում է, երբ բացարձակ 

մեծությունները z=1-ին համապատսխան հեռավորության վրա փոխվում 

են 0.3 աստղային մեծությամբ: Այս դեպքում անհրաժեշտ մութ 

էներգիայի քանակը ստացվում է զրո: Այսինքն՝ իսպառ բացառվում է 

մութ էներգիայի գաղափարի ներմուծման անհրաժեշտությունը: 

Նշենք նաև, որ 0.3 աստղային մեծությունը շատ ավելի փոքր է այս 

աստղերի բացարձակ մեծությունների համար տարբեր հեղինակների 

կողմից բերված մեծությունների տարբերությունից: 

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս նաև, որ հարթ տիեզերքի 

մոդելի դեպքում ստացված մութ էներգիայի քանակը խստորեն է 

կախված գերնոր աստղերի ընդունված բացարձակ մեծությունից: 

Օրինակ՝ այս մոդելում, այն ընդամենը 0.4 մեծությունով փոխելով, 

կարող է  -ը փոխվի :  

Բացի վերը նշվածից, որոշ դիտողական տվյալների 

քննարկումները պարզում են, որ տիեզերքում առկա են բավականին մեծ 

տիրույթներ ընգրկող (մինչև մեկ գիգապարսեկ չափերով) 

դատարկություններ (Voids): Մասնավորապես, DA240 և NGC315 

ռադիոգալակտիկաների որոշ ուղղություններում նկատվում է 

արտագալակտիկ օբյեկտների խիստ պակասորդֈ DA240 

ռադիոգալակտիկայի շուրջ առկա է մեկ գիգապարսեկ չափերով 

դատարկություն (z=2-4 տիրույթում չկան արտագալակտիկ աղբյուրներ, 

ինչը խոսում է DA240 ռադիոգալակտիկայի շուրջ արտագալակտիկ 

օբյեկտների պակասորդի մասին): Բացի դրանից, NGC 315 

ռադիոգալակտիկայի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նրա 

շուրջ կա տիրույթ, որտեղ խիստ պակաս է քվազարների թիվը, և կան 

ուղղություններ, որտեղ քվազարներ ընդհանրապես չկան, թեկուզ այդ 

տիրույթից առաջ և հետո կան մեծաթիվ քվազարներ (նկար 5)ֈ 
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Եթե DA 240 ռադիոգալակտիկայի մոտ ընդանրապես 

արտագալակտիկ աղբյուրների պակաս կա, և դատարկության մասին 

կարելի է պնդել, ապա NGC 315 ռադիոգալակտիկայի մոտ նույնը կարելի 

է ասել միայն քվազարների համար. քվազարների պակաս կա 

բավականին մեծ տիրույթումֈ Այլ աղբյուրների մասին արդյունքների 

աղքատության պատճառով դժվար է նույնը պնդել, սակայն հակառակը 

ևս հնարավոր չէ  պնդելֈ 

 Կարմիր շեղումից կախված քվազարների բաշխումը տված է նկար 

5-ում, որտեղից երևում է, որ z=0.8-2.2 տիրույթում քվազարները քիչ են, 

իսկ առանձին ուղղություներում իսպառ բացակայում են: 

Այսօր ընդունված է անհամասեռությունների մասին ասել, որ մինչև 

200 մեգապարսեկ չափերում եղած դատարկությունները չեն փոխում 

համասեռության պայմանըֈ Սակայն մեր վերլուծությունները ցույց են 

տալիս, որ դատարկությունների չափսերը հասնում են մինչև մեկ 

գիգապարսեկիֈ Կա միայն մեկ աշխատանք, որտեղ ասվում է, որ 

դատարկություններն ունեն մինչև 280 մեգապարսեկ չափսեր  (տրված է 

շառավիղը՝ R=140 մեգապարսեկ) [12]ֈ Այդ արդյունքը որոշ առումով 

միջանկյալ տեղ է գրավում, և հուսով ենք, որ այդպիսի և դրանից մեծ 

չափսերով նոր դատարկ տիրույթներ, ընդհուպ մինչև մեր ստացած 

չափսերը, դեռ կարող են հայտնաբերվելֈ  

 
Նկար 5. Կարմիր շեղումից կախված քվազարների բաշխումը NGC315 

ռադիոգալակտիկայի շուրջ: 

 

Եզրահանգում: Այսպիսով, ստացվում է հետևյալը. 

1. Եթե համարում ենք, որ Ia տիպի գերնորերը ժամանակի ընթացքում 

էվոլյուցիայի չեն ենթարկվում, այսինքն՝ գերնոր աստղերի 

բացարձակ աստղային մեծությունը կախված չէ z-ից, ապա 

Ֆրիդմանի հարթ տիեզերքի մոդելը դիտողական տվյալների 

լավագույն մոտարկում տալիս է, երբ ΩΛ ~ 0.4÷0.5: Այսինքն՝ այս 

դեպքում մութ էներգիայով պայմանավորված զանգվածի 
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հնարավոր մասնաբաժինը տիեզերքում չի գերազանցում Տիեզերքի 

ամբողջ զանգվածի 50%-ը: Սակայն այս դեպքում մեկ այլ մոդել՝ 

զրոյական տիեզերագիտական հաստատունով մոդելը, որը 

լայնորեն կիրառվել է մինչև անցած դարի 90-ական թվականները, 

ավելի վատ չի բացատրում դիտողական տվյալնեը, քան Ֆրիդմանի 

հարթ տիեզերքի մոդելը: Իսկ այս մոդելի սահմաններում ստացվում 

է, որ տիեզերքը բաղկացած է միայն կրիտիկական խտության 

28÷36% կազմող զանգվածով: 

2. Եթե ենթադրում ենք, որ Ia տիպի գերնոր աստղերի 

պայծառությունը ենթարկվում է էվոլյուցիայի, ապա ստացվում է 

դիտողական տվյալների լավագույն ներկայացում ինչպես 

տիեզերքի Ֆրիդմանի, այնպես էլ զրոյական տիեզերագիտական 

հաստատունով մոդելներով: Ընդ որում՝ լավագույն ներկայացումը 

ստացվում է, երբ ենթադրվում է, որ z=1 կարմիր շեղմանը 

համապատասխանող ժամանակում աստղի բացարձակ 

մեծությունը փոխվում է ընդամենը 0.3 աստղային մեծությամբ: 

Այսպիսով, ներկայացված արդյունքները հնարավորություն են 

տալիս ձեռնպահ մնալ այնպիսի հիպոթետիկ սուբստանցիայի 

գաղափարի ներդրումից, ինչպիսին է «մութ էներգիան»:  

3. Միևնույն ժամանակ, Տիեզերքի անհամասեռ լինելը ևս կարող է 

լիարժեքորեն հիմնավորել մութ էներգիայի վարկածի կասկածելի 

լինելը: 
 

НЕКОТОРЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ АСТРОФИЗИКИ 

Оганнисян М. А., Магтесян А. П., Мхитарян С. А. 
 

Одна из основных проблем современной астрофизики состоит в 

существовании некоторых неопределенностей в выводах о темной 

материи и энергии, что приводит к более весомым неопределенностям 

космологических проблем. 

В данной работе показано, что если абсолютные величины 

сверхновых типа Ia со временем, соответствующим красному смещению z 

= 1 (т.е. происходит эволюция светимостей) изменяются всего на 0.3 

величины, то требуемая доля темной энергии во Вселенной становится 

равной 0, что противоречит гипотезе о существовании темной энергии. 

Второе противоречие в гипотезе о существовании темной энергии 

возникает из-за нарушения однородности Вселенной. Для проверки этого 

нами были проведены исследования возможности нарушения 
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однородности и обнаружены, по крайней мере, две области больших 

пустот (Void), размеры которых достигают до одного гигапарсека. 

Таким образом, настоящая работа обосновывает наличие 

перечисленных выше обстоятельств, которые делают гипотезу о 

существовании темной энергии весьма сомнительной. 

Ключевые слова: сверхновые звезды, темная энергия, 

неоднородность, космологические модели, гипотеза, гигантские 

радиогалактики. 
 

SOME MISCONCEPTIONS IN MODERN ASTROPHYSICS 

Hovhannisyan M. A., Mahtessian A. P., Mkhitaryan S. A. 
 

One of the most pressing problems of modern astrophysics refers to the 

conclusions about the existence of dark matter and energy that have some 

uncertainties, which leads to much greater uncertainty in cosmological 

problems. 

This paper shows that if the absolute magnitudes of the Ia type 

supernovae change with time corresponding to the redshift z = 1 (i.e., the 

evolution of luminosities occurs) by only 0.3 magnitudes, then the required 

fraction of dark energy in the Universe becomes equal to 0, which contradicts 

the hypothesis of the existence of dark energy. 

The second contradiction in the dark energy existence hypothesis arises 

from the violation of the homogeneity of the Universe. For verification of this 

the studies on the possibility of violation of homogeneity have been carried 

out, and at least two domains of large Voids have been found by us, sizes of 

which reach up to one gigaparsec. 

Thus, the present work substantiates the existence of the above-

mentioned circumstances, which make the hypothesis of the existence of dark 

energy highly doubtful. 

Keywords: Supernovae, dark energy, inhomogeneity, cosmological 

models, hypothesis, extendid radio galaxies. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 
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  Պրակ   Ա       

  Выпуск A      

  Issue    A       

 

ՀՏԴ 550.835                                                                                                           ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ 

DOI 10.54151/27382559-2022.2a-22 
 

ԿԱՊԱՐԻ ԵՎ ՑԻՆԿԻ ՌԵՆՏԳԵՆԱՌԱԴԻՈՄԵՏՐԱԿԱՆ 

ՆՄՈՒՇԱՐԿՈՒՄԸ ԲՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Թամրազյան Ա. Ա. 

 

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզման, 

արդյունահանման և մշակման  ժամանակ օգտակար էլեմենտների 

պարունակության որոշումը իրականացվում է հիմնականում 

թանկարժեք և դանդաղ երկրաբանական մեթոդներով: Չնայած այդ 

մեթոդների բավականաչափ զարգացվածությանը՝ նրանց 

կիրառությունը հնարավորություն չի տալիս օպերատիվ ղեկավարելու 

հանքավայրի հետախուզումն ու մշակումը: 

Վերջերս այդ նպատակով սկսել են կիրառել ավելի 

արտադրողական և էժան միջուկային երկրաֆիզիկական մեթոդները, 

մասնավորապես՝ ռենտգենառադիոմետրական մեթոդը (ՌՌՄ): 

Որպեսզի կրճատվեն նմուշների վերցման և վերամշակման ծախսերը, 

ձգտում են ռենտգենառադիոմետրական մեթոդով նմուշարկումն 

իրականացնել հանքանյութի բնական տեղադրման պայմաններում: 

ՌՌՄ-ը մեր կողմից կիրառվել է Կվայսի (Հար. Օսեթիա) 

հանքավայրի տեղամասերից մեկում՝ բնական տեղադրման 

պայմաններում կապարի և ցինկի պարունակության միաժամանակյա 

որոշման նպատակով: 

Բանալի բառեր. ռենտգենառադիոմետրական մեթոդ, կերն, 

նմուշարկում, բնութագրիչ ճառագայթներ, էտալոնային կոր, 

ինտենսիվություն, փոխազդեցության գործակից: 

 

Հանքավայրերի որոնման, հետախուզման, ինչպես նաև 

արդյունահանման և մշակման ժամանակ էլեմենտների 

պարունակության որոշման համար վերջին ժամանակներս քիմիական 

անալիզի հետ հավասարապես սկսել են կիրառել միջուկային 

երկրաֆիզիկական մեթոդները: Միջուկային երկրաֆիզիկական 

    2 0 2 2  № 1 
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մեթոդներից ավելի հեռանկարային է ռենտգենառադիոմետրական 

մեթոդը, որը, հիմնված լինելով էլեմենտների բնութագրիչ ռենտգենյան 

ճառագայթների գրգռման և գրանցման վրա, ճշտությամբ չզիջելով 

քիմիական անալիզին, բավականին էժան է և արագ: Այս մեթոդի կարևոր 

առանձնահատկություններից է նաև օգտակար էլեմենտների 

պարունակության որոշման հնարավորությունը նրա արդյունահանման 

և մշակման բոլոր օղակներում: 

Առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում էլեմենտների 

պարունակության որոշումը բնական տեղադրման պայմաններում, որը 

հնարավորություն է տալիս այն իրականացնել առանց ավելորդ 

ծախսերի՝ կապված նմուշը վերցնելու և նրա հետագա մշակման և 

անալիզի հետ: 

Մեր կողմից ռենտգենառադիոմետրական մեթոդը առաջին անգամ 

կիրառվել է Հարավային  Օսեթիայի կապար-ցինկային հանքավայրերից 

մեկում (Կվայսա, Վալ-խոխ տեղամաս)՝ լեռնային փորվածքների 

պատերի և հորատման կեռների նմուշարկման նպատակով: Նշված 

տեղամասը ամենախոշորն է Կվայսի հանքավայրում, որը և որոշում է 

ամբողջ հանքավայրի պրակտիկ նշանակությունը: Տեղամասի 

հանքամարմինները կապված են լայնական խզվածքի հետ, որը 

հանքավայրի սահմաններից դուրս հարում է էոցենի նստվածքները՝ 

դրանով իսկ հաստատելով խզվածքի և նրան ուղեկցող հանքայնացման 

ավելի երիտասարդ տարիքը[1]: 

Ամբողջական հանքամարմինն իրենից ներկայացնում է բարդ 

երակ, որի հյուսիսային կողմը պարփակող ապարների հետ ունի կտրուկ 

տեկտոնական կոնտակտ, իսկ հարավայինը աստիճանաբար անցնում է 

ոչ հանքային ապարների: Հոծ հանքամարմինները որոշ տեղերում 

փոխարինվում են զուգահեռ հանքային երակների շարքով, որոնք էլ 

հարավային թևում անցնում են արդեն ներփակվածքային աղքատ 

հանքամարմինների: 

Հանքավայրում առանձնանում են զանգվածային ցինկ-

կապարային, կապար-ցինկային, ինչպես նաև ներփակվածքային  ցինկ-

կապարային հանքային տիպերը, որոնք հիմնականում ներկայանում են 

սֆալերիտ, գալենիտ, կալցիտ և պիրիտ առաջնային միներալներով: 

Օգտակար էլեմենտների պարունակությունները հանքավայրում խիստ 

փոփոխական են և կապարի ու ցինկի համար տատանվում են 

համապատասխանաբար 0,4-6,1% և 0,45-17,86% սահմաններում: Իսկ 

պորֆիրիտային սվիտայի հանքներփակող և մերձհանքային փոփոխված 
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ապարները արտահայտված են կարբոնատիզացիայով, ֆլորիտի-

զացիայով և սերիտիզացիայով: 

Ռենտգենառադիոմետրական մեթոդով ուսումնասիրությունները 

տեղամասում իրականացվել են БРА-6 և РРК-3 (―Поиск‖) չափող 

սարքերի միջոցով, որտեղ առաջնային ճառագայթման ռադիոակտիվ 

աղբյուր է հանդիսացել Cd-109 իզոտոպը՝ մոտ 10 մԿյուրի 

ակտիվությամբ: Երկրորդական ճառագայթների գրանցումն 

իրականացվել է CU -6P քսենոնային համեմատական հաշվիչով, որի 

էներգետիկ թույլատրելիությունը ցինկի բնութագրիչ ճառագայթման 

էներգիայի տիրույթում (8,64կէՎ) կազմել է 18%: 

 Բնական տեղադրման պայմաններում և կեոներում 

հանքայնացումը ներփակող ապարներում ներկայանում է անհամաչափ 

բաշխվածությամբ, բնիկներով, երակներով և ներփակվածքներով, 

այսինքն՝ այն ռենտգենառադիոմետրական մեթոդի կիրառման համար 

հանդիսանում է տարակազմ, հետերոգեն միջավայր: Նման 

պայմաններում, ինչպես ցույց է տվել նախկինում մեր փորձը [2,3], 

ռենտգենառադիոմետրական մեթոդի կիրառությունն ավելի 

արդյունավետ է սպեկտրալ ինտենսիվության եղանակով: 

 Նմուշարկումն իրականացվել է միանգամից երկու էլեմենտների՝ 

կապարի և ցինկի վրա, ընդ որում՝ ցինկը որոշվել է երկրորդական 

բնութագրիչ ճառագայթման Kα գծով (EKα=8,64 կէՎ), իսկ կապարը՝          

L-սերիայով (ELα=10,5 կէՎ): 

Սպեկտրալ ինտենսիվության եղանակով ցինկի և կապարի 

միաժամանակյա որոշման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի  առնել այդ 

էլեմենտների փոխազդեցությունը: Այն պայմանավորված է նրանով, որ 

նրանց անալիտիկ գծերը լրիվ չեն անջատվում համեմատական 

հաշվիչներով, և մեկ էլեմենտի պարունակության մեծացումը բերում է 

երկրորդ էլեմենտի  կանալում գրանցվող քվանտների ինտենսիվության 

մեծացմանը: Դա հստակ երևում է նկ.1-ից, որտեղ ներկայացված են 

երկու էլեմենտների համատեղ որոշման ժամանակ փոխազդեցության 

գործակիցները հաշվելու նպատակով էտալոնային նմուշների վրա 

կատարած չափումների արդյունքները: Այսպես, չնայած նրան, որ 

նմուշների առաջին խմբաքանակում կապարը լրիվ բացակայում է            

(նկ. 1, ա), ցինկի պարունակության հետ մեծանում է նաև կապարի 

կանալում գրանցվող քվանտների ինտենսիվությունը: Նման պատկեր 

դիտվում է նաև նմուշների երկրորդ խմբաքանակի չափման ժամանակ, 

որտեղ բացակայում է ցինկը (նկ. 1, բ), այսինքն՝ կապարի պարունա-
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կության մեծացման հետ ցինկի կանալում գրանցվող քվանտների թիվը 

նույնպես մեծանում է: 
 

 
Նկ. 1. Էտալոնային նմուշների վրա կատարած չափման արդյունքները 

փոխազդեցության kZn(ա) և kPB(բ) գործակիցների հաշվման համար: 

 

Էտալոնային նմուշների վրա կատարված դիտարկումների 

արդյունքում որոշված փոխազդեցության գործակիցները կապարի և 

ցինկի համար կազմել են համապատասխանաբար 0,20 և 0,45: Ակնհայտ 

է, որ այդ գործակիցների մեծությունները պայմանավորված են 

համեմատական հաշվիչների թույլատրելիությամբ, հետևաբար 

նմուշարկման աշխատանքների ընթացքում եթե ինչ-ինչ պատճառներով 

նրանք փոխվեն, ապա պետք է վերանայվեն նաև այդ գործակիցների 

մեծությունները: 

Այսպիսով, ցինկի և կապարի համար բնութագրիչ ճառագայթների 

վերջնական, այսինքն՝ փոխազդեցություններն արդեն հաշվի առնված 

հոսքերը կունենան հետևյալ տեսքը՝                                                

NZn= NZn
 - KZn • NPb

 , 

NPb = NPb
 - KPb • NZn

 : 
 

Այստեղ NZn
-ը և NPb

-ը ցինկի և կապարի բնութագրիչ 

ճառագայթների համապատասխան կանալներում չափված հոսքերն են, 

KZn –ը և KPb –ը՝ նրանց փոխազդեցութունը հաշվի առնող գործակիցները: 

Լեռնային փորվածքների պատերով չափումներն իրականացվել են 

հիմնականում հանքային գոտիների կամ երակների տարածմանը 

խաչվող ուղղությամբ տարված ակոսներով 5-10 սմ քայլով: 

Ուսումնասիրվող մակերևույթի անհարթություններով պայմանավոր-

ված ազդեցության նվազեցման նպատակով կիրառվել է ինվերսիոն զոնդ 

լայն մարմնային անկյան տակ՝ առանց ճառագայթների կոլիմացիայի: 
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Լեռնային փորվածքների պատերով կապարի և ցինկի 

նմուշարկման օրինակ է բերված նկ. 2-ում: 

 
Նկ.2. Լեռնային փորվածքի պատերով կապարի և ցինկի ռենտգենառադիոմետրական 

նմուշարկման օրինակ (Վալ-խոխ, բովանցք 84): Ա-ակոսի երկրաբանական 

նկարագիրը, Բ-կապարի և ցինկի պարունակությունը ակոսային նմուշարկման 

տվյալներով, Գ- նույնը՝ ռենտգենառադիոմետրական մեթոդով, 1-հիդրոթերմալ 

փոփոխված գոտի, 2-հիդրոթերմալ փոփոխված հանքային գոտի, 3-գալենիտ-

սֆալերիտային հանքաբեկորներ, 4  -տուֆափշրաքարեր, 5-ստրուկտուրային ճեղքեր: 

 

Կեռների նմուշարկման ժամանակ չափումները նույնպես 

իրականացվել են ինվերսիոն զոնդով, սակայն այստեղ չափման 

պայմանների երկրաչափությունը կայուն պահպանելու, ինչպես նաև 

ռադիոակտիվ աղբյուրի ցրման ճառագայթների ֆոնը նվազեցնելու 

նպատակով կեռնը տեղադրվել է կադմիումի թիթեղից պատրաստված 

ակոսի մեջ: Այստեղ չափումներն իրականացվել են 5 սմ քայլով, որի 

շնորհիվ հորատանցքի կտրվածքով հանքայնացման իրական բաշխումը 
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ավելի մանրամասն ու հստակ է պատկերվում, քան կեռների 

ակնադիտական երկրաբանական փաստագրման ժամանակ: 

Վալ-խոխ տեղամասում կեռնի նմուշարկման փորձնամեթոդական 

աշխատանքները սկսվել են էտալոնային կորի կառուցումով, որի համար 

սկզբում չափումներն իրականացվել են քիմիական անալիզի հայտնի 

տվյալներով կեռների վրա, այնուհետև, ունենալով տվյալ տիպի 

հանքայնացման համար  էտալոնային կոր, նմուշարկել ենք բավականին 

մեծ քանակությամբ կեռներ, որոնք դեռևս չէին նմուշարկվել 

երկրաբանական եղանակով, այսինքն՝ չկային քիմիական անալիզի 

տվյալները: 

Կեռներում ցինկի և կապարի միաժամանակյա նմուշարկման 

օրինակ է բերված նկ. 3-ում: 

 
Նկ.3. Կեռնի ռենտգենառադիոմետրական նմուշարկման օրինակ՝ ներկայացված 

կապարի(ա) և ցինկի (բ) համար էտալոնային կորերեով: 

I-տուֆափշրաքարեր, II- հիդրոթերմալ փոփոխված գոտի, III- պորիֆիրիտներ, 

IV- պիրիտի(1), գալենիտի(2) և սֆալերիտի ներփակվածքներ, V- կառուցվածքային 

ճեղքեր: 
 

Լեռնային փորվածքների պատերի և կեռների նմուշարկման 

ժամանակ էտալոնային կորերի կառուցման համար համադրել ենք ոչ թե 
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քիմիական անալիզի և ռենտգենառադիոմետրական չափումների 

մետրային ինտերվալների միջինացված արժեքները, ինչը սովորաբար 

ընդունված է, այլ այդ պարամետրերը միջինացրել ենք ավելի մեծ 

ինտերվալներով կամ պարզապես՝ հանքայնացման գոտիներով: Ինչպես 

ցույց է տվել  նման ուսումնասիրությունների փորձը  [2, 3], այս դեպքում 

ավելի ճիշտ է արտահայտվում էլեմենտի պարունակության և նրանից 

ստացված բնութագրիչ ռենտգենյան ճառագայթների հոսքի մեծության 

կապը, հետևաբար ավելի հուսալի են դառնում նման էտալոնային 

կորերով ստացված արդյունքները: 

Այսպիսով, հաշվի առնելով կապարի և ցինկի փոխազդեցությունը 

նրանց միաժամանակյա նմուշարկման ժամանակ, ինչպես նաև 

կիրառելով հուսալի էտալոնային կորեր, տեղամասում իրականացվող 

լեռնափորվածքային աշխատանքներին զուգահեռ՝ օպերատիվ կերպով 

ռենտգենառադիոմետրական նմուշարկման են ենթարկվել փորվածք-

ների պատերը և հորատման կեռները: Ստացված արդյունքները 

նպաստել են լեռնափորվածքային աշխատանքների ճիշտ կազմա-

կերպմանը: 

Հետագայում՝ քիմիական անալիզի տվյալների ստացումից հետո, 

նմուշարկման արդյունքների համադրումը ցույց տվեց, որ ռենտգե-

նառադիոմետրական նմուշարկման սխալը կապարի և ցինկի համար 

կազմել է համապատասխանաբար 8,8 և 9,1% (թույլատրելին՝ 10-15%): 

Ստացված արդյունքները հիմք են հանդիսանում եզրակացնելու, որ 

ռենտգենառադիոմետրական մեթոդը կարելի է հաջողությամբ կիրառել 

բնական տեղադրման պայմաններում կապարի և ցինկի 

միաժամանակյա նմուշարկման համար՝ նախօրոք գնահատելով նրանց 

փոխազդեցության չափը: 

Իսկ, ընդհանուր առմամբ, մեթոդի ճշտությունը, արագությունը և 

տնտեսական շահավետությունը կարող են էապես նպաստել նրա 

էֆեկտիվ կիրառմանը երկրաբանական որոնողա-հետախուզական 

աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ ղեկավարման և վերահսկման 

գործում: 
 

РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ СВИНЦА И 

ЦИНКА В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ 

Тамразян А. А. 
 

При геологической разведке, добыче и переработке полезных 

ископаемых определение концентрации полезных компонентов 
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осуществляется в основном дорогостоящими геологическими методами. 

Однако, несмотря на достаточно глубокую проработку этих методов, их 

применение не позволяет оперативно руководить разведкой и 

разработкой месторождений.  

   В последнее время с этой целью все шире начали применять более 

производительные и дешевые ядерно-геофизические методы, в частности, 

рентгенорадиометрический метод (РРМ). 

РРМ нами был применен на одном из участков Квайсинского 

месторождения для одновременного определения концентрации свинца и 

цинка в условиях естественного залегания. 

Ключевые слова: рентгенорадиометрический метод, керн, 

опробование, характеристическое излучение, эталонная кривая, 

интенсивность, коэффициент взаимодействия.  
 

X-RAY RADIOMETRIC TESTING OF LEAD AND ZINC IN NATURAL 

DEPOSITS 

Tamrazyan A. A. 

  

In geological exploration, mining and processing of minerals, the 

determination of the concentration of useful components is carried out mainly 

by expensive geological methods. However, despite a sufficiently deep study of 

these methods, they don't allow to promptly manage the exploration and 

mining development. 

Recently, for this purpose, more efficient and cheap nuclear geophysical 

methods, in particular, the X-ray radiometric method (RRM) have been used. 

We applied RRM at one of the sections of the Kvaisinsky deposit to 

simultaneously determine the concentration of lead and zinc in the conditions 

of their natural deposit. 

 Keywords: X-ray radiometric method, core, testing, characteristic 

radiation, reference curve, intensity, interaction coefficient. 
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NADPH СОДЕРЖАЩИЙ БЕЛКОВЫЙ КОМПОНЕНТ ИЗ ЖЕЛТКА ЯИЦ 

КУРИЦЫ И МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭТИМ 

КОМПОНЕНТОМ АКТИВНОСТИ ИЗОФОРМ NADPH ОКСИДАЗЫ 

ИММУННЫХ КЛЕТОК IN VITRO 
Симонян Р. М., Алексанян А. С., Фесчян С. М., Симонян Г. М.,              

Бабаян М. А., Оксузян Г. Р., Алексанян С. С., Симонян М. А. 

 
Впервые с использованием ранее разработанного метода из желтка 

яиц курицы выделили и очистили супероксид (О2
) - продуцирующий 

комплекс между  NADPH содержащим белковым компонентом (НБК) и 

Fe(III): НБК-FeIII. Этот комплекс имеет оптическое спектральное 

поглощение в видимой области при 430, 460 и 490  нм, а в УФ области  

при 280 нм. Удельное содержание этого комплекса составляет 3,2±0,2 мг/г  

(p<0,05, n=6) желткa. Из этого комлекса отделили НБК с помощью ЭДТА 

[как хелатора Fe(III)]. НБК оказывает только восстановительное 

(антиоксидантное) воздействие. НБК формирует гибридный ассоциат с 

NADPH оксидазами (Nox) из эритроцитарных и лейкоцитарных мембран 

(гНБК-Nox) in vitro, стимулируя О2
 продуцирующую активность этих 

Nox. 

Ключевые слова: желтки яиц курицы, комплекс НБК-Fe(III), 

ассоциат НБК-Nox, НБК,  активирование. 

 

Введение. В желтке яйца курицы имеется соответственный уровень 

антиоксидантной активности [1,2]. С одной стороны, существует 

физиологиеское равновесие между антиоксидантным и прооксидантным 

статусом в биосистемах. Однако данные о наличии прооксидантной 

активности в желтке яиц курицы пока отсутствуют. С другой стороны, в 

сыворотке плацентарной и венозной крови млекопитающих присутствуют 

ионы Fe(III), которые являются электронным мостиком для О2
-

    2 0 2 2  № 1 
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продуцирующего, NADPH содержащего липопротеина (супрол) [3,4]. Уже 

разработан униврсальный и лицензированный способ выделения и 

очистки из биомембран и биожидкостей термостабильные изоформы О2
-

продуцирующих ассоциатов и комплексов и выявлен непосредственный 

механизм продуцирования ими О2
, как новое фундаментальное значение  

[17].  Такие исследования проводятся пока только в Институте Биохимии 

им. Г.Х.Бунятяна НАН Амении. Появляется возможность использовать этот 

способ для выделения и очистки из желтка яиц курицы (как биожидкости) 

О2
- генерирующего комплекса, с определением его некоторых физико-

химических характеристик, которые могут быть использованы как новые и 

чувствутельные маркеры оценки качеств яиц курицы, а также как 

природный источник продуцирования газ фазных О2
, для применения в 

эксперименте, в дальнейшем и в клинике, совместно с кислородной маской 

при различного характера инфекционных заболеванях, включая и Covid -19 

[16].  

Целью работы являлось с использованием универсального метода 

[17] выделить и очистить из желтка яиц курицы супероксид-

продуцирующего комплекса NADPH содержащего белкового компонента  

с ионами Fe(III): НБК-Fe(III) с определением оптических спектральных 

показателей, механизма продуцирования супероксидных радикалов (О2
) 

этим комплексом и механизма стимуляции изоформ NADPH оксидазы 

(Nox) из мембран иммунных клеток (лейкоцитов и эритроцитов) 

отделенным от этого комплекса НБК.  

Материалы и методы. 

Выделение и очистка ЭМ и ЛМ из донорской крови. 
Плазму донорской крови II группы (по 20 мл) отделяли от 

эритроцитов с использованием 3% Dextrana-70 («Loba Finchemie», 

Германия), растворенного в физрастворе [5]. После промывания осадка 

эритроцитов 0,9% NaCI и гемолиза в воде ЭМ осаждали 

центрифугированием (5800 x g, 10 мин) при pH 5,6. Далее ЭМ промывали 

0,04 М калий фосфатным буфером, рН7,4 (КФБ) и осадили в приведенных 

условиях, до получения бесцветного супернатанта. 

Лейкоциты из плазмы крови осадили центифугированием  в 

аналогичных условиях. После промывания осадка лейкоцитов 

физраствором, их гомогенизировали водой, и после замораживания и 

размораживания ЛМ осаждали также при рН 5,6. После промывания 

0,04М КФБ, осадок ЛМ собирали центрифугированием при 13000 x g, 10 
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мин.  Далее полученные осадки ЭМ и ЛМ смешивали с водой (1:10 об/об). 

После осаждения лейкоцитов из плазмы крови сыворотку крови 

дополнительно центрифугировали при 14000 x g, 15 мин. 
Выделение и очистка суммарной  фракцию изоформ  Nox1+Nox2 из 

ЭМ и ЛМ. 
У водных смесей ЭМ и ЛМ pH доводили до 9,5 добавлением 0,1 М 

КОН, а также 50 мкМ ферригемоглобина (Hb) эритроцитов человека и 

инкубировали при 37оС в течение 1,5 ч. После центрифугирования при 

5800 x g 10 мин супернатанты подвергали ионобменной хроматографии на 

отдельных колонках с целлюлозой DE-52, из которых после элюации 

фракции  Hb  0,005 М КФБ,  суммарные фракции изоформ Nox1+Nox2 ЭМ 

и ЛМ элюировали 0,2 М КФБ. После гель-фильтрации суммарной 

фракции изоформ Nox1+Nox2 на колонке с сефадексом G-100 следы Hb, 

входащие в комплекс с Nox, удаляли раствором этанола с хлороформом 

[6]. 

Выделение и очистка комплекса НБК-Fe(III) из желтка яиц курицы. 
Комплекс НБК-Fe(III) из желтка яиц курицы выделили и очистили 

универсальным методом с осаждением комплекса в  изоэлектрической 

точке и дальнейшей очисткой ионообменным хроматографированием и 

гель-фильтрацией обогощенной фракции этого комлекса [7]. 

Отделение НБК из комплекса НБК-Fe(III) путем удаленияFe(III). 
После инкубации ЭДТА (0,005 М) с комплексом НБК-Fe(III) (1,5 

мг/мл) при 37о в течение 25-30 мин инкубационную смесь подвергали 

ионообменной хроматографии на целлюлозе DE-52, уравновешенной 

водой, при pH9,5. В этих условиях ЭДТА с Fe(III) остаются на колонке, а 

НБК элюируется без задержки. Удельное cодержание Fe(III) в комплексе 

НБК-Fe(III) определяли ортофенантролеиновым методом [8]. 

Формирование гибридного ассоциата между НБК и Nox из мембран  
эритроцитов и лейкоцитов. 

Для формированив гибридного ассоциата (гНБК-Nox) между НБК из 

желтка яиц курицы и изоформами Nox, выделенной и очищенной из 

мембран эритроцитов и лейкоцитов донорской крови человека, 

определенное количество  НБК (50 мг/мл) инкубировали с изоформами 

приведенных Nox (50 мг/мл) при pH9,5 и 37оС в течение 40 мин. Далее 

инкубационную смесь подвергали ионобменной хроматографии на 

целлюлозе DE-52 при pH9,5. гНБК-Nox из этой колонки элюируется без 

задержки.  
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Электрофорез полученных белковых компонентов  осуществляли в 

10% полиакриламидном геле (ПААГ) для белков кислого и основного 

характера.  

 Содержания НBK-Fe(III), НБK, а также Nox, ЭМ и ЛМ  определяли 

взвешиванием после их обессоливания и вакуумной лиофилизации. 

Определение проценты увеличения стационарной концентрации 
продуцируемых О2

. 

Стационарную концентрацию продуцируемых О2
 изоформами Nox 

из ЭМ и ЛМ в присутствии НБK, а также комплексом НБК-Fe(III), 

определяли адреналиновым [9] и нитротетразолиевым синим (НТС) [10] 

методами. В последнем случае используется инициатор 

феназинметoсульфат (10-5М). Продуцируемые О2
окисляют адреналин 

(2.10-4М) до адренохрома (при 500нм) и восстанавливают НТС (4.10-4М) до 

формазана (при 560нм). Определили проценты увеличения плотности 

максимального оптического поглощения адренохрома и формазана 

продуцируемыми О2
 в отсутствии (100%) и присутствии НБК. 

Стимулирование процесса продуцирования О2
изоформами Nox1+Nox2, 

ЭM и ЛМ в гомогенной и гетерогенной фазе  в отсутствии и присутствии 

НБК определили после инкубации приведенных Nox (по 0,2 мг/мл из ЭМ 

и ЛМ), a также ЭМ и ЛМ (по 2 мг/мл) с полученными НБК из желтка яиц 

(по 0,9 мг/мл) при 37оС в течение 5 мин. Приведены подобранные  малые 

и эффективные концентрации используемых компонентов. Для 

подавления этих процессов использовали 2.10-8 М Cu,Zn-СOD. 
Определение NADPH в составе НБК-Fe(III) или НБК. 
Группу NADPH в составе НБК-Fe(III) или НБК определяли 

спектрофлуориметриеским методом [7]. Эмиссионный пик группы 

NADPH в составе НБК обнаружили при 430 нм, с длиной возбуждения 

370 нм. В качестве контроля использовали растворы NADPH с 

определенной концентрацией [7]. 

Были использованы    целлюлозы DE-52 («Whatman», Англия), 

сефадекс G-100 («Pharmacia» - Швеция) и Dextran-70 (Швеция). 

В ходе работ были использованы спектрофотометр ―Cаry 60 UV/VIS‖ 

(США) и спектрофлуориметр  «Perkin Elmer» (США), а также центрифуги 

К-24 и К-70 («Janetzki», Германия). 

Статистическую обработку осуществляли методом вариационной 

статистики Стьюдента-Фишера, с определением критерия достоверности 

«p», m±M. 
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 Результаты и обсуждение. При ионообменной хроматографии на 

стеклянной колонке с целлюлозой DE-52 при pH 9,5 НБК-Fe(III) из 

желтка яйца курицы не задерживается на этой колонке. После 

концентрирования комплекса НБК-Fe(III) и гель-фильтрации на колонке 

с сефадексом G-100 собирали первовыходящую фракцию комплекса НБК-

Fe(III) с симметричной элюационной диаграммой. 

Удельное содержание комплекса НБК-Fe(III) из желтка составляет 

3.2±0,2 мг/г  (p<0,05, n=6) желтка яиц курицы. Электрофоретически 

гомогенные суммарные фракции изоформ Nox1+Nox2 из ЭМ и ЛМ 

выделили и очистили лицензированным методом, используя открытое 

недавно явление нестабильного комплексообразования  ферригемогло-

бина с изоформами Nox и их отщепления из биомембран в растворимую 

фазу [11].   

