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Լոռու մարզի հողերի էկոլոգիական վիճակի գնահատումը և Լոռու մարզի հողերի էկոլոգիական վիճակի գնահատումը և Լոռու մարզի հողերի էկոլոգիական վիճակի գնահատումը և Լոռու մարզի հողերի էկոլոգիական վիճակի գնահատումը և 
դրանց բարելավման ուղիներըդրանց բարելավման ուղիներըդրանց բարելավման ուղիներըդրանց բարելավման ուղիները    

Բաղդասարյան Սասուն Բաղդասարյան Սասուն Բաղդասարյան Սասուն Բաղդասարյան Սասուն     
Մակիչյան Լուսինե Մակիչյան Լուսինե Մակիչյան Լուսինե Մակիչյան Լուսինե     

Ալեքսանյան Սերինե Ալեքսանյան Սերինե Ալեքսանյան Սերինե Ալեքսանյան Սերինե     
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեբառեբառեբառերրրր.... գյուղատնտեսություն, սևահող, արոտավայր, դեգրա-
դացիա, հումուսայնություն, ոռոգում    

Նպատակը: Նպատակը: Նպատակը: Նպատակը: Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել Լոռու մարզի հողերի 
էկոլոգիական վիճակը, առաջարկել դրանց բարելավմանն ուղղված միջոցառում-
ներ: Հողերի էկոլոգիական վիճակի ուսումնասիրությունը կարևոր նշանակու-
թյուն ունի տնտեսության և գյուղատնտեսության զարգացման գործում, էկոլո-
գիապես մաքուր սննդամթերքի մատակարարման, ինչպես նաև մարդկանց 
առողջության համար:  

Խնդիրները:Խնդիրները:Խնդիրները:Խնդիրները: Բացահայտել հողերի արդյունավետ օգտագործման հեռանկար-
ները (հողերի հիմնախնդիրներն առաջանում են հողերի ոչ նպատակային օգտա-
գործման դեպքում, պարարտանյութերի օգտագործման չարաշահումից, արտադ-
րական թափոններից՝ պոչամբարներից): Առաջարկել միջոցառումներ հողերի վի-
ճակը բարելավելու համար:  

Հետազոտման մեթոդները: Հետազոտման մեթոդները: Հետազոտման մեթոդները: Հետազոտման մեթոդները: Համեմատական, լաբորատոր հետազոտության, 
աչքադիտական, մաթեմատիկական, փորձագիտական, քարտեզագրական նյու-
թերի վերլուծություն, վիճակագրական նյութերի վերլուծության մեթոդներ:        

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն: Հողերը կարևոր բաղադրիչ են բնական վիճակի հավա-
սարակշռման, և գյուղատնտեսության զարգացման համար, ունեն կարևոր նշա-
նակություն տնտեսական զարգացման տեսակետից [1, 95]:  

Լոռու մարզի հողային ֆոնդի մակերեսը, ըստ 01/07/2017թ. տվյալների, կազ-
մում է 379864,5 հեկտար, որից պետական սեփականություն է համարվում 
190536,6 հա, համայնքային՝ 1300275 հա, իրավաբանական անձանց սեփականու-
թյուն՝ 4453,8, հա քաղաքացիների՝ 54828,3 հա [2, 1]:  

Լոռու մարզի տարածքը 3799կմ2 է (Հայաստանի տարածքի 7.5 %-ը) [7, 1]: 
Հյուսիսից մարզը սահմանակից է Վրաստանին, արևմուտքից՝ Շիրակի, հա-

րավից՝ Արագածոտնի, Կոտայքի, արևելքից՝ Տավուշի մարզերին: Լեռնային բնույթ 
ունեցող բազմաթիվ փոքր գետերից բացի՝ Լոռու մարզով են հոսում 4 խոշոր գե-
տեր՝ Դեբեդ, Փամբակ, Ձորագետ, Տաշիր:  

Լոռու մարզի տարածքը (3799կմ2), ըստ տոկոսային հարաբերության, տեղա-
բաշխված է հետևյալ տարածաշրջանների միջև. 

