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ԱՂԵՏԱԲԵՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԱՂԵՏԱԲԵՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԱՂԵՏԱԲԵՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԱՂԵՏԱԲԵՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ    
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 9ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 9ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 9ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 9----ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆՐՈՒԹՅԱՆՐՈՒԹՅԱՆՐՈՒԹՅԱՆ    

ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ (ԼՈՌՈԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ (ԼՈՌՈԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ (ԼՈՌՈԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ (ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)Ւ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)Ւ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)Ւ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)    
    

ՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյան    ՄարգարիտաՄարգարիտաՄարգարիտաՄարգարիտա    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.    աշխարհագրության դասընթաց, Լոռու մարզ, 
աղետաբեր երևույթներ, սողանք, սելավ, կանխարգելիչ միջոցառումներ: 

 
9-րդ դասարանի «Հայաստանի աշխարհագրություն» դասընթացում 

ուսումնասիրվում է ՀՀ մարզերի և ԼՂՀ-ի բնությունը, բնակչությունը, 
տնտեսությունը և այլն: Սակայն հաշվի առնելով, որ հանրապետության 
տարածքի հիմնական մասում առկա են բազմաթիվ սողանքավտանգ և 
սելավավտանգ շրջաններ, որոնք ժամանակի ընթացքում առաջ են բերում 
բնապահպանական խնդիրներ և խոչընդոտում տնտեսության զարգաց-
մանը, անհրաժեշտություն կա այդ դասընթացում աշակերտներին գաղա-
փար տալ այդ երևույթների կանխարգելման և պաշտպանության մասին: 
Աղետաբեր երևույթների արդյունքում պարբերաբար տուժում են մարզե-
րի տարածքների քաղաքային և գյուղական բնակավայրերը, գյուղա-
տնտեսական հողատարածքները, արդյունաբերական և շինարարական 
օբյեկտները, հաղորդակցության ուղիները և այլն: Այդ իսկ պատճառով 
նապատակահարմար է «Հայաստանի աշխարհագրության» դպրոցական 
դասընթացի «Լոռու մարզ» թեմայի ուսուցման ժամանակ աշակերտներին 
գաղափար տալ սողանքների և սելավների մասին: Հոդվածի նպատակն է 
Լոռու մարզի օրինակով ներկայացնել և վերլուծել գոյություն ունեցող սո-
ղանքավտանգ և սելավավտանգ շրջանները և մատնանշել այն միջոցա-
ռումները, որոնք կարող են կանխարգելել կամ մեղմացնել դրանց առա-
ջացումը և զարգացումը:  

Աշակերտներին անհրաժեշտ է նախ գաղափար տալ սողանքների և 
սելավների մասին, որպես ռելիեֆառաջացնող երևույթներ, պարզաբանել 
դրանց առաջացման դրդապատճառները, որոնցից են հոսող ջրերը, 
ապարների հողմնահարումը կամ տեղումներից և գետնաջրերից գերխո-
նավացումը, ինչպես նաև երկրաշարժը, մարդու տնտեսական գործու-
նեությունը, տեղանքի երկրաբանական պայմանները հաշվի չառնելը և 
անտառահատումը: 
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Լոռու մարզում սողանքների զգալի մասը զարգացած է գետահովիտ-
ների ստորին լանջերին: Միայն Դեբեդի ավազանում առկա է Լոռու մար-
զում սողանքների զգալի մասը զարգացած է գետահովիտների ստորին 
լանջերին: Միայն Դեբեդի ավազանում առկա է մոտ 25 խոշոր սողանք: 
Օրինակ, Փամբակ գետի վտակ Լուսաղբյուր գետակի հովտի վերին տե-
ղամասում առաջացած սողանքը 1968 թվականի մայիսի 28-ին արգելա-
փակեց գետի հունը, առաջացավ լճակ 200x150մ չափերով: Սողանքի 
առաջացման պատճառներն էին բուռն ձնհալքների հետևանքով գրունտ-
ների գերխոնավացումը և լանջի ստորոտի լվացումը գետի կողմից: Ներ-
կայումս ևս սողանքը գտնվում է ակտիվ վիճակում: 