При электрофорезе на 10% ПААГ приведенный комплекс НБК-

Fe(III) не проходит через трубки с ПААГ и агрегуруется на входе этого 

геля. Однако после окрашивания ПААГ для водорастворимых 

сопутствующих белков кислого и основного характера не были 

обнаружены на ПААГ. 

Таким образом, на основании симметричности элюционной 

диаграммы комплекса НБК-Fe(III) через G-100, отсутствие полосы 

окрашивания для кислых и основных водорастворимых белков на ПААГ, 

постоянность величины оптического спектрального индекса                

(А280/А460=7,6), косвенно можно говорить о чистоте комплекса                  

НБК-Fe(III). После очистки этим путем оптический спектр поглощения 

комплекса НБК-Fe(III) или НБК  из желтка приведен на рис. 1. 

Растворы комплекса НБК-Fe(III) в 0,1 М калий фосфатном буфере, 

при pH7,4 (КФБ) имеют несколько повышенную опалесценцию 

(повышается  фоновое оптическое поглощение всего на 10-12%). При этом 

форма и интенсивность оптического поглощения приведеннoго 

комплекса или только НБК практически не изменяется в присутствии 

0,9% NaCI. 

Как отметили, наличие NADPH в составе комплекса НБК-Fe(III) 

определяли спектрофлуориметрическим методом [7]. Этот NADPH имеет 

характерный эмиссионный пик при 430 нм, с длиной возбуждения 370 

нм, а интенсивность флуоресценции в относительных единицах (F)   

составляет до 64,7. 
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Рис.1. Оптический спектр поглощения  слабоопалесцирующего водного 

раствора комплекса НБК-Fe(III) или НБК из желтка курицы при pH9,5. На 

ординате приведена интенсивность оптического поглощения (А), а на 

ординате длина волн в видимой области спектра в нанометрах (нм). 
 

Оптические спектры поглощения изоформ Nox1+Nox2 из ЭМ и ЛМ в 

окисленном и восстановленном состоянии с характерным для Nox 

поглощением при 558 нм приведены на рис. 2.   

 
Рис. 2. Оптические спектры поглощения – суммарной фракции 

Nox1+Nox2 из ЭМ  или ЛМ (___)донорской крови при pH 7,4. После 

восстановления дитионитом натрия на оптическом спектре этих Nox 

появляется характерное для Nox острое поглощение при 558 нм (---).        

(А) это плотность оптического поглощения, а (нм) длина волн в видимой 

области спектра в нанометрах (нм). 
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Полученный комплекс НБК-Fe(III) продуцируeт О2
, используя 

Fe(III), как переносчик электронов от NADPH в своем составе к 

молекулярному кислороду, восстанавливая его до О2
 (О2

 окисляет 

адреналин в адренохром или восстанавливает НТС до формазана). Эти 

процессы ингибируются  в присутствии 2.10-8М Cu,Zn-СОД .  

Оптический спектр гибридного ассоциата гНБК-Nox отличается от 

спектра комплекса НБК-Fe(III) тем, что появляется дополнительное, слабое  

поглощение при 412 нм, как результат налаживания спектра поглощения 

соре (при 412 нм) гемовой группы Nox со спектром НБК. 

В гибригном ассоциате гНБК-Nox НБК, используя Fe(III) гемовой 

группы изоформ эритроцитарных или лейкоцитарных Nox (как 

электронный мостик) в гомогенной и гетерогенной фазе, переводит 

электрон от NADPH к О2, восстанавливая его до О2
. Таким образом, для 

продуцирования О2
комплекс НБК-Fe(III) из желтка яиц курицы 

использует собственный Fe(III),  а в ассоциате гНБК-Nox  используются 

ионы Fe(III) гемовой группы изоформ Nox эритроцитарных и 

лейкоцитарных мембран, как переносчика электронов от собственных 

NADPH к О2, восстанавливая его до О2
. Проценты увеличения 

продуцирования О2
 НБК в присутствии изоформ Nox эритроцитарных и 

лейкоцитарных мембран в гомогенной и гетерогенной фазе приведены на 

Таблице. 

Некоторое увеличение стационарной концентрации О2
в 

гетерогенной фазе (на ЭМ и ЛМ) связано с тем, что на поверхности ЭМ и 

ЛМ уже локализован О2
- продуцирующий ассоциат Nox1+Nox2 с NADPH 

содержащим липопротеином, который бесперерывно продуцирует О2
 в 

аэробных условиях [7]. При этом в приведенных условиях О2
-

продуцирующая активность лейкоцитарных Nox больше, чем 

эритроцитaтарных Nox. Однако удельное содержание эритроцитов намного 

больше, чем лейкоцитов. Хотя как лейкоциты, так и эритроциты являются 

компонентами иммунной системы [12, 13]. 

Таким образом, появляется перспектива для использования комплекса 

НБК-Fe(III) из желтка яиц курицы, как энергичнным, природнным и 

сравнительно стабильным компонентом  беспрерывного продуцирования 

О2
, в качестве бактериоцидного агента. НБК из желтка яйца может быть 

использован как природный агент стимуляции пониженной О2
-

продуцирующей активности изоформ Nox лейкоцитарных и 
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эритроцитарных мембран при понижении иммунной активности 

(иммуннодефиците) млекопитающих в эксперименте [13]. 

Таблица 
Относительное увеличение  (%) плотности максимального оптического 

поглощения адренохрома (при 500 нм) и формазана (при 560 нм), образовавшегося 

при окислении адреналина и восстановления НТС супероксидными радикалами, 

продуцируемыми НБК из желтка яиц курицы с суммарной фракцией изоформ 

Nox1+Nox2 из ЭМ и ЛМ в гомогенной фазе (в растворе) и гетерогенной фазе (на 

поверхности ЭМ и ЛМ), по сравнению с 100%-ными контрольными показателями 

(показатели в отсутствии НБК). Реакционная смесь инкубируется в течение 40 

мин, как это показано в разделе «Материалы и методы». 

Компоненты 

продуцирования О2
 

(0,2 мг/мл НБК с Nox): 

Проценты увеличения 

плотности максимального 

оптического поглощения 

адренохрома при 500 нм 

Проценты увеличения 

плотности максимального 

оптического поглощения 

формазана 

при 560нм 

Nоx1+Nox2 (0,2 мг/мл) из 

ЭМ 
↑60,2 ↑69,1 

Nоx1+Nox2 (0,2 мг/мл) из 

ЛМ 
↑66,7 ↑71,6 

ЭМ(0,5 мг/мл) ↑70,4 ↑71,2 

ЛМ(0,5 мг/мл) ↑84,1 ↑83,7 
 

Как уже отметили, комплекс НБК-Fe(III) в лиофилизованном 

состоянии, особенно в атмосфере азота, практически не теряет свою О2
-

продуцирующую активность (потеря активности составляет 10-12%) при 

хранении -10-15о С в течение года. Потеря активности также не 

наблюдается после растворения  НБК или комплекса НБК-Fe(III) в 0,01 М 

КФБ (pH7,4) с физраствором. Это дает возможность для введения НБК в 

кровь животных. Необходимо подчеркнуть, что NADPH содержащий 

супероксид-продуцирующий липопротеин (супрол) из сыворотки 

плацентарной крови женщин не вызвает побочные нежелательные 

эффекты, после его введения белым крысам в количестве намного 

превышающие норму, более того, введенный супрол оказывает 

антиопухолевый эффект [14, 15]. Количественные и качественные 

изменения комплекса НБК-Fe(III) и НБК может быть использован как 

новый и чувствутельный фактор оценки качеств яиц курицы в различных 

экологических зомах и  в зависимости от качеств продуктов кормления 

птиц.  
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Как более объективный механизм непосредственного продуци-

рования О2
 является перенос электрона от NADPH в составе НБК - Fe(III) к 

Fe(III), далее к О2, восстанавливая его до О2
. Это является важным 

фундаментальным внедрением в биохимию. Прикладные значения 

монокомпонентных (чистых), генерируемых О2
 ферментанивно природ-

ными системами, в частности НБК-Fe(III) яиц курицы, многочисленны 

(биохимия, биомедицина, генетика, микробиология и т.д.). 

По предварительным данным, при продувании кислородом 

реакционной смеси НБК-Fe(III), генерированные газ фазные 

супероксидные радикалы переносятся стеклянными или силиконовыми 

трубками. Планируется использовать продуцированые газ фазные и 

монокомпонентные О2
 комплексом НБК-Fe(III) и гНБК-Nox при 

инфекционных заболеваниях легких в эксперименте, в дальнейшем и в 

клинике.                  

Можно заключить, что комплекс НБК-Fe(III) из желтка яйца курицы 

является новым прооксидантным компонентом, а НБК – 

антиоксидантным компонентом и активатором  для Nox иммунных 

клеток.  

 

ՆԱԴPH ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ ՀԱՎԻ 

ՁՎԻ ԴԵՂՆՈՒՑԻՑ և ԱՅԴ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍՈՎ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ 

ՆԱԴPH ՕՔՍԻԴԱԶԻ ԻԶՈՁԵՎԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ IN 

VITRO 

Սիմոնյան Ռ. Մ., Ալեքսանյան Ա. Ս., Ֆեսչյան Ս.Մ., Սիմոնյան Գ. Մ., 

Բաբայան Մ. Ա., Օքսուզյան Գ. Ռ., Ալեքսանյան Ս. Ս., Սիմոնյան Մ. Ա.  

 

Օգտագործելով նախկինում մշակված մեթոդը՝ առաջին անգամ 

հավի ձվի դեղնուցից անջատել և մաքրել ենք սուպերօքսիդ (О2
)-

գեներացնող կոմպլեքս՝ կազմված ՆԱԴPH պարունակող 

սպիտակուցային բաղադրամասից (ՆՍԲ) և Fe(III)-ից (ՆՍԲ-Fe(III): Այդ 

կոմպլեքսը սպեկտրի տեսանելի մարզում ունի օպտիկական կլանման 

մաքսիմումներ 430, 460 և 490 նմ, իսկ  ուլտրամանուշակագույն  

մարզում՝ 280 նմ-ում:  Այդ կոմպլեքսի տեսակարար քանակությունը 1գ 

դեղնուցում կազմում է 3,2±0,2 մգ/գ մգ/գ (p<0,05, n=6): Այդ կոմպլեքսից 

ՆՍԲ-ն առանձնացռել ենք Fe(III)-ից  ԷԴՏԱ-ի օգտագործմամբ (որպես 

Fe(III)-ի կլանիչ): ՆՍԲ-ն ցուցաբերում է վերականգնիչ (հակաօքսիդան-

տային) ազդեցություն: Իմունային բջիջների (էրիթրոցիտներ, 
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լեյկոցիտներ) թաղանթներից անջատած ՆԱԴPH օքսիդազի (Nox) 

իզոձևերի հետ հիբրիդային ասոցիատի (հՆՍԲ-Nox) կազմավորման 

միջոցով ՆՍԲ-ն խթանում է իմունային բջիջներով О2
-երի գեներացման 

գործընթացը in vitro:      

Բալանի բառեր. հավի ձվի դեղնուց, կոմպլեքս ՆՍԲ-Fe(III), 

ասոցիատ ՆՍԲ- Nox, ՆՍԲ, ակտիվացում:  

 

NADPH CONTAINING PROTEIN COMPONENT FROM CHICKEN YOLK: 

MECHANISM OF STIMULATION OF THE ACTIVITY OF IMMUNE CELL 

NADPH OXIDASE ISOFORMS IN VITRO 

Simonyan R. M., Alexanyan A. S., Feschyan S. M., Simonyan G. M.,         

Babayan M. A., Oksuzyan G. R., Alexanyan S. S., Simonyan M. A.  

 

Using the early elaborated method, from chicken egg yolk the superoxide 

(О2
) – producing complex between ADPH containing protein component 

(NPC) and Fe(III) was isolated and purificated for the first time. In visible 

region the optical absorption maximum at  430, 460 and 430 nm and in UV 

region at 280 nm for this complex were indicated.  

The specific content of this complex was 3,2±0,2  mg/g (p<0,05, n=6):. 

Using EDTA from this complex, we have separated NCP, which was indicated 

only reductive (antioxidant) influence. NCP was compoused a hybrid associate 

between NADPH oxidase (Nox) from erythrocytes and leukocytes membranes 

(hNCP-Nox) in vitro and was stimulated О2
 - producing activity of indicated 

Nox.  

Key words: chicken egg yolk, complex NPC-Fe(III), associate  NPC-Nox, 

NCP, activation.  
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ՃՇԳՐՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Եղիազարյան Գ. Մ., Դանիելյան Ռ. Ա. 

 

Աշխատանքում ներկայացված է գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի ոռոգման ռեժիմի հիմնական բաղադրիչ դիտարկվող 

ջրման նորմերի ճշգրտման մաթեմատիկական մոդելը, որի 

պարամետրերը սահմանվել են՝ հիմք ընդունելով հողում խոնավության 

փոփոխության դաշտային հետազոտությունների ադյունքներըֈ 

Բացահայտվել է հողում խոնավության դինամիկան միջջրումային 

ժամանակահատվածումֈ Հիմնավորվել է, որ ըստ գործող 

մաթեմատիկական մոդելի՝ հողում խոնավության միջինացված 

արժեքները չեն կարող ներկայումս բավարարել ֆերմերային 

տնտեսությունների պահանջներըֈ Քանի որ հանրապետությունում 

մշակաբույսերի 95 %-ից ավելին ջրվում են մակերեսային եղանակով, 

ուստի ՀՀ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման 

տեսանկյունից ոռոգման ռեժիմի պարամետրերի ճշգրտումն ունի 

տեսական և գործնական կարևոր նշանակությունֈ 

Բանալի բառեր. ոռոգում, ոռոգման ռեժիմ, ջրման նորմ, հողի 

խոնավություն, մաթեմատիկական մոդել, նախաջրումային 

խոնավություն, դաշտային սահմանային խոնավություն: 

 

Թեմայի արդիականությունըֈ Հայաստանի ոռոգելի 

երկրագործության վարման արդյունավետությունը հիմնականում 

պայմանավորված է ոռոգման աշխատանքների արդյունավետությամբֈ 

Բուսաբուծական արտադրանքի ավելի քան 80%-ը ստացվում է ոռոգման 

տարբեր ռեժիմների կիրառման պայմաններում, ինչը կարևորում է 

մշակաբույսերի ոռոգման ռեժիմի ճշգրտումը հանրապետության 

ֆերմերային տնտեսություններում [2, 4, 5]ֈ  

    2 0 2 2  № 1 
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Հայաստանի տարբեր շրջաններում մշակաբույսերի ոռոգման 

ռեժիմի վերաբերյալ առաջին հիմնավոր հետազոտությունները 

կատարվել են դեռևս 1945 թվականինֈ Ձեռք բերված տվյալները 

վերանայվել են 1955-1957 թթ.-ին և ճշգրտվել 1969-ինֈ Վերջին ճշգրտումը 

կատարվել է 2007թ.-ին [1,4,5]ֈ Սակայն ակնհայտ է, որ, կլիմայական 

պայմաններով և հողօգտագործման համակարգի փոփոխություններով 

պայմանավորված, մշակված միջինացված նորմերը և ժամկետները 

կարող են էական փոփոխություն կրել, ինչը վկայում են նաև վերջին 

տարիներին ոռոգման համակարգում առաջացած անլուծելի խնդիրներըֈ 

Ուստի մշակաբույսերի ոռոգման ռեժիմները պետք է պարբերաբար 

վերանայվեն և ճշգրտվեն [3, 4, 5]ֈ  

Աշխատանքի նպատակն է հիմնավորել մշակաբույսերի ոռոգման 

ռեժիմի բաղկացուցիչ տարրերը՝ հիմք ընդունելով ոռոգման ռեժիմի 

վերաբերյալ տեսական և դաշտային հետազոտությունների ադյունքներըֈ 

Ուսումնասիրություններում կիրառվելու են մաթեմատիկական 

մոդելավորման, փորձնական արդյուքների մաթեմատիկական մշակման 

մեթոդներըֈ  

Հողի խոնավության դինամիկայի վերլուծության հիման վրա  

մշակվել է ջրման նորմի մեծության որոշման հաշվարկային սխեման և 

վերլուծությամբ ճշգրտվել է դրա հաշվարկային բանաձևը: Ըստ թվային 

հաշվարկների՝ նախաջրումային խոնավության մեծությամբ 

պայմանավորված՝ ստացված նորմերը գործողների համեմատությամբ 

ավելանում են 15-45%: Տարբերության ներքին՝ 15% սահմանը 

վերաբերում է նախաջրումային խոնավության 0,75 ,  իսկ վերին՝ 45 % 

սահմանը՝ 0,80  արժեքներինֈ 

Նյութը և մեթոդըֈ Ոռոգման պայմաններում մշակաբույսերից 

բարձր և կայուն բերքի ապահովումը, ի թիվս տարբեր գործոնների, 

պայմանավորված է ոռոգման ճշգրիտ ռեժիմի սահմանմամբ և 

կիրառմամբ: Ոռոգման միջոցով հողի ակտիվ շերտում անհրաժեշտ է 

ստեղծել այնպիսի ջրային ռեժիմ, որն առավելագույն կերպով 

կապահովի բույսերի պահանջը խոնավության նկատմամբֈ Ընդ որում՝ 

պետք է հաշվի առնել բույսերի ֆիզիոլոգիական առանձնահատ-

կությունները [7]: Գործնականորեն այս խնդիրը լուծվում է ջրման 

նորմերի որոշման և կիրառման միջոցով, որի ուսումնասիրությունը 

ներկայումս ոռոգման ռեժիմով զբաղվող գիտնականների ուշադրության 

կենտրոնում է:  
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Ոռոգման ոլորտում իրականացած լայնածավալ հետազոտություն-

ների արդյունքում առաջարկվում է ջրման նորմը սահմանել ըստ 

հետևյալ մաթեմատիկական մոդելի՝ [6] 

        ,                                                          (1) 

որտեղ A-ն լրիվ խոնավունակությունն է, -ն՝ գործակից, որը 

պայմանավորված է հողի դաշտային սահմանային խոնավությամբ 

(ԴՍԽ) և առկա խոնավունակությամբ, , %, -ն՝ 

համապատասխանաբար հողի առավելագույն և սկզբնական 

խոնավություններն ըստ ծակոտկենության, %, n-ը՝ գործակից, որը 

տատանվում է 1,1-1,3-ի սահմանում, -ն խոնավացվող հողի  շերտի 

խորությունը: 

Ուսումնասիրությունների համաձայն՝ n ցուցչի արժեքը կարիք ունի 

ճշգրտմանֈ Գործնական հաշվարկները հեշտացնելու համար 

ընդունվում է n=1: Մոդելի մյուս թերությունն այն է, որ հողի 

խոնավությունը, ըստ ակտիվ շերտի խորության, միջինացվում է և 

ընդունվում է հաստատուն մի օրինաչափություն, որն իրականում 

բնության մեջ չի հանդիպումֈ Մասնավորապես ընդունվում է, որ  

նախաջրումային խոնավությունը, ըստ ԴՍԽ-ի, կազմում է՝ 

հացահատիկ՝ 65-75, բազմամյա խոտ՝ 75-80, ծխախոտ՝ 65-70, 

եգիպտացորեն՝ 65-75, բանջարային մշակաբույսեր՝ 70-75, շաքարի 

ճակնդեղ՝ 75, խորդենի՝ 80, խոտհարքներ և արոտավայրեր՝ 75-80, 

խաղողի այգիներ՝ 65-70, պտղատու ծառեր՝ 75-80 %:  

Գործող մաթեմատիկական մոդելի համաձայն՝ դիտարկվում է 

հետևյալ կախվածությունը․ 

                       ,                                                       (2) 

որտեղ -ն նախաջրումային խոնավությունն է, -ն՝ գործակից, որը 

ցույց է տալիս նախաջրումային խոնավության և ԴՍԽ-ի հարաբե-

րությունը,  -ն՝ դաշտային սահմանային խոնավունակությունը: 

Արարատյան հարթավայրի և նախալեռնային գոտու 

պայմաններում մեր կողմից իրականացված դաշտային 

հետազոտությունների արդյունքները փաստում են, որ, ըստ խորության, 

հողի խոնավությունը փոփոխվում է ոչ գծային օրինաչափությամբֈ 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ջրման նորմի որոշման համար 

ներկայումս կիրառվում է նկար 1-ում ներկայացված հաշվարկային 

սխեման: 
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Նկ. 1. Ջրման նորմի որոշման հաշվարկային սխեման 

(ա-կիրառվող, բ- նոր առաջարկվող): 

 

Տեսական և դաշտային հետազոտությունների համաձայն՝ հողում 

խոնավության փոփոխությունը (նկ. 2) որոշվում է հետևյալ 

հավասարմամբ. 

         ֈ                                       (3) 

 գործակիցը որոշվում է ըստ հետևյալ պայմանի՝ 

                      ,                                                   (4) 

որտեղ -ը փոփոխական խոնավությունն է հողի խորության  

կետում, -ն՝ հողի խոնավությունը մակերեսին, որը մեծությամբ մոտ է 

հիգրոսկոպիկ խոնավությանը, -ն՝ ակտիվ շերտի խորությունըֈ Հիմք 

ընդունելով խոնավության բաշխման օրենքը՝ ջրման նորմի մեծությունը 

կարելի է որոշել ըստ խորության և նախաջրումային խոնավության 

բաշխման օրինաչափության (3). 

                    ֈ                               (5) 

Հաշվի առնելով r(x) ֆունկցիայի տեսքը, ինտեգրելով (5) հավասա-

րումը՝ մաթեմատիկական ձևափոխությունների հիման վրա ջրման 

նորմը կկազմի՝ 

,     (6) 

որտեղ m-ը ջրման նորմն է, մ 3/հա, -ն՝ հողի կմախքի խտությունը, 

գ/սմ3, -ն՝ դաշտային սահմանային խոնավունակությունը, %, -ն՝ 

առավելագույն հիդրոսկոպիկությունը, %, -ն՝ ակտիվ շերտի 

խորությունը, մ, -ն՝ հողի հարաբերական հիդրոթերմիկ գործակիցը, 

-ը՝ հողի ակտիվ շերտի խորության հաշվարկով այն լրացուցիչ 
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խորությունը, որտեղ հողի խոնավությունը հավասար է ԴՍԽ-ին և 

ընդունվում է որպես հաստատուն մեծություն:  

 մեծությունը որոշվել է դաշտային փորձերով. դրա արժեքները 

փոփոխվում են 0,05-0,35-ի սահմանումֈ  

Ջրման նորմի մեծության փոփոխությունը տարբեր մշակաբույսերի 

համար ներկայացված է նկար 2-ում: 

 
Նկ. 2.  Ջրման նորմի կախվածությունն ակտիվ շերտի խորությունից 

  1 - բանջարաբոստանային, 2 - հացահատիկֈ 

 

Եզրակացություն: Ըստ դաշտային և տեսական հետազո-

տությունների՝ Արարատյան հարթավայրի և նախալեռնային գոտու 

հողային ու կլիմայական  պայմանների համար մշակվել է ոռոգման ջրի 

պահանջի հաշվարկի նոր մաթեմատիկական մոդել, որի պարամետրերը 

սահմանվել են՝ հիմք ընդունելով հողում խոնավության փոփոխությունըֈ 

Որոշվել է հողում խոնավության դինամիկան միջջրումային 

ժամանկահատվածումֈ Նոր մաթեմատիկական մոդելի դեպքում ջրման 

նորմերն  ավելանում են  15-45 %-ի սահմանում, ընդ որում՝  ներքին՝               

15% սահմանը վերաբերում է 0,75 , իսկ վերին՝ 45% սահմանը՝ 

0,80  արժեքներին: 

 

ОБОСНОВАНИЕ УТОЧНЕНИЯ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА 

Егиазарян  Г. М.,  Даниелян Р. А. 

 

В работе представлена математическая модель уточнения норм 

орошения, являющихся основным компонентом режима орошения 
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сельскохозяйственных культур. Параметры математической модели 

установлены, принимая за основу результаты полевых исследований 

изменения влажности почвы. Выявлена динамика влажности почвы в 

межполивной временной период и показано, что в ныне действующей 

математической модели усредненные величины влажности в почве не 

могут в условиях новых земельных отношений удовлетворять 

требованиям фермерских хозяйств, потому что более 95 % с/х культур в 

республике орошается поверхностным методом. Следовательно, 

уточнение параметров режима орошения будет иметь важное 

экономическое и практическое значение для эффективного 

использования водных ресурсов РА. 

Ключевые слова: орошение, режим орошения, влажность почвы, 

математическая модель, предполивная влажность, пограничная полевая 

влажность. 

 

JUSTIFICATION OF IRRIGATION REGIME ADJUSTMENT FOR 

AGRICULTURAL CROPS IN CLIMATE CHANGE CONDITIONS 

Yeghiazaryan G. M., Danielyan R. A. 

 

The current paper considers a mathematical model for adjusting one of 

the main components, namely watering rates, in the irrigation regime of 

agricultural crops, the parameters of which have been identified based on the 

results of field studies on the soil moisture change. The soil moisture dynamics 

for the period of irrigation interval has been disclosed, and it has been pointed 

out that the average soil moisture values estimated via the designed 

mathematical model fail to comply with the requirements of farm households 

in conditions of new land relations. Since more than 95% of the RA 

agricultural crops are irrigated through surface irrigation method, the 

adjustment of irrigation regime parameters would be of high theoretical and 

practical significance for efficient use of the country’s water resources.    

Keywordsֈ irrigation, irrigation regime, watering rate, soil moisture, 

mathematical model, pre-irrigation moisture, maximum field moisture ratio. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ 

Оганесян Н. Г., Соломонян А. К. 

 
Пшеничный хлеб должен иметь достаточный объем, 

соответствующую форму и пористость. Для производства хлеба с такими 

качественными свойствами нужна также соответствующая мука. 

Целью исследований является разработка технологий и рецептур 

хлебобулочных изделий функционального назначения с использованием 

продуктов переработки растительного сырья местного происхождения, а 

также разработка технологии новых сортов безопасных хлебобулочных 

изделий с использованием абрикосового пектина. 

Нами было исследовано влияние абрикосового пектина на качество 

хлеба, приготовленного хлебопекарными свойствами.  

Работа имеет практическое значение, поскольку в последние годы на 

мировом рынке пшеницы из года в год наблюдается качественный спад 

клейковины, что привело к использованию различных улучшителей, 

значительная часть которых вреднa для здоровья человека. 

Ключевые слова: хлеб, тесто, мука, клейковина пектин, улучшитель. 

 

В зерновых культурах особое значение имеют зерно пшеницы, мука 

и полученные из них продукты. Хлеб считается основным пищевым 

продуктом в питании населения. В последние годы во всем мире 

наблюдается снижение урожайности и качества пшеницы. Следовательно, 

научные исследования, направленные на улучшение его качественных 

свойств, носят непрерывный характер. 

Уникальные пищевые достоинства пшеницы во многом зависят от 

клейковины. Из муки с плохой клейковиной  получается хлеб плохого 

качества. В результате этого в мире начали разрабатывать и использовать 

большое количество добавок различного искусственного происхождения. 

    2 0 2 2  № 1 
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В химическом составе пшеничной муки ценным ингредиентом считается 

клейковина. Качеством клейковины обусловлена упругость, эластичность 

хлебопродуктов и ряд других физических факторов [1]. 

Пищевые достоинства пшеничного зерна в значительной степени 

зависят от содержания в нем белкового вещества, которое 

называются клейковиной, и при производстве хлеба именно клейковина 

образует тесто-хлеб [1, 3]. 

Безопасность сырья и пищевых продуктов приводит ухудшение 

экологической обстановки, нарушение технологических процессов 

производства, использование синтетических улучшителей и консервантов 

[1, 2]. 

Плоды абрикосового дерева содержат очень ценные питательные 

вещества для организма человека: сахара-7,0-20%, органические кислоты-

0,25-1,20%, пектиновые вещества, а так же в них содержится яблочная 

кислота, небольшое количество лимонной и винной кислоты, замечены 

следы салициловой кислоты, которая представлена в виде метилового 

эфира [2]. 

Как известно, пектиновые вещества широко используются при 

приготовлении желе, пастилы, мармелада, начинок для конфет и т. д. 

Количество пектина в 100 граммах абрикосов от 4 до 9г. [3]. 

Целью исследований является разработка технологий и рецептур 

хлебобулочных изделий функционального назначения с использованием 

продуктов переработки растительного сырья местного происхождения, а 

также разработка технологии новых сортов безопасных хлебобулочных 

изделий с использованием абрикосового пектина. 

Нами было исследовано влияние абрикосового пектина на качество 

хлеба, приготовленного хлебопекарными свойствами.  

Объекты исследования. Объектом исследований является 

абрикосовый пектин, который получен из плодов абрикоса армянских 

сортов, и пшеничная мука с содержанием слабой клейковины.  

Методы исследования. При проведении экспериментов 

использовали общепринятые методы исследований, принятые в пищевой 

промышленности и методы, применяемые для контроля качества 

полуфабрикатов хлебопекарного производства и готовых хлебобулочных 

изделий. 

Научной новизной работы является улучшение качества 

клейковины хлебопродуктов без использования химических 
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улучшителей, применяя только пектин, полученный из местного сырья, в 

частности, из абрикосов. 

Работа имеет практическое значение, поскольку в последние годы на 

мировом рынке пшеницы из года в год наблюдается качественный спад 

клейковины, что привело к использованию различных улучшителей, 

значительная часть которых вредна для здоровья человека. 

Важным фактором, определяющим возможность использования 

растительного сырья в производстве специализированных продуктов, 

являются входящие в его состав пектиновые вещества [1]. 

В Армении разрабатывается 50 видов. Ранее нами были исследованы 

2 самые распространенные сорта абрикоса-Сатена и Наири [2]. И как 

показали исследования, содержание пектиновых веществ в этих сортах 

больше, чем в яблочном пектине, хотя в производстве принято 

использовать пектины, полученные из яблок или слив. Эти продукты 

используется особенно в сахарном кондитерском производстве. 

Содержание пектина в фруктах представлено в таблице 1. 

Таблица 1.  

Сравнительное содержание пектина 
Продукт Содержание пектина,% 

Яблоки 1,5-5,6 

Сливы 3,1-7,0 

Абрикосы 4,0-7,5 

 

         Есть мнение, что количество пектина в сливе и в яблоке больше 

всего, однако, как видно из таблицы, абрикос также содержит большое 

количество пектина, он практически не применяется как вторичное 

сырье. С другой стороны, абрикос имеет короткий срок хранения и 

быстро портится. В результате сортировки поврежденного абрикоса 

можно переработать его как вторичный вид сырья и получить ценный 

продукт, например, пектин. 

        Абрикосовый пектин был получен в лабораторных условиях и 

обладал следующими свойствами: массовая доля сухих веществ 4%, рH 

3,4. При изучении влияния пектиновых веществ на силу муки определяли 

количество и качество сырой клейковины, на приборе ИДК. Были 

приняты следующие дозировки пектина: 15%, 20%, 25 % к массе муки. 

В результате  установили, что внесение абрикосового пектина 

позволяет обеспечить высокое качество хлебобулочных изделий при 

переработке муки со слабой клейковиной. 



53 

 

Были выпечены хлебцы из того же теста. Готовые образцы 

анализировались по органолептическим и физикохимическим 

показателям.  

 
Положительное влияние пектина на качество теста дает нам 

возможность понять, что оно влияет на качество хлебобулочных изделий. 

Показатели качества хлебобулочных изделий представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Влияние разных дозировок пектина, полученных из абрикосовой 

выжимки, на качество хлебобулочных изделий 

Название показателя 

 Дозировка пектина 

Контрольный 

образец 
15% 25% 35% 

Удельный объем, см3/ 100 304 310 315 320 

Пористость, % 69,5 72,5 76,5 79,1 

Влажность, % 42,1 42,3 43,5 43,7 

Кислотность, 0Н 1,5 2,0 2,2 2,4 

Подъемная сила 

хлебопекарных дрожжей 

с пектином, мин. 

3,1 3,54 4,84 5,95 

 

В ходе исследований были установлены следующие  качественные и 

количественные показатели. Наилучшими показателями обладает тесто с 

дозировкой 15% абрикосового пектина, время подъема шарика 3,54 мин, 

что можно объяснить использованием дрожжевых клеток составных 

частей пектина. С дозировкой 25% и 35% время подъема шарика 

увеличивается до 5,95 мин. Это связано с накоплением углекислого газа в 
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тесте, который замедляет активность дрожжей. Увеличилась пористость 

хлеба на 6,4%, что является важнейшим показателем для хлебных  

изделий. 

Выводы. 

1. Установлено, что внесение в рецептуру теста абрикосового пектина 

позволяет улучшить хлебопекарные свойства муки. 

2.  Исследование влияния абрикосового пектина на качество 

клейковины пшеничной муки показало укрепляющее действие на 

клейковину. Обнаружено также улучшение физико-химических 

показателей хлеба. 

3. Определена оптимальная дозировка абрикосового пектина в 

рецептурах хлебобулочных изделий - 25% к массе муки. 

4. Доказано положительное влияние пектина на активность 

размножения дрожжевых клеток при брожении теста и его 

реологию.  

 

ՊԵԿՏԻՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԱԲ ՀԱՑԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ 

ՄՇԱԿՈՒՄ 

Հովհաննիսյան Ն. Գ., Սոլոմոնյան Ա. Կ. 

 

Ցորենի հացը պետք է ունենա բավարար ծավալ, 

համապատասխան ձև և ծակոտկենություն: Նման որակյալ 

հատկություններով հացի արտադրության համար անհրաժեշտ է նաև 

հարմար ալյուր: 

Հետազոտության նպատակն է մշակել տեղական ծագում ունեցող 

բուսական հումքի վերամշակման արդյունքում ստացված երկրորդային 

հումքի օգտագործմամբ ֆունկցիոնալ հացաբուլկեղենի տեխնոլոգիա և 

բաղադրագիր, ինչպես նաև մշակել ծիրանի պեկտինի օգտագործմամբ 

անվտանգ հացաբուլկեղենի նոր տեսականու ստացման տեխնոլոգիա: 

Ուսումնասիրվել է ծիրանի պեկտինի ազդեցությունը 

պատրաստված հացի որակի վրաֈ Այս հետազոտությունը գործնական 

նշանակություն ունի, քանի որ վերջին տարիներին համաշխարհային 

շուկայում նկատվում է ցորենի հատիկի սոսնձանյութի որակական 

անկում, ինչը հանգեցրել է տարբեր բարելավիչների օգտագործմանը, 

որոնց զգալի մասը վնասակար է մարդու առողջության համար: 

Բանալի բառեր. ալյուր, սոսնձանյութ, խմոր, հաց, ծիրանի պեկտին, 

բարելավիչ: 
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DEVELOPMENT OF BREAD TECHNOLOGY WITH THE USE OF PECTIN 

SUBSTANCES 

Hovhannisyan N. G., Solomonyan A. K. 

 

Wheat bread should have a sufficient volume, appropriate shape and 

porosity. For the production of bread with such high-quality properties, you 

also need the all-purpose flour. 

The aim of the research is to develop technologies and recipes for 

functional bakery products by using products of processing of plant raw 

materials of local origin, as well as to develop technologies for new varieties of 

safe bakery products using apricot pectin. 

We investigated the effect of apricot pectin on the quality of bread 

prepared with baking properties. 

This research has practical importance, since in recent years the world 

wheat market has seen a qualitative decline in gluten from year by year, which 

has led to the use of various improvers, a significant part of which are harmful 

to human health. 