51,4% ՝ Գուգարքի տարածաշրջան,  
16,1% ՝ Թումանյանի տարածաշրջան, 
13,8% ՝ Սպիտակի տարածաշրջան, 
10,0% ՝ Ստեփանավանի տարածաշրջան, 
8,7% ՝ Տաշիրի տարածաշրջան [3, 1]: 
Մարզի հողային կառուցվածքում գերակշռում են սևահողային և կավավա-
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զային տիպերը: Տաշիրի, Ստեփանավանի և, փոքր չափով, Թումանյանի տարա-
ծաշրջանում գերակշռում է սևահողային կառուցվածքը, իսկ Սպիտակի, Գուգար-
քի և Թումանյանի գերակշռող մասը կավավազային է: Մարզի հողային ֆոնդը 
հիմնականում գտնվում է 7-200 թեքությունների վրա: Իսկ լեռնային մասերում 
խոտհարքներն ու արոտավայրերը գտնվում են 40-450-ի թեքությունների վրա: 
Վարելահողերի 70%-ը գտնվում է հարթ ռելիեֆ ունեցող տարածքների վրա, 
որոնց թեքությունը մոտ 170 է: Մարզի կլիման և հարուստ ջրային ռեսուրսները 
կարևոր դեր են խաղում գյուղատնտեսության զարգացման գործում: Գյուղա-
տնտեսությունն արդյունավետ զարգացնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
կլիմայական պայմանները և ջրային ռեսուրսները օգտագործել նպատակային: 
Մարզի հողային ֆոնդը 3800 կմ2 է, ընդ որում՝ գյուղատնտեսական նշանակության 
հողերը կազմում են 251154 հա, որից՝  

1.վարելահողեր-42075 հա, 2.բազմամյա տնկարկներ՝ ընդամենը 418 հա, 
որից՝ Խաղողի այգիներ՝ 78 հա,  

այլ բազմամյա տնկարկներ՝ 24 հա,  
3. խոտհարքներ՝ 35156 հա,  
4. արոտավայրեր՝145715 հա, 
5. այլ հողատեսքեր՝ 27790 հա [2]: 
Լոռու մարզի հողատիպերի տեղաբաշխման քարտեզը, կազմված ըստ «ՀՀ 

ազգային ատլասի» [5, 74, 75]՝ պատկերված է նկար 1-ում: 
Լոռու մարզի հողերի էկոլոգիական վիճակի գնահատման համար կիրառել 

ենք սեփական հետազոտման մեթոդները: Մասնավորապես լաբորատոր հետա-
զոտությունների ընթացքում բացահայտել ենք, որ Ստեփանավանի տարածա-
շրջանի հողերի հումուսայնությանը նվազել է 2-3%-ով, որն իր ազդեցությունն է 
թողել հողերի բերքատվության վրա: Միաժամանակ աչքադիտական մեթոդով 
գնահատել ենք հողերի խոնավապահովվածությունը, բացահայտել, որ շատ հո-
ղեր չեն ստանում բավարարար քանակությամբ խոնավություն և ունեն ոռոգման 
կարիք:  

Հետազոտություներ ենք իրականացրել Օձուն համայնքի հողատարածքնե-
րում: 

Ըստ 01/07/2017թ. Օձուն համայնքի հաշվետվության՝ հողային ֆոնդը կազ-
մում է 78 043 89հա, որի գործառնական նշանակությունը տրվում է աղյուսակ 1-
ում [6, 1]: 

Մարզի հողերի էկոլոգիական խախտվածությանը նպաստում են հանքարդ-
յունաբերական ձեռնարկությունները (մասնավորապես Թեղուտի հանքավայրի 
շահագործումը), ոչ ճիշտ կառուցապատումները: Այդիպիսի խախտումներից կա-
րելի է նշել պոչամբարի պատվարի ոչ արդյունավետ տեղադիրքը. այն Շնող գետի 
ձորի վերնամասում կառուցելու փոխարեն տեղադրել են գետի միջին հոսանքի 
հատվածում, որի պատճառով էլ պոչահանքը լցվում Շնող գետը՝ աղտոտելով այն: 
Մոտակա տարածքների այգիներն այդ ջրով ոռոգելուց չորացել են: Վնասվել է 
նաև գետի բուսական և կենդանական աշխարհը՝ լուրջ վնաս հասցնելով շրջակա 
միջավայրին: 
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Նկար 1.Լոռու մարզի հողերի տեսակները Նկար 1.Լոռու մարզի հողերի տեսակները Նկար 1.Լոռու մարզի հողերի տեսակները Նկար 1.Լոռու մարզի հողերի տեսակները 

