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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

 

 

Գիտության և տեխնիկայի վիթխարի աճը, զարգացած երկրներում ստեղծված 

արտադրական          արդյունաբերությունը, ձեռնարկությունների ամենօրյա 

առաջընթացը, մարդու թափանցումը տիեզերք շատ հաճախ հանգեցնում են ոչ միայն 

տեխնածին վթարների, այլև շրջակա միջավայրի աղտոտվածությանֈ Գումարած այդ 

ամենին` բնական աղետները, համաճարակներն ու հակառակորդի կողմից 

հանկարծակի հարձակման սպառնալիքները ստեղծում են արտակարգ 

իրավիճակներ: 1986 թ. Չեռնոբիլյան ողբերգալի իրադարձություններից, Սպիտակի 

կործանարար երկրաշարժից և այդօրինակ դեպքերից հետո պարզ դարձավ, որ 

մարդկային, մշակութային և նյութական կորուստներ կարող են լինել ոչ միայն 

պատերազմների ժամանակ, այլև ցանկացած արտակարգ իրավիճակներումֈ Այդ 

պայմաններում անհրաժեշտ են համապատասխան գիտելիքներ, փորձ ու 

պատրաստականություն` հնարավորինս կանխելու դրանք, դիմակայելու 

արհավիրքները, սրտացավ վերաբերմունք ցուցաբերելու բնության կողմից 

մարդկությանը տրված հարստության` օդ ու ջրի, քար ու հողի, հանքային 

հարստությունների, բուսածածկույթի նկատմամբ: 

Մարդկության զարգացման ողջ ընթացքում աղետները հազարավոր մարդկային 

զոհերի, զրկանքների և նյութական կորուստների պատճառ են դարձել: Դրանք մինչև 

օրս էլ ներկայացնում են զարգացող և մեծացող վտանգ՝ պետության և մարդկային 

հասարակության կողմից պահանջելով մեծ ուշադրություն: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ՀՀ-ը բնածին ծագման ԱԻ-ի հնարավոր դրսևորման տեսակետից գտնվում է 

բավականին բարձր ռիսկային տարածաշրջանում: Հայտնի բնածին վտանգավոր 

երևույթներից 110-ը դրսևորվել է, կամ կարող է դրսևորվել հանրապետությունում: 

Բնական աղետներից ՀՀ-ը բոլորից շատ ազդեցություն է կրում երկրաշարժից, 

սողանքներից, գարնանային ցրտահարությունից, կարկտահարությունից, 

սելավներից, ուժեղ քամիներից, անտառային հրդեհներից: Սակայն երկրաշարժի 

վտանգը հանրապետությունում կազմում է աղետների ընդհանուր վտանգի 94 %-ը: 

ՀՀ-ում տեխնածին վտանգների ռիսկի աղբյուր են հանդիսանում ինչպես Հայաստանի 

ԱԷԿ-ը, այնպես էլ քլոր, ամոնիակ, աղաթթու և այլ վտանգավոր նյութեր օգտագործող 

թվով 27 քիմիական գործարան, բարձր պայթյունավտանգ և հրդեհավտանգ շուրջ 1500 

ձեռնարկություն, 80 ջրամբար, 19 պոչամբար: Էական փոփոխության է ենթարկվել 

բնության և հասարակության փոխհարաբերությունների դինամիկ 

հավասարակշռվածությունը: Առանձնահատուկ տագնապ է հարուցում միջազգային 

ահաբեկչության ակտիվացումը: Պետության անվտանգության ապահովման 

համակարգում կարևոր սոցիալ-տնտեսական խնդիր է հանդիսանում հնարավոր 

վտանգավոր երևույթների կանխատեսումը, կանխարգելումը և հետևանքների 

վերացումը: Ավելին, խնդիրը` լինելով ընդհանուր պետական պաշտպանական 

համակարգի բաղկացուցիչ մաս, պահանջում է համապարփակ լուծում և բոլոր 

պետական կառույցների փոխհամագործակցություն: Փորձ է արվում՝ - 

ունկնդիրներին իրազեկելու ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող ՔՊ միջոցառումներին՝ կարևորելով այդ գործընթացներում 

քաղաքացիների իրավունքների և 4 պարտականությունների, ինչպես նաև 

նախընտրելի վարքագծի դրսևորման լուսաբանումը, - ուսանողների մոտ ձևավորելու 

ՔՊ անհատական և կոլեկտիվ պաշտպանական միջոցներից օգտվելու 

հմտություններ, - ունկնդիրներին ուսուցանելու, տարաբնույթ ԱԻ-ում, նախընտրելի 

վարվելակերպի դրսևորման ունակություններ, խոցող գործոններից պաշտպանվելու 
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կարողություններ, - իրազեկելու, ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ, փրկարարական 