Keywords: flour, gluten, dough, bread, apricot pectin, improver. 
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2021թ. փետրվար-մարտ ամիսներին ՀՀ հինգ մարզերում 

հետազոտվել է 135 կաթի նմուշֈ Ստուգվել է կաթում առկա սոմատիկ 

բջիջների քանակըֈ օգտագործվել է կաթի փորձարկման համար 

այսօրվա ամենաժամանակակից մեթոդիկան և սարքավորումներըֈ 

Հետազոտությունների նպատակն է եղել հասկանալ ՀՀ-ում կաթի 

որակը և կենդանիների առողջական վիճակըֈ Արդյունքում ստացել ենք 

հստակ քարտեզ Հայաստանի Հանրապետության հինգ մարզերում կաթի 

որկաի վերաբերյալ (ըստ սոմատիկայի), որի տվյալները խիստ 

մտահոգիչ ենֈ  

Կաթի որակի և կենդանիների առողջական վիճակի բարելավման 

համար առաջարկել ենք կաթ վերամշակող կազմակերպություններին 

մատակարարների նկատմամբ կիրառել խթանների և տուգանքների  

ֆինանսական սխեմաֈ 

Բանալի բառեր. սոմատիկ բջիջներ, մաստիտ, բարձրորակ կաթ, 

առողջ կենդանիներֈ 

 

Նախաբան: Բարձրորակ կաթ ստանալու գլխավոր 

նախապայմաններից է կովի առողջ կուրծը: Մաստիտով հիվանդ 

կենդանուց ստացված կաթը ոչ միայն ստաֆիլոկոկային և 

ստրեպտոկոկային վարակների աղբյուր է, այլ նաև ախտածին 

մանրէների տարածման պատճառ:  

Կրծքագեղձի խոռոչներ միկրոօրգանիզմների ներթափանցման 

արդյունքում լեյկոցիտների բարձր քանակությունը նպաստում է կաթի 

մեջ սոմատիկ բջիջների աճին, ինչը մաստիտի զարգացման առաջին 

ախտանիշն է: Առանձին վերցրած՝ սոմատիկ բջիջները չեն ազդում կաթի 

որակի վրա, սակայն դրանք «ահազանգում են» վերահաս վտանգի 

    2 0 2 2  № 1 
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մասին: Սովորաբար դրանց միջին քանակությունը հում կաթի մեջ 

կարող է տատանվել 50.000…100.000/մլ-ի սահմաններում: Բորբոքային 

օջախի առաջացման դեպքում կտրուկ ավելանում է սոմատիկ բջիջների 

քանակությունը [3]: 

Մեթոդաբանություն: Փորձերի իրականացման համար թեստերը 

տրամադրվել են Ավստրիական զարգացման գործակալության՝ 

կենդանիների հաշվառման և համարակալման ծրագրի կողմիցֈ  

Յուրաքանչյուր մարզում ընտրվել են ֆերմերների խմբեր, որոնց 

գերակշռող մասը հանդիսանում է ծրագրի շահառուֈ Ցանկում ընտրվել 

են տարբեր գլխաքանակի կենդանիներ ունեցող ֆերմերներֈ Ստուգվել է 

մոտ 135 կաթի նմուշ, փորձերը կրկնվել են երեք անգամ: Վերջնական 

արդյունքը՝ երեք փորձերի թվաբանական միջինը, ոչ ավել, քան 5% 

շեղումովֈ  

Կաթի փորձարկման համար օգտագործվել են այսօրվա 

ամենաժամանակակից մեթոդիկան և սարքավորումներըֈ 

Կաթի սոմատիկ բջիջների հաշվառման «ԴեԼավալ» (DCC) սարքը  

թույլ է տալիս կատարել ճշգրիտ հետազոտություններ ինչպես 

լաբորատոր, այնպես էլ արտադրական պայմաններում: Անալիզի 

ժամանակ մեկանգամյա օգտագործման սկավառակը ծառայում է որպես 

թարմ կաթի կոնտեյներ: Այն պարունակում է ոչ մեծ քանակությամբ 

ռեագենտ, որը խառնվում է կաթին և ներկում սոմատիկ բջիջների 

միջուկները: Սարքն ունի կոմպակտ ֆլյուորեսցենտ մանրադիտակ և 

խցիկ: Կաթի յուրաքանչյուր չափաբաժնի հետազոտման ժամանակ 

կատարվում է երկու լուսանկար, և միջին արդյունքը՝ պատկերվում 

էկրանի հաշվիչի վրա: Տվյալ սարքի օգտագործումը բացառում է 

մարդկային գործոնի ազդեցությունն անալիզի արդյունքի վրա, միևնույն 

ժամանակ թույլ է տալիս հետազոտել կաթի փորձանմուշներն 

անմիջապես տնտեսությունում, քանի որ հաշվիչը շարժական է և   

սնուցվում է մարտկոցից:  

DCC-ն թույլ է տալիս արտադրողներին ճշգրտորեն որոշել 

սոմատիկ բջիջների քանակությունը յուրաքանչյուր կովից ստացված 

կաթի նմուշներում, սառնարանային տարողության մեջ հավաքված 

կաթի մեջ և խստորեն վերահսկել կովերի առողջական  վիճակը [4]: 

Փորձերը իրականացվել են հինգ մարզերում՝ Կոտայք, 

Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ և Գեղարքունիքֈ 

Հետազոտության նպատակները: Տարբեր երկրներում կաթի 

որակին և կենդանու առողջությանը վերաբերող  ցուցանիշները տարբեր 
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են: ԵԱՏՄ-ի տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների համաձայն՝ 

մանկական սննդի, պանրի և մանրէազերծված կաթի արտադրության 

համար օգտագործվող հում կաթի մեջ՝ 500 հազար/մլ-ից ոչ ավելի:  

Առողջ կովի 1 մլ կաթը պարունակում է 100.000-ից պակաս սոմատիկ 

բջիջ: Մաստիտի կասկածի դեպքում սոմատիկ բջիջների թիվը հասնում է 

500.000-ի: Սոմատիկ բջիջների 500.000-ից բարձր քանակությունը 

վկայում է արտահայտված կլինիկական մաստիտի մասին [5]: 

Եթե 1 մլ կաթի մեջ սոմատիկ բջիջների քանակությունը չի 

գերազանցում այդ ցուցանիշը, ապա մթերված կաթի ընդհանուր ծավալի 

մեջ մաստիտով հիվանդ կենդանուց ստացված կաթի բաժինը 6%-ից 

ցածր է, այսինքն` կաթնամթերքն անվտանգ է: Սակայն եթե մթերված 

կաթի մեջ սոմատիկ բջիջների քանակությունը հասնում է 1000 

հազար/մլ, մաստիտով հիվանդ կենդանուց ստացված կաթի ծավալը 

կազմում է մինչև 30% և ավելի: Այդպիսի կաթը վտանգավոր է, քանի որ 

դառնում է ախտածին մանրէների իրական աղբյուր [7]: 

Կաթի մեջ որոշակի քանակությամբ սոմատիկ բջիջների 

առկայությունը միանգամայն բնական է: Գոյություն ունի հստակ կապ 

կովի մթերատվության և կաթի մեջ սոմատիկ բջիջների քանակության 

միջև (աղյուսակ 1): Կաթնատվությունը նվազում է սոմատիկ բջիջների 

բավական բարձր ցուցանիշների դեպքում: Դրանց կրկնակի աճի 

արդյունքում  մեկ կովի լակտացիայի 305 օրվա ընթացքում տեղի է 

ունենում 181 կգ կաթի կորուստ [1]:  

Աղյուսակ 1: 

Կովի կրծի վիճակն ըստ սոմատիկ բջիջների քանակության 

Սոմատիկ բջիջների միջին 

քանակությունը 1 մլ-ում 
Կրծի վիճակը 

Կաթի 

կորուստները, % 

100.000-ից պակաս Շատ լավ 0 

100.000…300.000 Լավ 2 

300.000…400.000 
Բավարար (հիվանդ է մոտ 

20 %-ի կուրծը ) 
4 

400.000…500.000 
Վտանգ ներկայացնող  

(հիվանդ է մոտ 30 %-ի 

կուրծը) 
5 

500.000…700.000 
Խնդրահարույց  (հիվանդ է 

մոտ 40 %-ի կուրծը) 
5-ից բարձր 

700.000-ից ավել 
Զանգվածային 

ախտահարում  (հիվանդ է  

մոտ 50 %-ի կուրծը) 
12-ից բարձր 
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Կաթի որակին ներկայացվող պահանջներն անընդհատ 

խստացվում են: Որպես գործուն միջոց՝ վերամշակող 

կազմակերպությունները մատակարարների նկատմամբ կիրառում են 

զանազան ֆինանսական սխեմաներ: Ուստի կաթ   արտադրողը պետք է 

սահմանի մթերքի որակի ամենօրյա վերահսկողություն: 

Ստացված արդյունքները: Հինգ մարզերում (Կոտայք, Արագածոտն, 

Լոռի, Շիրակ և Գեղարքունիք) կաթում սոմատիկ բջիջների 

հետազոտման ստացված արդյունքները բերված են թիվ 1 

գծապատկերումֈ 

 
Գծ. 1. Հինգ մարզերի կաթում սոմատիկ բջիջների պարունակությունը: 

 

Սոմատիկ բջիջների քանակությունը հում կաթի սանիտարական 

որակի հավաքական ցուցանիշ է, որի համաձայն՝ սահմանվում է դրա 

հանձնման և ընդունման գին: 

Այսպիսով, փորձարկվող կաթում բարձր տեսակը կազմում էր 40 %: 

Եվրոպական ստանդարտը շատ խիստ է մեր պահանջների 

համեմատությամբ. սոմատիկ բջիջների պարունակությունը հում 

կաթում պետք է լինի մինչև 75.000 [6]: Հետևաբար վերը նշված 

ստանդարտին համապատասխանում է փորձարկվող կաթի մոտ 24% -ըֈ 

Առաջին և երկրորդ տեսակի կաթի քանակը կազմում էր 48 % (թիվ 2 

գծապատկեր)ֈ Ոչ սորտային կաթը կազմում էր 12% [2]ֈ Ստացել ենք 

շատ տխուր պատկեր: 
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Գծ. 2. Հինգ մարզերի կաթի տեսակներն ըստ սոմատիկ բջիջների 

պարունակության: 

 

Ամփոփում: Փորձերի արդյունքները գրանցել են խիստ մտահոգիչ 

պատկեր: Փորձարկվող կաթում բարձր տեսակն ըստ սոմատիկ 

բջիջների կազմում էր 40 %: Առաջին և երկրորդ տեսակի կաթի քանակը 

կազմում էր 48 %ֈ Ոչ սորտային կաթը կազմում էր 12 %ֈ  

Սոմատիկ բջիջների հաշվառման սարքի օգտագործման 

արդյունքում ընդգրկված ֆերմերային տնտեսությունները կոնկրետ 

քայլեր են կատարել մաստիտով հիվանդ կենդանիների բուժման և 

կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման նպատակով: 

Վերամշակող կազմակերպությունները մատակարարների նկատմամբ 

հանձնվող կաթի համար պետք է կիրառեն խթանների և տուգանքների  

ֆինանսական սխեմաներ: Առաջարկվող կաթի դասակարգումն ըստ 

տեսակների (սոմատիկայի մասով) բերված է 2-րդ աղյուսակումֈ 

Աղյուսակ 2: 

Կաթի դասակարգումն ըստ տեսակների 

Ցուցանիշը 
Կաթի տեսակը 

բարձր 1-ին 2-րդ 

Սոմատիկ բջիջների 

պարունակությունը սմ3-ում,  ոչ 

ավելի 

300.000 500.000 1.000.000 

Բոնուսային վճարում կամ տուժային 

պահում, դրամ 
+5 0 -5 

 

Սոմատիկ բջիջների հաշվառման սարքի օգտագործումը թույլ է 

տալիս կաթ վերամշակողներին մատակարարել ավելի բարձրորակ 

կաթ, ապահովել պատրաստի մթերքի ելունքի ավելացում և որակի 

բարձրացում: Սոմատիկ բջիջների քանակությունը որոշող սարքն 

անփոխարինելի է թաքնված մաստիտը հայտնաբերելու և դրա բուժումը 
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կազմակերպելու հարցում: Հետևաբար, սոմատիկ բջիջների հաշվառման 

և հայտնաբերման մշտական հսկողությունը «առողջ» կաթ ստանալու 

գրավականն էֈ 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ МОЛОКА В 

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Араксянц А. Э., Балаян Э. Б. 

 

В феврале-марте 2021 года в пяти регионах Армении было 

исследовано 135 проб молока. Проверяли количество соматических 

клеток в молоке. Использовался самый современный метод тестирования 

молока и оборудование. 

Целью исследования было качество молока в Армении и состояние 

здоровья животных. В результате мы получили четкую карту качества 

молока в пяти регионах РА (по соматике), данные которой очень 

настораживают. 

Для улучшения качества молока и здоровья животных мы 

предложили компаниям, занимающимся переработкой молока, применять 

к поставщикам финансовую схему поощрений и штрафов. 

Ключевые слова: соматические клетки, мастит, качественное молоко, 

здоровые животные. 

 

TESTING OF NEW MILK PAYMENT SYSTEM IN THE REPUBLIC OF 

ARMENIA 

 Araqsyanc A. E., Balayan E. B. 

 

In February-March 2021, 135 milk samples were examined in five 

regions of Armenia. The number of somatic cells in milk was checked. The 

most modern methods of testing milk and equipment were used. 

The aim of the study was to understand the quality of milk in Armenia 

and the state of  health of animals. As a result, we received a clear map of milk 

quality in five regions of the Republic of Armenia (by somatics), the data of 

which is very alarming. 

To improve the quality of milk and to improve animals’ health, we have 

proposed to milk processing companies to apply a financial reward and penalty 

scheme to suppliers. 

Keywords: somatic cells, mastitis, quality milk, healthy animals. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ПОМОЩИ 

СМИ НА ПРИМЕРЕ ГРУЗИИ И РОССИИ 

Варданян Р. Р., Саргсян Т. А., Келян С. С. 

 

Общественное мнение – это продукт той реальности, которую 

создают СМИ. Mass-media под силу, манипулируя общественным 

мнением, создавать его.За последние десятилетия Грузия приобрела 

невероятную популярность (в туристическом плане) и стала чуть ли не 

главным туроператором на постсоветском пространстве. При этом 

недостатков на морских побережьях Грузии довольно много. У России, 

при несравненно больших возможностях и ресурсах, этого имиджа нет. 

Tуристический потенциал России используется на сегодняшний день 

крайне неэффективно. Популяризация национальной кухни, музыки, 

традиций, культурного наследия при помощи средств массовой 

информации капитализируется в создание устойчивого образа страны или 

региона.  

Ключевые слова: масс-медиа, имидж, туристический потенциал, 

Грузия, Россия, туристическая привлекательность, маркетинговые планы, 

аутентичные черты, обшественное мнение. 

 

Введение. В современном мире туризм является одной из наиболее 

важных отраслей экономического развития. XXI век можно смело назвать 

эрой туризма, которая является следствием глобализации всех сфер 

мировой экономики, в том числе и индустрии туризма. При этом в наше 

время очень остро стоит вопрос понимания важности познания людьми 

культуры других народов. Одной из закономерностей глобального 

развития современного общества стала его информатизация, его 

погружение в новую инфосферу, транслятором и усилителем которой 

являются средства массовой информации. В формировании 

    2 0 2 2  № 1 
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аттрактивности и, вследствие этого, конкурентноспособности 

туристической территории наиважнейшую роль играют СМИ. 

Развитие сферы туризма основывается на реализации культурно-

познавательной потребности человека. Существует особая тяга к новым 

впечатлениям, новым идеям,которые запускают так называемый механизм 

положительных эмоций. В создании условий для реализации этих 

потребностей играет стремительно развивающаяся индустрия туризма.  

Актуальность работы основывается на важнейшей роли средств 

массовой информации в  формировании тех или иных пристрастий 

современного человека. Это относится и к области позиционирования 

туристических объектов и территорий. СМИ  могут сформировать 

определенное общественное мнение о данном туристическом 

направлении. Создание определенного отношения к позиционируемой 

территории, своего рода имиджа, может происходить по разным каналам. 

Это и радио, и телевидение (ТВ), и пресса, и Интернет, и реклама, а также 

мнения друзей и знакомых. Причем, последние формируют этот образ 

опять же под влиянием mass-media и затем передают его уже от своего 

имени. 

Медиа-пространство способно управлять общественным мнением, 

направлять его в нужное русло, воздействовать на него, давать пищу для 

размышлений. То есть, по большому счету, манипулируя общественным 

мнением,  создавать его.  

Оценка влияния средств массовой информации в создании 

притягательного образа туристической дистинации привлекала многих 

исследователей. По мнению, в частности, профессора университета 

Оксфорд Брукс Стефана Варда, можно искусственно управлять 

привлекательностью территории. Для этого необходимо задействовать 

весь комплекс целенаправленного информационно-рекламного 

маркетинга [1]. Можно упомянуть и о российском подходе к этому 

вопросу. Своего рода «русский взгляд» в данном контексте 

концентрируется на политическом имидже государства и его восприятии 

средствами массовой информации [2]. Известные маркетологи Филипп 

Котлер, Дональд Хайдер, Ирвинг Рейн, Саймон Анхольт представили 

свою концепцию по этому вопросу.  

Попытаемся на основе сравнения туристического потенциала Грузии 

и России проанализировать совокупность факторов, которые приводят к 
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привлекатекьности образа туристической территории, а также определить 

роль СМИ в формировании этой туристической привлекательности. 

Вопросам сравнительной оценки потенциалов этих двух стран 

посвящено много исследований. Однако все они относятся либо к 

экономической категории, либо к вопросам политики и безопасности. С 

нашей стороны была дана сравнительная оценка туристического 

потенциала Грузии и России.  

В работе был использован сравнительный, описательный методы, а 

также метод анализа.  

 Роль СМИ в популяризации туристической привлекательности 

Грузии. За последние десятилетия Грузия приобрела невероятную 

популярность (в туристическом плане) и стала чуть ли не главным 

туроператором на постсоветском пространстве. 

Основным курортом Грузии на море считается город Батуми, что в 

переводе с грузинского означает «глубокая гавань». 

Кроме Батуми, туристы могут отдохнуть в Мцване-Концхи, или 

Зеленом мысе. Главная достопримечательность этого курорта – 

ботанический сад. 

Можно отметить также морские курорты Квариати и Сарпи, главная 

достопримечательность которых – чистая морская  вода. 

Курорт Григолети находится в 20 минутах езды от Поти – 

важнейшего порта Грузии. Главной особенностью Григолети являются его 

пляжи с магнитным песком. 

Уреки и Магнетити можно назвать здравницей на побережье Грузии. 

Еще один курорт, Гонио, славится чрезвычайно красивым 

окрестным видом, так как горы здесь спускаются практически к самому 

морю.  

Однако при всех прелестях и красотах морского отдыха в Грузии при 

ближащем и более тщательном рассмотрении обнаруживается ряд 

недостатков. Так, в Батуми море не очень чистое из-за сточных вод и 

речек. Чистая морская вода – только в Сарпи и Гонио. Но в Батуми есть 

много мест, где можно погулять и развлечься. В маленьких курортных 

поселках есть проблемы с инфраструктурой, могут быть перебои с 

питанием. Да и просто отдыхать там оказывается банально скучно. Почти 

все (за исключением некоторых) пляжи в Грузии – галечные и, в общем-

то, довольно грязные. 
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Получается, что недостатков на морских побережьях Грузии 

довольно много. И при всем этом Грузия невероятно популярна среди 

потенциальных путешественников. Как же так получается? 

Все дело в том, что, говоря «Грузия», в подсознании обывателя 

всплывают не грязные пляжи или недостаточное развитие 

инфраструктуры, а некая «картинка счастья», где Грузия – это 

гостеприимство, Грузия – это вкусная еда, Грузия – это разнообразные 

вина. И вообще Грузия – это экзотика, колорит, яркие краски. Именно это 

привлекает в этой солнечной стране потенциальных путешественников. А 

отдельно взятые, не очень ухоженные пляжи – это лишь частности. Эту 

«картинку счастья» создавали веками поэты, художники, писатели, а 

людская молва и масс-медиа успешно подхватили этот красочный образ и 

стали распространять и тиражировать по всем возможным каналам. Эта 

красочная картинка прочно укрепилась в сознании потенциального 

путешественника. 

Роль  СМИ  в популяризации туристической привлекательности 

России. Попытаемся сравнить Грузию и Россию с точки зрения 

туристической привлекательности. И если у Грузии есть свой 

своеобразный экзотический имидж, то у России, при несравненно 

больших возможностях и ресурсах, этого имиджа нет. Россия работает над 

созданием своего имиджа как туристического направления. Хотя надо 

признать, что делается это, скорее, стихийно, неорганизованно. В этом 

направлении можно отметить разве что некоторую активность средств 

массовой информации по популяризации Крыма. 

На территории России находится огромное количество уникальных 

памятников истории и культуры. По данным на 2004 год в 

Государственном реестре памятников истории и культуры насчитывалось 

81426 объектов наследия [1]. В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в 

Российской Федерации значится 26 объектов. Из них 16 объектов входят в 

список по культурным критериям (из которых 6 признаны шедевром 

человеческого гения), и 10 объектов – по природным критериям (из 

которых 4 признаны природными феноменами исключительной красоты 

и эстетической важности) [2].  

Одной из самых больших стран мира есть что показать иностранным 

гостям. Это, в первую очередь, Москва и, прежде всего, ее Красная 

площадь. Красная площадь – это визитная карточка Москвы, как, впрочем, 
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и всей России. Символом Красной площади является Кремль со Спасской 

башней – главными часами России. 

Самая известная улица Москвы - Старый Арбат – является самой 

туристической улицей столицы. Арбат, воспетый поэтами, писателями и 

художниками, сумел сохранить свое историческое обаяние. 

Во всем мире знамениты музеи России – Государственная 

Третьяковская галерея и Эрмитаж. А один из самых грандиозных театров 

оперы и балета на планете – это Большой театр в Москве. 

Еще одним символом России является Санкт-Петербург, хотя по 

сравнению с Москвой он очень молодой. Санкт-Петербург был построен в 

ХVIII веке по приказу Петра I. Недалеко от Петербурга, на южном берегу 

Финского залива, Петр I возвел Петергоф – резиденцию для летнего 

отдыха с многочисленными дворцами и чудесным парком. Красота 

Петергофа, его фонтаны, позолоченные и мраморные статуи, роскошные 

дворцы, бесподобные парки могут изумить даже самого искушенного 

путешественника. 

Россия обладает также уникальными туристско-рекреационными 

ресурсами. Это озеро Байкал, Горный Алтай, Большая Волга,заповедники 

Урала и многое другое.  

Наконец, у России есть безграничные возможности отдыха у моря. 

Однако туристический потенциал России используется на 

сегодняшний день крайне неэффективно. Основными туристическими 

регионами были и остаются Москва, Санкт-Петербург и  города Золотого 

кольца России. Они отвечают за 75-% въездного туризма. И дело не в том, 

что российских гостей интересуют исключительно эти регионы. Просто 

информация о туристических центрах для зарубежных визитеров 

доступна лишь по этим регионами, к тому же, здесь есть отвечающая 

требованиям иностранных гостей инфраструктура. Примечательны в этом 

плане слова президента Российской Федерации В. В. Путина, сказанные 

им на заседании президиума Госсовета: «Россия не использует свои 

колоссальные туристические ресурсы. Они есть везде, на всей территории 

– от Камчатки до Санкт-Петербурга, от Москвы и Великого Новгорода до 

Красноярского края – но этот богатейший исторический, культурный и 

природный потенциал используется в целях туризма, по мнению 

экспертов, только на 20-%» [3].  

Россия, несомненно, привлекательна для жителей постсоветского 

пространства. Но это нельзя назвать туристической привлекательностью. 
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Здесь, скорее, играет важную роль территориальное, культурное и 

историческое единство жителей бывших советских республик. Что же 

касается европейских стран, то, согласно исследованиям 

многопрофильного аналитического центра «Национальное агентство 

финансовых исследований» (НАФИ), туристическую привлекательность 

России уменьшает, в первую очередь, наличие больших временных затрат 

[4]. Однако главным, на наш взгляд, барьером к повышению 

туристической привлекательности России и посещению ее европейскими 

путешественниками является наличие очень скудной информации (а, 

зачастую, полное ее отсутствие) о России как о туристическом 

направлении. При прочих возможных недостатках, отсутствие реальной 

информации о стране, ее ресурсах, возможностях, отсутствие единой 

концепциипо развитию туристического имиджа России приводит к 

созданию негативных представлений и стереотипов. Очень низкая 

активность средств массовой информации в создании и продвижении 

туристического имиджа России дает о себе знать. Имея практически 

неограниченные географические ресурсы в качестве туризма и отдыха, 

Россия не задействует свои СМИ для продвижения этих туристических 

объектов.  

Небольшая Грузия смогла при помощи средств массовой 

информации позиционировать себя как некий экзотический, красочный, 

гостеприимный географический объект для туризма и отдыха. 

Нераскаченность российских СМИ в этом направлении держит Россию с 

ее необъятными возможностями на вторых ролях. Россия обладает 

богатым природным и культурным наследием, многовековой историей. 

Однако ее огромный потенциал не реализуется. В то же время, страны с 

менее богатыми ресурсами находятся в списке наиболее посещаемых 

туристами стран. Почему? Ответ очевиден-красивая упаковка 

туристического продукта [5]. Она подразумевает доступные маркетин-

говые планы, стратегические программы, инвестирование. Ну и, конечно 

же, все это должно найти свой путь к потребителю. Все это необходимо 

довести до потенциального туриста через все возможные каналы СМИ. 

Выводы. Обобщая и анализируя вышесказанное, можно прийти к 

выводу,что у каждой страны есть свой неповторимый стиль, свой 

собственный путь развития, в том числе и в области туристической 

индустрии. Каждая из них опирается на собственные, веками создаваемые 

аутентичные черты и особенности. Каждый регион имеет свою 
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неповторимую нишу в культурно-историческом развитии. Все эти страны 

предлагают потенциальным путешественникам нечто особенное, 

присущее только им. 

И при всем при этом можно найти некие общие тенденции в 

развитии туристической отрасли всех этих регионов.  

При помощи медиа-простарнства эти страны, кто-то в большей, кто-

то в меньшей степени, сумели создать некий притягательный для 

потенциального туриста образ страны.  

Масс-медиа принадлежит решающая роль для создания 

привлекательного для потенциального туриста образа страны. 

Популяризация при помощи средств массовой информации 

национальной кухни, музыки, традиций, культурного наследия 

капитализируется в создание устойчивого образа страны или региона.  

Средства массовой информации играют ключевую роль в 

популяризации и создании определенного имиджа туристической 

территории. Аттрактивность туристического продукта во многом зависит 

от того, какое участие принимает mass-media в этом процессе. 
 

ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՈՒՄԸ ԶԼՄ-ՆԵՐԻ 

ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ՝ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

Վարդանյան Ռ. Ռ., Սարգսյան Տ. Ա., Քելյան Ս. Ս. 
 

Հասարակական կարծիքը իրականության այն պատկերն է, որը 

ստեղծում են ԶԼՄ-ները: Mass-media-ն ի զորու է՝ մանիպուլյացնելով 

հասարակական կարծիք ձևավորել: 

Վերջին տասնամյակներում Վրաստանը ձեռք է բերել 

անհավանական հանրաճանաչելիություն (տուրիստական առումով) և 

դարձել գրեթե գլխավոր տուր-օպերատորը հետսովետական 

տարածքում: Ընդ որում՝ Վրաստանի ծովափերում թերությունները 

բավականին շատ են: Ռուսաստանը, ունենալով անհամեմատ մեծ 

հնարավորություններ և ռեսուրսներ, այդ իմիջը չունի: Ռուսաստանի 

տուրիստական պոտենցիալը օգտագօրծվում է այսօր ծայրահեղ 

անարդյունավետ: Ազգային խոհանոցի, երաժշտության, ավանդույթների, 

մշակութային ժառանգության հանրաճանաչելիացումը ԶԼՄ-ների 

միջոցով կապիտալիզացվում է երկրի կամ ռեգիոնի կայուն կերպարի 

ստեղծումով:  

Բանալի բառեր. մասսմեդիա, իմիջ, տուրիստական պոտենցիալ, 

Վրաստան, Ռուսաստան, տուրիստական գրավչություն, մարկետին-

գային ծրագիր, աուտենտիկ հատկանիշներ, հասարակական կարծիք: 
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THE PROMOTION OF TOURIST TERRITORIES WITH THE HELP OF 

THE MEDIA BY THE EXAMPLE OF GEORGIA AND RUSSIA 

Vardanyan R. R., Sargsyan T. A., Qelyan S. S. 
 

The public opinion is the product of the reality created by the media. 

Mass media can manipulate public opinion and create it.Georgia has gained 

incredible popularity over the past decades in terms of tourism and has become 

almost the main tour operator in the post-Soviet space. At the same time, there 

are quite a few shortcomings on the seacoasts of Georgia. Russia, with 

incomparably great opportunities and resources, does not have suchlike image. 

The tourist potential of Russia is used extremely ineffectively today. The 

popularization of national cuisine, music, traditions, cultural heritages with the 

help of the mass media is capitalized in acreation of a sustainable image of a 

country or region. 

Keywords: mass media, image, tourist potential, Georgia, Russia, tourist 

attraction, marketing plans, authentic features, public opinion. 
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Աշխատանքում ներկայացված է լանդշաֆտային դիզայնի 

կարևորությունը արդի քաղաքաշինության գործընթացում Գյումրի 

քաղաքի օրինակովֈ Լանդշաֆտային դիզայնի ուսումնասիրությունների 

հիման վրա կատարվել են եզրահանգումներ, առաջարկություններֈ 

Համեմատություններ են անցկացվել Գյումրիի և այլ երկրների 

քաղաքների լանդշաֆտային դիզայնի միջև, պարզաբանվել են  առկա 

խնդիրները, նրանց առաջացման պատճառներըֈ 

Բանալի բառեր. լանդշաֆտային դիզայն, ինժեներական 

լանդշաֆտագիտություն, ճարտարապետություն, կանաչապատ 

տարածք, սթրիտարտ, հատակագիծ, կլասիցիզմ, ռացիոնալ, մոդեռնիզմֈ 

 

Լանդշաֆտային թաղանթում և լանդշաֆտագիտության մեջ այսօր  

առանձնացվում են նոր ոլորտներ, որոնք էլ ձևավորում են  

ուսումնասիրման նոր ուղղություններ: Այդ ուղղություններից է 

համարվում լանդշաֆտային դիզայնը, կամ, այսպես ասած,  

ինժեներական լանդշաֆտագիտությունը, որը հնարավորություն է 

տալիս  կառուցումները կատարել լանդշաֆտային առումով անթերի և 

լանդշաֆտը դարձնել առավելագույն օպտիմալ: 

Ներկայիս դրությամբ դեռևս լանդշաֆտային դիզայնը իր 

հիմունքներով և կարևորությամբ չի գտել իր ուրույն տեղը Հայաստանի  

ճարտարապետության, քաղաքաշինության ոլորտումֈ Որպես արդի 

ուղղություն՝ այն շատ կարևոր դերակատարում պիտի ունենա մեր 

երկրում, քանի որ բնակչության շրջանում թերի իրազեկվածությունը, 

քաղաքային տարածքների շինարարական կառույցներով զբաղվող  

կազմակերպությունների բացթողումները բերում են հենց քաղաքային 
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տարածքների  լանդշաֆտային դիզայնի խնդիրների առաջացմանն ու 

վատթարացմանըֈ 

Անցյալի քաղաքաշինական ըմբռնումը չի կարող ընդգրկել քաղաքի 

արդյունաբերական շրջանի երևույթն ամբողջությամբ, որովհետև 

քաղաքի նոր թաղամասերը կառուցվում են՝ կցելով հնին, նոր 

կենտրոնների կառուցապատումը կատարվում է նոր պահանջների և 

հին տեսության մոտեցմամբ [1]ֈ 

Հայաստանում արդի քաղաքաշինության ամենանուրբ հարցերից 

մեկն է՝ պահպանել ու բարելավել հին քաղաքի կորիզը և օրգանապես 

միացնել զարգացող նոր շրջանները, ուստի ելակետ պիտի ընդունել 

տեղագրական, սոցիալական, բնապատկերային, երթևեկության 

տարրերի ուսումնասիրություններից հետևած նախադրյալները և 

նորակերտ թաղամասը պետք է ներհյուսել արդեն գոյություն ունեցող 

քաղաքի ենթակառույցին [2]ֈ 

Հայաստանի քաղաքների տարածքային լանդշաֆտային դիզայնի և 

նրա խնդիրների բացահայտման համար կատարել ենք Գյումրի քաղաքի  

լանդշաֆտային դիզայնի ուսումնասիրություններ, գտել ենք խախտման 

բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք փորձել ենք ներկայացնել և առաջարկել 

լուծումներֈ  

Պետք է հաշվի առնել մի հանգամանք, որ Գյումրի քաղաքի 

լանդշաֆտային ճարտարապետական դիզայնն ունի պատմական 

նշանակություն ունեցող մոտեցումֈ Այստեղ առաջանում է մի միտք, որ 

քաղաքն ամբողջությամբ անհնար է ենթարկել միանման օրենքի կամ 

լանդշաֆտային դիզայնի սկզբունքին, որովհետև նրա 

ծավալատարածական կերպարը մարդու ստեղծած մշակույթի մասնակի 

արտահայտությունը չէ միայն, այլ իր ամբողջությամբ առարկայնորեն 

սահմանված մշակումն էֈ Այս առումով՝ քաղաքի կազմը հնարավոր է  

փոխել այն դեպքում միայն, երբ հիմնովին հեղաշրջվի 

քաղաքասոցիալական կազմը, որն անհնարին է, իսկ սրա լուծման 

համար հարկավոր է մասնակիից հանգել ընդհանուրին, այսինքն՝ հնի 

համադրումը նորի հետ՝ հաշվի առնելով լանդշաֆտային դիզայնի և՛ 

սուբյեկտիվ, և՛ օբյեկտիվ տարրերը [1]ֈ 

Քաղաքի ձևաբանական կազմը արտահայտվում է երկրաչափական 

երկու մոտեցումներով՝ կանոնավոր և անկանոնֈ Գյումրի քաղաքի 

գլխավոր հատակագիծն ունի կանոնավոր մոտեցում, բայց իրականում 

քաղաքի զարգացումը տեղի է ունեցել և ունենում է անկանոն  ձևովֈ  



73 

 

Գյումրի քաղաքի լանդշաֆտային դիզայնի կարևոր խնդիրներից է 

ջրահեռացման համակարգը, որն իրականացվում է փողոցների 

ստորգետնյա հատվածով և գտնվում է վատթար վճակում, 

կանոնակարգված ջրահեռացման նախագիծ չի գործումֈ 

Փողոցաշինության բարեկարգման ժամանակ բախվում են մի շարք 

խնդիրների, և պատմական նշանակության շատ շինություններ 

հայտնվում են փլուզման եզրինֈ  

Ըստ Գյումրի քաղաքի գլխավոր հատակագծի՝ փողոցներն ունեն 

փոխուղղահայաց կանոնավորված տեսք՝ կանոնավորված ուղղանկյուն 

թաղամասերովֈ Բայց ներկայիս դրությամբ նախատեսված  

կանոնավորված զարգացում չկա, հիմնական կանոնավորված 

զարգացումը որոշ չափով նկատվում է միայն քաղաքի կենտրոնական 

հատվածներում, իսկ հատկապես ծայրամասային հատվածներում 

զարգացումը անկանոն է ընթացել և շարունակում է ընթանալֈ Մեր 

դիտարկումների արդյունքում պարզվեց, որ թույլ են տրված այնպիսի 

լանդշաֆտային դիզայնի խախտումներ, ինչպիսիք են շենքերի գլխավոր, 

հիմնական պատերի քանդումը և վերափոխումը, կամ բնակելի շենքի 

բնակարանի մուտքի փակումը և դրա տեղափոխումըֈ 

Գյումրիի 18-19-րդ դարի ճարտարապետական ժառանգության մի 

մասը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում, անհետևողականության 

պատճառով փլուզվել, ոչնչացել է, մի մասն էլ գտնվում է վթարային 

վիճակում կամ վերածվել է այլ շինությունների, որոնք շահագործվում են 

ոչ նպատակային, արդյունքում՝ որոշ շինություններ կորցրել են իրենց 

գեղագիտական, մշակութային արժեքըֈ  

Ընդհանուր առմամբ Գյումրի քաղաքի ներկայիս վատթար վիճակի 

պատճառներից մեկը 1988թ. աղետալի երկրաշարժն էր, քանի որ 

երկրաշարժից հետո հանպատրաստից սկսվեց չկանոնակարգված 

շինարարությունֈ 

Քաղաքի կառուցման վրա նշանակալի չափով ազդել է նաև 

ռուսական քաղաքաշինության առաջավոր մշակույթը, որի շնորհիվ 

նախկինում տարերայնորեն կառուցապատված Գյումրին վերափոխվել է 

ուղիղ փողոցների [3], [8], [9], [10]ֈ  

Քաղաքաշինության զարգացման արդի փուլում լանդշաֆտային 

դիզայնի համար շատ կարևոր ենք համարում կանաչապատ 

տարածքների հարցըֈ Գյումրի քաղաքի գլխավոր հատակագծում հստակ 

տրված են կանաչապատ տարածքները, որտեղ 1988թ. երկրաշարժի 

հետևանքով առանց որևէ թույլտվության կառուցվել են բնակելի 
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շինություններ՝ քաղաքին զրկելով մեծ կանաչապատ տարածքներիցֈ 

Չնայած սկզբնական շրջանում նշվել էր, որ դա ժամանակավոր բնույթ է 

կրելու, սակայն ժամանակի ընթացքում այդ կանաչապատ տարածքները 

վերածվեցին մշտական բնակելի վայրերի, անգամ ապօրինի զբաղեցրած 

տարածքները համայնքի ղեկավարության կողմից թույլատրվեցին 

սեփականաշնորհել՝ խախտելով քաղաքային տարածքի լանդշաֆտային 

դիզայնըֈ  

Այսօր քաղաքի համայնքապետարանի պատկան մարմինները 

սկսել են գլխավոր հատակագծով նախատեսված կանաչապատ 

տարածքների վերականգման աշխատանքները: Այն շատ բարդ 

աշխատանք է իրենից ներկայացնում, քանի որ այս գործըթացը բերում է 

անհատների հետ բախման, որի հետևանքով դեռևս այս խնդրի լուծումը 

չի իրականացվումֈ  

Բացի վերը նշված կանաչապատ տարածքների ապօրինի 

զբաղեցրած խնդրից՝ հարկ է նշել նաև քաղաքի մյուս կանաչապատ 

տարածքների ոչ ռացիոնալ օգտագործման խնդիրը, որ ևս շատ կարևոր 

է ժամանակակից քաղաքային տարածքների լանդշաֆտային դիզայնի 

ոլորտումֈ Պարզվում է, որ քաղաքում կանաչ տարածքների տարրերը 

օգտագործվում են ոչ ռացիոնալ ու ոչ տեղին, որոշ խաղահրապարակներ 

կառուցվում են ոչ նպատակահարմար վայրում և ոչ հարմարավետ 

տարբերակովֈ Հիմնական ուշադրությունը կանաչ տարածքների 

նկատմամբ նկատվում է միայն քաղաքի կենտրոնական  այգում և 

քաղաքի պատմական միջուկի տարածքումֈ Այս կանաչ տարածքներում, 

բացի վերը նշված խնդիրներից, առկա է նաև ջրարբիացման խնդիրըֈ 

Ոռոգման բացակայության պատճառով չկա բազմապիսի բուսակա-

նություն, միայն անկանոն ձևով տնկված ոչ դեկորատիվ ծառեր ենֈ  

Քաղաքի կենտրոնական հրապարակում ընդհանրապես 

բացակայում է կանաչ տարածքը. այն շրջապատված է մի շարք կարևոր 

պատմական շինություններով, որոնց ընդհանուր արտաքին 

լանդշաֆտային ճարտարապետական տեսքը նման է, բայց վերջին 

ժամանակաշրջանում կառուցվել են մի շարք շինություններ, որոնք 

իրենցից ոչ մի պատմական արժեք չեն ներկայացնում, տեղի 

ճարտարապետական տեսքին համահունչ չեն կառուցվել և տարածքը 

զրկել են գեղագիտական գրավչությունիցֈ  

Ուսումնասիրությունների արդյունքում նկատվել են քաղաքային 

տարածքային լանդշաֆտային դիզայնի այսպիսի խախտումների 

բազմաթիվ օրինակներ, ու այսպիսի խնդրների լուծման համար դեռևս 
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չկան համակարգված աշխատանքներ, որը հիմնականում կապված է 

անտարբերության, ոչ ճիշտ գործունեության, ժամանակին կանխարգելիչ 

աշխատանքներ չիրականացնելու հետևանքովֈ  

Գյումրի քաղաքում լանդշաֆտային դիզայնի կարևոր 

հիմնախնդրներից է համարվում նաև աղբի վերամշակման և հավաքման 

գործընթացը, դեռևս քաղաքի որոշ տեղամասերում աղբարկղերը 

տեղադրված են հետիոտանցման համար նախատեսված մայթեզրերին՝ 

առանց որևէ կահավորման, որը քաղաքի ընդհանուր լանդշաֆտային 

դիզայնի տեսքի խախտում էֈ Նաև այս խնդրի հետ է առնչվում 

փողոցային առևտրի աճը, որի պատճառով քաղաքի գեղագիտական 

դիզայնի խախտում է տեղի ունենումֈ  

Վերջին ժամանակաշրջանում Գյումրի քաղաքում, ինչպես նաև ՀՀ 

այլ քաղաքներում, նկատվում է սթրիտարտ՝ ժամանակակից վառ 

արտահայտված ուրբանիստական բնույթի կերպարվեստի կիրառումը, 

որը իրենից ներկայացնում է բնակելի շենքերի և այլ շինությունների 

ներկումը տարբեր գրաֆիկական էսքիզներովֈ  

Գյումրի քաղաքում սթրիտարտ նկարչություն իրականացնող 

անձինք նշում են, որ չեն համագործակցում համայնքի ղեկավարության 

կամ այլ կառույցների հետ որևէ աշխատանք կատարելուց առաջֈ 

Պարզվում է նաև, որ նրանք հազվադեպ են հաշվի առնում տեղի 

բնապատկերին համահունչ գրաֆիկական էսքիզներ անելըֈ Այսօր 

քաղաքում առկա են այնպիսի սթրիտարտ աշխատանքներ, որոնք 

կատարվել են առանց հաշվի առնելու տվյալ շինության պատմական 

արժեք լինելը՝ դրանով իսկ վնասելով մշակութային արժեք ունեցող 

կառույցներըֈ 

Մեր հետազոտություններում փորձել ենք նաև համեմատություն-

ներ անցկացնել Գյումրի քաղաքի և այլ երկրների այն քաղաքների 

լանդշաֆտային դիզայնի միջև, որտեղ քաղաքի սկզբնական զարգացումը 

տեղի է ունեցել Գյումրի քաղաքի նման, և նաև վերջին 

ժամանակաշրջանում կիրառվել և ներդրվել է լանդշաֆտային դիզայնըֈ  

Շատ նմանություններ կան ռուսական ճարտարապետական 

լանդշաֆտային դիզայնի հետ [3]ֈ Այդ նկատառումով՝ Գյումրի քաղաքը 

համեմատեցինք Ռուսաստանի Մոսկվա և Սանկտ Պետերբուրգ 

քաղաքների լանդշաֆտային դիզայնի հետ, և, ինչպես Գյումրի քաղաքի 

զարգացման դեպքում է եղել անկանոն քաղաքաշինությունը մինչ 

ռուսական կլասիցիզմի ժամանակաշրջանը, այնպես էլ Մոսկվայի և 

Սանկտ Պետերբուրգի դեպքում է եղել [11], [12]ֈ  
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Սակայն ներկայումս Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի 

քաղաքային լանդշաֆտային դիզայնը արագ զարգացում է ապրում, 

քաղաքի լանդշաֆտային դիզայնի տարրերը օգտագործվում են 

ռացիոնալ, ավելի նպատակային [13]ֈ Ի տարբերություն Գյումրի 

քաղաքի՝ այստեղ շեշտը դրվել է կյանքի որակի և բնակելի տարածքի 

գեղագիտության առավելությանը, առանձնահատուկ ուշադրություն է 

դարձվել բակերի դասավորությանը, նորաձևությանը, և այս ամենին եկել 

են  լանդշաֆտային դիզայնի տարրերի ավելի ռացիոնալ օգտագործման 

շնորհիվ: 

Գյումրի քաղաքում ժամանակակից ճարտարապետության ոճով 

կառուցված շինությունները չեն համադրվում քաղաքի պատմական 

շինությունների ոճին, և տեղ-տեղ ստեղծվում է անհամահունչ 

լանդշաֆտային դիզայն, որը չի նպաստում քաղաքի զարգացմանըֈ 

Կատարված հետազոտությունների հիման վրա կարելի է 

եզրակացնել. 