 
հ/հհ/հհ/հհ/հ    ՆպատակաՆպատակաՆպատակաՆպատակայինյինյինյին    

նշնշնշնշանակուանակուանակուանակու----
թյանթյանթյանթյան    

Ընդ. Ընդ. Ընդ. Ընդ.     
մմմմակ.ակ.ակ.ակ.,,,,    
    հահահահա....    

ՀՀ քաղՀՀ քաղՀՀ քաղՀՀ քաղ....    
տրվածտրվածտրվածտրված    

Տրված Տրված Տրված Տրված 
վարձվարձվարձվարձ....    

Օգտ. Օգտ. Օգտ. Օգտ. 
վարձ. վարձ. վարձ. վարձ. 
չչչչտրտրտրտրվավավավածծծծ    

ՊետաՊետաՊետաՊետա

ըըըը
1 Վար-հող 1295.8 1110.4 0.00 117.7 1.49
2 Բ. տնկ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Պտղ՚. այգի 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Խաղ..ա-ի 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Այլբազ. տնկ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Խոտհարք 339.03 232.78 5.70 89.22 11.22
7 Ար-վայր 3012.2 0.50 0.00 2362.2 649.53
8 Այլ հող-ր 757.51 0.00 0.00 146.2 611.34
9 Ընդ- նը 5404.6 1343.7 71.0 2715.3 1273.6

Աղյուսակ. 1 Օձուն համայնքի հողային ֆոնդը (հա)՝ առ 01.07.2017թ. [6, 1]Աղյուսակ. 1 Օձուն համայնքի հողային ֆոնդը (հա)՝ առ 01.07.2017թ. [6, 1]Աղյուսակ. 1 Օձուն համայնքի հողային ֆոնդը (հա)՝ առ 01.07.2017թ. [6, 1]Աղյուսակ. 1 Օձուն համայնքի հողային ֆոնդը (հա)՝ առ 01.07.2017թ. [6, 1]

 
Նկար 1.Լոռու մարզի հողերի տեսակները Նկար 1.Լոռու մարզի հողերի տեսակները Նկար 1.Լոռու մարզի հողերի տեսակները Նկար 1.Լոռու մարզի հողերի տեսակները     

ՊետաՊետաՊետաՊետա----
կանկանկանկան    
ըըըընդհ.նդհ.նդհ.նդհ.    

Պետ. Պետ. Պետ. Պետ. 
վարձ. վարձ. վարձ. վարձ. 
չչչչտրտրտրտրվածվածվածված    

1.49 1.49 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
11.22 11.22 
649.53 649.53 
611.34 611.34 
1273.6 1273.6 

Աղյուսակ. 1 Օձուն համայնքի հողային ֆոնդը (հա)՝ առ 01.07.2017թ. [6, 1]Աղյուսակ. 1 Օձուն համայնքի հողային ֆոնդը (հա)՝ առ 01.07.2017թ. [6, 1]Աղյուսակ. 1 Օձուն համայնքի հողային ֆոնդը (հա)՝ առ 01.07.2017թ. [6, 1]Աղյուսակ. 1 Օձուն համայնքի հողային ֆոնդը (հա)՝ առ 01.07.2017թ. [6, 1]    
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Հողերի էկոլոգիական վիճակը Լոռու մարզում սկսեց վատթարանալ դեռևս 
1990-ական թ.թ., երբ պետական սեփականություն համարվող հողերի մեծ մասը 
սեփականաշնորհվեց ֆիզիկական անձանց կողմից: Էկոլոգիական վիճակի վատ-
թարացումն առաջին հերթին պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ նախ-
կինում գոյություն ունեցող մեծ մակերեսով հողակտորները բաժանվեցին ավելի 
փոքր հողակտորների, և այդ պատճառով գյուղատնտեսական աշխատանքների 
ժամանակ բավականաչափ մակերեսով հողեր դուրս մնացին գյուղատնտեսական 
աշխատանքներից: Էկոլոգիական վիճակի վատթարացավ նաև այն պատճառով, 
որ հողի անհատ սեփականատերերը չունեին համապատասխան տեխնիկա, մի-
ջոցներ, չէին կարողանում պատշաճ ձևով կատարել մելեորատիվ միջոցառում-
ները: 