և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքներին և իրականացվող 

միջոցառումներին, - ներկայացնելու ԱԻ-ում բնակչության բարոյահոգեբանական 

հնարավոր խանգարումները, ըստ ժամանակահատվածի, խուճապի դրսևորման և 

դրանց հաղթահարման ձևերը, հնարքները, - իրազեկելու ԱԻ-ի և պատերազմի 

ժամանակ բնակչության ազդարարման կարգին և ազդարարման ազդանշանների 

տրման դեպքում բնակչության գործողություններին, - ձևավորելու պատկերացումներ 

ԱԻ-ում հումանիտար օգնության, սոցիալ-հոգեբանական աջակցության 

իրականացման սկզբունքների և իրականացման գործողությունների վերաբերյալ: 

 
 

Առաջին մասում տրված են արտակարգ իրավիճակների դասակարգումը, 

բնութագրումն ու կանխարգելման միջոցառումները, ինչպես նաև բնական, 

էկոլոգիական, տեխնածին աղետնևրից, հիվանդություններից (համաճարակներից) 

պաշտպանվելու միջոցառումները, որոնք առաջացնում են մարդկային կյանքի և 

կենսազործունեության նորմալ պայմանների խախտում, նյութական արժեքների 

հսկայական կորուստներֈ 

 

 

 

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ 

 

Բնական ծագման 

 արտակարգ իրավիճակ 

 

Մարդածին բնույթի 

 արտակարգ իրավիճակ  

 

Տեխնոգեն բնույթի 

 արտակարգ իրավիճակ  

երկրաբանական Ճառագայթային զենք Տրանսպորտային վթարներ 

հիդրոերկրաբանական Ինֆրաձայնային զենք Հրդեհներ, պայթյուններ 

օդերևութաբանական Քիմիական զենք Էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգի վթարներ 
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ԱԻ-ի ընդհանուր բնութագիրը ԱԻ-ը որոշակի տարածքում կամ օբյեկտում խոշոր 

վթարի, վտանգավոր բնական երևույթի, տեխնածին, տարերային կամ էկոլոգիական 

(բնապահպանական) աղետի, համաճարակի, անասնահամաճարակի (էպիզոոտիա), 

բույսերի և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի լայնորեն տարածված վարակիչ 

հիվանդության (էպիֆիտոտիա), զենքի տեսակների կիրառման հետևանքով 

ստեղծված իրավիճակ է, որը հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել մարդկային 

զոհերի, մարդկանց առողջությանն ու շրջակա միջավայրի զգալի վնասի, խոշոր 

նյութական կորուստների և մարդկանց կենսագործունեության բնականոն 

պայմանների խախտման : 

ԱԻ-ի դասակարգումը ԱԻ-ը կարելի է դասակարգել այդ բարդ երևույթները 

բնութագրող բազմաթիվ, սակայն փոխկապակցված հատկանիշների հիման վրա: 

Դասակարգման կառուցվածքի հենքում կարելի է դնել տվյալ բազային երևույթի. - 

տարածման արագությունը և վտանգավորության աստի- - ճանը, - տարածման 

մասշտաբները և հետևանքների բարդությունը, - հետևանքների վերացման համար 

անհրաժեշտ ուժերի և միջոցների մասշտաբները, - հասցրած վնասների չափերը, - 

ծագման կանխատեսելիությունը, - ծագումնաբանությունը և այլն: Գործնական 

կարիքների համար նպատակահարմար է 6 ԱԻ-ի դասակարգումն ըստ 

ծագումնաբանության: Նման մոտեցման հիմքում ընկած է բազային երևույթի ծագման 

էությունը բացահայտող տիպը և տեսակը: ԱԻ-ը ըստ ծագումնաբանության` 

բաժանվում են 3 հիմնական խմբերի: 

1. Բնական ծագման ԱԻ (երկրաշարժեր, հրաբուխներ, սողանքներ, սելավներ, 

փոթորիկներ, մրրիկներ, մարդկանց սուր վարակիչ հիվանդությունների 

զանգվածային բռնկումներ): 

 

2. Տեխնածին բնույթի ԱԻ (տրանսպորտային խոշոր վթարներ, հրդեհներ և 

պայթյուններ, վթարներ` ռադիոակտիվ տարրերի, ուժեղ ներգործող թունավոր 
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(ՈՒՆԹՆ), կենսաբանական վտանգավոր նյութերի արտանետումներով, վթարներ 

կենսապահովման կոմունալ համակարգերում): 