1. Հայաստանում դեռևս չկան ժամանակակից լանդշաֆտային 

դիզայնի մոտեցման համակարգված միջոցառումներֈ Խախտում-

ների ուղղման դեպքում էլ անհատների կողմից բախվում են 

խոչընդոտներիֈ 

2. Գյումրի քաղաքում լանդշաֆտային դիզայնի ժամանակակից 

մոտեցումների արդյունավետ միջոցների կիրառում, նոր մեթոդ-

ների ներդրում դեռևս չի նկատվումֈ Քաղաքի զարգացման աճն 

ունի  ապակենտրոն կարգավիճակֈ 

3. Գյումրի քաղաքում անհատական շահերի և հանրային 

պահանջների միջև տեղի ունեցող անողոք պայքարում սոցիալա-

կան պահանջները զիջում են ֆինանսական կազմակերպություն-

ներին, քաղաքային դրվածքինֈ  

4. Գյումրի քաղաքում լանդշաֆտային դիզայնի տարրերը 

օգտագործվում են ոչ ռացիանալ ձևով, չեն գործում ընդհանուր 

համակարգված, նախագծված ծրագրերֈ Քաղաքի գլխավոր 

հատակագիծը չի համապատասխանում ներկայիս քաղաքի 

կառուցվածքինֈ 
 

ПРОБЛЕМЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА ГОРОДСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА  ГЮМРИ 

Аветисян Г. Р., Арутюнян О. А. 

В данной работе показано значение ландшафтного дизайна в 

современном городостроительстве на примере города Гюмри. По 
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исследованиям ландшафтного дизайна сделаны выводы и предложения. 

Проведены сравнения в ландшафтном дизайне Гюмри и других городов, 

выявлены актуальные проблемы и причины их возникновения. 

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, инженерный ландшафт, 

архитектура, озелененные места, стрит-арт, архитектурный план, 

классицизм, рациональность, модернизм.  

 

LANDSCAPE DESIGN PROBLEMS OF THE CITY AREAS BY THE 

EXAMPLE OF GYUMRI 

Avetisyan G. R., Harutyunyan H. H. 

 

The paper highlights the importance of landscape design in modern city-

building by the example of Gyumri. Conclusions and suggestions are made 

based on the research of landscape design. Comparisons are done in the 

landscape design of Gyumri and other cities, the current problems and the 

reasons of their occurance are found out. 

Keywords: landscape design, engineering landscape, architecture, 

verdurous places, street art, floor plan, classicizm, rational, modernizm.  
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Տեխնածին գեոմորֆոլոգիական գործընթացները մարդածին 

գործընթացների հատուկ տեսակներ են, որոնք պայմանավորված են 

ընդերքի և երկրի մակերևույթի վրա մարդու տարաբնույթ 

գործունեության ներգործությամբ: Դրանք անխուսափելի են օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի շահագործման, ջրատեխնիկական 

միջոցների, բնակավայրերի ու ճանապարհների շինարարության, 

ոռոգելի հողագործության, արոտային անասնապահության և այլնի 

ընթացքում: Այս ամենի հետևանքով սկզբնական ռելիեֆը ենթարկվում է 

էական փոփոխությունների: Դրանք քանակական տեսակետից 

համեմատելի են բնական գեոմորֆոլոգիական գործընթացների հետ, 

բայց դրանց հաջորդում են անկանխատեսելի հետևանքներ առաջացնող 

երկրորդային տեխնածին գեոմորֆոլոգիական գործընթացները: 

Բանալի բառեր. ռելիեֆ, տեխնածին ծանրաբեռնվածություն, ԱՏՀ 

տեխնոլոգիաներ, գեոմորֆոլոգիական գործընթացներ: 

 

Նախաբան: Կոտայքի մարզի բնատարածքը ՀՀ ամենախոցելի 

տարածաշրջաններից է: Անկանոն բնօգտագործումն այստեղ 

առաջացրել է էկոլոգիական լարվածություն, որի արդյունքում խախտվել 

է մարզի բնալանդշաֆտային միջավայրի ֆունկցիոնալ-էկոլոգիական 

հավասարակշռված վիճակը: Այստեղ տեխնածին ներգործության 

ենթարկվել են բնալանդշաֆտային միջավայրի բոլոր տարրերը, և 

մասնավորապես էական փոփոխություններ է կրել մակերևույթի 

տարաբնույթ ձևերի համալիրը: Աշխատանքը գրելիս օգտագործվել են 

գեոմորֆոլոգիական կառուցվածքին ու պրոցեսներին, ինչպես նաև  

էկոլոգիային ու գեոինֆորմատիկային վերաբերող գրականություն, որի 

հիման վրա կատարվել են եզրահանգումներ:  

    2 0 2 2  № 1 
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Աշխատանքի նպատակն է կազմել Կոտայքի մարզի տեխնածին 

ծանրաբեռնվածության գնահատման քարտեզը: Այն արդյունավետ 

բնօգտագործման ու բնապահպանության խնդիր է հետապնդում, իսկ 

արդիականությունը պայմանավորված է մարդ - բնություն հուսալի 

փոխհարաբերության կայունացմամբ, որի շնորհիվ բնատարածքում 

կկարգավորվի տեխնածին ներգործության ազդեցությունը, կբարելավվի 

էկոլոգիական հավասարակշռության խախտման լուրջ սպառնալիքի 

տակ գտնվող տարածքների օգտագործումը՝ գիտականորեն 

հիմնավորված արդյունավետ    եղանակներով:  

Տարածքի օգտագործման ցանկացած ձև ուղեկցվում է միջավայրի 

բնական տարրերի փոփոխության հանգեցնող միջոցների խիստ 

որոշակի համալիրի կիրառմամբ: Այս առումով տեխնածին գործոններն 

ու գործընթացները կարելի է որակել որպես լանդշաֆտի ուրույն 

բաղադրիչ, որը, սակայն, սկզբունքորեն տարբերվում է մյուսներից. մի 

դեպքում մարդն իր գործունեության բնույթն ու ուղղվածությունը 

հարմարեցնում է բնական միջավայրի առանձնահատկություններին, 

մյուս կողմից՝ արմատապես վերափոխում այն: Մարդու տնտեսա-

արտադրական գործունեության ներգործությամբ բնական միջավայրի  

տարրերի փոփոխությունների արդյունքում ձևավորվում  են  տեխնածին 

համալիրներ [2]:  

Ընդ որում՝ տեխնածին ներգործությունը, կապված մակերևույթի 

տնտեսական օգտագործման տարբեր բնագավառների հետ, ազդում է ոչ 

միայն մակերևույթի ձևերի, այլև ռելիեֆ առաջացնող արտածին 

պրոցեսների ողջ համալիրի վրա:  

Տնտեսության տարբեր բնագավառների հետ կապված փոփոխութ-

յունները կա՛մ արագացնում են արտածին գործընթացների ընթացքը, 

կա՛մ արգելակում ու դանդաղեցնում դրանց զարգացումը [1, 6]: 

Կոտայքի մարզում մեծ մակերեսներ են զբաղեցնում 

լեռնաարդյունաբերական համալիրները: Հանքավայրերի բաց 

շահագործումը, լքված քարհանքերի երկարատև գոյությունը 

առաջացնում են մի շարք գեոմորֆոլոգիական գործընթացներ՝ 

խանդակներ, հեղեղատներ, սողանքներ, փլվածքներ, սուֆոզիոն 

երևույթներ, որոնք փոփոխում են ռելիեֆը: Հանքավայրերի շրջանում 

առաջացել են տերիկոնների խոշոր զանգվածներ, որոնք 

հողահանդակների աղտոտման և տարածքների կրճատման պատճառ 

են դառնում [4]: Ներկայումս գնալով աճում է էկոլոգիական գործոնի 

դերը, որը երբեմն խթանում, իսկ երբեմն էլ սահմանափակում է մարդու 
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գործունեությունը, որովհետև անդրադառնում է շրջակա միջավայրի և 

ցուցանիշների վրա՝ կախված գործունեության տեսակից և ներդրում-

ների կառուցվածքից: Հանքավայրերի շրջակայքում քաղաքային 

բնակավայրերի և արդյունաբերական կենտրոնների մերձակա 

բնատեղամասերի հողերի մեծ զանգվածներ աղտոտված են արդյու-

նաբերական ու կենցաղային թափոններով: Մասնավորապես սրվել է 

Հրազդան, Չարենցավան, Աբովյան և այլ քաղաքների օդային ավազանի 

ու դրանց շրջակա լանդշաֆտների բնաէկոլոգիական վիճակը [1, 3]:    

Ռելիեֆի ձևերի տարաբնույթ փոփոխությունները պայմանավոր-

ված են նաև ջրագրական տեխնածին կառույցներով: Մարզում բնական 

հողատեսքերի յուրացման աշխատանքներն առավել ակտիվացան 

Սևան-Հրազդան կասկադի, մի շարք ոռոգելի ջրանցքների, 

ջրամբարների՝ Հրազդանի /Աղբյուրակի/, Մարմարիկի կառուցումից 

հետո: Այդ ջրանցքների շնորհիվ մարզի հարթավայրի հիմնական մասը 

այսօր վերածվել է ոռոգովի ագրոլանդշաֆտների՝ հատկացված 

պտղաբուծության ու բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճեցման 

տակ [3]:  

  Տարաբնակեցման ցանցի ընդարձակման նպատակով մարզում 

նկատվում է ռելիեֆի ձևաքանդակային տարրերի վրա տեխնածին 

ներգործության աճ: Դրա հետ է կապված լանջային բազմաբնույթ 

երևույթների՝ սողանքների, փլուզումների և այլ տեխնածին 

գործընթացների ակտիվացումը,  ինչը բերում  է ռելիեֆի տարաբնույթ 

փոփոխություններ: Պետք է մշակել ինժեներա-գեոմորֆոլոգիական 

համապատասխան միջոցառումներ՝ բնատարածքի լարված իրավիճակը 

մեղմելու և տարաբնակեցման ու քաղաքաշինության նորմերը 

մակերևույթի առանձնահատկություններին հարմարեցնելու 

ուղղությամբ [6]:  

Ռելիեֆի վրա տեխնածին ծանրաբեռնվածության չափը որոշելու 

նպատակով ArcGIS ծրագրային միջավայր է մուտքագրվել և թվայնացվել 

այնպիսի գործոնների տվյալներ, որոնց ազդեցությունը ռելիեֆի վրա 

կրում է անմիջական բնույթ՝ գյուղատնտեսական հողահանդակները, 

համայնքների կառուցապատ տարածքները, ճանապարհները, 

երկաթգծերը, ջրանցքները, շահագործվող հանքավայրերը: Դրանց 

ազդեցության չափը ռելիեֆի վրա գնահատվում են իրականում տարբեր 

չափի միավորներով, դրա համար էլ որոշակի գործողություններ 

կատարելով՝ ապահովվել է համեմատելիությունը: Կիրառվել է 

գնահատման եռաստիճան համակարգ՝ բարձր, միջին և ցածր [5]: 
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Խտության երրորդ գոտում ռելիեֆի վրա տեխնածին  գործոնի դերը 

գրեթե բացակայում է: Գործոնների բացարձակ արժեքները վերածվել են 

բալային միավորների՝ գծային մասշտաբավորման մեթոդով: Կշռային 

գործակիցների ընտրությունը կատարվել է փորձագիտական   

գնահատման միջոցով, որոնց գումարը չի գերազանցում մեկ միավորը: 

Արդյունքում ռելիեֆի վրա մարդածին ծանրաբեռնվածության չափը 

որոշող հիմնական բնութագրիչները արտահայտել ենք հետևյալ 

բանաձևով. 

Mint = K1*(F1)+ K2*(F2)+ K3*(F3)+.... +Kn*(Fn), 

որտեղ Mint–տեխնածին ծանրաբեռնվածության հիմնական 

բնութագրիչների ինտեգրալ գնահատականն է, F1...Fn-դիտարկվող 

գործոններն են բալերով, n-ը՝ գործոնների թիվը, K1...Kn-

համապատասխան կշռային գործակիցները: 

Տվյալների համադրումը կատարվել է ավտոմատ ռեժիմում ArcGIS 

ծրագրային միջավայրում առկա Model Builder ծրագրային լրացմամբ՝ 

օգտագործելով Weighted Overlay ֆունկցիան: Առաջին հերթին 

կատարվել է առկա բոլոր տվյալների ֆորմատային նույնացում, 

վեկտորային ֆորմատից անցում ռաստրային ֆորմատի, որից հետո էլ 

ատրիբուտային տվյալների վերադասակարգում (reclassification) [5]:   

Ինչպես նշվեց, ընտրվել է ռելիեֆի վրա տեխնածին 

ծանրաբեռնվածության գնահատման ինտեգրման հարաբերական 
ցուցանիշի որոշման մեթոդը: Ըստ այդ մեթոդի՝ գնահատման համար 

ընտրված գործոնները ստանում են համապատասխան 

փորձագիտական արժեքներ, որոնք ստացվել են վերը նշված բանաձևից, 

համաձայն որի՝ վերջիններս բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ գյուղատնտե-

սական հողահանդակները՝ 31%, համայքների կառուցապատ տարածք-

ները՝ 19%, ճանապարհները՝ 17%, երկաթգծերը՝ 8%, ջրանցքները՝ 7%, 

շահագործվող հանքավայրերը՝ 6%, խողովակաշարեր՝ 12%: 

Ընտրելով փորձագիտական գնահատման համակարգը ավտոմատ 

ռեժիմում՝ վերոհիշյալ գործոնների համադրումը տվեց հետևյալ 

պատկերը (նկ. 1): Գնահատման արդյունքում ստացվեց, որ մարզի 

տարածքում ամենամեծ տարածքը զբաղեցնում են տեխնածին թույլ 

ծարաբեռնվածություն ունեցող տարածքները, ընդհանուր տարածքի   

53%-ը: Տեխնածին միջին ծանրաբեռնվածություն ունեցող տարածքները 

հիմնականում տարածվում են Հրազդան գետի ողջ հոսանքով և 

զբաղեցնում տարածքի 39%-ը: Իսկ տեխնածին բարձր ծանրաբեռնվա-
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ծություն ունեցող տարածքները հիմնականում ընկած են Հրազդան գետի 

ստորին հոսանքում և կազմում են տարածքի 8%-ը: 

 
Նկ. 1. Կոտայքի մարզի մարդածին ծանրաբեռնվածության գնահատման 

քարտեզ: 

 

Եզրակացություն: Կոտայքի մարզի ռելիեֆի վրա առավել էական 

փոփոխությունները պայմանավորված են լեռնահանքային 

արդյունաբերությամբ, քաղաքաշինությամբ, ճանապարհաշինությամբ, 

որոնք փոխել են ռելիեֆի ձևաբանական բնութագրիչները,լիթոգեն 

հիմնքն ու հարաբերական կայունության մակարդակները՝ 

ակտիվացնելով արտածին գործոնների ինտենսիվությունը:  

ԱՏՀ տեխնոլոգիաների միջոցով կարելի է լեռնային 

գեոհամակարգերի տարածքների հորիզոնական և վերընթաց տրոհում 

կատարել՝ վտանգավոր երևույթների և գործընթացների դեմ պայքարի 

միջոցառումները մշակելու համար: 

ԱՏՀ տեխնոլոգիաների միջոցով առանձնացվում են այն 

ցուցանիշները, որոնք բնորոշում են երևույթի որակական և քանակական 

փոփոխությունները, որոշում վերափոխման արագությունը, աճման 

մասշտաբներն ու տևողությունը: 

ԱՏՀ հուսալի երաշխիք են շրջակա միջավայրի տեխնածին 

ազդեցության գնահատման համար: 
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ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ КОТАЙКСКОЙ ОБЛАСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ 

Нагапетян А. А. 

 

Техногенные геоморфологические процессы - это особые виды 

антропогенных процессов, которые обусловлены влиянием различных 

видов деятельности человека на земную поверхность. Техногенные 

геоморфологические процессы неизбежны при эксплуатации месторож-

дений полезных ископаемых, строительстве объектов водоснабжения, при 

орошаемом земледелии, пастбищном животноводстве, строительстве 

населенных пунктов, дорог и т. д. В результате всего этого 

первоначальный рельеф значительно меняется. Такие изменения 

количественно сопоставимы с естественными геоморфологическими 

процессами, но за ними следуют вторичные антропогенные геоморфоло-

гические процессы, вызывающие непредсказуемые последствия. 

Ключевые слова: техногенная нагрузка, ГИС технологии, 

геоморфологические процессы, рельеф. 

 

THE ASSESSMENT OF TECHNOGENIC DOAD IN KOTAYK REGION WITH 

THE USE OF GIS TECHNOLOGIES 

Nahapetyan A. A. 

 

Men-made geomorphological processes are special types of 

anthropogenic processes, which are conditioned by the influence of various 

human activities on earth’s surface. Man-made geomorphological processes are 

inevitable during the development of mineral deposits, construction of water 

supply facilities, irrigated agriculture, pasture cattle breeding, construction of 

settlements and roads, etc. As a result of all this, the initial relief undergoes 

significant changes. Those are quantitatively comparable to natural 

geomorphological processes, but are followed by secondary man-made 

geomorphological processes that can cause unpredictable consequences.  

Keywords: man-mad workload, GIS technologies, geomorphological 

processes, relief. 
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Հայաստանի Հանրապետությունում էներգետիկ և ջրային 

ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնահարցերը 

շարունակում են մնալ առաջնայինֈ Դրանց թվին են պատկանում նաև 

ջրատեխնիկական կառույցների՝ պատվարների, ՋրԷԿ-ների, թունելների 

շինարարությունըֈ Սույն աշխատանքում ներկայացված է ՀՀ-ում 

ՓՋրԷԿ-ների շահագործման հետևանքով առաջացած բնապահպա-

նական խնդիրները, և ներկայացված են լուծման ուղինրֈ 

Բանալի բառեր. ջրային ռեսուրս, գետ, էներգետիկա, գետի 

էկոլոգիա, ՋրԷԿ, ՓՋրԷԿ, բնապահպանական խնդիրներ, 

կենսաբազմազանություն, շրջակա միջավայր, անապատացումֈ 

 

Նախաբանֈ Հայաստանի Հանրապետությունում սակավ են 

էներգետիկ ռեսուրսները, սակայն էլեկտրաէներգիայի ստացման  

աղբյուրներից են համարվում ջրային էներգապաշարները: ՋրԷԿ-ների 

կառուցումը, և շահագործումը ՀՀ-ում ունի լայն տարածում և լեռնային 

բարդ ռելիեֆի պայմաններում նման ջրատեխնիկական կառույցների 

շինարարությունը պահանջում է բնատարածքային համալիրների 

մանրակրկիտ և բազմակողմանի ուսումնասիրություն՝ նախագծվող 

կառույցների  վերաբերյալ գիտականորեն հիմնավորված տվյալներ 

ստանալու համարֈ Աշխատանքի արդիականությունը ՀՀ շրջակա 

միջավայրի կենսաբազմազանության վրա փոքր ՋրԷԿ-ների 

առաջացրած բնապահպանական խնդիրների բացահայտումն է: 

Աշխատանքի նպատակն է՝ ՀՀ փոքր ՋրԷԿ-ների շրջակա միջավայրի 

վրա ունեցած ազդեցության բացահայտումը, հնարավոր հետևանքների 

վեր հանումը, լուծման ուղիների առաջարկումը:  
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Հայաստանի Հանրապետությունում ներկա դրությամբ 

վերականգնվող էներգետիկ պաշարներից ամենաշատն օգտագործվում 

են ջրային պաշարները: Ամբողջ ջրային ներուժը ապահովում են Սևան-

Հրազդան ու Որոտան խոշոր ջրաէլեկտրակայանների կասկադները՝ 

օգտագործելով նաև փոքր Ջրէկ-ների ներուժը: Սակայն վերջիններիս 

շահագործումը հղի է մի շարք բնապահպանական խնդիրներով [2]: 

Փոքր ՋրԷԿ-ները ունեն մի շարք առավելություններ՝ զբաղեցրած 

փոքր տարածք, պատվարի բացակայություն, ընդհանուր համակարգի 

ծանրաբեռնվածության բաշխում, ենթակառուցվածքների պահպանման 

ցածր արժեք: Թեև ջրաէներգետիկան համարվում է էկոլոգիապես 

մաքուր արտադրություն, այնուամենայնիվ վերջին տարիներին ակտիվ 

ջրօգտագործման, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության հետևանքով 

գետային հոսքի նվազման պատճառով փոքր ջրաէլեկտրակայանների 

շահագործումը բացասական ազդեցություն է ունենում էկոհամա-

կարգերի վրա: Բացասական ազդեցությունների ռիսկային գոտում են 

գյուղատնտեսությունը, քաղաքաշինությունը, պատմամշակութային 

կառույցները, ջրային օբյեկտների էկոլոգիան, որոնք կարող են 

հանգեցնել գրունտային ջրերի հավասարակշռության խախտման՝ 

դրանից հետևող բարդություններով [1]: 

Ուսումնասիրելով ՀՀ-ում ՓՋրԷԿ-ների աշխատանքը՝ պարզ է 

դառնում, որ դրանց կառուցումը խախտում են գետերի ջրային և 

ջերմային ռեժիմները, խոչընդոտում ձկների բազմացումը: Տեղին է ասել, 

որ փոքր ջրաէլեկտրակայանների շահագործումը խնդիրներ է 

առաջացնում այն գետերի էկոլոգիական հավասարակշռության համար, 

որոնց վրա դրանք կառուցվում են: Միայն այն, որ գետի ջուրն անցնում է 

խողովակով, այնուհետև Ջրէկ-ի տուրբինով և ապա նորից 

վերադառնում գետ, արդեն լուրջ սպառնալիք է գետի հոսանքի 

բնականոն ռեժիմի համար: Սկսվում է գետերի ծանծաղացումը,  ափերի 

վերածումը աղբանոցի, ափամերձ անտառապատ գոտիների 

անվերահսկելի ծառահատումը [1]: Նախքան նման նախագծի 

իրականացումը անհրաժեշտ է քարտեզագրել տարածքը, ինչպես նաև 

էկոլոգիական փորձաքննություն անցկացնել: 

Ուսումնասիրություններից պարզ է դարձել, որ գլխավորապես 

ռիսկային խմբում են սակավաջուր գետերըֈ Վերջիններիս  վրա փոքր 

ՋրԷԿ-ների զանգվածային  կառուցումը կարող է հանգեցնել 

անապատացման: Իսկ բնական էկոհամակարգերի՝ կենսաբազմա-

https://www.ecolur.org/hy/news/sos/70/
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զանության համակեցությունների վերականգնումը 100%-ով ապահովել 

գործնականում հնարավոր չէ [3]: 

ՓՋՐԷԿ-ների նախագծերը կազմելիս չի ուսումնասիրվում 

տեղանքի կենսաբազմազանությունըֈ Գետերում բավականաչափ ջուր 

չլինելու պատճառով խախտվում է ձկների գաղթը, որոնք բարձրանում 

են գետաբերան՝ ձվադրման նպատակով: ՓՋՐԷԿ-ների կառուցման 

ընթացքում տուժում է տարածքի կենսաբազմազանությունըֈ 

Վտանգվում են Կարմիր գրքում գրանցված բուսական և կենդանական 

տեսակներըֈ Շահագործման ընթացքում էկոլոգիական ջրային թողքի 

անբավարարության պայմաններում վերանում են մի շարք արժեքավոր 

ձկնատեսակներ [3]: 

ՀՀ կառավարության 30.06.2011թ. 927-Ն որոշմամբ Հայաստանում 

ՓՋՐԷԿ-ների համար թույլատրվում է գետից դերիվացիոն խողովակների 

մեջ վերցնել 90%-ից ավելի ջուր [4]: Սակայն էկոլոգիական 

ստանդարտների համաձայն` գետից 20%-ից ավելի ջրառը բերում է 

գետի ճգնաժամային վիճակի, իսկ 40%-ից ավելին՝ աղետալի վիճակի: 

Սրանից ելնելով` մենք կարող ենք որոշել գետի վիճակը` հաշվելով, թե 

գետի երկարության որ տոկոսն է վերցված ՓՋՐԷԿ-ի խողովակների մեջ:  

Օգտագործելով «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի «Էկոլոգիական 

ռիսկերի վերլուծության ինտերակտիվ մոդել»-ով կատարված  

ուսումնասիրությունը՝ բացահայտել ենք  ՀՀ  47 գետերի վրա կառուցված 

100 ՓՋրԷԿ-ների ազդեցությունը: Արդյունքում պարզվեց, որ          

ՓՋրԷԿ-ների շահագործման հետևանքով 28 գետերի ծանրա-

բեռնվածությունը նորմայի սահմանում է, 16-ը՝ ճգնաժամային, 3-ը՝ 

աղետալի [5]: Մոդելի միջոցով պարզ դարձավ նաև, որ ՀՀ ճգնաժամային 

վիճակում գտնվող գետերը թվով 15-ն են, աղետալի վիճակում 

գտնվողները՝ 3-ը, իսկ նորմայի սահմաններում՝ 4 -ը:   

  Ելնելով այս դասակարգումից՝ կազմել ենք ՀՀ գետերի 

էկոլոգիական վիճակը արտահայտող քարտեզ ( Տե՛ս քարտեզ 1):  

ՀՀ-ում Ջրէկ-ների առաջացրած էկոլոգիական խնդիրների մասին 

բնակչության իրազեկվածության աստիճանը պարզելու համար մեր 

կողմից առցանց անցկացվել է սոցիոլոգիական հարցում: Հարցմանը 

մասնակցել են ՀՀ բոլոր մարզերի 57 բնակիչներֈ 

Ընդհանրացնելով սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները՝ 

պետք է նշել, որ բնակչության այն մասը, որը բնակվում է այն 

մարզերում, որտեղ շահագործվում են ՋրԷԿ-ներ, նշում է, որ փոքր 

ՋրԷԿ-ները մեծ լարվածություն են առաջացնում համայնքներում՝ 

https://www.ecolur.org/hy/news/biodiversity/49/
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օգտագործելով ոռոգման և խմելու ջուրը, ինչի հետևանքով նվազում են 

գյուղմթերքների արտադրությունը և բնակիչների եկամուտները: Սրվում 

է համայնքի սանիտարական վիճակը,զգացվում է ՓՋրԷԿ-ի աղմուկի 

ազդեցություն, վատթարանում է կյանքի որակըֈ  

 
Քարտեզ 1. ՀՀ գետերի էկոլոգիական վիճակի քարտեզ: 

Հաշվի առնելով աշխատանքի ընթացքում կատարված 

հետազոտությունները և դրանց վերլուծությունները՝ ներկայացնում ենք 

մեր կողմից կազմված ռազմավարական ծրագիր՝ ուղղված ՀՀ ՋրԷԿ-ների 

արդյունավետ զարգացմանը: (Տե՛ս աղյուսակ 1): 
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Աղյուսակ 1: 

 ՀՀ ՋրԷԿ-ների արդյունավետ զարգացման ծրագիր 
  Քայլերի հաջորդականություն Ինչպես պետք է անել Ինչի համար է պետք անել 

1.Բոլոր շահագործվող         

ՓՋրԷԿ-երի և լիցենզավորման 

ներկայացված նախագծերի   

ուսումնասիրություն,դրանց 

սոցիալական և 

բնապահպանական 

հետևանքների վերլուծություն 

Ստեղծել բազմապրոֆիլ 

փորձագետների  թիմ, ովքեր 

կանեն համապատասխան 

ուսումնասիրություններ: 

ՓՋրԷԿ-ներ սոցիալական և 

բնապահպանական օգուտների 

և ազդեցությունների պաշաճ 

վերլուծություն կազմելու, 

ինչպես նաև բացասական 

ազդեցությունները 

նվազեցնելու և բնական 

ռեսուրսների ավելի 

արդյունավետ օգտագործելու 

նպատակով: 

2.Մշակել ոլորտին հատուկ 

ուղեցույցներ՝ ուղղված          

ՇՄԱԳ-ի ելակետային 

տվյալների ստեղծմանը 

Պահանջել շահագործողից 

տեղի բնակչության վերահսկո-

ղությամբ փաստաթղթավորել 

ջրաէլեկտրակայանի տարած-

քում առկա ձկնային պաշար-

ները, միգրացիայի ուղիները, 

ձվադրման վայրերը և փոխան-

ցել ԲՆ-ին՝ որպես բնապահպա-

նական ելակետային 

տվյալների մի մաս: 

Կխթանի բնակչության 

մշտական վերահսկողությունը 

շահագործված ՋրԷԿ-ի 

աշխատանքի նկատմամբ: 

3.Մշակել Հայաստանի գետերի 

և ձկան պաշարների 

ատլաս,որտեղ ցույց կտրվի 

ձկան պաշարները և 

ձվադրման վայրերը: 

Հաշվի առնելով տարբեր 

տեսակի ձկների միգրացիայի 

առանձնահատկությունները՝ 

կատարել քարտեզագրում:  

Կհեշտացնի վաղ փուլում 

շրջակա միջավայրի 

ազդեցության նախնական 

գնահատումը: 

Հնարավորություն կտա 

նվազագույնի հասցնել 

կանխատեսելի վնասները: 

4.Իրազեկել համայքների 

ՓՋրԷԿ-ների շահագործման 

նախագծերի և ծրագրերի 

մասին 

Մշակել և բնակչությանը 

հասանելի դարձնել ընդհանուր 

տեղեկատվական գրքույկ: 

Կազմակերպել սեմինարներ, 

կոնֆերանսներ: 

Բնակչության շրջանում 

մասնակցություն ՓՋրԷԿ-ների 

գործունեության մոնիթորինգի 

ընթացքին: 

5.Ապահովել հանրության 

մասնակցությունը 

էկոլոգիական թողքի 

մոնիթորինգին 

ՓՋրԷԿ-ի ջրառի կետում 

տեղադրել ջրաչափական 

ձողեր և տեղեկատվական 

պաստառներ՝ պահանջվող 

էկոլոգիական թողքերի, 

խախտումների համար: 

Գետերի ցամաքումից 

խուսափելու համար 

6.  Պահանջել շահագործողից 

ամենամսյա 

ինքնամոնիթորինգի 

արդյունքների հաշվետվություն 

Մշակել հատուկ ուղեցույցներ 

ինքնամոնիթորինգի 

անցկացման համար: 

Մշտապես համապատասխան 

կառույցները կունենան 

տեղեկատվություն ՋրԷԿ-ի 

աշխատանքի մասին, 

կառավարման և վերահսկման 

համար կլինեն օպտիմալ 

պայմաններ: 

7.Խթանել արդեն գոյություն 

ունեցող 

ենթակառուցվածքների վրա 

ՓՋրԷԿ-ի կառուցումը 

Արտոնյալ սակագնային 

պայմաններ ստեղծել այն  

նախագծերի համար,որոնք 

կայանը կառուցում են 

գոյություն ունեցող 

ենթակառուցվածքի վրա: 

Գոյություն ունեցող ենթակա-

ռուցվածքների (օրինակ՝ ոռոգ-

ման ջրանցքներ) վրա 

ջրաէլեկտրակայանի կառու-

ցումը, համեմատած գետի վրա 

կառուցման, ավելի քիչ բացա-

սական ազդեցություն ունի: 



91 

 

Եզրակացություններ: Փոքր Ջրէկ-ների գերշահագործումը 

հանգեցրել է շրջակա միջավայրում հսկայական փոփոխությունների: 

Արդյունքում՝ 

 Հայաստանում բացակայում են հարուստ էներգետիկ ռեսուրսները, 

և էլեկտրաէներգիայի ստացման  աղբյուրներից են համարվում 

ջրային էներգապաշարները: 

 Փոքր ՋրԷԿ-ների կառուցումը խախտում է գետերի ջրային և 

ջերմային ռեժիմները, խոչընդոտում ձկների բազմացումը:  

 Փոքր ՋրԷԿ-ների գերշահագործումից  գետերը ծանծաղանում են,  

ափերը վերածվում են աղբանոցի, սկսվում է ափամերձ 

անտառապատ գոտիների անվերահսկելի ծառահատում:  

 Նախքան ՋրԷԿ-ների նախագծի իրականացումը հարկավոր է 

կատարել մոնիթորինգ, քարտեզագրել տարածքը, իրականացնել 

փորձաքննություն և վերահսկողություն: 

 Գետերում բավականաչափ ջուր չլինելու պատճառով խախտվում է 

ձկների գաղթը, որոնք շարժվում են գետաբերան՝ ձվադրման: 

ՓՋրԷԿ-ների կառուցման ընթացքում տուժում է տեղի 

կենսաբազմազանությունըֈ 

 Վտանգվում են Կարմիր գրքում գրանցված բուսական և 

կենդանական տեսակներըֈ Շահագործման ընթացքում, երբ չի 

ապահովվում նորմալ էկոլոգիական ջրային թողք, վերանում են մի 

շարք արժեքավոր ձկնատեսակներֈ 

 

ВЛИЯНИЕ ГЭС РА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Сарибекян В. В., Даян С. Ц. 