Գրեթե 90%-ով դադարել է ցանքաշրջանառության կիրառումը:     
Ցանքաշրջանառության դադարեցումը նպաստեց հողերի հանքայնացման 

կորստին, որը չէր վերականգնվում պարարտանյութերի կիրառման պարագա-
յում: Արդյունքում հողը կորցրեց նախկին հանքայնացման հնարավորություննե-
րը, նվազեց հողի բերքատվությունը, գյուղացին զրկվեց ապրուստի միջոցներից: 

Գետերը կարևոր դեր ունեն ավելի չոր կլիմայական պայմաններով աչքի 
ընկնող տարածքների գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման հա-
մար: Մարզի տարածքում դեռևս խորհրդային տարիներին կառուցվել են ոռոգ-
ման ջրանցքներ Սպիտակի և Ստեփանավանի տարածշրջաններում: Այդ ջրացք-
ներով ոռոգում են այս տարածաշրջանների բարձրադիր գոտիները, որտեղ գետի 
ջրերն անհասանելի են: Ընդհանարապես ոռոգումը կարևոր հիմնախնդիր է դար-
ձել մարզի գյուղատնտեսության զարգացման համար: Խնդիրը հատկապես ավելի 
է սրվել վերջի տարիներին, երբ ամռանը բացակայում են մթնոլորտային տեղում-
ները, ինչպես տեղի ունեցավ 2017թ. -ի ամռանը: Այդ իրավիճակը կարելի է բնու-
թագրել երաշտային, որովհետև հենց այդ ժամանակամիջուցում է տեղի ունենում 
բույսերի աճի` վեգետացիայի երկրորդ փուլը: Չորային կլիմայական պայմաննե-
րը մարզի տարածքի հողերում մեծացրել է հողերի էռոզիան, որի պատճառով էլ 
խիստ նվազել է հողերի բերքատվությունը:  

Նշված հիմնխնդիրների վերացման և մեղմման նպատակով առաջարկում 
ենք համապատասխան գերատեսչական մարմիններին և շահագրգիռ կազմակեր-
պություններին մշակել գյուղատնտեսության արդյունավետ զարգացման ծրագ-
րեր: Հողերի դեգրադացմանը նպաստում են նաև գյուղատնտեսական աշխա-
տանքների կազմակերպման ուշացումները, ոչ արդյունավետ մելեորատիվ միջո-
ցառումները, վնասատուների դեմ պայքարի միջոցների անբավարար մակարդա-
կը, տեխնիկայի և կատարելագործված գյուղգործիքների բացակայությունը: Կա-
րելի է ասել՝ մարզի գյուղատնտեսությունը զարգանում տարերային կերպով, և 
անհրաժեշտ է գիտական ու խիստ մասնագիտական մոտեցում: Մեր կարծիքով 
գյուղատնտեսության զարգացման համար անհրաժեշտ է կիրառել ներդրումային 
ծրագրեր:   

Գյուղատնտեսական հողերի արդյունավետ շահագործմանը կնպաստնի 
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նաև հողակտորների խոշորոցումը, որի արդյունքում տեխնիկայով մշակելը 
կդառնա ավելի մատչելի ու նպատակային: 