Սողանքային տեղամասեր արձանագրված են Վանաձոր և Սպիտակ 
քաղաքներում, Խնձորուտ և Ակոռի գյուղերի մոտակայքում, Ձորագետի 
հովտի ստորին մասում, Մարց և Ալարեքսի գետակների հովիտներում: 

Համաձայն ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության /ԱԻՆ/ 
Լոռու մարզային ստորաբաժանման տվյալների միայն վերջին տարինե-
րին Լոռու մարզում տեղի են ունեցել մի շարք սողանքներ, որոնցից առա-
վել ուշագրավ է 2005 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Նեղոց գյուղում տեղի 
ունեցած սողանքը, որի ժամանակ գյուղի հարավարևմտյան մասում մոտ 
70 մետր բարձրության վրա գտնվող լեռնաբեկորների մեծ շղթայից խոշոր 
քարաբեկորներ են թափվել: Նույն թվականի փետրվարին Ալավերդի-Վա-
նաձոր ավտոմայրուղու Սանահին կայարանից 1կմ դեպի Վանաձոր 
հատվածում տեղի է ունեցել հողի սողանք՝ 40 մ երկարությամբ, 4 մ լայ-
նությանբ, որը փակել է ճանապարհը: 2006 թ-ին սողանքներ են գրանցվել 
Ջրաշեն և Ձորագյուղ գյուղերում, որոնք անանցանելի են դարձրել դեպի 
գյուղեր տանող ճանապարհները, նաև Վանաձոր-Ալավերդի երկաթուղու 
հատվածում, Թումանյան և Վանաձոր քաղաքներում: Վանաձորի հյուսի-
սային մասի լանջում գտնվող  ժայռաբեկորից պոկվել և գլորվել է 4-5 տ 
զանգված ունեցող քարաբեկոր: 

 2007 թ.-ի ապրիլին Վանաձոր-Մայմեխ սար տանող ճանապարհի 
մոտ 5-րդ կմ-ին հարակից լանջից տեղի է ունեցել սողանք: Լանջը, որտեղ 
տեղի է ունեցել սողանք, ունի 50˚-60˚թեքություն, մոտ 80x30 մ չափեր, այն 
փակել է ճանապարհը և վնասել Մայմեխ- Վանաձոր ջրատարը: Այդ նույն 
ժամանակաշրջանում Օձուն-Ալավերդի ավտոճանապարհի ժայռաբե-
կորների ճեղքերը ձնհալի և անձրևաջրերի հետևանքով իրարից հեռացել 
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են և այժմ էլ լուրջ վտանգ են ներկայացնում երթևեկության համար:  
2008 թ.-ի ապրիլին Ալավերդի-Ախթալա 10-րդ կմ-ի հարակից սարա-

լանջի 300 – 400 մ բարձրությունից տարբեր չափերի ժայռաբեկորներ են 
պոկվել ու թափվել ճանապարհի վրա՝ անանցանելի դարձնելով այն:  

Ըստ Լոռու մարզի 2014-2017 թթ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ծրագրի մարզի առավել սողանքնավտենգ վայրերն են համարվում Վա-
նաձոր քաղաքի հարավային կողմը՝ Փամբակի լեռնաշղթայի հյուսիսային 
լանջը, Շահումյան գյուղի հարավ-արևելյան մասը, Կաճաճկուտ գյուղը, 
Օձուն գյուղը՝ Դեբեդ գետի ձախ հատվածում, Դսեղ գյուղի մոտ գտնվող 
«Տախտեր» կոչվող հատվածը, Վահագնի-Անտառամուտ ճանապարհի 
հատվածը և այլն: 

ՀՀ տարածքում սելավները ձևավորվում են գլխավորապես լեռների 
հարավհայաց լանջերին, որոնք բնութագրվում են անբավարար խոնա-
վացմամբ, ջերմացման ու խոնավացման ցուցանիշների կտրուկ տատա-
նումներով, աղքատ հողաբուսական ծածկույթով, հետևաբար հողմահար-
ման և բեկորային նյութի անջատման եռանդուն  տեմպով: Հյուսիսային 
կողմնադրություններում, ուր առկա է անտառային և մարգագետնային 
փարթամ բուսածածկույթը, սելավային երևույթները քիչ են կամ թույլ են 
արտահայտված: Լոռու մարզը պատկանում է սելավավտանգ տարածք-
ների թվին: 