 

В Республике Армения вопросы эффективного использования 

энергетических и водных ресурсов, строительства гидротехнических 

сооружений - плотин, гидроэлектростанций, тоннелей - продолжают 

оставаться приоритетными. В статье представлены экологические 

проблемы, вызванные эксплуатацией малых ГЭС в Республике Армения, 

и пути их решения.  

Ключевые слова: водные ресурсы, река, энергия, экология реки, 

гидроэлектростанции, малые гидроэлектростанции, экологические 

проблемы, биоразнообразие, окружающая среда, опустынивание. 
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IMPACT OF RA WATER PLANTS ON THE ENVIRONMENT 

Saribekyan V. V., Dayan S. Ts. 

 

 In the Republic of Armenia, the issues of efficient use of energy and 

water resources, construction of water technical structures - dams, 

hydroelectric power plants, tunnels - continue to be a priority. The paper 

presents the environmental problems caused by the operation of SHPPs in the 

Republic of Armenia and the ways to solve them. 

 Keywords: water resources, river, energy, river ecology, hydropower 

plants, small hydropower plants, environmental issues, biodiversity, 

environment, desertification. 
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ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ԵՂԱՆԱԿԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
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Դավթյան Պ. Գ., Դավթյան Տ. Պ., Վարդանյան Ա. Հ. 

 

Աշխատանքում եղանակային պայմանները բնորոշող բազմամյա 

տվյալների հիման վրա հաշվարկվել, վերլուծվել և գնահատվել է 

եղանակի փոփոխականության ինդեքսը: Վերջինս հնարավորություն է 

տալիս որոշելու տարածքի կոմֆորտայնությունը՝ օդերևութաբանական 

պայմաններից կախվածություն ունեցող հիվանդների համար  

նպաստավոր տարածքների ընտրության և ռեկրացիոն գոտիների 

առանձնացման համար: 

Բանալի բառեր. եղանակի փոփոխականության ինդեքս, 

հարմարավետություն,  օդերևութաբանական հիվանդություն, հանգիստ: 

 

Նախաբան: Մարդ-բնություն փոխհարաբերության համակարգում 

մարդը համարվում է ոչ միայն օբյեկտ, որը ազդում է բնության վրա՝ 

վերափոխելով այն, այլ նաև սյուբեկտ, որն իր վրա է կրում 

վերափոխված բնության նեգատիվ երևույթները: Հաճախ մարդու վրա 

բնության հակադարձ ազդեցությունը ունենում է բավականին լուրջ 

հետևանքներ՝ առաջին հերթին խաթարելով մարդու առողջությունը:                                            

Վերջին տասնամյակներում ձևավորվել է աշխարհագրական 

գիտությունների նոր դիսցիպլին՝ բժշկական աշխարհագրություն, որը 

համարվում է բնական միջավայրի էկոլոգիական պոտենցիալի 

համակարգային բնութագրման հիմնական  բաղկացուցիչը [3]:  Ներկա 

ժամանակաշրջանում մարդը համարվում է այն զորեղ ուժը, որը 

արմատապես փոխել է շրջակա միջավայրը և դրանով իսկ մեծ վնաս 

հասցրել իր առողջությանը, անգամ գոյատևմանը: Հայտնի է, որ մարդը 

համարվում է հիմնական արտադրող ուժը և առանց առողջության 

դադարում է որպես այսպիսին գոյություն ունենալուց: Իսկ առանց 

    2 0 2 2  № 1 
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առողջ հասարակության դադարում է նաև հասարակության կայուն 

զարգացումը: Հետևաբար հեշտ է նկատել, որ քննարկվող թեման, որը 

վերաբերում է  տարածքի կոմֆորտայնության որոշմանը, շատ կարևոր է 

և խիստ արդիական: Կոմֆորտայնությունը բազմաթիվ գործոնների 

ազդեցությամբ է ձևավորվում. սրանցից առաջնայինը կլիմայական 

գործոններն են, որոնք բազմաթիվ են և պահանջում են մանրակրկիտ 

հետազոտություն, որը թույլ կտա դրանք օգտագործել համակարգային 

ձևով և օբյեկտիվորեն գնահատել տարածքի կոմֆորտայնությունը: 

Խնդրի դրվածք: Աշխատանքում խնդիր է դրվել հաշվարկել և 

գնահատել Սյունիքի տարածաշրջանի եղանակի փոփոխության 

ինդեքսը, որը հնարավորություն կտա բնական միջավայրի 

կոմֆորտայնության, օդերևութաբանական պայմաններից կախում 

ունեցող  հիվանդների տեղաբաշխման և ռեկրեացիոն գոտիների 

առանձնացման համար: 

Հետազոտության մեթոդիկան:  Այս աշխատանքում հետազոտված է 

կլիմայական կարևոր ցուցանիշներից մեկը՝ եղանակային պայմանների 

փոփոխության ինդեքսը: Այն որոշելու համար վերլուծվել են ցուցանիշը 

բնութագրող բազմամյա տվյալներ: Դրանք մշակվել են, հաշվարկվել և 

գնահատվել:  

Եղանակի փոփոխության ինդեքսը հաշվարկելու համար մենք 

օգտագործել ենք Ռուսանովի (1973 թ.) առաջարկած բանաձևը, որը ունի 

հետևյալ տեսքը՝ 

, 
որտեղ Mk-ն կոնստրակտային ժամանակահատվածի թիվն է, N-ը՝ 

տարվա կամ ամսվա դիտարկված օրերի թիվը: Յուրաքանչյուր 

ժամանակահատվածի թվի հիմքում ընկած է 50-ից բարձր 

ջերմաստիճանի օրական հաջորդումների և պարզկա եղանակից խիստ 

ամպամած եղանակի անցման օրերի թիվը [2]: Եթե ջերմաստիճանի 

դեպքում այն պարզ տեսք ունի, ապա եղանակի պարզ օրերից 

ամպամած անդամների թիվը մեծ դժվարությունների առաջ կանգնեցրեց 

մեզ, քանի որ տվյալներում նշված է նաև ոչ ամպամած և ոչ պարզկա՝ 

միջանկյալ եղանակի թիվը: Այս դեպքում մենք ամպամած /8-10 բալ/ 

եղանակի թվից հանել ենք /0-2 բալ/ եղանակի թիվը: Հաշվարկի 

արդյունքում ստացված տվյալները արտահայտված են աղյուսակով: 

Այսպես, եթե ստացել ենք 50, նշանակում է տեղի է ունեցել եղանակային 

պայմանների օրումեջ փոփոխություն: Ուսումնասիրությունները 

կատարել ենք  ըստ լանդշաֆտային գոտիների: 
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Աղյուսակ 1: 

 Սյունիքի մարզի տարբեր լանդշաֆտային գոտիներում եղանակի 

փոփոխության ինդեքսներ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Կիսաանապա-

տային 
33.2 33 67 60 77 46 40 45 50 45 40 29 47 

Չոր տափաստա-

նային 
35 40 65 55 64 32 42 41 58 58 59 45 49 

Լեռնասևահո-

ղային 

տափաստաններ 

40 43 66 68 72 48 47 31.4 55 43 43 34 49 

Լեռնանատա-

ռային 
35 41 52 51 51 42 44 44 42 38 38 35 42 

Լեռնամարգա-

գետնային 
41 48 63 64 57 27 30 29 41 44 42 40 43 

Ձյունամերձ 30 35 37 46 55 55 50 49 50 45 38 31 43 

 35.6 40 58 57.3 62.6 42 43.6 39.8 39.8 48.5 45.5 43.3 35.6 

Արդյունքները և դրանց վերլուծությունը: Նախ նշենք, որ 

հետազոտությունը կատարվել է ըստ քննարկվող տարածքի 

լանդշաֆտային գոտիների ամսիների և տարվա կտրվածքով: Սա նախ 

քայլ է այլ տվյալների հետ մեկտեղ գնահատելու տարածքի 

կոմֆորտայնությունը, և առավել կարևոր է օդերևութաբանական 

պայմաններից կախում ունեցող հիվանդությունների համար 

նպաստավոր գոտիների առանձնացման գործում: Տվյալների 

վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տարեկան  կտրվածքով առավել 

նպաստավոր է լեռնասևահողային լանդշաֆտային  գոտին: Այստեղ 

եղանակի փոփոխության ինդեքսը ամենափոքրն է:  Պետք է նշել, որ եթե 

տարեկան տվյալները համեմատում ենք մեր նախկին աշխատանքի, 

տարածքի դիսկոմֆորտայնության գործակցի հետ, ապա դրանք 

համընկնում են [1]: Սա ցույց է տալիս, որ ընտրված մեթոդը և ստացված 

արդյունքները հավասարազոր են և ճիշտ: Ինչ վերաբերում է  ամսական 

տվյալներին, ապա նկատվում է,  որ  (տես աղյուսակ 1)  նշանակալի 

փոփոխության ինդեքսը փոքր է ձմռան և ամռան ամիսներին: Սակայն 

այս ցուցանիշը տարբեր լանդշաֆտային գոտիներում տարբեր է: 

Այսպես, եթե կիսաանապատային գոտում եղանակի կտրուկ 

փոփոխությունները սկսվում են 3-րդ ամսից և տևում մինչև 5-րդ ամիս, 

ապա լեռնամարգագետնային գոտում այն սկսվում է 4-րդ ամսից մինչև 

6-րդ ամիս՝ կախված վերընթաց գոտիականությունից: Այնուհանդերձ 

բոլոր լանդշաֆտային գոտիներում բարձր արժեքի ինդեքս նկատվում է 

գարնանը և աշնանը, որը կապված է ՀՀ ամբողջ տարածքում 

մթնոլորտային ճակատի առաջացման հետ: Ընդ որում՝ պետք է նշենք, որ 

ինդեքսը ամենաբարձր արժեքը ստանում է գարնանը, քան աշնանը՝ 
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պայմանավորված ճակատի ինտենսիվությունից, որը առավել աչքի է 

ընկնում գարնանը: Հիմք ընդունելով վերլուծությունը՝ կարող ենք 

առաջարկել օդերևութաբանական պայմաններից կախում ունեցող 

հիվանդներին ուղարկել ժամանակավոր միգրացիայի, պիկերի 

ժամանակահատվածում տեղափոխել այլ լանդշաֆտային գոտիներ, 

օրինակ՝ չոր տափաստաններում բնակվող հիվանդներին՝ 

լեռնատափաստանային կամ կիսաանապատային գոտի՝ դրանով 

նպաստելով նրանց առողջությանը: Վերլուծության արդյունքում կարող 

ենք նշել, որ ռեկրեացիոն  գոտիներ առավել հարմար է ձևավորել 

լեռնաանտառային և լեռնամարգագետնային գոտիներում: 

Եզրակացություն: Այսպիսով, վերլուծելով Սյունիքի մարզի 

եղանակային փոփոխության ինդեքսի տվյալները՝ կարող ենք անել 

հետևյալ եզրակացությունները. 

1. Օդերևութաբանական պայմաններից կախում ունեցող 

հիվանդների համար նպաստավոր տարածքներ կարող են 

համարվել լեռնաանտառային և լեռնամարգագետնային գոտիները: 

Սրանք միաժամանակ նպաստավոր տարածքներ են  ռեկրեացիոն 

գոտիներ ձևավորելու համար: 

2. Եղանակի փոփոխության բարձր արժեքներ դիտվում են 

հիմնականում գարնանը և աշնանը, որոնք համընկնում են ՀՀ 

տարածքում մթնոլորտային ճակատների ձևավորման  հետ: 

3. Եղանակի փոփոխության ինդեքսը կլիմայական այլ ցուցանիշների 

հետ մեկտեղ կարելի է օգտագործել տարածքի կոմֆորտայնության 

որոշման համար: 

4. Անհրաժեշտ է հիվանդ բնակչության շրջանում կազմակերպել 

սեզոնային միգրացիա մշտական բնակության վայրից՝ 

ապահովելով նրանց ադապտացիայի տևողությունը: 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНДЕКСА ПЕРЕМЕНЧИВОСТИ ПОГОДЫ С 

ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ 

СЮНИКСКОГО МАРЗА 

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

В статье проведен расчет, анализ и оценка индекса изменчивости 

погоды на основе многолетних данных, описывающих погодные условия.  

Последнее дает возможность определить комфортность территории с 

целью выбора благоприятных территорий для метеочувствительных 

больных и разделить рекреационные зоны.  
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метеорологическое заболевание, рекреация. 
 

ANALYSIS AND EVALUATION OF WEATHER VARIABILITY INDEX 

WITH THE AIM TO DEFINE A CLIMATE COMFORT OF SYUNIK MARZ 

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

Weather variability index is estimated, analyzed and evaluated in the 

statement, based on a long-term data describing weather conditions. The latter 

makes it possible to define climate comfort of territory with the aim to select 

favorable territories for meteosensitive patients and to separate recreational 

areas. 

Keywords: comfort, weather variability index, meteorological disease, 

recreation. 
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Հարությունյան Մ. Ա., Դայան Ս. Ծ. 

 

 Աշխատանքը բովանդակում է Ռուբեն Աբգարի Օրբելու՝ որպես 

ջրահնագիտության հիմնադրի, գիտական ներդրումը համաշխարհային 

գիտակրթական համակարգֈ Աշխատանքում հիմնավորվում է 

հայրենագիտական համալիր աշխատանքների կազմակերպման 

անհրաժեշտությունը կրթական տարբեր աստիճաններում, և տրված է 

կազմակերպման աշխատանքային պլան-աղյուսակֈ 

Բանալի բառեր. Ռ. Օրբելի, ջրահնագիտություն, ջրասուզակ, 

պատմական աշխարհագրություն, հայրենագիտական, նախագծահետա-

զոտական աշխատանքներֈ 

 

 Նախաբանֈ 20-րդ դարի երկրորդ կեսից պատմաաշխարհա-

գրական և հնէաաշխարհագրական համալիր և տրանսդիսցիպլինար 

հետազոտությունների մեջ իր ուրույն տեղը ունի ջրահնագիտությունըֈ 

Գաղտնիք չէ, որ հնագույն ժամանակներից մարդկային 

հասարակության կյանքի տնտեսական կազմակերպումը կապված է 

ջրային ավազանների յուրացման հետ: Ժամանակի ընթացքում մարդը 

բնակեցրեց ցամաքի ափամերձ շրջանները, սակայն ջրի պարբերաբար 

ցամաք ներխուժելու արդյունքում հնագույն քաղաքակրթությունների 

հետքերը ծածկվեցին ջրով: Եվ միայն ջրասուզակային գործի 

զարգացմամբ ստորջրյա մշակութային հնագիտական արժեքների 

ուսումնասիրությունը ստանձնեց ջրահնագիտությունը [2]ֈ ԽՍՀՄ-ում 

ստորջրյա հնագիտության հիմնադիրներից դարձավ հայազգի Ռուբեն 

Աբգարի Օրբելինֈ 

Ռ. Օրբելին առաջինը չէր, որ զբաղվել է ջրահնագիտության 

խնդիրներով, բայց նա առաջինն էր, որ ակադեմիական խորությամբ 

դիտարկեց և քննարկեց պատմագիտության այս ուղղությունը և այն 
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կապեց այլ գիտությունների, մասնավորապես պատմական 

աշխարհագրության հետ: Ռ. Օրբելին օգտագործեց «ջրահնա-

գիտություն» եզրույթը, որի փոխարեն մինչ այդ հնչում էր «ստորջրյա 

հնագիտություն» եզրույթֈ «Ջրահնագիտություն» եզրույթի ընտրությունը 

բացատրում էր հետևյալ կերպ. «Տերմինը գրագետ է, դիպուկ և 

գիտականորեն հիմնավորված, և այն ներառում է ոչ միայն ջրի 

հատակին գտնվող, այլև այն ամենը, ինչ ջրերը դուրս են նետում 

ծովերից, օվկիանոսներից և գետերից» [6]: Ռուբեն Օրբելին գտնում էր, որ 

ջրաժամանակագրությունը պետք է սկսել ջրասուզակային գործի 

պատմության ուսումնասիրմամբ [4, 7]ֈ   

Իր ուսումնասիրությունները կատարելով ժամանակագրական 

հաջորդականության պահպանման տրամաբանությամբ՝ Ռ. Օրբելին 

սկսել է ջրասուզակի կերպարի բացահայտմամբֈ Առաջին սուզորդներին 

նա համարեց իխտիոֆագներին (ձկնակերներ): Ռ. Օրբելու 

հավաստմամբ սուզորդական ամենապարզ տեխնիկական միջոցները 

հայտնի էին բաբելացիներին, եգիպտացիներին, հույներին, 

հռոմեացիներին, գալլերին, արևելքի ժողովուրդներին, որոնք ջրային 

ավազանները օգտագործում էին մարգարիտների, կորալների, ծովային 

սպունգների, ջրիմուռների, պղնձի արդյունահանման համարֈ 

Ջրասուզակները ծառայում էին նաև ռազմական գործին. նրանց դերը չէր 

սահմանափակվում մարտերին մասնակից լինելով: Նրանք նաև գաղտնի 

կերպով սնունդ էին մատակարարում պաշարված բնակավայրերին [4]ֈ    

Ջրասուզակների և ջրասուզակային գործի մասին մտքերը               

Ռ. Օրբելին շարադրել է «Ջրասուզակի կերպարը մեծ մտածողների 

ստեղծագործություններում», «Հունաստանի և Հռոմի ջրասուզակները» 

աշխատություններում՝ ուսումնասիրելով հայտնի փիլիսոփաների 

աշխատությունները և տարբեր ազգերի ժողովրդական բանա-

հյուսությունը, լեգենդները [4, 5, 6]: 

Ռ. Օրբելին նշում է, որ միջնադարյան աղբյուրները այս գործի 

վերաբերյալ հետաքրքիր տեղեկատվություն չեն փոխանցում [4], սակայն 

ըստ Կ. Սուքիասյանի՝ հայ մատենագիտության մեջ ջրասուզակային 

գործի մասին հիշատակություններ կան 851թ. թվագրվող Մովսես 

Կաղանկատվացու մոտ, որտեղ պատմիչը հիշատակում է «խորէջք» 

բառը: Հիշատակություններ կան նաև Գրիգոր Մագիստրոսի, Գրիգոր 

Տաթևացու, Մատթեոս Ջուղայեցու աշխատություններում, Ներսես 

Շնորհալու հանելուկներում, Կիլիկիայի հայոց իշխան Հեթում 

Կոռիկոսցու երկումֈ Ըստ Կ. Սուքիասյանի՝ Ռ. Օրբելու 
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աշխատանքներում այս ժամանակաշրջանի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը բաց է մնացել, քանի որ վերջինիս ձեռքի տակ չեն 

եղել հայ մատենագրության վավերագրերը [3]: 

Ներկայացնելով միջնադարյան մատենագրությունը՝ Ռ. Օրբելին 

առանձնացնում է Լեոնարդո դա Վինչիի աշխատանքները և վերծանելով 

դրանք՝ գրում է «Լեոնարդո դա Վինչին և նրա աշխատանքները 

ստորջրյա լողի եղանակների ընտրման և ստորջրյա ընկղմումների 

վերաբերյալ» գիրքը՝ ներկայացնելով ջրասուզակի կերպարը, 

վերլուծելով  էսքիզները և հանդերձանքը [1; 4]ֈ  

Այսպես, հաջորդական տրամաբանությամբ Ռ. Օրբելին 

ուսումնասիրում է մինչև իր ապրած ժամանակները առկա տեղե-

կատվությունը ջրասուզակային գործի վերաբերյալ, որը իր մեջ 

ներառում էր եվրոպական և ռուսական պատմագիտական աղբյուրները 

[4]: «Հիդրոհնագիտություն. Ստորջրյա պատմական հետազոտություն-

ներ Սև ծովի ափին գտնվող հին հունական քաղաքների մոտ» 

աշխատության մեջ Ռ. Օրբելին առաջինն է ձևակերպել 

ջրահնագիտության հիմնական ուղղությունները՝ «Սահմանում և 

տերմինաբանություն» (փորձեր, աշխատանքի մեթոդներ), «Կազմա-

կերպչական, իրավական խնդիրներ» (անձնակազմ), «Հնագիտական 

քարտեզ» (հետախուզություն, ուսումնասիրություններ ջրում, 

գտածոների հետազոտություն), «Ջրահնագիտական կազմակեր-

պություն» (ավիացիա, ստորջրյա լուսանկարում, ջրաերկրաբանություն, 

ջրակենսաբանություն), «Քարոզչություն» (ակտիվ, հայրենագիտական 

թանգարաններ) [2]: 

Ստորջրյա հնագիտության աշխատանքները ԽՍՀՄ-ում կապված 

են հատուկ նշանակության ստորջրյա աշխատանքների արշավախմբի 

գործունեության հետ (ЭПРОН): 1937թ. ԷՊՐՈՆ-ի ղեկավար Ֆ. Ի. 

Կրիլովի հրամանով վերջինիս կազմում ձևավորվում է հատուկ 

աշխատանքային խումբ Ռ. Օրբելու ղեկավարությամբ, և սկսվում են 

փրկարարական և ստորջրյա պեղումներ ծովերում և պատմական 

վայրերում [8]ֈ Ռ. Օրբելին ղեկավարում է  փրկարարական և ստորջրյա 

պեղումներ Խերսոնես և Օլիվիա հնագույն քաղաքներում, Բուգ գետի 

հատակը Սաբոտինովկա գյուղի շրջակայքում, Թեոդոսիա, Կոկտեբել և 

Կերչ հնագույն նավահանգստային քաղաքներումֈ Ցավոք, Ռ. Օրբելու 

հետագա հետազոտությունները ընդհատվեցին Հայրենական մեծ 

պատերազմի պատճառով, հետագա հիվանդության, ապա՝ 1943թ. 

մահվան պատճառով [1:2]:  
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Այսպիսով, Ռ. Օրբելին առաջինն էր, որ ջրասուզակային գործը 

կապեց գիտության հետ և այն ուսումնասիրեց իր ողջ պատմական 

ընթացքի մեջֈ Նա ցույց տվեց և հիմնավորեց այս գործի կապը 

մշակույթի, տեխնիկայի, նավաշինության, նավագնացության, 

միջազգային ծովային հաղորդակցության պատմության և, իհարկե, 

պատմական աշխարհագրության հետ, որը հիմք դրեց «Ստորջրյա 

պատմական աշխարհագրության» զարգացմանը [2]ֈ Ռ. Օրբելին 

կարևորում էր կրթական ասպեկտով հայրենագիտական և 

ջրահնագիտական մասնագիտացված թանգարանների և ինստիտուտ-

ների դերը [2,6]ֈ Ճանաչողահետազոտական հետաքրքրասիրությունը 

բարձրացնելու համար  ջրահնագիտական գիտելիքների  համակարգը 

առաջարկում ենք ներառել «Հայաստանի և հարակից երկրների 

պատմական աշխարհագրություն» և «Կրթական հայրենագիտություն և 

տուրիզմ» բուհական դասընթացներում, որոնք դասավանդվում են 

ՀՊՄՀ-ում, ապա դպրոցական կրթական համակարգ՝ տեսական և 

գործնական դասարանային և արտադասարանային ուսուցման 

կազմակերպման ձևերով՝ ուսուցման մասնակի-որոնողական մեթոդի 

կիրառմամբ նախագծահետազոտական աշխատանքների տեսքով՝ ըստ 

մեր կողմից մշակված փուլերի (աղ. 1), որոնք իրենց մեջ ներառում են 

նաև աշխարհագրական կրթության բովանդակության հիմնական 

բաղադրիչները (գիտելիք, կարողություն, ստեղծագործական 

գործունեության փորձ, հուզարժեքային վերաբերմունքի փորձ, 

տարածաշրջանային բաղադրիչ) և առավել արդյունավետ են դարձնում 

ուսումնասիրությունըֈ Նախագծային-հետազոտական աշխատանքը 

ապահովում է աշակերտակենտրոն ուսուցում՝ բացառելով պատրաստի 

գիտելիքի մատուցումը և մեխանիկական սերտումը սովորողի կողմիցֈ 

Այս աշխատանքի ընթացքում սովորողը ստանձնում է որոնողի, 

հետազոտողի, կիրառողի և ստեղծողի դերֈ Աշխատանքի 

առավելությունը այն է, որ նախագիծը ունի կոնկրետ նպատակ, 

գործողությունների քայլաշար, նախապես տեսանելի է վերջնարդյունքը, 

սակայն մյուս կողմից  ենթադրում է ճշմարտության բացահայտումը 

առանց վերջնարդյունքի իմացությանֈ 

Եզրահանգումֈ Հիրավի, Ռ. Օրբելին համարվում է ջրա-

հնագիտության հիմնադիրը, ով պատմական և աշխարհագրական 

մոտեցմամբ հիմնավորել է ջրահնագիտական ուսումնասիրությունների  

դերը և նշանակությունըֈ Առաջարկում ենք ՀՀ ուսումնական 

հաստատություններում ընդլայնել հայրենագիտական համալիր 
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(պատմական, աշխարհագրական, հնէաշխարհագրական, ջրահնագի-

տական) նախագծային-հետազոտական աշխատանքների կազմակեր-

պումը, որոնք կնպաստեն սովորողների ճանաչողական 

հետաքրքրության, մասնակի-որոնողական մեթոդների կիրառման, ոչ 

ֆորմալ կրթության կազմակերպման, հայրենագիտական բաղադրիչի 

արժևորման, երկրագիտական թանգարանների ստեղծման 

գործընթացին՝ չմոռանալով կարևորել Ռուբեն Օրբելու ավանդը  

ջրահնագիտության մեջֈ  

Աղյուսակ 1: 

Հայրենագիտական նախագծային-հետազոտական աշխատանքի 

կազմակերպման պլան՝ ուսուցման մասնակի-որոնողական մեթոդի 

կիրառմամբ 

Աշխատանքի 

կատարման  

փուլ 

Կատարվող աշխատանքի 

բնութագիր 

Ձևավորվող 

աշխարհագրական 

կրթության բաղադրիչները 
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I նախապատ-

րաստական 

խնդրի 

առաջադրում, 

նախատիպի 

որոնում 

Առաջադրվում է աշխատանքի 

նպատակը, ապա հետազոտության 

տեսական մեթոդներով սովորող-

ները հավաքագրում և վերլուծում են 

առկա գիտական տվյալներըֈ 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

II խնդրի 

լուծում  

սեփական 

հետազոտական 

աշխատանքի 

նկարագրում և 

վերլուծություն  

Հետազոտության էմպիրիկ և 

տեսական մեթոդներով սովորող-

ները իրականացնում են իրենց 

հետազոտական հայրենագիտական 

աշխատանքը (պատմաաշխար-

հագրական, հնէաաշխարհգրական, 

ջրահնագիտական, ֆիզիկաաշխար-

հագրական, սոցիալ-տնտեսաաշ-

խարհագրական) և SWOT վեր-

լուծության ենթարկում դրանքֈ  

  

 

+ 

   

 

+ 

III ամփոփում և 

եզրահանգում 

Ընդհանրացում,եզրակացություն 

հաշվետվություն-զեկույցի 

ներկայացումֈ 

+ + + + + 

+ նշված են այն բաղադրիչները, որոնք կարող են ձևավորվել տվյալ փուլում 
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ГИДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ РУБЕНА ОРБЕЛИ В 

РАЗВИТИЕ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Арутюнян М. А., Даян С. Ц. 

 

Статья о научном вкладе Рубена Орбели в мировую научно-

образовательную систему как основателя гидрологии. В работе 

обоснована необходимость организации комплексных историко-

географических патриотических работ на разных уровнях образования, 

дан рабочий план организации этих работ. 

Ключевые слова: Р. Орбели, гидрология, дайвинг, историческая 

география, патриотические, проектно-исследовательские работы. 

 

RUBEN ORBELI'S HYDROCHRONOLOGICAL INVESTMENTS IN THE 

DEVELOPMENT OF HISTORY-GEOGRAPHICAL SCIENCE 

 Harutyunyan M. A., Dayan  S. Ts. 

 

The paper touches upon the study of the scientific contribution of Ruben 

Orbeli to the world scientific and educational system as the founder of 

hydrology. The work substantiates the need to organize complex historical-

geographical patriotic works at different levels of education, and gives a work 

plan for organizing these works. 

Keywords: R. Orbeli, hydrology, diving, historical geography, patriotic, 

design and research work. 
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ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՅԱՆՔԻ ՄԻՋԻՆ 

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Առաքելյան Ռ. Վ., Ֆիդանյան Լ. Ա. 

 

Մահացությունը և կյանքի սպասվող միջին տևողությունը 

պետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակի, ինչպես 

նաև բնակչության կյանքի որակի կարևորագույն ցուցանիշներից են: 

Հայաստանը կյանքի տևողության մակարդակով միշտ էլ ետ է մնացել 

տնտեսապես զարգացած երկրներից, իսկ ժողովրդագրական 

իրավիճակի սրումը, պայմանավորված 20-րդ և 21-րդ դարերի շեմին 

ծնելիության մակարդակի անկմամբ, մահացության մակարդակի աճով և 

բնակչության բնական կորստով, էլ ավելի է խորացրել դրությունը: 

Բնակչության կյանքի սպասվող միջին տևողությունը կախված է մի 

շարք սոցիալ-տնտեսական, կենսաբանական և էկոլոգիական բնույթի 

գործոններից, որոնց ուսումնասիրությանն էլ նվիրված է սույն հոդվածը: 

Բանալի բառեր. ժողովրդագրական իրավիճակ, բնակչության 

մահացություն, կյանքի միջին տևողություն, կյանքի որակ, ռեգրեսիոն 

մոդել,  բազմաչափ խմբավորում, կլաստերային մեթոդ: 

 

Բնակչության մահացության և կյանքի սպասվող միջին 

տևողության վիճակագրական ուսումնասիրությանը լուրջ 

ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը այն է, որ բնակչության 

վերարտադրության գործընթացի տարրերից ամենազգայունը 

մահացությունն է, որն ուղղակիորեն արտահայտում է տվյալ 

ժամանակաշրջանի հասարակական կյանքում տեղի ունեցող ամեն մի 

փոփոխություն [2]:  

Ընդհանուր առմամբ, մահացության վերլուծությունը անհրաժեշտ է 

ինչպես ժողովրդագրական հետազոտությունների համար՝ անցյալում 

դրա զարգացման միտումների հայտնաբերման, ժողովրդագրական 

    2 0 2 2  № 1 
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կանխատեսումների, այնպես էլ առողջապահական և սոցիալական 

քաղաքականության գործնական խնդիրների լուծման համար: 

Ժողովրդագրական իրավիճակը բնութագրող կարևորագույն 

ցուցանիշներից մեկի՝ բնակչության կյանքի սպասվելիք միջին 

տևողության վրա գործոնների ազդեցությունը քանակապես 

գնահատելու համար անհրաժեշտ է կատարել բազմաքայլ ռեգրեսիոն 

վերլուծություն : Վերլուծության համար ընտրվել են հետևյալ 

գործոնները [3]. 

• Y - կյանքի սպասվելիք միջին տևողությունը,տարի, 

• X1 - ծնելիության ընդհանուր գործակիցը, ‰, 

• X2  - մահացության ընդհանուր գործակիցը, ‰,                                    

• X3  - հիվանդացության ցուցանիշը, ‰, 

• X4  - գործազրկության մակարդակը, %, 

• X5  - միգրացիայի հավելաճի գործակիցը, %, 

• X6  - մեկ շնչի ապահովվածությունը բնակմակերեսով, 

• X7- մինչև 15 տարեկան երեխաների մասնաբաժինը բնակչության 

ընդհանուր թվաքանակում, %, 

• X8- կենսաթոշակային տարիքի բնակչության մասնաբաժինը 

բնակչության ընդհանուր թվաքանակում, %: 
 

Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություններում բազմաչափ 

վիճակագրական մեթոդները կիրառելիս անհրաժեշտ պահանջ է 

ուսումնասիրվող վիճակագրական համակցության համասեռությունը 

[1], որն ուսումնասիրվել է 2019թ. վարիացիայի գործակցի օգնությամբ: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ ուսումնասիրությունից հանվել են այն 

գործոնները, որոնց վարիացիայի գործակիցները ընտրված 

ժամակահատվածում (2019թ.) ընդունված մակարդակից բարձր են եղելֈ 

 գործոնի վարիացիայի միջին գործակիցը կազմել է 315.1%: Այդ իսկ 

պատճառով նշված գործոնը հետազոտությունից հանվել է, ինչը հնարա-

վորություն է տվել միաժամանակ բացառել նաև մուլտիկոլենեարության 

երևույթը, որը, ինչպես երևում է զույգային կոռելյացիայի գործակիցների 

մատրիցից, առկա է X6 և X7, X7 և X8 գործոնների միջև (զույգային 

կոռելյացիայի գործակիցները բացարձակ արժեքով գերազանցում են 

0.85-ը): Այնուհետև X6 և X7 գործոններից բացառվել է  X7,  իսկ X7 և X8 

գործոններից նույնպես X7 գործոնը, քանի որ վերջիններս, ըստ կոռելյա-

ցիոն մատրիցի արդյունքների, ավելի թույլ կապ են ունեցել 

արդյունքային հատկանիշի հետ: Մոդելի մեջ հաջորդաբար ներառվել են 
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մնացած այն գործոնները, որոնց զույգային կոռելյացիայի գործակիցն 

արդյունքային հատկանիշի հետ առավելագույնն է (X2, X6 X8): Վերը 

նշված սկզբունքները հաշվի առնելով` SPSS ծրագրային փաթեթի 

կիրառմամբ կատարված ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքում  

ստացվել է կյանքի սպասվելիք միջին տևողությունը բնորոշող մոդել, որը 

ներառում է  X6 և գործոնները, քանի որ միայն վերոնշյալ  գործոններ 

են եղել նշանակալի 95% նշանակալիության մակարդակի դեպքում: 

Կառուցված բազմագործոն ռեգրեսիոն մոդելի ադեկվատության 

գնահատումը սկսվում է ռեգրեսիայի յուրաքանչյուր գործակցի 

նշանակալիության ստուգումից, որն իրականացվում է Ստյուդենտի t-

հայտանիշի օգնությամբ: Նշանակալիության ∝ = 0.05 մակարդակի և f=6 

ազատության աստիճանների դեպքում հայտանիշի աղյուսակային ար-

ժեքը հավասար է 2.306: Քանի որ ռեգրեսիայի հավասարման բոլոր 

գործակիցների համար t-չափանիշի հաշվարկային արժեքները մեծ են 

աղյուսակայինից, ուստի մոդելի մեջ ընդգրկված գործակիցները 

վիճակագրորեն նշանակալի են: 

,        

Ստացված ռեգրեսիայի հավասարման արդյունքները կարելի է 

մեկնաբանել հետևյալ կերպ. բնակմակերեսով ապահովվածության 

1քառ.մ-ով  ավելացման դեպքում կյանքի սպասվող միջին տևողությունը 

կավելանա  տարով, իսկ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում 

կենսաթոշակային տարիքի բնակչության մասնաբաժնի 1% ավելացման 

դեպքում  կյանքի սպասվող միջին տևողությունը կնվազի 2,18 տարով: 

Դետերմինացիայի բազմակի գործակիցը վկայում է, որ կյանքի սպասվող 

միջին տևողության վարիացիան 86.7%-ով պայմանավորված է մոդելում 

ներառված գործոնների ազդեցությամբ, 13.3%-ով՝ այլ գործոնների 

ազդեցությամբ: 

Այժմ կատարենք մահացության և կյանքի սպասվող միջին 

տևողության տարածաշրջանային տարբերությունների վերլուծությունը 

բազմաչափ խմբավորումների մեթոդով: ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի 

բնակչության կյանքի սպասվող միջին տևողության առանձնահատ-

կությունների ուսումնասիրության նպատակով ընտրվել են հետևյալ 

հատկանիշները [4,5,6], որոնք առավել նշանակալի են՝  X1 , X2 , X5 , X8 , Y: 

Կլաստերացումն իրականացվել է աստիճանակարգային և                   

k-միջինների մեթոդով: Աստիճանակարգային կլաստերացումն 

իրականացվել է կլաստերների օպտիմալ թվի դուրսբերման համար, որն 
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այնուհետև օգտագործվել է որպես մյուս մեթոդով կլաստերացման 

մուտքային ցուցանիշ [1]: 

 
Գծապատկեր 1. Կլաստերացման աստիճանակարգային պատկերը 

(դենդրոգրամը): 
 

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է կլաստերացման 

աստիճանակարգային պատկերը (դենդրոգրամը): Այն առավել 

պատկերավոր կերպով ցույց է տալիս կլաստերացման հաջորդական 

փուլերը, այսինքն՝ կլաստերների մեջ մարզերի միավորման առանձին 

փուլերը: 

Կլաստերային բնութագրիչները դուրս բերելու և դրանք վերլուծելու 

համար կիրառվել է կլաստերացման k-միջինների մեթոդը: Ընդ որում, 

որպես կլաստերների օպտիմալ թիվ, սահմանվել է 4-ը: Ստորև 

ներկայացված աղյուսակներում բերված են k-միջինների եղանակով ՀՀ 

մարզերի կլաստերացման արդյունքները: 
Աղյուսակ 1: 

Կլաստերների կազմն ըստ ՀՀ մարզերի 

Կլաստերի համարը Կլաստերի կազմը (ՀՀ մարզերը) 

Առաջին ք.Երևան, Սյունիք 

Երկրորդ Արագածոտն, Լոռի, Վայոց Ձոր 

Երրորդ Արարատ, Արմավիր,Գեղարքունիք, Շիրակ, Կոտայք 

Չորրորդ Տավուշ           
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Ստացված արդյունքների հիման վրա կազմենք փոփոխականների 

միջին արժեքների աղյուսակ՝ ըստ առանձնացված 4 կլաստերների: 
 

Աղյուսակ 2: 

Կլաստերների վերջնական կենտրոնները 

Ցուցանիշներ Կլաստերներ 

  1 2 3 4 

Ծնելիության ընդհանուր գործակիցը (‰) 11.4 11.3 12.1 10.8 

Մահացության ընդհանուր գործակից (‰) 8.4 10.4 8.8 10.5 

Միգրացիոն հավելաճի գործակից (‰) 8.5 -1.8 -0.7 11.1 

Կենսաթոշակային տարիքի բնակչության 

մասնաբաժինը ընդհանուր թվաքանակում (%) 
3.4 0.8 1.2 0.7 

Մեկ շնչի ապահովվածությունը բնակմակերեսով 

(մ2/մարդ) 
27.2 42.8 33.9 48.6 

Կյանքի սպասվելիք միջին տևողություն (տարի) 75.7 73.6 74.2 75.2 

 

Առաջին կլաստերի մեջ ընդգրկվել են քաղաք Երևանը և Սյունիքի 

մարզը, որտեղ կենսաթոշակային տարիքի բնակչության մասնաբաժինը 

ընդհանուր թվաքանակում առավելագույնն է բոլոր չորս կլաստերների 

մեջ (3.4): Ամենաբարձրն է նաև կյանքի սպասվող միջին տևողությունը 

(75.7): Երևան քաղաքը և Սյունիքի մարզը բնութագրվում են ամենացածր 

մահացությամբ (8.4) և բնակմակերեսով ցածր ապահովվածությամբ 

(27.2): Միգրացիոն հավելաճի գործակիցը միջին մակարդակում է:  

Երկրորդ կլաստերի մեջ ներառվել է 3 մարզ՝ Արագածոտն, Լոռի և 

Վայոց Ձոր, որտեղ մահացության գործակիցը միջին մակարդակում է 

(10.4): Այս մարզերը բնութագրվում են կյանքի ցածր միջին տևողությամբ 

(73.6) և միգրացիոն հավելաճի գործակցով (-1.8): Բնակչության 

ընդհանուր թվաքանակում կենսաթոշակային տարիքի բնակչության 

մասնաբաժինը և ծնելիության ընդհանուր գործակիցը գտնվում են  

միջին մակարդակում: 

Երրորդ կլաստերը ներառում է Արարատի, Արմավիրի, 

Գեղարքունիքի, Շիրակի և Կոտայքի մարզերը, որտեղ բարձր են 

ծնելիության ընդհանուր գործակցի արժեքը (12.1): Մնացած 

փոփոխականների արժեքները գրեթե միջին դիրք են գրավում մյուս 

կլաստերների համապատասխան ցուցանիշների միջև: 

 Չորրորդ կլաստերում ընդգրկվել է Տավուշի մարզը, որտեղ  

ծնելիության ընդհանուր գործակիցը (10.8) և կենսաթոշակային տարիքի 

բնակչության մասնաբաժինը (0.7) նվազագույնն են: Տավուշի մարզը 
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բնութագրվում է ամենաբարձր մահացության մակարդակով (10.5), 

միգրացիոն հավելաճի գործակցով (11.1) և մեկ շնչին բաժին ընկնող 

բնակմակերեսի բարձր ապահովվածությամբ (48.6): 

Այսպիսով, կլաստերային վերլուծությունը հնարավորություն  տվեց 

կատարել ՀՀ մարզերի բազմաչափ դասակարգում և ուսումնասիրել որոշ 

գործոնների համալիր ազդեցությունը ՀՀ բնակչության կյանքի սպասվող 

միջին տևողության վրա: 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СМЕРТНОСТЬ И СРЕДНЮЮ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РА 

Аракелян Р. В., Фиданян Л. А. 
 