Մարզի հողերի դեգրադացմանը նպաստում են մարդածին և բնական բազ-
մաթիվ գործոններ: Եթե դասակարգենք էռոզացվածությանը նպաստող գործոննե-
րը, կստացվի որ դրանց մեջ ավելի մեծ դեր ունեն անթրոգեն ազդեցությունները 
[4, 126]: Մասնավորապես կարելի է նշել նաև շրջակա միջավայրի աղտոտվածու-
թյունը, որը մարդու տնտեսական գործունեության արդյունք է: Դեգրադացիային 
նպաստում է նաև գետերի ջրերի մաքրման կայանների բացակայությունը, որի 
պատճառով աղտոտված ջրերը ոռոգման ընթացքում աղտոտում են հողատա-
րածքները: Հողերի քիմիական անալիզի արդյունքում բացահայտվել է, որ շատ 
թունավոր նյութերի պարունակությունը միավոր հողի մեջ գերազանցում է թույ-
լատրելի սահմանը մի քանի անգամ: Հողերի դեգրադացմանը նպաստող մյուս 
գործոններից կարելի է նշել բնական աղետները՝ կարկուտ, սելավ, սողանք, հո-
ղատարում, փլուզումներ, երաշտ, ճահաճացում, աղակալում և այլն: Բնութա-
գրածներից պարզ է դառնում, որ մարզում հողերի էռոզացվածությանը նպաստող 
գործոնները բազմաթիվ են և բազմաբնույթ, որոնց լուծման համար անհրաժեշտ է 
համակարգված մոտեցում: Այսինքն՝ բարելավման ծրագրերը կազմելու ժամանակ 
պետք է հաշվի առնել այդ միջոցառումների առաջնահերթություններն ու հրատա-
պությունը: Իսկ այդ ամենը որոշելու համար պետք է գնահատենք էռոզա-
ցվածություն առաջացնող գործոնների ազդեցության վտանգավորության աստի-
ճանները և ծավալները: 

Կատարելով աշխատանքը՝ հանգեցինք այն եզրակացության, որ Լոռու մար-
զի հողերի էկոլոգիական խախտվածության վրա մեծ ազդեցություն են թողնում 
ինչպես բնական, այնպես էլ մարդածին գործոնները: Այդ պատճառով էլ մարզի 
հողերի մեծ մասը գտնվում է էկոլոգիական խախտվածության տարբեր աստի-
ճաններում: Էկոլոգիական խախտվածության դրսևորումների հետևաքով առա-
ջացել են հողերի էռոզիա, հանքայնացման աղքատացում, վտանգավոր նյութեր 
ավելցուկ, բերքատվության նվազում, աղակալում և այլն: Այդ ամենը հանգեցնում 
է էկոլոգիապես ոչ մաքուր սննդի արտադրությանը և մարդկանց առողջության 
վատթարացմանը: 

 Նշված հիմնախնդիրների լուծման նպատակով անհրաժեշտ ենք համարում 
կիրառել հետևյալ միջոցառումները. 

1. կատարել հողերի մելիորատիվ և հանքայնացման հարստացման աշխա-
տանքներ, 

2. հանքաարդյունաբերության շրջաններում կառուցել փակ պոչամբարներ, 
3. Լոռու մարզում կառուցել ջրերի կենսաբանական և քիմիական մաքրման 

կայաններ, 
4. հողերն օգտագործել ըստ նշանակության՝ պահպանելով նրանց ինքնա-

վերականգնման հնարավորությունները, 
5. պայքարել հողերի էռոզիայի դեմ (սողանք, սելավ, և այլ բնական և 

մարդածին վտանգներ):  



– 29 – 

ԳրականությԳրականությԳրականությԳրականություուուունննն        
1. Բաղդասարյան Սասուն, Գեոէկոլոգիայի հիմունքներ, Վանաձոր, 2013թ., 
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В результате выполненного исследования мы пришли к выводу, что на экологи-
ческую деградацию почв Лорийской области большое влияние оказывают как 
естественные факторы, так и антропогенные. Вследствие этого, большая часть почв 
региона имеет разные уровни экологической деградации. В результате экологичес-
кой деградации возникли эрозия почв, обеднение минерализации, переизбыток вред-
ных веществ, снижение урожайности, увеличение солончаков и т.д. Для решения 
указанных проблем необходимо применить предлагаемые в статье мероприятия.    
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SUMMARY 
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Having done the investigation we have come to the conclusion that the natural as 

well as the anthropogenic factors have a great impact on the ecological degradation of 
the lands of Lori region. For that reason most of the lands in the region is located at 
different degrees of the ecological degradation. The ecological degradation has caused 
soil erosion, mineralization impoverishment, excess of hazardous substances, decrease in 
crop yield, salinization, etc. 

 It is necessary to apply these measures to solve these problems.    