Լոռու մարզի տարածքի մի շարք փոքր վտակներ սելավաբեր են, 
որոնք երբեմն աղետների պատճառ են դառնում: Այստեղ սելավներն 
առաջանում են ոչ միայն հորդառատ և տեղատարափ անձրևների պատ-
ճառով, որոնք ունեն տեղական ծագում, այլև երկարատև, միմյանց հա-
ջորդող անձրևներից, երբ հողագրունտները հագեցած են խոնավությամբ 
և հոսքի գործակիցը մեծ է: Մարզի տարածքում սելավային երևույթները 
զարգացած են գրեթե ամենուրեք՝ Փամբակի, Ձորագետի և բուն Դեբեդի 
ավազաններում՝ հիմնականում 1800-2800մ բարձրություններում, որտեղ 
առավել նպաստավոր պայմաններ կան սելավների ձևավորման համար: 
Այս շրջանում էլ տեղաբաշխված են սելավային օջախների մեծ մասը, 
որոնք ոչ միայն բնական գործոնների ազդեցության, այլև վերջին տաս-
նամյակներին մարզի լանդշաֆտների անթրոպոգեն փոփոխության՝ հիմ-
նականում անտառահատումների արդյունք են, որն էլ բացատրվում է 
վերջին տարիների էներգետիկ ճգնաժամի հետ: Սելավային օջախների 
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առաջացմանը և զարգացմանը նպաստում են նաև մարզում լեռնահան-
քային արդյունաբերության և գյուղատնտեսության զարգացումը [2, 292]: 

Լոռու մարզում Դեբեդի ավազանի գետերն աչքի են ընկնում իրենց 
սելավային ակտիվությամբ: Այստեղ տարածված են հիմնականում ցեխա-
քարային և ջրաքարային տիպի սելավները: Ցեխային սելավահոսքերով 
առանձնանում է Փամբակ գետի ավազանը: Այս շրջանում ավելի ակտիվ 
են Արջուտի և Լերմոնտովոյի ցեղաքարային սելավները: Փամբակի ավա-
զանում ջրաքարային սելավներ լինում են Վանաձոր գետակի հովտում, 
Քարաբերդ գյուղի շրջանում, նաև Բազումթուռ, Տանձուտ գետերի հովիտ-
ներում և աչքի են ընկնում ուժգնությամբ: 

Ձորագետի ավազանի սելավները հիմնականում ցեխաքարային տի-
պի են, բացի Ուռուտ վտակից, որը ցեխային է: Սելավային երևույթները 
թույլ են զարգացած Ձորագետի վերին և միջին ձախակողմյան վտակների 
ավազաններում, որտեղ հիմնականում տարածված են հրաբխածին 
ապարները՝ բազալտները, անդեզիտները և այլն: Միջին ակտիվություն 
ունի Գարգառ գետակը, որը, սակայն, աչքի է ընկնում սելավների մեծ 
տևողությամբ և ուժգնությամբ: Օրինակ, 1939 և 1959 թվականների օգոս-
տոսի սելավները տևեցին 12-ական ժամ՝ կապված երկարատև անձրևնե-
րի հետ [1, 238]: 

Դեբեդ գետի ավազանի սելավներն առաջանում են այն վտակներում, 
որոնք սնվում են Լալվարի զանգվածից կամ Գուգարաց շղթայից: Դրանք 
առավել ինտենսիվ են Մարցիգետի հովտում: Սելավային վարարումների 
ժամանակ Դեբեդի մակարդակը բարձրանում է, գետը դուրս է գալիս 
ափերից՝ ավիրելով տները, երկաթգծերը, խճուղին:  