Смертность и ожидаемая средняя продолжительность жизни 

являются важнейшими показателями уровня социально-экономического 

развития государства, а также качества жизни населения. Армения по 

уровню продолжительности жизни всегда отставала от экономически 

развитых стран, а обострение демографической ситуации, обусловленное 

падением уровня рождаемости в канун 20-го и 21-го веков, ростом уровня 

смертности и естественной потерей населения, еще более усугубило 

положение. Ожидаемая средняя продолжительность жизни населения 

зависит от ряда факторов социально-экономического, биологического и 

экологического характера, изучению которых посвящена данная статья. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, смертность населения, 

средняя продолжительность жизни, качество жизни, регрессионная 

модель, многомерная группировка, кластерный метод. 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC 

FACTORS ON MORTALITY AND AVERAGE LIFE EXPECTANCY OF THE 

RA POPULATION 

Arakelyan R. V., Fidanyan L. A. 
 

Mortality and average life expectancy are the most important indicators 

of the level of socio-economic development of the state, as well as the quality 

of life of the population. Armenia has always lagged behind economically 

developed countries in terms of life expectancy, and the aggravation of the 

demographic situation caused by the fall in the birth rate on the eve of the 

20th and 21st centuries, the increase in the death rate and the natural loss of 
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the population has further deepened the situation. The expected average life 

expectancy of the population depends on a number of socio-economic, 

biological and environmental factors, the study of which is devoted to this 

article. 

Keywords: demographic situation, population mortality, average life 

expectancy, quality of life, regression model, multidimensional grouping, 

cluster method. 
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ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐՆ ՈՒ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 

Ղազարյան Ա. Յ., Թումանյան Ա. Լ. 

 

Սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվում համաշխարհային և 

տեղական մակարդակով ֆինանսական ենթակառուցվածքներում ԱԲ 

կիրառության հիմնական ուղղություններին ու տեխնոլոգիաներին, 

դրանց կողմից ընձեռնված առավելություններին ու մարտահրավերնե-

րին: 

Բանալի բառեր. արհեստական բանականություն, ֆինանսական 

շուկա, բանկային համակարգ, ռիսկերի կառավարում: 

 

Նախաբանֈ Ներկայումս և՛ համաշխարհային, և՛ տեղական շու-

կաներում արհեստական բանականության հնարավորությունները 

լայնորեն սկսել է կիրառվել բանկային համակարգում: Բանկերի համար 

տվյալներ անհրաժեշտ են գրեթե բոլոր գործընթացների համար՝ ավան-

դի ընդունումից, վարկավորումից մինչև ակտիվների կառավարում: 

Հետևաբար, ինքնավար տվյալների կառավարումը, առանց մարդկային 

ներգրավվածության, առաջարկում է մեծ հնարավորություններ բանկերի 

համար. բարելավում է գործունեության արագությունը, ճշգրտությունը և 

բարձրացնում արդյունավետությունը [3]:         

 Գրականության ակնարկֈ Ըստ English Oxfors Living Dictionary-ի 

[1]՝ «ԱԲ-ը տեսություն է և համակարգչային համակարգերի զարգացում, 

որն ընդունակ է գործելու մարդկային բանականության պես՝ որո-

շումների կայացում, տեսաձայնի ճանաչում, թարգմանություններ 

տարբեր լեզուներով և այլն»ֈ 

Ըստ մեկ այլ սահմանման՝ «ԱԲ-ը համակարգչային գիտության 

ճյուղ է, որը սովորում է բանականության հնարավորությունները՝ սին-

թեզելով  նոր բանականություն» [2]: 

    2 0 2 2  № 1 
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ԱԲ տեխնոլոգիաներ կիրառվում են արդեն բանկային համակարգի 

տարբեր ստորաբաժանումներում: Օրինակ՝ ֆրոնտ-օֆիսում ավելի շատ 

կիրառվում են չաթ-բոթերը, միջին-օֆիսում՝ վերահսկողության, 

հաճախորդներին իրազեկելու KYC և AML տեխնոլոգիաները, իսկ բեք-

օֆիսում՝ Big data, Blockchain և Smart contracts տեխնոլոգիաները: Այս 

տեխնոլոգիաներից յուրաքանչյուրի կիրառությունը հնարավորություն է 

տալիս կրճատել մի շարք ծախսեր և բարձրացնել բանկային 

գործունեության արդյունավետությունը: Juniper-ի վերլուծաբանները 

կանխատեսում են, որ մինչև 2022թ.-ը այդ թիվը կհասնի տարեկան 8 

մլրդ դոլարի: Միևնույն ժամանակ, ըստ Gartner-ի վերլուծությունների, 

մինչև 2020թ.-ը chatbots-երի կիրառման թիվը կկազմի հաճախորդների 

բոլոր փոխազդեցությունների ավելի քան 85%-ը [4]:  

Վերլուծությունֈ Այսօր բազմաթիվ բանկեր արդեն պարծենում են 

իրենց սեփական զրուցարաններով: Որոշ ֆինանսական հաստատու-

թյունների լուծումները զարմացնում են իրենց նորարարություններով և 

գործունեության արդյունքներով: «PaySpace Magazine»-ն առանձնացնում 

է  TOP-7 բանկ, որոնք հաջողությամբ կիրառել են chatbots-եր  և հասել են 

արդյունավետության [5]: 

1. ԱՄՆ շուկայի առաջատարը՝ «Bank of America»-ն, բջջային բան-

կինգի մեջ  գործի է ներդրել Էրիկա զրուցարան՝ AmErica անունով 

[6]: Այս chatbot-ն հստակ  գիտի, թե ինչպես է պետք ծանուցագրեր 

ուղարկել հաճախորդներին, տրամադրել ֆիանսական հաշվեկշռի 

մասին տեղեկատվություն, կարողանում է գումարներ խնայելու վե-

րաբերյալ խորհուրդներ տալ, վարկային տեղեկատվությունը թար-

մացնել և օգնել հաճախորդներին՝ կատարելու բազմաթիվ ֆինան-

սական գործարքներ:  

2. JPMorgan Chase: Ի տարբերություն շատ բանկերի՝ JPMorgan Chase-ը 

օգտագործում է chatbots-երը` գրասենյակային աշխատանքները 

կատարելու համար: Ըստ JPMorgan Chase-ի՝ բոտը արդեն օգնել է 

ավելի քան 360.000 ժամ աշխատանք խնայել [7]: 

3. Capital One-ը ներդրել է «Eno» chatbot-ը, որը օգնում է հաճախորդ-

ներին կառավարել իրենց ֆինանսները բջջային հեռախոսների 

միջոցով: Eno-ն կարող է նաև տրամադրել ակնթարթային տեղե-

կատվություն հաշվի մնացորդի, գործարքների պատմության և 

վարկի սահմանաչափի մասին, ինչպես նաև վճարել տարբեր հա-

շիվներ և կատարել տարբեր փոխանցումներ [8]: 
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4. «Ally» բանկ: Ally Bank-ը առաջին բանկերից մեկն էր, որը 

գործարկել է զրույցի բոտ: Նրա Ally Assist-ը հայտնվել է բանկի 

բջջային հավելվածում դեռևս 2015 թ.-ին: Այն հասկանում է ձայնա-

յին և տեքստային հրամաններ, թույլ է տալիս կատարել վճարում-

ներ, փոխանցումներ, P2P գործարքներ և հնարավորություն է տա-

լիս ներդնել  ավանդներ: Մեքենայական ուսուցման միջոցով Ally 

Assist-ը կարող է կանխատեսել հաճախորդի կարիքները` վերլու-

ծելով հաշիվ-ապրանքագրերն ու գործարքները [9]:  

5. «USAA» բանկ: USAA-ն առաջ է անցել թվային բանկային ավան-

դական լուծումներից՝ առաջարկելով ոչ թե վանդական բոտ, այլ 

Amazon Alexa-ին: Ի տարբերություն Siri-ի, Alexa-ի, Cortana-ի,        

Clinc-ի՝  Amazon Alexa-ի մեքենայական ուսուցման հնարավորութ-

յունները թույլ են տալիս հավելվածին ընդլայնել իր գիտելիքների 

բազան և բարելավել ցանկացած հայտի պատասխանները՝ հայտ-

նաբերելով և վերլուծելով տասնյակ գործոններ, ինչպիսիք են խոս-

քի ձևերը, խոսքի կառուցվածքը և հուզական տարրերը [10]: 

6. HSBC (Հոնկոնգ): Amy-ը հաճախորդների սպասարկման հարթակ է, 

որը ձևավորում է HSBC կորպորատիվ բանկային գործի համար 

վիրտուալ chatbot օգնական: Amy-ը  պատասխանում է հաճա-

խորդների հարցումներին 24/7 ռեժիմով: Amy-ը հասանելի է բազ-

մաթիվ կազմակերպությունների էջերում, և դրա հասանելիությունը 

աստիճանաբար ընդլայնվում է [11]: 

7. SEB (Շվեդիա): SEB-ն գործարկել է երկու զրոյական բոտ՝ Aida հա-

ճախորդների և Amelia աշխատակիցների համար: Գործարկումից 

հետո առաջին երեք շաբաթվա ընթացքում Amelia-ն ավելի քան 

4000 հարցազրույց է անցկացրել 700 աշխատակիցների հետ: Միև-

նույն ժամանակ նա կարողացել է առանց հապաղելու լուծել 

խնդիրների մեծ մասը [12]: 

8. Scienaptic Systems: Այս տեխնոլոգիան ֆինանսական համակարգի 

համար ապահովում է ներքին գրությունների (underwriting) 

հարթակ, որը հնարավորություն է տալիս բանկերին և վարկային 

հաստատություններին զգալիորեն կրճատել ծախսերը: Scienaptic-ը 

աշխատելով մեկ խոշոր վարկային ընկերության հետ՝ ընդամենը 

երեք շաբաթվա ընթացքում արդեն կարողացել էր 151 միլիոն 

դոլարի խնայողություն ապահովել [13]: 

9. UNDERWRITE.AI: Underwrite.ai-ը վերլուծում է վարկային բյուրոյի 

աղբյուրներից ստացված հազարավոր տվյալներ և ըստ դրա՝  
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կարողանում է գնահատել սպառողական և փոքր բիզնեսի վար-

կերի դիմորդների համար վարկային ռիսկերը: Իր ճշգրտության 

շնորհիվ Underwrite.ai-ն կարող է նվազեցնել նախնական  

կանխավճարները 25-50%-ով [14]: 

10. KAVOUT: Kavout-ը օգտագործում է մեքենայական ուսուցում և 

քանակական վերլուծություն` հսկայական տվյալներ մշակելու և 

ֆինանսական շուկաներում իրական ժամանակի օրինաչափու-

թյունները որոշելու համար [14]:  

11. AYASDI: Այս տեխնոլոգիան օգնում է բանկերին պայքարել փողերի 

լվացման դեմ: Այս տեխնոլոգիայի կիրառման վառ օրինակ է 

Բրիտանական HSBC բանկը, որը  արհեստական հետախուզական 

Ayasdi ստարտափի միջոցով ավտոմատացնում է բանկի միջոցով 

փողերի լվացման դեմ պայքարի գործընթացները՝ ռիսկերը և 

ծախսերը նվազեցնելու համար [15]: 
 

Հայաստանում ֆինանսական կառույցներից թերևս նորագույն 

տեխնոլոգիական լուծումների մշակմամբ և կիրառմամբ առաջատար են 

բանկերըֈ 17 բանկերից 16-ը իրենց հաճախորդներին առաջարկում են 

թվային բանկային ծառայություններֈ 

Առաջին անգամ Հայաստանի ֆինանսական շուկայում Ամերիա-

բանկն է ներդրել սպառողական վարկերի տրամադրման նոր և ժամա-

նակակից համակարգ, որը գործում է մեքենայական ուսուցման/ ԱԲ 

ալգորիթմների հիման վրա [17]: Մեկնարկային ամսում՝ 2019թ. նո-

յեմբերին, մեքենայական ուսուցման/ ԱԲ մոդելների հիման վրա 

տրամադրվել է ավելի քան 4824 սպառողական (ապառիկ) վարկ, ինչը 

նպաստել է 33%-ով սպառողական վարկերի պորտֆելի աճին: Դեկ-

տեմբերին այդ ցուցանիշը համապատասխանաբար կազմել է 7897, իսկ 

աճը՝ 35%: 2019թ.-ի նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին նոր մոդելով 

սպառողական վարկերի ծավալը կազմել է ավելի քան 3,7 մլրդ դրամ, 

ինչի արդյունքում ապառիկ ֆինանսավորման ընդհանուր ծավալը աճել 

է 46%-ով: Դեռևս 2018թ.-ի նոյեմբերից արդեն իսկ բանկը հաջողությամբ 

գործարկել է նմանատիպ համակարգ իրավաբանական անձանց՝ փոքր և 

միջին ձեռնարկությունների համար [18]:  

Յունիբանկը 2020թ.-ի մայիսից թարմացրել է անգրավ սպառողա-

կան վարկերի սքորինգային համակարգը (վարկարժանության գնահա-

տական)՝ ներդնելով ԱԲ տեխնոլոգիան [19]: Փորձնական ներդրվել է նոր 

սքորինգային համակարգ՝ հիմնված արհեստական բանականության 
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վրա՝ Microsoft Azure ամպային հարթակի Machine Learning Studio ծա-

ռայության միջոցով՝ օգտագործելով շուրջ 150 հազ. վարկերի տվյալներ: 

Համակարգը ներկա պահին օգտագործում է բացատրող բնութագրիչներ, 

այդ թվում` վերջին երկու տարվա վարկային պատմություն, վարկային 

պատմության երկարություն, առավելագույն մարած վարկ, հաճախորդի 

սեռ ու տարիք: Միևնույն ժամանակ համակարգում առկա է յուրաքանչ-

յուր երեք ամիսը մեկ մոդելի ինքնուսուցման հնարավորություն՝ բա-

վարար չափով նոր, չօգտագործված տվյալներ հավաքելու դեպքում: 

Հասկանալի է, որ նոր սքորինգային համակարգի ներդրման հետ կապ-

ված հնարավոր ռիսկեր առաջացել են մոդելի ընտրության, ինչպես նաև 

տվյալների բազաների հետ կապված (տվյալների սխալ, սխալ ընտրանք 

և այլն), ինչը հնարավորինս նվազագույնի է հասցվել մասնագետների 

կողմից նախաներդրումային փուլում կատարված ուսումնասիրություն-

ների շնորհիվ:  

Էվոկաբանկը 2020թ.-ի սկզբից կիրառում է ԱԲ-ով ռոբոտ-խորհըր-

դատու՝ Robin անվամբֈ Այն հաճախորդներին է ներկայացնում բանկի 

նորությունները, հարց ու պատասխանի միջոցով վեր է հանում նրանց 

կարծիքը բանկի սպասարկման որակի վերաբերյալֈ Շնորհիվ              

ԱԲ-ի՝ Robin-ը շարունակաբար սովորում է մարդկանցից՝ կատարելա-

գործելով իր շփման հմտությունները [19]ֈ Բանկը ներդրել է երկու նոր 

տեխնոլոգիական լուծումֈ Օնլայն տարբերակով քարտի կամ վարկի հա-

մար դիմելիս կամ հաշվի բացման հայտ լրացնելիս հաճախորդի բիո-

մետրիկ նույնականացման գործընթացում ներդրված կենսաչափական 

տվյալների ստուգման համակարգն ԱԲ-ով օժտված ծրագրային լուծում 

է, որը կատարում է համեմատություն՝ տալով դիմող անձի նույնա-

կանացման դրական կամ բացասական եզրակացությունֈ Ըստ բանկի՝ 

այս համակարգի ներդնումը կբարձրացնի հաճախորդների 

սպասարկման որակը և նվազագույնի կհասցնի զեղծարարության 

ռիսկերը [19]: Էվոկաբանկը գործարկել է նաև Հայաստանի առաջին 

ֆունկցիոնալ բանկային բոտը՝ EvocaBot-ը, որը ԱԲ վճարային տերմինալ 

էֈ Բոտի օգնությամբ օգտատերերը կարող են կատարել կոմունալ և 

պետական վճարումներ, համալրել հաշիվները, մարել վարկերը, 

քարտից քարտ արագ գումար փոխանցել [17]ֈ  

Եզրակացությունֈ Ընդհանրացնելով կարող ենք ասել, որ ԱԲ-ն հա-

ղորդում է ֆինանսական կառույցներին մի շարք առավելություններ՝ 
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 ֆինանսական բազմաթիվ գործառնությունների, բիզնես գործըն-

թացների ավտոմատացման միջոցով ծախսերի կրճատում, եկա-

մուտների ավելացում, 

 հաճախորդների կարիքների առավել արդյունավետ գնահատման, 

հաճախորդների թիրախավորման, անհատականացված ապրանք-

ների և ծառայությունների առաջարկման միջոցով ռեսուրսների 

խնայում, հաճախորդների պահպանում, նորերի ներգրավում: 

 Արհեստական բանականության հիման վրա սքորինգային նոր 

համակարգ ներդնելը միտված է լուծելու հետևյալ խնդիրները՝ 
 

1. նվազեցնել և առավել կառավարելի դարձնել վարկային ռիսկը, 

2. անընդհատ կատարելագործել սքորինգային համակարգը՝ 

նվազագույնի հասցնելով մարդկային գործոնը, և ընդլայնել վար-

կունակ հաճախորդների ընտրությունը, 

3. մեծացնել որոշումների ընդունման ճշգրտության աստիճանը: 
 

Այսպիսով՝ վերլուծության արդյունքում պարզ է դառնում, որ այսօր 

բոլոր երկրների և ոլորտների, մասնավորապես ֆինանսական հատ-

վածի համար հրամայական է դարձել ԱԲ տեխնոլոգիաների ճանաչումն 

ու կիրառումըֈ Ուստի, ֆինանսական կառույցները անընդհատ ձգտում 

են հարմարեցնել իրենց գործունեությունը նոր պայմաններին,  բիզնեսի 

վարման ավանդական ձևերից անցում են կատարում ավելի 

նորարարական մոտեցումների, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս 

բարձրացնել իրենց գործունեության արդյունավետությունը, կրճատել 

որոշակի ծախսեր և շուկայում բարելավել մրցակցային դիրքներըֈ  

 

ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА 

ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

Казарян А. Й., Туманян А. Л. 

 

В этой статье рассматриваются основные области и технологии при-

менения искусственного интеллекта в глобальной и локальной финан-
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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ 

ՎՐԱ  

Հարությունյան Մ. Մ. 

 

Համավարակի ազդեցությունից անմասն չմնաց բնակչության 

կյանքի որակը, ինչպես նաև տնտեսական մի քանի ցուցանիշներ, որոնց 

բացահայտմանն է ուղված  տվյալ աշխատանքը: Դեռևս մեկնաբանված 

չեն ՀՀ-ում համավարակով պայմանավորված հասարակական կյանքի 

դրսևորումները, դրա արդյունքում տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական 

փոփոխությունները և հետևանքները: Աշխատանքում ներառված են նաև 

համավարակի հետանքով զգալի փոփոխություններ կրած ոլորտներ, 

ինչպես նաև առաջարկություններ, որոնք հնարավորություն կտան 

մեղմել տնտեսությանը պատճառված զգալի հետևանքները: 

Բանալի բառեր. կյանքի որակ, համավարակ, թիրախային 

ոլորտներ, միջոցառումներ: 

 

Կյանքի որակը մարդկանց ընդհանուր բարեկեցությունը 

բնութագրող ցուցանիշների ամբողջություն է, որը բնութագրում է 

մարդկանց նյութական և հոգևոր պահանջմունքների բավարարման 

մակարդակը՝ դիտարկվելով որպես մի շարք (սոցիալական, 

հոգեբանական, տնտեսական, քաղաքական և այլն) գործոնների 

ինտեգրալ համակարգ, դրանով իսկ պայմանավորելով այս 

աշխատանքի արդիականությունըֈ 2020թ.-ի համավարակի պատճառով 

համաշխարհային տնտեսությունը կրճատվեց մոտ 4,4%-ով, տեղի 

ունեցան սպառողական վարքագծի զգալի փոփոխություններ՝ 

պայմանավորված մարդկանց դեղերի և բուժօգնության համար 

կատարվող վճարումներով, կրճատելով իրենց ծախսերը: Հայաստանի 

մարզերն ու համայնքները լրջորեն տուժել են COVID-19-ի տարածման և 

համաճարակի հետևանքով առաջացած աճող տնտեսական 

    2 0 2 2  № 1 
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դժվարությունների պատճառով [3]ֈ ՄԱԿ-ի իրականացրած 

սոցիալական և տնտեսական ազդեցության գնահատումը մարզերում 

բացահայտել է  փոխկապակցված գործոններ, որոնք նպաստում են 

COVID-19-ի համակարգային ազդեցությանը Հայաստանի համայնքների 

մարդկանց առողջության, տնտեսության և սոցիալական կյանքի վրաֈ 

Բազմաչափ ազդեցության գնահատման արդյունքները ստորև. 

 
Գծապատկեր 1. Համավարակի սոցիալական ազդեցության 

ցուցանիշներն ըստ մարզերի, % [7]: 

 
  Ֆիզիկական հիվանդություն 

  Հոգեբանական, էմոցիոնալ, հոգեկան առողջություն (սթրես, անհանգստություն) 

  Առողջապահական ծառայություններ/օգնություն ստանալու դժվարություն 

   Covid 19-ի տարածումից ի վեր աշխատանքի կորուստ 

   Հիմնական պահանջմունքների բավարարման դժվարություններ 

   Կոմունալ ծառայությունների վճարման դժվարություններ 

   Առողջական ծառայությունների փնտրման դժվարություններ     

   Ջեռուցման այլընտրանքային տարբերակների որոնում 

 

Իրավիճակով պայմանավորված՝ մարզերում COVID-19-ը ազդել է 

առողջական վիճակի, այդ թվում նաև կյանքի որակի վրա ամբողջ 

երկրումֈ Այն առավել բացասական ազդեցություն է ունեցել մարդկանց 

հոգեբանական և էմոցիոնալ առողջության վրա՝ չբացառելով ի հայտ 

եկած վերոնշյալ գործոններով պայմանավորված դժվարություններըֈ 

Այժմ անդրադառնանք կյանքի որակը պայմանավորող ոլորտներին և 

դրանց վրա համավարակի ունեցած հետևանքներին:  

Կրթություն: Համավարակն ինքնին փորձություն էր ՀՀ կրթական 

համակարգի համար: Ըստ ՀՀ մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների (ՄՈՒՀ) ֆոկուս-խմբային քննարկումների 
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ժամանակ հարցված ուսանողների մեծամասնության՝ դասերն առավել 

արդյունավետ էին լսարանային պայմաններում, դասախոսի հետ 

անմիջական շփման պարագայում: Սրա վերաբերյալ հետազոտության 

հարցման մասնակիցների 68,78%-ի պնդմամբ իրենք առավել լավ են 

սովորում դեմ առ դեմ ուսուցման ժամանակ, և միայն 19,84%-ն է 

սովորում լավ թե՛ դեմ առ դեմ ուսուցման և թե՛ օնլայն ձևով: 
Աղյուսակ 1: 

ՀՀ ՄՈՒՀ ուսանողների հարցման արդյունքներ [8] 
 

Առցանց ուսուցման դեպքում  10.51% 

Դեմ առ դեմ ուսուցման դեպքում  68.87% 

Երկուսի դեպքում էլ հավասարապես  19.84% 

Այլ  0.78% 

Ընդամենը  100% 

 

 
Գծապատկեր 2. ՀՀ պետական բյուջեում կրթության ծրագերի մասնաբաժինը 

կրթությանը հատկացված ծախսերի մեջ [9]: 

 

Վերոնշյալ գծապատկեր 2-ում  պատկերված է մինչ համավարակը 

և դրանից հետո կրթությանը հատկացված ծախսերում կրթության 

ծրագերին կատարված հատկացումները(%)ֈ 

Տնտեսություն: 2020 թվականին Հայաստանի տնտեսական 

ակտիվության ցուցանիշը (ՏԱՑ), որը բնութագրում է տնտեսությունում 

ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալների 

փոփոխությունը, գրանցել է 7.5% անկում: Ամենամեծ անկումը գրանցվել 

է ապրիլ ամսին (-16.4%)՝ կապված երկրում սահմանված արտակարգ 

դրության հետ և դրանից բխող տնտեսական գործունեության որոշ 

տեսակների նկատմամբ կիրառված ժամանակավոր սահմանափա-

կումներով: Ապրիլի 12-ին ծխախոտային արտադրատեսակների 
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արտադրության նկատմամբ սահմանափակումները վերացվեցին, ավելի 

ուշ՝ մայիսի 3-ին, վերացվեցին  նաև հագուստի արտադրության 

նկատմամբ սահմանափակումները, որոնք նպաստեցին մայիսին ՏԱՑ 

անկման մեղմմանը (-12.9%): 

Հուլիս ամսին տնտեսությունում ապրանքների ու 

ծառայությունների թողարկման ծավալի անկումը խորացավ (-10.2%), 

ինչը կարող էր պայմանավորված լինել մի քանի հանգամանքով, այդ 

թվում՝ մշակող արդյունաբերության անկմամբ: Հուլիսին մշակող 

արդյունաբերությունում գրանցվել էր 3.6% անկում, մասնավորապես 

դանդաղել էր հագուստի արտադրության ծավալի հավելաճը: 

Սեպտեմբերին բռնկված և 44 օր տևած պատերազմի, ինչպես նաև 

կորոնավիրուսով վարակվածների թվաքանակի աճի ֆոնին 

տնտեսության անկումը խորացավ հոկտեմբերին և նոյեմբերին (-9.3% և -

10.7% համապատասխանաբար): ՏԱՑ-ը տարբերվում է ՀՆԱ-ից: Անցած 

տարվա վերջին ՀՀ Կենտրոնական բանկը 2020 թվականի Հայաստանի 

ՀՆԱ անկումը գնահատում էր -7.2%-ի չափով, սակայն ըստ ՀՀ 

Կենտրոնական բանկի վերջին գնահատականի՝ 2020 թվականի 

Հայաստանի ՀՆԱ-ի անկումը կազմում է 7.8% [5]: 

 
Գծապատկեր 3. ՀՀ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2020թ.-ին, % [5]: 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/39PQpah
https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/parberakan/DVQ/Monetary%20overview_IV_2020.pdf
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Աշխատանքի շուկա 

 

 

Գծապատկեր 4. 

 Գործազրկություն և զբաղվածություն: 
 

 

 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ 

Գծապատկեր 5. Միջին ամսական 

անվանական աշխատավարձի 

կուտակային աճ, 2020թ., %: 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ 

2020թ. տարեսկզբին արձանագրված աշխատավարձի աճի բարձր 

տեմպերը, կրելով համավարակի բացասական ազդեցությունները, 

գնալով դանդաղեցին: 2020թ. հունվար-հոկտեմբերին միջին ամսական 

անվանական աշխատավարձն աճել է 4.3%-ով՝ կազմելով 186,428 դրամ: 

Ընդ որում՝ սպառողական գների ինդեքսի 0.9% աճի պարագայում 

իրական աշխատավարձն աճել է 3.4%-ով: Պետական հատվածում միջին 

ամսական անվանական աշխատավարձն աճել է 6.3%-ով՝ կազմելով  

165,514 դրամ, իսկ մասնավոր հատվածում՝ 3.1%-ով՝ կազմելով 196,386 

դրամ: [1]: 

Ֆինանսներ: Այսպիսով, և՛ իրավաբանական, և՛ ֆիզիկական 

անձանց տրամադրված դրամային վարկերի ծավալները, ինչպես երևում 

է գծապատկեր 6-ից, անկումից հետո վերականգնվել են. ԱՄՆ դոլարով և 

եվրոյով վարկերի դեպքում, ֆիզիկական անձանց առումով, էական 

տատանում չի արձանագրվել, իսկ իրավաբանական անձանց 

պարագայում տատանողականությունը կարծես թե նույնն է, ինչպես 

նախաճգնաժամային ամիսներինֈ Վերջին հանգամանքը, կարելի է 

ենթադրել, պայմանավորված է ճգնաժամի սկզբում դրամի արժեզրկման 

ռիսկով, ինչի պայմաններում բանկերն առավել հակված էին 

արտարժույթով ներդրումներ կատարելու [2]ֈ 
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Գծապատկեր 6. Տարբեր արժույթներով՝ իրավաբանական և ֆիզիկական 

անձանց տրամադրված վարկերի ամսական ծավալները 2019-2020 թթ. հուլիս 

ամիսներին (հազ. միավոր) [6]: 

 

Ամփոփելով՝ կարող ենք եզրակացնել. խիստ անհրաժեշտ են 

կառավարության կողմից իրականացվող հատուկ միջոցառումներ 

կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով ընթացիկ իրացվելիության 

հետ կապված ռիսկերը մեղմելու համար, և որ Covid-19-ի հետևանքով 

առաջացած ճգնաժամը կարող է մեր երկրում հանդիսանալ 

տնտեսության կառուցվածքի փոփոխման և արդյունավետության 

բարձրացման, կյանքի որակի բարելավման խթան՝ ապահովելով 

տնտեսության համաչափ և կայուն զարգացում: 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Арутюнян М. М. 

 

Воздействие пандемии повлияло на качество жизни населения, а 

также на несколько экономических показателей, на выявление которых и 

направлена работа. Проявления общественной жизни в Армении, 

вызванной пандемией, социально-экономические изменения и 

вытекающие из них последствия пока не комментируются. Работа 

охватывает области, которые изменились в результате пандемии, а также 

рекомендации, которые помогут смягчить значительные последствия для 

экономики. 

Ключевые слова: качество жизни, пандемия, целевые области, 

события. 
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THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE QUALITY OF LIFE OF THE 

POPULATION 

Harutyunyan M. M. 

 

The impact of the pandemic also affected the quality of life of the 

population, as well as several economic indicators, the findings of which are 

presented in this work. The manifestations of the public life conditioned by 

the pandemic in the Republic of Armenia, the socio-economic changes and 

consequences that result from it have not been commented yet. The work 

includes areas that have changed as a result of the pandemic, as well as 

recommendations that will help mitigate the significant effects on the 

economy. 

Keywords: quality of life, pandemic, target areas, events. 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Կուրղինյան Ռ. Հ.,  Ասատրյան Լ. Կ., Կարապետյան Ա. Ա. 

 

Տնտեսությունների առջև ծառացած ժամանակակից 

մարտահրավերների արդյունքները մեղմելու, ինչպես նաև տնտեսական 

աճի և զարգացման  ապահովման համատեքստում  կարևորվում է 

տնտեսությունների ֆինանսական զարգացվածության որոշակի 

մակարդակի ապահովումը: Վերջինս  հնարավորություն է ընձեռնում 

ներդրումների ներգրավման գործընթացի դյուրինության, հնարավո-

րություն է տալիս ֆինանսական մի շարք ռիսկերի դիվերսիֆիկացման և 

նպաստում է ապրանքների ու ծառայությունների փոխանակմանըֈ 

Սակայն հաշվի առնելով ֆինանսական ինստիտուտների և շուկաների 

զարգացման ներկայիս տեմպերը, երկրների ֆինանսական շուկաների 

ինտեգրացման բարձր աստիճանը՝ ֆինանսական համակարգերը 

դառնում են առավել խոցելի, և մեծանում է ֆինանսական 

անկայունության հավանականությունը՝ պայմանավորված ինչպես 

արտաքին, այնպես էլ ներքին շոկերովֈ Ֆինանսական զարգաց-

վածության  ապահովման երկակի  բնույթից ելնելով՝ կարևորվում է 

ֆինանսական զարգացվածության գնահատման մեթոդների 

ուսումնասիրությունը:     

Բանալի բառեր. ֆինանսական զարգացվածություն, ֆինանսական 

ինստիտուտներ, ֆինանսական շուկաներ, խորություն, հասանե-

լիություն, արդյունավետություն, կայունությունֈ 

 

Նախաբան: Ֆինանսական համակարգը երկար ժամանակաշրջան 

չի համարվել  տնտեսական զարգացվածությանը նպաստող կարևոր 

ոլորտ, սակայն 2008 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը 

աշխարհի տնտեսությունների համար ազդակ էր, որ ֆինանսական 
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համակարգը չպետք է մղվի երկրորդային պլան, քանի որ այն, 

անկասկած, ունի որոշակի ազդեցություն երկրի տնտեսության վրաֈ 

Առաջադրված խնդիրը, 2000 թվականից սկսած, գտնվում է տարբեր 

տեսաբանների, ֆինանսական քաղաքականություն իրականացնող 

մարմինների, ինչպես նաև միջազգային ֆինանսական կազմակերպութ-

յունների ուշադրության կենտրոնում: 
Ֆինանսական զարգացվածությունը բանկերի և այլ ֆինանսական 

միջնորդների կողմից մատուցվող ֆինանսական ծառայությունների, 

ինչպես նաև ֆինանսական շուկայում կնքվող գործարքների  ծավալների 

աճն է [5]ֈ 

Ֆինանսական համակարգի կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ 

բազմազանությունից ենթադրելի է, որ ոլորտի զարգացվածությունը 

չափելի դարձնելու համար  անհրաժեշտ է կիրառել ցուցանիշների մի 

ամբողջ համալիր՝ երևույթը բազմակողմանի ներկայացնելու համարֈ 

Ֆինանսական  զարգացվածության գնահատման համար կիրառվում 

են և՛ քանակական, և՛ որակական չափիչներֈ Ֆինանսական 

զարգացվածության գնահատելու առաջին փորձը կատարվել է 

Գոլդսմիֆի կողմիցֈ Նա առաջարկել է ֆինանսական փոխհարա-

բերությունների գործակիցը, որը չափում է տնտեսական համակարգում 

ֆինանսական ինտենսիվության մակարդակը [2]ֈ  

 
Ֆինանսական զարգացվածության գնահատման հաջորդ փորձը 

կատարել է Գուրլինֈ Գուրլիի ֆինանսական գործակիցը որոշվում է 

ֆինասական ընդհանուր ակտիվների և ՀՆԱ-ի հարաբերակցությամբֈ  

Մինչև 1970-ականները ֆինանսական զարգացվածությունը 

մեծմասամբ չափվել է 2 հիմնական ցուցանիշներովֈ Դրանցից առաջինը 

ֆինանսական խորությունն է, որը չափվում է մասնավոր հատվածին 

տրամադրած վարկեր և ՀՆԱ հարաբերակցությամբֈ Երկրորդ ցուցանիշը 

արժեթղթերի շուկայի կապիտալիզացիա և ՀՆԱ հարաբերակցությունն է, 

որը առավել հազվադեպ է կիրառվել՝ համեմատած նախորդ ցուցանիշի 

հետֈ   

Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից ֆինանսական 

զարգացվածության գնահատման համար ձևավորվել է ֆինանսական 

զարգացվածության ինդեքսը (ուսումնասիրության է ենթարկվել թվով 

183 երկրների ցուցանիշներ 1980-2013 թվականների համար) [6]ֈ 
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Ֆինանսական զարգացվածության ինդեքսը ունի հետևյալ 

կառուցվածքը՝ 

 
Գծապատկեր 1. Ֆինանսական զարգացվածության ինդեքսի կառուցվածքը ըստ 

ԱՄՀ-ի [6]ֈ 

 

Ինչպես տեսնում ենք, ֆինանսական ինստիտուտները և 

ֆինանսական շուկաները բնութագրող ենթաինդեքսները նորմավորվում 

և ագրեգացվում են համապատասխանաբար «ֆինանսական 

ինստիտուտներ» և «ֆինանսական շուկաներ» ինդեքսներում, որոնք էլ, 

իրենց հերթին, նորմավորվում և ագրեգացվում են՝ ձևավորելով 

ֆինանսական զարգացվածության ինդեքսըֈ    

Նշենք, որ յուրաքանչյուր ցուցանիշ նորմավորվում է 0–ից 1 

միջակայքումֈ Այսպիսով՝ ամենաբարձր (ամենացածր) փոփոխական-

ներին տրվում է 1 (0) արժեք, իսկ մնացած ցուցանիշները գնահատվում 

են համեմատական կարգովֈ Նորմավորումը իրականացվում է հետևյալ 

բանաձևի հիման վրա ՝ 

 
որտեղ -ը համապատասխան ցուցանիշն է, իսկ -ը՝ համապատասխան 

ցուցանիշի նորմավորված արժեքը, xmax-ը՝ շարքի առավելագույն արժեքը, 

իսկ  xmin-ը՝ շարքի նվազագույն  արժեքըֈ 

Ֆինանսական զարգացվածության ինդեքսի հաշվարկման համար 

հաշվարկվում են հետևյալ ցուցանիշները [6]. 

Ֆինանսական ինստիտուտների խորությունը (FID) չափող 
ցուցանիշները՝ 

 մասնավոր հատվածին տրամադրված վարկեր/ՀՆԱ, 

 կենսաթոշակային հիմնադրամների ակտիվներ/ՀՆԱ, 

 փոխադարձ ներդրումաին հիմնադրամների ակտիվներ/ՀՆԱ, 
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 ապահովագրական վճարների (կյանքի և ոչ կյանքի)/ՀՆԱ: 

Ֆինանսական ինստիտուտների հասանելիությունը (FIA) չափող 
ցուցանիշները՝ 

 100 000 չափահաս անձին բաժին ընկնող բանկերի մասնաճյուղերի 

քանակ, 

 100 000 չափահաս անձին բաժին ընկնող բանկոմատների թիվը: 

Ֆինանսական ինստիտուտների արդյունավետությունը(FIE)՝ 
 զուտ տոկոսային մարժա, 

 վարկերի և ավանդների ծավալների տարբերություն, 

 ոչ տոկոսային եկամուտ/ընդհանուր եկամուտ, 

 վերադիր ծախսեր/ընդհանուր ակտիվներ, 

 ROA, 

 ROE: 

Ֆինանսական շուկայի խորությունը(FMD)՝ 
 արժեթղթերի շուկայի կապիտալիզացիա/ՀՆԱ, 

 բաժնետոմսերով գործարքներ/ՀՆԱ, 

 պետական պարտքային արժեթղթեր/ՀՆԱ, 

 ֆինանսական կազմակերպությունների պարտքային արժեթղթերի 

հանրագումար/ՀՆԱ, 

 ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների պարտքային 

արժեթղթերի հանրագումար/ՀՆԱ: 

Ֆինանսական շուկաների հասանելիություն (FMA)՝ 
 ամենամեծ 10 կազմակերպություններից բացի մնացած 

կազմակերպությունների տեսակարար կշիռը շուկայի 

կապիտալիզացիայում, 

 100 000 չափահաս անձին բաժին ընկնող պարտքային արժեթուղթ 

թողարկողների քանակը: 

Ֆինանսական շուկայի արդյունավետություն (FME)՝ 
 բաժնետոմսերով գործարքների ծավալ/ՀՆԱ: 

 

Այնուհետև կատարվում է ցուցանիշների ագրեգավորում, որը 

իրականացվում է ներքևից վերև սկզբունքում (տե՛ս գծապատկեր 1.) 

յուրաքանչյուր ինդեքսի համար հետևյալ կշիռներով՝ 
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Գծապատկեր 2.  FIE, FIA, FID (աջից) և FME, FMA, FMD (ձախից) 

ենթաինդեքսների  կառուցման համար  ցուցանիշներին տրվող կշիռները [6]ֈ 

 

բանաձևորեն ստացվում է՝ 

 
Ֆինանսական ինստիտուտների ինդեքսի և ֆինանսական 

շուկաների ինդեքսի հիման վրա նույն սկզբունքով ձևավորվում է ողջ 

ֆինանսական համակարգը բնութագրող ինդեքսը՝ ֆինանսական 

զարգացվածության ինդեքսը (Financial Development Index, FDI), որը 

ստացվում է հետևյալ բանաձևով ՝ 

FD = WfiFI + WfmFM, 
որտեղ Wfi-ն և Wfm-ը համապատասխանաբար ֆինանսական 

ինստիտուտների ինդեքսի և ֆինանսական շուկաների ինդեքսի 

տեսակարար կշիռներն են:                         

Ի տարբերություն ԱՄՀ-ի՝ Համաշխարհային բանկի կողմից 

մշակվել է ցուցանիշների համախումբ, որը նախատեսված է 

ֆինանսական ինստիտուտների և ֆինանսական շուկաների 

զարգացվածությունը բնութագրելու համարֈ Այդ ցուցանիշների 

համակարգում ներկայացվում են ֆինանսական համակարգը 

բնութագրող հետևյալ չորս բնութագրիչները [1]՝ 

 խորություն, որը բնութագրում է ֆինանսական ինստիտուտների և 

շուկաների չափը, 

 հասանելիություն, ինչը անհատների և կազմակերպությունների՝ 

ֆինանսական ինստիտուտների և ֆինանսական շուկաների 

ծառայություններից օգտվելու հնարավորության մակարդակն է, 

 արդյունավետություն, որը ֆինանսական ծառայությունների 

մատուցման գործում ֆինանսական ինստիտուտների և շուկաների 

արդյունավետության մակարդակն է, 
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 կայունություն՝ որպես ֆինանսական ինստիտուտների և 

շուկաների կայունության մակարդակֈ 

Այս բնութագրիչները հաշվարկվում են և՛ ֆինանսական 

շուկաների, և՛ ֆինանսական ինստիտուտների համարֈ 

Փաստորեն, Համաշխարհային բանկի կողմից առաջարկված 

մեթոդի կառուցվածքը, ինչպես նաև մի շարք ելակետային ցուցանիշներ,  

նման են ԱՄՀ-ի առաջարկած մոտեցմանը՝ բացառությամբ 

«կայունություն» բաղադրիչի: 

Ճապոնիայի ֆինանսների նախարարության հետազոտական 

խումբը 2018 թվականին մշակել է ֆինանսական զարգացվածության 

գնահատման ցուցանիշների համակարգֈ Այս գնահատման մեթոդի 

առավելությունը այն է, որ ներառվող ցուցանիշները բնութագրում են 

ֆինանսական զարգացվածության ոչ միայն քանակական, այլև 

որակական կողմըֈ  Այսպիսով, երկրի ֆինանսական զարգացվածության 

չափումը կատարվում է 2 հիմնական ինդեքսներովֈ Առաջինը 

բնութագրում է ֆինանսական զարգացվածության որակական կողմը 

(Fin_quality), իսկ երկրորդը՝ ֆինանսական զարգացվածության 

քանակական (Fin_quantity) [4]ֈ   

Ֆինանսական զարգացվածության որակական և քանական 

ինդեքսները ունեն բարդ կառուցվածք, ընդ որում՝ առաջին ինդեքսի 

կառուցման համար հիմք են հանդիսանում թվով 8 ցուցանիշներ, իսկ 

երկրորդ ինդեքսի համար՝ 4 ցուցանիշներֈ  

Ֆինանսական զարգացվածության քանակական ինդեքսը ցույց է 

տալիս ֆինանսական շուկայի չափը և խորությունըֈ Վերջինիս համար 

հիմք են հանդիսանում բանկային, պարտատոմսերի, բաժնետոմսերի և 

ապահովագրական շուկաների տվյալներըֈ   
Այժմ անդրադարձ կատարենք ֆինանսական զարգացվածության 

որակական գնահատականին, որը հաշվարկվում է հետևյալ 

ցուցանիշների հիման վրա. 

Շուկայի բազմազանությունը կամ լայնությունը - որքան բազմազան 

են ֆինանսական գործիքները շուկայում, այնքան շատ են ռիսկի 

հեջավորման հնարավորությունները տնտեսությունումֈ  

Շուկայի իրացվելիությունը - իրացվելի շուկան ներդրողներին 

հնարավորություն է տալիս արագորեն գնելու կամ վաճառելու 

ակտիվներ՝ առանց վերջիններիս գների մեծ փոփոխությանֈ Շուկայի 

իրացվելիության հաշվարկման համար կիրառվում է արժեթղթերի 

շուկայի շրջանառելիության գործակիցըֈ 
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Շուկայի արդյունավետությունը, որը կազմված է հետևյալ 

ցուցանիշներից՝ բանկերի շահութաբերություն՝ ըստ ակտիվների 

մակարդակի (ROA), և կապիտալի շահութաբերությունը՝ ըստ 

կապիտալի մակարդակի (ROE), վարկերի և ավանդների 

տոկոսադրույքների սփրեդից, բանկերի ընդհանուր եկամուտում ոչ 

տոկոսային եկամուտների տեսակարար կշռից, վարկերի ընդհանուր 

ծավալում չաշխատող վարկերի տեսակարար կշռիցֈ 

Ինստիտուցիոնալ միջավայրը, լինելով ֆինանսական շուկայի 

որակական չորրորդ չափիչը, բնութագրում է շուկայի իրավական և 

ինստիտուցիոնալ, մարդկային կապիտալի, տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքների զարգացումներըֈ Ըստ 

այդմ էլ կազմված է  երեք ենթաբաղադրիչներիցֈ Դրանք են՝ 

1) երկրի իրավական և ինստիտուցիոնալ զարգացվածություն,  

2) մարդկային կապիտալ, 
3) ինֆորմացիայի և հեռահաղորդակցման ենթակառուցվածքների 

զարգացվածություն: 
Քեմբրիջի համալսարանի պրոֆեսոր Յունգֆու Հաունգը իր 

«Ֆինանսական զարգացվածության դետերմինանտները» աշխատությու-

նում առաջարկում է ֆինանսական զարգացվածության գնահատման իր 

մոտեցումըֈ Վերջինս ֆինանսական զարգացվածության գնահատման 

համար առանձնացնում է 5 ագրեգավորված ինդեքսներ, որոնց 

ձևավորման համար հիմք են հանդիսանում 8 ցուցանիշներ, ընդ որում՝ 1 

ցուցանիշը կարող է հիմք հանդիսանալ մի քանի դետերմինանտների 

կառուցման համար [3]ֈ 

Վերոնշյալ դետերմինանտներն են՝ ֆինանսական զարգացվա-

ծության դետերմինանտ (FD), բանկային համակարգի միջոցով 

ապահոված ֆինանսական զարգացվածության դետերմինանտ 

(FDBANK), արժեթղթերի շուկայի զարգացվածության դետերմինանտ 

(FDSTOCK), ֆինանսական արդյունավետության դետերմինանտ (FDEFF) 

և ֆինանսական համակարգի չափի դետերմինանտ (FDSIZE): 

Եզրահանգում: Այսպիսով, ֆինանսական զարգացվածությունը 

գնահատող մեթոդներում ֆինանսական համակարգը ուսումնասիրվում 

է և՛ ֆինանսական ինստիտուտների, և՛ ֆինանսական շուկաների 

տեսանկյունիցֈ Ֆինանսական համակարգի զարգացվածությունը 

ներկայացնելու, բազմակողմանի վերլուծություններ իրականացնելու 

համար կիրառվում են ցուցանիշների համալիր խմբեր՝ վերջինիս 

բազմաբովանդակ էությունը գնահատելու համարֈ Կարևոր էր նշել, որ 



135 

 

գնահատման մեթոդները վերաբերում էին ոչ միայն ֆինանսական 

զարգացման քանակական գնահատականին, այլ նաև որակական 

գնահատականին: 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ 

Кургинян Р. O., Асатрян Л. К., Карапетян А. А. 
 

Для смягчения воздействия современных экономических вызовов и в 

контексте обеспечения экономического роста и развития важно 

обеспечение определенного уровня финансового развития экономик. 

Последнее позволяет упростить процесс привлечения инвестиций, 

диверсифицировать ряд финансовых рисков, облегчить обмен товарами и 

услугами. Однако, учитывая текущие темпы развития финансовых 

институтов и рынков, высокую степень интеграции финансовых рынков 

стран, финансовые системы становятся более уязвимыми, а вероятность 

финансовой нестабильности возрастает из-за как внешних, так и 

внутренних шоков. Из-за двойственной природы финансового развития 

изучение вопроса очень важно. 

Ключевые слова: финансовое развитие, финансовая система, 

финансовые институты, финансовые рынки, глубина, доступность, 

эффективность, стабильность. 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FEATURES OF FINANCIAL 

DEVELOPMENT ASSESSMENT 

Kurghinyan R. H., Asatryan L. K., Karapetyan A. A. 
 

For mitigating the impact of today's economic challenges and in the 

context of ensuring economic growth and development, providing certain 

level of financial development of economies is important. The latter makes it 

possible to simplify the process of attracting investments, diversify a number of 

financial risks, and facilitates the exchange of goods and services. However, 

given the current pace of development of financial institutions and markets, 

the high degree of integration of the financial markets of the countries, 

financial systems become more vulnerable and the probability of financial 

instability increases due to both external and internal shocks. Due to the dual 

nature of financial development, the study of the issue is very important. 

Keywords: financial development, financial system, financial institutions, 

financial markets, depth, accessibility, efficiency, stability. 
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ՀԱԳՈՒՍՏԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՇՂԹԱՅՈՒՄ ՄԵԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՐԹԱԿԻ 

ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ  

Սուքիասյան Տ. Ա. 

 

Հետազոտական աշխատանքի նպատակն է հանդիսացել 

հագուստի իրացման շղթայում մեծ տվյալների հարթակի ձևավորման 

հայեցակարգային հարցերի հետազոտումը և մշակումը: Հոդվածում 

բերված են թեթև արդյունաբերության ճյուղում մարքեթինգի 

կառավարման կլաստերի շրջանակներում մեծ տվյալների հարթակի 

ձևավորման կազմակերպական խնդիրների լուծման ուղիները, 

ներկայացված են տվյալների դասակարգման մեթոդները, 

կառուցվածքային կազմը և ձևավորման քայլերը: 

Բանալի բառեր. մեծ տվյալների հարթակ, մարքեթինգի 

կառավարման կլաստեր, տվյալների ձևավորման փուլեր: 
 

Անցած տասնամյակում հագուստի արդյունաբերությունը 

հայտնվեց  մեծ տվյալների և արհեստական բանականության գիտական 

և գործնական բիզնես խնդիրների լուծման մարտահարավեների 

ասպարեզումֈ Մրցակցության աճի և ծառայությունների 

անհատականացման պահանջարկի ավելացման հետևանքով 

ձեռնարկություններում հագուստի արտադրանքի իրացման շղթայի 

ղեկավարները մշտապես փնտրում են իրենց գործարարության 

բարելավման ուղիները, որպեսզի մեծացնեն արտադրանքի սպառման 

արագությունը և կազմակերպության շահութաբերությունը:  

Տվյալ հետազոտության սահմաններում ներկայացված են մեծ 

տվյալների ձևավորման և կառավարման գործընթացներըֈ Կարևորելով 

հագուստի իրացման շղթաների ուսումնասիրման և զարգացման 

հեռանկարների բացահայտման, ռեսուրսների հաշվառման և գրանցման 

եղանակներն ու մեխանիզմները մեծ տվյալների ձևավորման 

համակարգում՝ հետազոտությունները տվյալ բնագավառում 
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արժեքավոր են լինելու արտադրանքի իրացման և մրցունակության 

բարձրացման կարողությունների բացահայտման համար: Այս 

ռազմավարությունների օգնությամբ՝ ձևավորված արտադրանքի 

իրացման դասակարգված տվյալների հիման վրա, հագուստի 

ձեռնարկությունները կարող են «խելացի» հագուստ արտադրել և 

իրացնել, այսինքն՝ սպառողներին առաջարկել այնպիսի արտադրանք, 

որոնք լիարժեք կբավարարեն նրանց կարիքները, և, այսպիսով, 

կնպաստեն արտադրանքի սպառման կայուն զարգացմանը [1]:  

Բացի վերոնշյալից, հագուստի իրացման մեծ տվյալների 

ձևավորման գործընթացը  անհրաժեշտ է  ներքին շուկայի ըդլայնման և 

արտաքին շուկաներում ներթափանցման մեխանիզմների կառավար-

ման համարֈ  

Վերջապես, տվյալների ձևավորման հարթակը պարունակում է 

արտադրանքի իրացման գործիքակազմ՝ հիմնված մեծ տվյալների 

բազայի վրա, որի կիրառումը կնպաստի ինչպես տարածաշրջանի 

առանձին, այնպես էլ ամբողջ ազգային տնտեսության թեթև 

արդյունաբերության ձեռնարությունների զարգացմանը և մրցունա-

կության բարձրացմանը [2]ֈ  

Տվյալների բազան բնութագրվում է հետևյալ հատկանիշներով. 

1. Աշխարհագրական համակենտրոնացում: Թույլ է տալիս 

ձեռնարկություններին տնտեսելու նյութական և ֆինանսական 

ռեսուրսները՝ արտադրական գործըթացների արագ կազմակերպ-

ման, սոցիալական կապիտալի և մեքենայական ուսուցման 

գործընթացների  ներդրման շնորհիվ: 

2. Մասնագիտացում: Համակարգի կազմի մեջ մտնող 

ձեռնարկությունների տվյալները համակենտրոնանում են իրենց 

վերաբերող գործունեության որոշակի ոլորտի շուրջ: 

3. Մրցակցություն և համագործակցություն: Ներկայացնում են  

համապատասխան տվյալներ, որոնք բնութագրում են 

մասնակիցների միջև փոխհարաբերությունների հիմնական ձևերը: 

4. Չափսեր, սահմաններ: Ապահովում են տվյալների ծավալի 

արդյունավետ գործունեությունը և զարգացումը: 

5. Կենսունակություն: Երկարաժամկետ հեռանկարում բնութագրում 

են տվյալների արդիականությունը: 

6. Մասնակիցների ներգրավվածությունը նորարարական 

գործընթացին: Ներկայացնում են տվյալներ, որոնք բնութագրում են 

մարքեթինգի բնագավառում մասնակիցների ներգրավման 
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ձեռնարկատիրական և նորարարական ունակություններն ու 

հատկությունները գիտական, կազմակերչական, արտադրական 

տեխնոլոգիական և շուկայական ոլորտներումֈ 

Ստորև բերված աղյուսակ 1-ում ներկայացված են մեծ տվյալների 

դասակարգման համալիր ցուցանիշներըֈ 
Աղյուսակ 1: 

Մեծ տվյալների դասակարգման համալիր ցուցանիշները 
Դասակարգման 

հիմքը 
Համալիր ցուցանիշների տեսակները 

Մասնակիցների 

կազմը 

 Ուղղահայաց` կազմված են «գնորդ – վաճառող» հարաբերություններով  

 Հորիզոնական՝  արտադրություններ  և ձեռնարկություններ, որոնք 

կարող են միմյանց միջև բաժանել ապրանքների ընդհանուր շուկաները: 

Լայնքը և թափը 

 Լայն՝ տարբեր միջնորդների միջոցով բազմաթիվ ապրանքների 

սպառում, 

 Նեղ` կենտրոնացած մեկ կամ սահմանափակ թվով ապրանքների 

իրացման վրա: 

Խորությունը 

 Խորը՝  իրենցից ներկայացնում են սպառման միասնական ցանցի մեջ 

փոխկապակցված գործունեության ոլորտներով տարածք, 

 Մակերեսային` սպառումը մեծապես կախված է արտաքին գործոններիցֈ 

Իրացման 

օբյեկտը 
 Lայն շրջանակ ընդգրկող` նոր ավելացված արժեք ստեղծող: 

Աճի հնարավո-

րությունները 

 Ճյուղային ` կազմված են նվազող, աճող և զարգացած 

ձեռնարկություններից, 

 Մրցունակ` մրցունակ և ոչ մրցունակֈ 

Նորարարական 

ունակությունը 

 Բարձր՝  ունակ են օգտագործելու իրենց կառույցները 

նորարարությունները գեներացնելու ուղղությամբ, 

 Ցածր՝  ճնշում են իրենց կազմի մեջ մտնող ձեռնարկությունների 

նորարարական ակտիվությունըֈ 

Արտադրական 

կառուցվածքը 

 «Միջուկ – շրջապատ» մոդել  (մեծ ձեռնարկություններ – փոքր 

ձեռնարկություններ), 

 «Շրջապատ առանց միջուկի» մոդել  (միայն փոքր ձեռնարկություններ)ֈ 

Կոորդինացման 

մեխանիզմը 

 Կայուն շուկայական կապեր, 
 Կարճաժամկետ կոալիցիա, 
 Երկարաժամկետ հարաբերություններ, 

 Հիերարխիաֈ 

Զարգացման 

աստիճանը 

 Սաղմնային վիճակում գտնվող, 

 Զարգացման ընթացքում գտնվող` ձևավորված, սակայն հետագա աճի 

ներուժ ունեցող, 

 Հասուն՝  ունեն հետագա աճի խնդիրներ, 

 Քայքայման փուլում գտնվողֈ 

Հնարավորութ-

յունների 

օգտագործման 

աստիճանը 

 Աշխատող՝  ունեն նորարարական արդյունքներ, 

 Լատենտային` օգտվում են շուկաների ոչ բոլոր հնարավորություններից, 

 Ներուժային` առկա են մի շարք առանցքային պայմաններ, սակայն 

զգացվում է ռեսուրսների առանձին տեսակների և կրիտիկական 

մասսայի անբավարարությունֈ 
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Մեծ տվյալների հարթակի ձևավորման խթանները և նպատակները 

նպաստում են՝ 

1. ձեռնարկություների մրցունակության և շահութաբերության 

բարձրացման հարցերի լուծմանը,  

2. ձեռնարկատիրական գործունեության ակտիվացմանը, 

3. արտահանման խթանմանը, 

4. գործընթացում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների 

ներգավմանը, հագուստի իրացման շղթայում արհեստական 

բանականության հնարավորությունների մշակմանը, կիրառմանը և 

զարգացմանը,  

5. տարածաշրջանային տնտեսության զարգացման աճի 

ապահովմանըֈ 
 

Թեթև արդյունաբերությունում նորարարական մեխանիզմներով 

հագեցված ձեռնարկությունների մրցունակության բարձրացման 

աշխատանքները՝ հագուստի իրացման շղթայում, կարելի է 

իրականացնել մեծ տվյալների հարթակի ձևավորման և  

աշխատանքային գործիքակազմի ստեղծման միջոցով՝ օգտագործելով 

նաև արհեստական բանականության ոլոտում ձեռք բերված 

նվաճումներըֈ Մասնավորապես, նշված աշխատանքները առավել 

արդյունավետ կարելի է կազմակերպել և կիրառել տեքստիլ 

արդյունաբերության ճյուղում ինտեգրված առանձին ձեռնարկութ-

յունների մարքեթինգի միասնական կառավարման բնագավառում, 

օրինակ՝ հագուստի արտադրության և իրացման կլաստերի 

համակարգում: Տվյալ կլաստերի շրջանակներում կմիավորվեն թեթև 

արդյունաբերության ձեռնարկությունները, ինչպես նաև նրանց հետ 

համագործակցող առևտրային ընկերությունները, այսինքն՝ ավելացված 

արժեքների շղթայի բոլոր մասնակիցները (հումքից մինչև վերջնական 

արտադրանք և իրացում)ֈ Հագուստի արտադրության և իրացման 

կլաստերի մասնակիցներ են հանդիսանալու շուկայում մրցունակ 

ձեռնարկությունները, որոնք ունակ են արտադրելու արտահանման 

համար որակյալ արտադրանք և հանդիսանում են շուկայում 

առաջատարներ, ի վիճակի են բարելավելու իրենց արտադրանքի 

մրցունակությունը երկարաժամկետ հեռանկարում [3]ֈ 

Տվյալ կլաստերի ենթակառուցվածքի կազմի մեջ մտնելու են՝ 

 արտադրական և սպասարկման ձեռնարկությունները, 

 միջնորդ և իրացնող կազմակերպությունները, 
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 ֆինանսավարկային կազմակերպությունները, 

 գիտական, կրթական, հետազոտական, խորհրդատվական 

ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունները, 

նորարարական և տեղեկատվական կենտրոններըֈ 
 

Մեր կարծիքով՝ հագուստի արտադրության և իրացման կլաստերի 

ձևավորման և արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ է  

հետևյալ նախադրյալների առկայությունը [4]՝ 

1. R&D պոտենցիալ հնարավորությունները, 

2. աշխատանքային հմտությունները, 

3. աշխատուժի հնարավորությունների զարգացումը, 

4. մատակարարներին մոտ գտնվելը, 

5. մասնագիտացված ծառայությունների մատչելիությունը, 

6. մատակարարների հետ կայուն հարաբերությունները,  

7. կապիտալի առկայությունը, 

8. տեղեկատվական ենթակառուցվածքների առկայությունը, 

9. ձեռնարկատիրական ունակությունը, 

10. նորարարությունների կիրառումըֈ 
 

Առաջին վեց ցուցանիշները իրենցից ներկայացնում են 

արտատնտեսական գործոնների հավաքածու, որոնք իրենց 

արտադրության ծավալների շնորհիվ մատչելի են տեղական բոլոր 

ընկերություններինֈ Յոթերորդ ցուցանիշը պայմնավարված է 

ներդրումների կատարման անհրաժեշտությամբ: Վերջին երեք 

գործոնները բնութագրում են գործողությունների տեղեկատվական և 

նորարարական բարձր արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են 

ձեռնարկությունների մրցունակության բարձրացման համարֈ 

Թվարկված բոլոր գործոններն էական են հագուստի 

արտադրության և իրացման կլաստերի ձևավորման համարֈ Միևնույն 

ժամանակ յուրաքանչյուր առանձին ընկերության խիստ կարևոր գործոն 

է հանդիսանում մասնագիտացած աշխատուժի առկայությունը, 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման, մեծ տվյալների 

կառուցման և մեքենայական ուսուցման ունակությունը [5]ֈ Եթե 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործոնը որոշ չափով կարող է 

փոխհատուցվել համակարգի միասնական ծառայության կողմից, ապա 

մասնագիտացած աշխատուժի գործոնը յուրաքանչյուր ձեռնարկության 

համար այլընտրանք չունիֈ  
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Հագուստի արտադրության և իրացման կլաստերի ձևավորման 

գործընթացը ներառում է հետևյալ փուլերը. 

1. ուսումնասիրությունների անցկացում՝ հետազոտվող տարածքում 

համապատասխան պայմանների առկայության բացահայտման 

նպատակով, 

2. հնարավոր մրցունակ ձեռնարկությունների բացահայտում, 

3. վիճակագրական տվյալների հավաքագրում, 

4. կլաստերի սահմանների որոշում, 

5. կլաստերի կառավարման կառուցվածքի մշակում, 

6. կլաստերում ընդգրկված մասնակիցների և ենթակառուցվածքային 

կազմակերպությունների հետ փոխադարձ կապերի կառուցում, 

7. կլաստերի գործունեության մոդելների մշակում, 

8. ձեռնարկությունների և համակարգի SWOT վերլուծություն, 

9. հագուստի իրացման շղթայում մեծ տվյալների ձևավորման 

կազմակերպական հարցերի լուծում, 

10. ձեռնարկությունների մարքեթինգային գործընթացի 

պլանավորման, կազմակերպման և կառավարման  հարցերի 

մշակումֈ 
 

Հետազոտելով Շիրակի տարածաշրջանի տնտեսության 

վիճակագրական տվյալները և գործող արտադրական ձեռնարկություն-

ների հնարավորությունները [6]՝ ենթադրում ենք, որ տարածաշրջանում 

թեթև արդյունաբերության ճյուղն ունի որոշակի ներուժ և պայմաններ 

հագուստի արտադրության և իրացման կլաստերի ձևավորման համար, 

որտեղ կան մեծ տվյալների հարթակի ստեղծման նախադրյալներ:  

Տարածաշրջանի թեթև արդյունաբերության հիմնական ուժեղ 

կողմերն են դիվերսիֆիկացված արտադրատեսակները, աշխատողների 

բազմամյա փորձը, արտադրատեսակների նոր մոդելների մշակման  

համար ստեղծագործական միտքը, ժամանակակից մեքենասարքավո-

րումները և տեխնոլոգիաները, նորարարությունների ներմուծումը, 

արագ արձագանքը և հարմարվելիությյունը շուկաների պահանջներինֈ 

Այդ ձեռնարկությունները կրթական հաստատությունների և 

սպասարկող տնտեսությունների հետ միասին կարող են հանդիսանալ 

որպես կլաստերի պոտենցիալ սուբյեյտներ՝ բաղկացած շուրջ 300 

արտադրական և տնայնագործ ընկերություններից, որոնցից մոտ 200-ը 

ընտանեկան բիզնեսներ են, 40-ը՝ փոքր ձեռնարկություններ, և 10-ը՝ 

միջին մեծության գործարաններ: «Արշալույս» ՓԲԸ-ն տրիկոտաժե իրեր 
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թողարկող տեքստիլ կազմակերպություն է, որի տարեկան իրացման 

ծավալները կազմում են մոտ 60 մլն. դրամ: Արտադրական ոլորտը 

ընդլայնելու նպատակով ընկերությունը իրականացրել է մեծածավալ 

ներդրումներ (մոտ 1 մլն. դոլար)ֈ Մեկ այլ մեծ ձեռնարկություն է 

համարվում «Լենտեքս» ՍՊԸ-ն, որը հանդիսանում է գուլպաների և 

զուգագուլպաների խոշորագույն արտադրողներից մեկը Հայաստանում: 

Ձեռնարկության ապրանքանիշերի հանրաճանաչության մասին է 

վկայում արտադրանքի ծավալների ամենամյա նկատելի աճը: 

Տարածաշրջանում կան նաև տարբեր փոքր ու միջին  տեքստիլ 

ձեռնարկություններ, որոնք հիմնականում բավարարում են ներքին 

շուկայական պահանջարկը:  

Այսպիսով, տարածաշրջանում հագուստի արտադրության և 

իրացման կլաստերի ձևավորոումն ու  ստեղծումը հիմք կհանդիսանան՝  

 Գյումրու ավանդական տեքստիլ արդյունաբերության վերածննդի, 

նոր բնական գործվածքների և արտադրանքների ստեղծման 

համար, 

 նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրման և նոր որակի 

գործվածքների ստեղծման համար, 

 կլաստերում ներգրավված ձեռնարկությունների մրցունակության և 

շահութաբերության բարձրացման համար:  
 

Հետևաբար, թեթև արդյունաբերության մարքեթինգային 

կառավարման կլաստերում ստեղծելով մեծ տվյալների հարթակը 

հագուստի իրացման շղթայում՝ կարելի է նպաստել տարածաշրջանի 

գիտակրթական ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների 

զարգացմանը, նորարարական տեխնոլոգիաների, արհեստական 

բանականության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նվաճումների 

ներդրման գործընթացներին, որոնք կբարձրացնեն կադրերի 

մասնագիտական որակավորման աստիճանը և, վերջին հաշվով, 

կբարելավեն տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը:  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМЫ 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ В СЕТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОДЕЖДЫ 

Сукиасян Т. А. 
 

Целью работы было исследование и разработка концептуальных 

вопросов создания платформы больших данных в цепочке реализации 

одежды. В статье представлены пути решения организационных вопросов 
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формирования платформы больших данных в рамках кластера 

маркетингового управления легкой промышленности, представлены 

методы классификации данных, структурный состав и этапы формования.  

Ключевые слова: платформа больших данных, кластер управления 

маркетингом, этапы создания данных.  

 

ORGANIZATIONAL ISSUES OF CREATING A BIG DATA PLATFORM IN 

THE CLOTHING SALES NETWORK 

Sukiasyan T. A. 

 

The aim of the research work was to research and develop conceptual 

issues of creating a big data platform in the clothing sales chain. The article 

presents the ways of solving organizational issues of the formation of a big data 

platform within the framework of the cluster of marketing management of 

light industry, methods of data classification, structural composition and stages 

of molding are presented.  

Keywords: big data platform, marketing management cluster, data 

creation stages. 
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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 351/354                                              ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ 

DOI 10.54151/27382559-2022.2a-146 

 

ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ԱՂԵՏՆԵՐԻ 

ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ 

Տերտերյան Ա. Ա. 

 

Կայուն զարգացման 2030 օրակարգում ներառված նպատակները 

Հայաստանում և աշխարհում թիրախավորում են այն 

մարտահրավերները, որոնք ծառացել են մարդկության առաջ: Այդ 

նպատակներն առնչություն ունեն կյանքի բոլոր բնագավառների հետ 

այնպես, ինչպես Աղետների ռիսկերի նվազեցման Սենդայի 2015-2030թթ. 

գործողությունների ծրագրի նպատակները: Կայուն զարգացման 

նպատակների շրջանակում ընտրված ցուցանիշների գերակշիռ մասն 

արտացոլում է նաև դիմակայուն երկրներ ձևավորող Սենդայի 

գործողությունների ծրագրի նպատակները:  

Հոդվածում կայուն զարգացման նպատակների ցուցանիշները 

դիտարկվում են աղետների ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից: 

Ցուցանիշների կոռելացիոն և ռեգրեսիոն փոխկապակցվածության 

հետազոտման միջոցով հիմնավորվում է կայուն զարգացման 

նպատակների իրագործման անմիջական ազդեցությունն աղետների 

ռիսկերի նվազեցման գործընթացի վրա և հակառակը:  

Բանալի բառեր. կայուն զարգացում, աղետների ռիսկերի 

կառավարում, նպատակ, դիմակայունություն: 

 

Նախաբան: Ամբողջ աշխարհում տարեցտարի ավելանում են 

մարդկությանը սպառնացող բազմաբնույթ վտանգները, որոնք իրենց 

հերթին առաջացնում են տարբեր մասշտաբների արտակարգ 

իրավիճակներ, աղետներֈ Լայնամասշտաբ աղետներից հետո, որպես 

կանոն, նկատվում է բնակչության աճի անկում, աղքատության 

մակարդակի բարձրացում, ներդրումների բացակայություն, պետության 

հեղինակազրկում և այլ բացասական հետևանքներֈ  
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Աղետների ռիսկի կառավարումը (ԱՌԿ)՝ որպես պետության 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման բաղկացուցիչ մաս, առանցքային 

դերակատարություն ունի երկրի կայուն զարգացման համատեքստում 

[2]: Այս փաստն ամրագրվել և ճանաչվել է ԱՌՆ և կայուն զարգացման 

վերաբերյալ մի շարք գլոբալ, միջազգային փաստաթղթերում, այդ թվում՝ 

«Յոկոհամայի ռազմավարությունը և գործողությունների պլանն ավելի 

անվտանգ աշխարհի համար» (1994թ.)՝ որպես աղետների ռիսկերի 

նվազեցման առաջին խոշոր միջազգային փաստաթղթում, որը ճանաչեց 

կայուն զարգացման և աղետների ռիսկերի կառավարման միջև կապը: 

Այդ ժամանակից ի վեր այս սերտ փոխհարաբերությունը 

շարունակաբար ամրապնդվում է հիմնական գլոբալ համաձայնագրերի 

շրջանակներում՝ սկսած MDGs (Millennium Development Goals) [3] մինչև 

Յոհանեսբուրգի իրականացման ծրագիր [4] (Յոհանեսբուրգ, 2002 թ. 