Պետք է նշել, որ համարյա բոլոր բնակավայրերի սահմաններում հու-
ների և կամրջային  անցումների ճնշող մեծամասնությունը մասամբ կամ 
ամբողջությամբ լցված են սելավային բերվածքներով: Հեղեղատները և սե-
լավաթող կառուցվածքներն ու ջրանցքները խցանված են և գարնանային 
վարարումների, հորդացումների ժամանակ վտանգ կա հեղեղումների: 
Չնայած Դեբեդի գետավազանում սելավային և հեղեղային երևույթները 
զգալի տարածված են, վերջին տասնամյակում մեծ մասշտաբի համալիր 
հակասելավային աշխատանքներ չեն իրականացվում:  

Աշակերտներին ներկայացնելով տվյալ տարածաշրջանում գոյու-
թյուն ունեցող սելավները անհրաժեշտ է նաև ներկայացնել հետևյալ կան-
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խարգելիչ միջոցառումները, որոնցից են. 
•  սելավավտանգ ավազաններում անտառատնկման աշխատանքնե-
րի իրականացում, 

•  հունային սելավային կուտակումների, ափամերձ տարածքների 
մաքրում,  

•  սելավաթող ջրանցքների, թունելների մաքրում, վերանորոգում, 
•  հունային հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների վերակառուցում և 
կառուցում: 

Ինչ վերաբերում է սողանքներին, ապա դրանք կարելի է կանխատե-
սել, քանի որ դրանք հանկարծակի չեն առաջանում: Լեռնային ապարնե-
րում և հողի վրա սկզբում առաջանում են ճեղքեր: Նախանշաններ նկա-
տելիս անհրաժեշտ է անմիջապես իրականացնել կանխարգելիչ միջոցա-
ռումներ՝ հողային շերտի ջրազրկում, պետք է սողանքավտանգ վայրե-
րում արգելել մթնոլորտային և հոսող ջրի մուտքը, հեռացնել մակերևու-
թային ջրերն արտաքին և ներքին ցամաքեցման համակարգերով, կատա-
րել ծառատնկում: 

Հայտնի և որ սելավներից և սողանքներից պաշտպանվելու համար 
անհրաժեշտ է. 

•  նախատեսել մթերքի, հանդերձանքի, դեղորայքի վթարային պա-
հուստներ, 

•  չանտեսել ապաստարանների մասին տեղեկությունները և տար-
հանման վերաբերյալ գործադիր մարմինների կոնկրետ ցուցումները, 

•  թույլ չտալ սողանքային վտանգի ուժեղացմանը նպաստող գործո-
ղություններ: 

Այսպիսով 9-րդ դասարանի «Հայաստանի աշխարհագրություն» դաս-
ընթացի շրջանակններում` ՀՀ մարզերի և ԼՂՀ վերաբերվող տարբեր հար-
ցերին զուգահեռ արդիական է նաև գաղափար տալ աղետաբեր երևույթ-
ների մասին: Բացի այն, որ այն ունի գործնական նշանակություն և կարևո-
րություն, այդ երևույթների ուսումնասիրությունը թեման դարձնում է առա-
վել հետաքրքիր և կարող է նպաստել սովորողների մասնագիտական 
կողմնորոշմանը: Ուսուցման գործնական ուղղվածությունը բարձրացնելու 
նպատակով կարելի է կազմակերպել ճանաչողական էքսկուրսիաներ այն 
տեղանքներում, որտեղ առկա են տվյալ մարզում առավել աչքի ընկնող 
աղետաբեր երևույթներ: 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с обучением курсу “География 
Армении” (9 класс). В частности, было уделено внимание вопросам о необхо-
димости ознакомления с существующими в Армении и НКР катастрофами и 
бедственными явлениями (оползни и ливни). Этот вопрос не только актуален, 
поскольку таким образом обучение становится более интересным. В статье на 
примере представлены бедственные явления, происходящие в Лорийской 
области. 
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preventive measures. 
Some issues connected with the teaching of “Armenian Geography” in the 9th 

grade are discussed in the article. Especially it’s been referred to the necessity of 
giving an idea about the disasters /landslide and downpour/existing in the Republic 
of Armenia and the Republic of Nagorno-Karabakh during the course as it’s not 
only topical but it also makes the course more interesting and promotes the 
students’ professional orientations. As an example, different types of disasters 
existing in Lori region are depicted in the works. 

  