Սեպտեմբեր), «Հիոգոյի գործողությունների ծրագիր» (2005-2015) և «Մեր 

ուզած ապագան» (―The future we want Rio+20 [5]‖ Ռիո, 2012 թ. հունիս), 

Սենդայի գործողությունների ծրագիր Sendai Framework for DRR [6] 

(Sendai, Mach 2016) և 2030 օրակարգը կայուն զարգացման համար (Նյու 

Յորք, 2015 թ. սեպտեմբեր) [7]:  

Այս ոլորտում կատարված հետազոտությունները և աղետների 

զարգացման միտումնները փաստում են, որ աղքատությունը, 

աղետները, զարգացման հեռակնարները սերտորեն փոխկապակցված 

ենֈ IRDR (Integrated Research on Disaster Risk) հետազոտական ծրագիրը, 

որը հովանավորվում է Գիտության միջազգային խորհրդի (ICSU), 

Միջազգային սոցիալական գիտությունների խորհրդի (ISSC) և ՄԱԿ-ի 

Աղետների նվազեցման միջազգային ռազմավարության (UNISDR) 

քարտուղարության կողմից, նշում է. «Կայուն զարգացման 

նպատակները (ԿԶՆ) գործողության համընդհանուր կոչ են 

աղքատությունը վերացնելու, մոլորակը պաշտպանելու և բոլորի կյանքն 

ու հեռանկարները բարելավելու համար: 17 նպատակներն ընդունվել են 

ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր պետությունների կողմից 2015թ.՝ որպես Կայուն 

զարգացման 2030 օրակարգի բաղադրիչ, որը սահմանում է 

նպատակներին հասնելու 15-ամյա ծրագիր» [8]: Աղետների 

մասշտաբները, հաճախականությունը, դրսևորման ուժգնությունն 

էականորեն ազդում են երկրների կայուն զարգացման վրաֈ Զարգացման 

գործընթացները բազմաբնույթ, ուղղակի և անուղղակի կապերով 

կապված են աղետների ռիսկերի նվազեցման հետֈ ԱՌԿ 

գործընթացները բխում են կայուն զարգացման նպատակներիցֈ  
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Հայաստանը՝ որպես ՄԱԿ-ին անդամակցող երկիր, 

իրականացնում է ինչպես Կայուն զարգացաման, այնպես էլ Սենդայի 

գործողություններով սահմանված նպատակները: Սույն հետազո-

տության նպատակն է որոշ ցուցանիշների վերլուծությամբ պարզել, թե 

որքանով են ԿԶՆ ցուցանիշները և ԱՌՆ գործընթացները ազդում մեկը 

մյուսի վրա և նպաստում երկրի դիմակայունության բարձրացմանը: 

Սույն հետազոտության օբյեկտը Կայուն զարգացման 

նպատակներն են, իսկ առարկան՝ աղետների ռիսկերի կառավարման և 

ԿԶՆ որոշ նպատակների միջև առկա կապերի ուսումնասիրությունըֈ 

ԿԶՆ յուրաքանչյուր նպատակ սահմանում է հստակ թիրախներ, որոնք 

պետք է իրագործվեն պետությունների կողմից առավելագույնը մինչև 

2030 թվականը: Այդ թիրախներից գրեթե բոլորն ուղղակիորեն կամ 

անուղղակիորեն կապ ունեն աղետներից պետության դիմակայու-

նության աստիճանի բարձրացման, ռիսկների կառավարման հետ: 

Կայուն զարգացման նպատակների յուարաքանչյուր թիրախի համար 

առանձնացվում են հատուկ ցուցանիշներ, որոնք իրենց հերթին 

միջազգային և ազգային են: Դիտարկելով ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի 

կայքում առանձնացված ցուցանիշները [8]՝ նկատում ենք, որ գրեթե 

յուրաքանչյուր նպատակի համատեքստում ներառված ցուցանիշներից 

մի քանիսն ուղղակիորեն հղում են Աղետների ռիսկերի կառավարման 

գործընթացներին: Ստորև մեր կողմից առանձնացված են հիմնական այն 

թիրախները և համապատասխան ցուցանիշները, որոնք առավել 

անմիջականորեն են փոխկապակցված աղետների ռիսկերի 

կառավարման գործընթացների հետ և դիտարկված են Հայաստանի 

Հանրապետությունում իրականացվող կայուն զարգացման 

գործընթացների համեմատական վերլուծությունը աղետների ռիսկերի 

կառավարման տեսանկյունից:  

Ստորև մեր կողմից առանձնացված են ԿԶՆ այն թիրախները և 

ցուցանիշները, որոնք առավել անմիջականորեն են արտացոլում ԱՌԿ և 

Կայուն զարգացման կապերը: Այն դեպքերում, երբ առկա ցուցանիշները 

չեն արտացոլում աղետների դիմակայունության աստիճանը, ապա այդ 

դեպքում մեր կողմից առաջարկվում է ներմուծել (կիառել) նոր 

ցուցանիշներ, որոնց միջոցով  հնարավոր է դառնում հաշվարկել 

աղետների ռիսկերի նվազեցման և կայուն զարգացման նպատակների 

իրագործման կապերը: 
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Աղյուսակ 1: 

Կայուն զարգացման նպատակների ԱՌԿ ցուցանիշների համադրում 
ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌՆ 

ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ 

ԱՌԿԱ ԿԱՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ 

Նպատակ 3.  

Ամուր առողջություն և 

բարեկեցություն  

Մինչև 2030թ. վերջ դնել  

ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի, մալա-

րիայի և անտեսված արևադար-

ձային հիվանդությունների 

համաճարակներին և պայքարել 

հեպատիտի, ջրի միջոցով 

փոխանցվող հիվանդությունների 

և այլ վարակիչ հիվանդություն-

ների դեմ 

Առկա Ցուցանիշը 
3.3.2. Տուբերկուլյոզով հիվանդացության 

մակարդակը, 100 000 բնակչի հաշվով: 

3.3.3. Մալարիայի 1000 մարդու հաշվով նոր 

դեպքերի թիվը մեկ տարվա ընթացքում: 

3.3.4. Հեպատիտ Բ¬ով վարակման դեպքերի թիվը 

100 հազար բնակչի հաշվով: 

ԱՌՆ հիմնավորումը 

Սուր վարակիչ հիվանդություններն էական 

ազդեցություն ունեն կենսաբանական, 

առողջապահական աղետների ռիսկերի վրա և 

կարող են առաջ բերել համատարած 

համաճարակներ:  

Նպատակ 6. 

 

Մաքուր ջուր և սանիտարական 

պայմաններ 

Թիրախ 6.1 Մինչև 2030թ. ձեռք 

բերել անվտանգ և մատչելի 

խմելու ջրի համընդհանուր և 

հավասար հասանելիություն 

բոլորի համար 

 

Ցուցանիշները 

6.1.1. Ջրով չապահովված բնակչության շրջանում 

ռիսկով կշռված տարածվածությունը (%) 

6.2.1.բ Ձեռքերը լվանալու միջոցների 

անհասանելիության ռիսկով կշռված 

տարածվածությունը բնակչության շրջանում (%) 

Դիտարկում 

Առաջարկում ենք համալրել հետևյալ 
ցուցանիշները՝ 
 Ջրի կորուստներ մլն. խ/մ 

 Կենտրոնացված ջրամատակարարմամբ տնային 

տնտեսությունների տեսակարար կշիռը % 

ԱՌՆ հիմնավորումը  
Ջրային ռեսուրսների կորուստները, 

ջրամատակարարման հնարավորությունները 

բնութագրում են ինչպես  բնապահպանական, 

այնպես էլ սոցիալ-կենսաբանական աղետների 

ռիսկերը: 

Թիրախ 6.2. Մինչև 2030թ. ձեռք 

բերել համարժեք և հավասար 

սանիտարահիգիենիկ պայման-

ներ բոլորի համար և վերջ դնել 

բնական կարիքները դրսում 

հոգալուն՝ հատուկ ուշադրություն 

դարձնելով կանանց, աղջիկների և 

խոցելի իրավիճակներում 

գտնվողների կարիքներին 

6.2.1.ա Սանիտարական պայմաններով 

անապահով բնակչության ռիսկով կշռված 

տարածվածությունը (%) 

Դիտարկում 

Առաջարկում ենք համալրել հետևյալ 
ցուցանիշը՝ 

 Կենցաղային ջրօգտագործումը մեկ շնչի հաշվով, 

խոր. մ/տարի 

ԱՌՆ հիմնավորումը  
Կենցաղային ջրի հասանելիությունն ու որակն 

անմիջական կապ ունեն առողջապահական 

ռիսկերի հետ, մասնավորապես սուր վարակիչ, 

համաճարակային հիվանդությունների առաջաց-

ման տեսանկյունից: 
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Աղյուսակում մեր կողմից առանձնացվել են Կայուն զարգացման          

3-րդ՝ Ամուր առողջություն և բարեկեցություն, և 6-րդ՝ Մաքուր ջուր և 

սանիտարական պայմաններ նպատակները, և կատարվել է 

համապատասխան ցուցանիշների վերլուծություն: Ընտրանքը 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ջրի անվտանգությունն ու 

առողջապահական համակարգը խիստ փողկապակցված են, և այդ 

ոլորտում առկա խնդիրները կարող են հանգեցնել կենսաբանական 

բնույթի արտակարգ իրավիճակների, աղետների՝ մասնավորապես 

դառնալով սուր վարակիչ հիվանդությունների և համաճարակների 

պատճառ: 

Ընտրվել են հետևյալ ցուցանիշները. 

6.1.1. Ջրով չապահովված բնակչության շրջանում ռիսկով կշռված 

տարածվածությունը: 

6.2.1.ա Սանիտարական պայմաններով անապահով բնակչության 

ռիսկով կշռված տարածվածությունը:  

6.2.1.բ Ձեռքերը լվանալու միջոցների անհասանելիության ռիսկով 

կշռված տարածվածությունը բնակչության շրջանում: 

 Կենցաղային ջրօգտագործումը մեկ շնչի հաշվով  

3.3.2. Տուբերկուլյոզով հիվանդացության մակարդակը 100 000 

բնակչի հաշվով: 

Սուր վարակիչ տուբերկուլյոզ հիվանդության կանխագելման 

կարևոր 3 նախապայմաններից մեկը սանիտարահիգիենիկ պայման-

ների առկայությունն է, հետևաբար խմելու և կենցաղային ջրի 

որակական հատկանիշները առանձնացվել են որպես բնութագրող 

ցուցանիշներ: Հաշվարկվել են տվյալ ցուցանիշների փոխադարձ կապ-

վածությունները և փոխազդեցությունները 15 տարվա տվյալների վերլու-

ծության՝ կոռելյացիոն և ռեգրեսիոն կապերի բացահայտման միջոցով:  

Հաշվարկվել են հետևյալ կապերը. 
Աղյուսակ 2: 

Դիտարկված ցուցանիշների կոռելացիոն կապերը 

Կենցաղային ջրօգտագործում և տուբերկուլյոզով հիվանդաց. 

կոռելյացիոն կապը 2009-2019թթ. 

-

0.850477537 

Ձեռքերը լվանալու միջոցների անհասանելիության և տուբերկուլյոզով 

հիվանդաց կոռելյացիոն կապը 2009-2019թթ. 
0.982898743 

Սանիտարական պայմաններով անապահով բնակչության և 

տուբերկուլյոզով հիվանդաց. կոռելյացիոն կապը 2009-2019թթ. 

-

0.919165637 

Ջրով չապահովված բնակչության շրջանում և տուբերկուլյոզով 

հիվանդաց. կոռելյացիոն կապը 2009-2019թթ. 
0.984104732 
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Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, ընտրված բոլոր ԱՌԿ 

ցուցանիշերի միջև գործում է ուղիղ և հակադարձ ամուր կոռելյացիոն 

կապ, հետևաբար ընտրված ԱՌԿ ցուցանիշներն ունեն ամուր և կայուն 

ազդեցություն ԿԶՆ իրագործման վրա: Դիտարկվող բոլոր դեպքերում 

կոռելյացիայի գործակիցը գեազանցում է 0.8 ցուցանիշը և վկայում  

ցուցանիշների ամուր փոխկապակցվածության մասին: 

Ցուցանիշների ռեգրեսիոն կապը ևս բավականին բարձր է: 

Աղյուսակ 3: 

 Ցուցանիշների ռեգրեսիոն կապերը 

6.2.1.ա և 3.3.2 

ցուցանիշներ 

 

Intercept 31.97307849 

X Variable 1 -0.262911976 

RSquare 

0.844865468 

Կենցաղային 

ջրօգտագոր-

ծումը  

և 3.3.2 

ցուցանիշներ  

 

 

 
 

Intercept 55.20942672 

X Variable 1 -0.50088921 

R Square 

0.723312042 

6.1.1. և 3.3.2. 

ցուցանիշներ 

Intercept -1.830686695 

X Variable 1 11.51287554 
 

R Square 

0.968462123 

6.2.1.բ և 3.3.2. 

ցուցանիշներ 

Intercept -50.82808989 

X Variable 1 7.032102729 
 

R Square 

0.966089939 

Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները փաստում են, որ նշված 

փոփոխականների ազդեցությունը հիմնական փոփոխականի վրա 

էական են, և դրանց շարժընթացը գնահատելով՝ հնարավոր է դառնում 

ճշգրիտ կանխատեսել և նվազեցնել կենսաբանական բնույթի 

վտանգները և աղետները:  

Եզրահանգում: Կատարված վերլուծության արդյունքները վկայում 

են, որ Կայուն զարգացման նպատակները և աղետների ռիսկերի 

կառավարման գործընթացները փոխկապակցված են: Աղետներից 

խոցելիության նվազեցումն անմիջականորեն ազդում է կայուն 

զարգացման նպատակների իրագործման վրա: Զուգահեռաբար կարող 

ենք պնդել, որ Կայուն զարգացման նպատակների ցանկացած թիրախի 

իրականացումը նպաստում է աղետների ռիսկերի նվազեցմանը:  

Աղետների ռիսկերի կառավարման պետական մակարդակով նոր 

ռազմավորություն մշակելիս պետք է հիմնվել առկա կապերի խորքային 

ուսումնասիրության վրա և ապահովել, որ աղետների ռիսկերի 

նվազեցման մեխանիզմներն ամուր և անմիջականորեն փոխկա-

պակցվեն երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հետ և արտացոլեն 

ԿԶՆ 17 նպատակների իրագործման ճանապարհները: Առկա 
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խոչընդոտներից թերևս պետք է առանձնացնել աղետների, արտակարգ 

իրավիճակների մասով առկա թերի վիճակագրությունը, ինչն 

էականորեն դժվարացնում է վերլուծական աշխատանքները, 

իրավիճակների սցենարային մոդելավորումը, կանխատեսման 

հնարավորությունները, ինչպես նաև խախտում է տեղեկատվության 

տրամադրման ազգային և միջազգային  համաձայնագրերի կատարման 

գործընթացները: 
 

ПРИОРИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

КАК ГАРАНТИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Тертерян А. А. 
 

Цели, включенные в повестку дня 2030 в области устойчивого 

развития в Армении и во всем мире, ориентируются на проблемы, с 

которыми сталкиваются люди. Эти цели связаны со всеми сферами жизни 

так же, как и Сендайский план действий по снижению рисков бедствий 

на 2015-2030 годы. Большинство показателей, выбранных в рамках целей 

устойчивого развития, отражают так же цели Сендайского плана 

действий, что способствует укреплению устойчивости стран. 

В статье показатели целей стабильного развития рассматриваются с 

точки зрения управления рисками стихийных бедствий. С помощью 

исследования взаимосвязи корреляционных и регрессионных показателей 

обосновывается прямое влияние реализаций целей стабильного развития 

на процесс снижения риска бедствий и наоборот. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, управление рисками 

стихийных бедствий, цель, устойчивость. 
 

THE PRIORITY OF DISASTER RISK MANAGEMENT AS A GUARANTEE 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

Terteryan A. A. 
 

The goals included in the ―2030 Agenda for Sustainable Development‖ 

are aimed at solving the problems facing humanity in Armenia and around the 

world. These goals relate to all areas of life, as the goals that are included in the 

˝Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030˝. Most of the 

indicators selected under the Sustainable Development Goals reflect the goals 

of the Sendai Action Plan, which aimed at building resilient countries. 

The paper examines the Sustainable Development Goals from a disaster 

risk management perspective. The study of the correlation and regression 

relationship of indicators substantiates the direct impact of the implementation 
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of sustainable development goals on the process of disaster risk reduction, and 

vice versa.  

Keywords: sustainable development, disaster risk management, goal, 

sustainability. 
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ՀՀ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՊԻՏԱԼԻ 

ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴՅՈՒՊՈՆՏԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Բաբայան Հ. Գ., Մանուկյան Հ. Հ. 

 

Սույն հոդվածում ներկայացված է ՀՀ ապահովագրական շուկայի 

2020 թվականի կապիտալի շահութաբերության հաշվարկը՝ 

իրականացված ԴյուՊոնտի վերլուծությամբֈ Դիտարկվել է այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքի ազդեցությունը կապիտալի 

շահութաբերության ցուցանիշի վրա, և բացահայտվել են ՀՀ 

ապահովագրական շուկայի մասնակիցների առանձնահատկություն-

ներն ու հնարավոր բացթողումներըֈ 

Բանալի բառեր. ապահովագրական շուկա, կապիտալի 

շահութաբերություն, ԴյուՊոնտի վերլուծություն, այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունք, ցրվածքֈ 
 

Սույն հոդվածում ներկայացված ուսումնասիրությունն 

անդրադառնում է ՀՀ ապահովագրական շուկայի մասնակիցների 

կապիտալի շահութաբերության (ROAE) և դրա վրա ազդող գործոնների 

վերլուծությանըֈ Հետազոտության նորույթը ԴյուՊոնտի վերլուծությամբ 

իրականացնելն է, ինչը, ի տարբերություն ապահովագրական շուկայի 

շահութաբերության նախկին վերլուծությունների [1], որտեղ 

ներկայացվում են ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների տարեկան 

ֆինանսական արդյունքների և շահութաբերության ցուցանիշի 

մեծությունները, հնարավորություն է տալիս «ROAE»-ն տրոհել 

բաղադրյալ գործակիցներիֈ Ընդ որում, հաշվի առնելով ՀՀ 

ապահովագրական ընկերությունների սեփական կապիտալի հնարավոր 

փոփոխությունները և այն, որ դիտարկվող ֆինանսական գործակցի 

համարիչը հոսքային մեծություն է, խրախուսվում է ուսումնասիրության 

մեջ «ROE»-ի փոխարեն կիրառել «ROAE» ցուցանիշը [2]ֈ Բացի այդ, 

նկատի ունենալով այն, որ ընկերությունների գրանցած այլ 
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համապարփակ ֆինանսական արդյունքը (այսուհետ՝ ԱՀՖԱ) 

տարեցտարի ավելի մեծ նշանակություն է ձեռք բերում [3], առավել 

նպատակահարմար է համարվել որպես կապիտալի շահութաբերության 

ցուցանիշ դիտարկել «ROAE CI» գործակիցըֈ 

ՀՀ ապահովագրական շուկան՝ բաղկացած 7 լիցենզավորված 

ընկերություններից [4], կարգավորվում է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից ֈ 

ԱՀՖԱ-ի ներառման արդյունքում «ROAE»-ի բանաձևում զուտ 

շահույթը փոխարինվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքով, 

իսկ ֆինանսական գործակիցների տրոհումից հետո ստանում բանաձև 

1-ի տեսքըֈ 

                                      (1) 

Բանաձև 1-ում «ATE»-ն միջին տարեկան սեփական կապիտալի 

մեծությունն է, «NI»-ը (Net Income)՝ ապահովագրավճարների գծով զուտ 

հասույթը, «GP1»-ը (Gross Profit 1)՝ «NI»-ի և զուտ ապահովագրական 

հատուցումների տարբերությունը, «GP2»-ը՝ «GP1»-ի և այլ ապահո-

վագրական եկամուտ-ծախսերի հանրագումարը, «GP3»-ը՝ «GP2»-ի և զուտ 

ներդրումային գործունեության հանրագումարը, «EBT»-ն՝ շահույթ մինչև 

հարկումը՝ հաշվարկված որպես «GP3»-ի, վարչական և այլ ծախսերի, 

ԱՀՖԱ-ի հանրագումար և «CI»-ը (Comprehesnive income)՝ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքըֈ 

ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների՝ արտաքին աուդիտի 

կողմից դրական կարծիք ստացած տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա հիմնված վերլուծությունն ամփոփված է 

աղյուսակ 1-ում և 2-ումֈ 
Աղյուսակ 1: 

ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների 2020թ.-ի կապիտալի շահութաբերության 

ԴյուՊոնտի վերլուծություն 

2020 CI/ EBT EBT/ GP3 GP3/ GP2 GP2/ GP1 GP1/ NI NI/ ATE ROAE CI 

Ռոսգոսստրախ-Արմենիա 0.54 0.07 1.33 0.62 0.37 1.58 1.8% 

Ինգո Արմենիա 0.75 0.33 1.41 0.79 0.43 1.60 18.8% 

Նաիրի Ինշուրանս 0.80 0.48 1.31 0.65 0.52 2.24 38.3% 

Սիլ Ինշուրանս 1.37 (0.08) 1.31 0.56 0.30 2.86 -6.6% 

Ռեսո 1.00 0.32 1.24 0.37 0.44 2.39 15.3% 

Արմենիա Ինշուրանս 0.65 0.39 2.22 0.50 0.52 1.23 17.9% 

ՀԱԱԳ 0.78 0.47 7.07 13.08 0.20 0.01 4.4% 

Միջին արժեք (µ) 0.84 0.28 2.27 2.37 0.40 1.70 12.84% 

Ստանդարտ շեղում () 0.25 0.19 1.98 4.38 0.11 0.86 13.55% 

Ցրվածքի գործակից (CV) 0.30 0.69 0.87 1.85 0.27 0.51 1.06 
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Աղյուսակ 2: 

ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների 2019թ.-ի կապիտալի 

շահութաբերության ԴյուՊոնտի վերլուծություն 

2019 

 
CI/ EBT EBT/ GP3 GP3/ GP2 GP2/ GP1 GP1/ NI NI/ ATE 

ROAE 

CI 

Ռոսգոսստրախ-Արմենիա 1.10 0.05 1.42 0.61 0.33 1.55 2.2% 

Ինգո Արմենիա 0.77 0.23 1.50 0.63 0.28 2.18 10.0% 

Նաիրի Ինշուրանս 0.85 0.32 1.32 0.55 0.36 2.82 19.9% 

Սիլ Ինշուրանս 1.08 (0.11) 1.26 0.55 0.26 3.24 -7.1% 

Ռեսո 1.00 0.25 1.44 0.34 0.38 2.44 11.0% 

Արմենիա Ինշուրանս 0.92 1.09 1.64 0.42 0.43 1.22 36.5% 

ՀԱԱԳ 0.77 0.39 32 (0.55) (1.24) 0.01 3.4% 

Միջին արժեք (µ) 0.93 0.32 5.81 0.36 0.11 1.92 10.85% 

Ստանդարտ շեղում () 0.13 0.35 10.73 0.38 0.56 1.01 13.05% 

Ցրվածքի գործակից (CV) 0.14 1.12 1.85 1.05 4.87 0.53 1.20 

 

Ցրվածքի գործակցի 0.5-ից բարձր արժեքի դեպքում միջին արժեքը 

ոչ ներկայացուցչական է խմբի համարֈ  

Աղյուսակ 1-ում և 2-ում յուրաքանչյուր ֆինանսական գործակցի 

մասով առավել բարձր ցուցանիշ գրանցած ընկերությունների 

վանդակները գունավորված են առավել մուգ գույներովֈ 

Ուսումնասիրության գլխավոր ցուցանիշի՝ «ROAE CI»-ի բարձր 

արժեքները գունավորված են կարմիր գույնով, իսկ առավել ցածրերը՝ 

կապույտովֈ 

Այսպիսով, առաջին դիտարկվող գործակիցը՝ «NI/ATE»-ն, ցույց է 

տալիս ապահովագրավճարներից ստացվող զուտ հասույթի 

հարաբերակցությունը միջին տարեկան սեփական կապիտալի 

մեծությանըֈ Գործակցի համարիչը ձևավորվում է տվյալ տարում գործող 

և ապահովագրական ընկերության ռիսկով գործող (վերաապահո-

վագրողներին չփոխանցված) ապահովագրական պայմանագրերիցֈ 

Ուշագրավ է, որ «ՀԱԱԳ»-ի դեպքում սեփական կապիտալի մեծության 

նկատմամբ սեփական ռիսկով կնքած ապահովագրական 

պայմանագրերը չնչին մաս են կազմել, ինչը կարող է պայմանավորված 

լինել վերաապահովագրության մեծ մասնաբաժնովֈ Եթե 

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա»-ի, «Ռեսո»-ի և «Արմենիա Ինշուրանս»-ի 

գործակցի մեծությունը գրեթե չի փոխվել 2019-20թթ.-ին, ապա «Ինգո 

Արմենիա»-ի, «Նաիրի Ինշուրանս»-ի և «Սիլ Ինշուրանս»-ի դեպքում այն 

աճել էֈ Նշված 3 ընկերությունների միջին տարեկան սեփական 
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կապիտալի մեծության աճի պայմաններում կարող ենք եզրակացնել, որ 

3-ն էլ մեծացրել են իրենց ռիսկով պահվող ապահովագրական 

պայմանագրերի պորտֆելըֈ 

Հաջորդ գործակիցը՝ «GP1/NI»-ը, բնութագրում է, թե զուտ 

ապահովագրական հատուցումներից (բացառությամբ վերաապահո-

վագրողներից ստացվածների) հետո առաջացող համախառն եկամուտը 

«NI»-ի որ մասն է կազմումֈ Նկատելի է, որ 2019 թվականի համեմատ 

տվյալ գործակիցը աճ է արձանագրել բոլոր ՀՀ ապահովագրական 

ընկերությունների դեպքումֈ Մի կողմից ՀՀ-ում ապահովագրական 

պորտֆելի և հատուցումների առյուծի բաժին ԱՊՊԱ պայմանագրերի 

մասով գրանցվել է հատուցումների նվազում (COVID 19-ի 

սահմանափակումների հետևանքով ավտովթարները նվազել էին [5]), 

որի արդյունքում ԱՊՊԱ-ների վնասաբերությունը 74%-ից (2019թ.) 

նվազել է 64% [6], իսկ մյուս կողմից, ոչ հրատապ բուժզննումների և 

վիրահատությունների հետաձգման արդյունքում, նվազել է 

առողջության ապահովագրության (2-րդ խոշորագույն մասը) 

վնասաբերությունը [5]ֈ Չնայած «ՀԱԱԳ»-ի 2019թ.-ի բացասական 

ցուցանիշի մեծությանը հետևած դրական աճին՝ այն դեռևս 

շարունակում է էապես զիջել շուկայի մյուս մասնակիցներինֈ 

Երրորդ դիտարկվող գործակիցը՝ «GP2/GP1»-ը, ցույց է տալիս 

ապահովագրական գործունեությանը վերաբերող զուտ ծախսերի կշիռը 

«GP1»-ի վրաֈ Վերոնշյալ զուտ ծախսերում ներառված են սուբրոգացիայի 

գծով եկամուտ-ծախսերը, ապահովագրական բրոքերներին և 

գործակալներին վճարվող միջնորդավճարները և այլնֈ Որքան մեծ է 

գործակցի մեծությունը, այնքան բարձր է ծախսերի արդյունա-

վետությունըֈ 2019թ.-ի նկատմամբ ծախսերի արդյունավետության 

էական աճ են արձանագրել «Ինգո Արմենիա»-ն, «Նաիրի Ինշուրանս»-ը և 

«ՀԱԱԳ»-ը (վերջինս՝ շնորհիվ սուբրոգացիայի եկամտի աճի)ֈ Նշված 

ապահովագրական ծախսերի թույլ կառավարմամբ աչքի է ընկնում 

«Ռեսո» ԱՓԲԸ-նֈ 

Հաջորդ գործակիցը՝ «GP3/GP2»-ը, բնութագրում է «GP2»-ի և 

ներդրումային գործունեության հարաբերակցությունը «GP2»-ի 

նկատմամբ՝ այն դեպքում, երբ վերջինս բնութագրում է գործառնական 

(ապահովագրական գործունեության) ֆինանսական արդյունքըֈ 

Բնականաբար, գործակցի բարձր արժեքը կփաստի հաջող 

ներդրումային գործունեության մասին, սակայն 2 միավորը գերազանցող 

արժեքը կհուշի, որ ներդրումային գործունեության արդյունքները 
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գերազանցում են բուն ապահովագրական գործունեության 

արդյունքները, ինչպես, օրինակ, «Արմենիա Ինշուրանս»-ի և «ՀԱԱԳ»-ի 

դեպքում է, ընդ որում՝ վերջինիս դեպքում ներդրումային 

գործունեության արդյունքները 2020թ.-ի շուրջ 6 անգամ գերազանցել են 

իր զուտ  ապահովագրական արդյունքներըֈ 

 Նախավերջին գործակիցը՝ «EBT/GP3»-ը, բնութագրում է 

վարչական և այլ գործառնական զուտ ծախսերի բեռը «GP3»-ի վրաֈ  

«EBT»-ի հաշվարկում ներառված է նաև ԱՀՖԱ-նֈ Բացառությամբ 

«Արմենիա Ինշուրանս»-ի, որտեղ ԱՀՖԱ-ի ազդեցությունը զգալի է, մյուս 

ընկերություններից ծախսերի արդյունավետ կառավարման խնդիրներ 

ունեն «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա»-ն և «Սիլ-Ինշուրանս»-ը, ընդ որում՝ 

վերջինս վարչական ծախսերի զգալի ծավալի պատճառով վնասով է 

աշխատել 2019-20թթ.-ինֈ 

 Վերջին դիտարկվող գործակիցը՝ «CI/EBT»-ն, բնութագրում է 

հարկային բեռի ծանրությունն ընկերության համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքի վրաֈ Նշենք, որ 2020թ.-ի տարեսկզբից ՀՀ-ում 

շահութահարկի դրույքը 18% է՝ նախկին 20%-ի փոխարենֈ Տվյալ 

գործակցի արժեքի բոլոր դեպքերում 0.82 չլինելը (100 – 18%) 

պայմանավորված է ՀՀ հարկային օրենսդրության և ՖՀՄՍ-ների միջև 

տարբերություններովֈ Բացի այդ, 2019թ.-ին «Ռոսգոսստրախ-

Արմենիա»-ն շահութահարկի գծով ստացել է փոխհատուցում, իսկ «Սիլ 

Ինշուրանս»-ի 1-ից մեծ արժեքների պատճառը 2019-20թթ.-ին վնասով 

աշխատելն էֈ 

Ամփոփելով ԴյուՊոնտի վերլուծությունը՝ նկատենք, որ շուկայի 

մասնակիցների կապիտալի շահութաբերության (ROAE CI) 

ցուցանիշների մեծությունները զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից, և 

ցրվածքը նշանակալի էֈ 2019թ.-ի համեմատ «Ինգո Արմենիա»-ն և 

«Նաիրի Ինշուրանս»-ը գործակցի մասով շոշափելի աճ են գրանցել, իսկ 

«Արմենիա Ինշուրանս»-ը՝ կտրուկ անկումֈ «Սիլ Ինշուրանս»-ի 

ցուցանիշի մեծությունը 2-րդ տարին անընդմեջ բացասական էֈ 

Համեմատական դիտարկման արդյունքում կարելի է ենթադրել, որ 

ապահովագրական շուկայում բարձր կապիտալի շահութաբերությամբ 

աչքի են ընկնում այն ընկերությունները, որոնք առավել արդյունավետ 

են կառավարել վարչական և այլ գործառնական ծախսերըֈ 

ԱՀՖԱ-ի ազդեցությունը «ROAE CI»-ի վրա հասկանալու համար 

հաշվարկվել է «ROAE» գործակիցը և դրանց տարբերությունըֈ Վերոնշյալ 

վերլուծությունն ամփոփող աղյուսակ 3-ից տեսանելի է, որ որոշ 
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ապահովագրական ընկերությունների դեպքում ԱՀՖԱ-ի ազդեցությունը 

(ֆինանսական գործիքների իրական արժեքի վերաչափումից կամ 

ակտիվների վերագնահատումից օգուտ-վնասը ներառող) կապիտալի 

շահութաբերության ցուցանիշի մեծության վրա զգալի է՝ 

մասնավորապես «Արմենիա-Ինշուրանս»-ի, «Ինգո Արմենիա»-ի և 

«Նաիրի Ինշուրնաս»-ի դեպքումֈ Ընդ որում, եթե 2019թ.-ին նշված 

ազդեցությունը եղել է մեծապես դրական (գունավորված կարմիր 

գույնով), ապա 2020թ.-ին՝ գլխավորապես բացասական (գունավորված 

կապույտ գույնով), ինչն էլ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ ընդհանուր 

ԱՀՖԱ-ի ազդեցությունը բխում է ընդհանուր շուկայական պայմաններիցֈ 
 

Աղյուսակ 3: 

 ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների 2019-2020թթ.-ի «ROAE»-ի 

հաշվարկում ԱՀՖԱ-ից բխող տարբերությունը 

 
2020 2019 

 

ROAE 

CI 
ROAE 

Տարբե- 

րություն 

ROAE 

CI 
ROAE 

Տարբե-   

րություն 

Ռոսգոսստրախ-

Արմենիա 
1.8% 1.8% 0.0% 2.2% 2.2% 0.0% 

Ինգո Արմենիա 18.8% 24.3% -22.7% 10.0% 6.5% 54.9% 

Նաիրի Ինշուրանս 38.3% 42.1% -9.2% 19.9% 17.4% 14.4% 

Սիլ Ինշուրանս -6.6% -6.3% 6.0% -7.1% -8.8% -19.3% 

Ռեսո 15.3% 15.3% 0.0% 11.0% 11.0% 0.0% 

Արմենիա 

Ինշուրանս 
17.9% 41.6% -56.9% 36.5% 12.1% 200.5% 

ՀԱԱԳ 4.4% 5.8% -23.5% 3.4% 3.5% -3.0% 

 

Եզրահանգում: ՀՀ ապահովագրական շուկայի՝ ԱՀՖԱ-ն հաշվի 

առնող կապիտալի շահութաբերության ԴյուՊոնտի վերլուծությունը 

ցույց տվեց, որ տվյալ ոլորտի առանձին ընկերությունների կապիտալի 

շահութաբերության ցուցանիշների մեծությունները նշանակալիորեն 

տարբերվում են միմյանցիցֈ ԴյուՊոնտի վերլուծությունը թույլ տվեց 

պարզել, որ այդ տարբերությունը մեծապես պայմանավորված է 

վարչական և այլ գործառնական ծախսերի կառավարելիության 

արդյունավետությամբ, որի ցրվածքը զգալի էր շուկայի մասնակիցների 

միջևֈ Բացի այդ, պարզ դարձավ, որ ԱՀՖԱ ունենալու դեպքում վերջինիս 

ազդեցությունը կարող է զգալի լինել կապիտալի շահութաբերության 

վրա, հետևաբար խրախուսվում է «ROAE»-ի հաշվարկում ներառել 

շուկայի ազդեցությունը բնութագրող ԱՀՖԱ-նֈ 
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Ուսումնաիրության ուշագրավ փաստերից էր այն, որ 2020թ.-ին 

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա»-ն և «Սիլ Ինշուրանս»-ը թերացել էին 

վարչական և այլ գործառնական ծախսերի կառավարման հարցում, իսկ  

ՀՀ ապահովագրական շուկայում փոքր մասնաբաժին ունեցող «ՀԱԱԳ»-ի 

ֆինանսական արդյունքների զգալի մասը գոյացել էին ներդրումային 

գործունեությունիցֈ Շուկայում կապիտալի շահութաբերության 

ցուցանիշի մեծությամբ առաջատարը «Նաիրի Ինշուրանս»-ն է, որը 

նախորդ տարվա համեմատ գրանցել է ցուցանիշի մեծության գրեթե 

կրկնակի աճֈ 

 

АНАЛИЗ ДЮПОНА (ROE) СТРАХОВОГО РЫНКА РА В 2020 ГОДУ 

Бабаян Г. Г., Манукян Г. Г. 

 

В данной статье представлен расчет рентабельности собственного 

капитала страхового рынка РА в 2020 году, выполненный по логике 

анализа «DuPont». Просмотрено влияние прочего совокупного дохода на 

рентабельность собственного капитала, выявлены особенности и 

возможные недостатки участников страхового рынка РА. 

Ключевые слова: страховой рынок, рентабельность капитала, анализ 

«DuPont», прочий совокупный доход, дисперсия. 

 

DUPONT ANALYSIS (ROE) OF RA INSURANCE MARKET IN 2020 

Babayan H. G., Manukyan H. H. 

 

The paper presents the calculation of the ROE of the RA insurance 

market in 2020, carried out by DuPont analysis. The impact of OCI on ROE 

was observed, the features and possible shortcomings of the RA insurance 

market’s participants were revealed. 

Keywords: insurance market, return on equity, DuPont analysis, other 

comprehensive income, variance. 
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ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր 

 
 

Խմբագրումը և սրբագրումը՝ Ն. Ղարագյոզյանի 

 Լ. Մադենյանի 

 Հ. Մատիկյանի 

Համակարգչային շարվածքը՝         

 

Ն. Սապսզյանի 

Ստորագրված է տպագրության  12.05.2022 

 

 

 

 

ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրի սույն համարում ընդգրկվել են  

2021թ.-ի նոյեմբերի 11-12-ը ՇՊՀ-ում կայացած  

«Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» խորագրով  

միջազգային գիտաժողովում ներկայացված այն հոդվածները,  

որոնք գրախոսման արդյունքում երաշխավորվել են տպագրության: 

 

              

 
 
 
 
 
 

Ծավալը՝ 162 էջ: Տպաքանակը՝ 100: Գինը՝ պայմանագրային: 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան 
Հայաստան, Գյումրի, Պարույր Սևակ 4 

 

 