3. Էկոլոգիական բնույթի ԱԻ (ԱԻ կապված կենսոլորտի վիճակի փոփոխությունների 

հետ, համերկրային հիմնախնդիրներ): 
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Բնական ծագման արտակարգ իրավիճակներ 

Բնական ծագման արտակարգ իրավիճակները լինում են երկրաբանական, 

հիդրոերկրաբանական, օդերևութաբանական։ 

Երկրաշարժ- Երկրաշարժերը լինում են երեք տեսակի՝ տեկտոնական, հրաբխածին, 

փլուզումայինֈ Տեկտոնական տեսակը կազմում է երկրաշարժերի 90%-ը, հրաբխածին 

տեսակը կազմում է երկրաշարժերի 7%-ը, ցանկացած երկրաշարժ ծնում է հրաբուխ, 

փլուզումային տեսակը կազմում է երկրաշարժերի 3%-ըֈ Երկրի կեղևի տակ 

առաջացած փոփոխությունների օջախը կոչվում է հիպոկենտրոն, որը չափվում է 

մագնիտուտներովֈ Հիպոկենտրոնի պրոեկցիան երկրի կեղևի վրա կոչվում 

է էպիկենտրոն, որը չափվում է 12 բալանոց սանդղակովֈ Երկրաշարժից առաջ լինում 

է երկու ցնցումֈ Առաջին ցնցումից երկրորդ ցնցումի անցումը լինում է 15-20 

վայրկյանումֈ Երկրորդ ցնցումը ավերիչ նշանակություն ունիֈ Հայաստանում 

երկրաշարժերը կազմում են 95%-ը։ 

Սողանք- Երկրաշարժերից հետո Հայաստանում երկրորդ տեղը համարվում են 

սողանքներըֈ Հայաստանում գոյություն ունեն մոտավորապես 3000 սողանքային 

գոտիներ(Դիլիջան, Պտղնի, Նուբարաշեն, Սիսիան և այլն)։ 

Սելավ- Սելավը ցեխաջրերի սրընթաց շարժումն էֈ Սելավի հիմնական պատճառը 

հորդառատ անձրևներն ենֈ Սելավի արագությունը մոտավորապես 15 կմ/ժ։ 

Ցունամի- Ցունամին լինում է ծովերի և օվկիանոսների վրաֈ Ծովի ալիքը բարձրանում 

է 10-50 մետր, արագությունը 1000 կմ/ժֈ Ցունամիի պատճառը երկրի ընդերքի 

երկրաշարժերն են։ 

Կայծակ- Կայծակները լինում են 2 տեսակի՝ գնդաձև, գծայինֈ Հայաստանում կայծակի 

տեսակը հիմնականում գծայինն էֈ ԱՄՆ-ում և Ռուսաստանում՝ գնդաձև։ 

Հրդեհներ- Հրդեհները լինում են 3 տեսակի՝ անտառային, տափաստանային և 

տորֆայինֈ Անտառային հրդեհների պատճառները լինում են մարդկանց 

անփութությունը, երաշտը, արևի բարձր ճառագայթները։ 
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Երկրաշարժ` 

 
Երկրաշարժը երկրակեղևի ձերբազատումն է երկրի ընդերքում կուտակված 

ահռելի էներգիայից: ՀՀ-ում առավել հանդիպող բնական ծագման ԱԻ-ներից 

ամենավտանգավոր երևույթը երկրաշարժն է: Այն առավել ծանր բնական աղետներից 

մեկն է` իր ծավալով և հասցրած վնասների չափերով: ՀՀ գրեթե ամբողջ տարածքը 

գտնըվում է առավելագույն 8-11 բալ ուժգնության սեյսմաակտիվ գոտում: 

Երկրաշարժի օջախի տեղը երկրակեղևի խորքում կոչվում է հիպոկենտրոն, իսկ նրա 

պրոյեկցիան երկրի մակերեսի վրա կոչվում է էպիկենտրոն: Երկրաշարժի 

բնութագրական չափորոշիչներից են նաև մագնիտուդը և բալայնությունը: 

Մագնիտուդը (լատիներեն magnitude` մեծություն) բնորոշում է կուտակված 

էներգիան` Ջոուլ- 7 ներով: Որոշվում է 9 բալանոց Ռիխտերի սանդղակով (0-9 Մ կամ 

M): Ուժեղ է համարվում 5,5-ից բարձր մագնիտուդի երկրաշարժը: 4 մագնիտուդից 

սկսած, արդեն իսկ առաջ են գալիս ավերածություններ: Բալայնությունը բնութագրում 

է երկրաշարժի հետևանքով երկրի մակերևույթի շինությունների 

ավերվածությունների ուժգնությունը, վտանգավոր են 7-ից 12 բալերը: Այսօր 

ժամանակակից գիտությունը կարող է տեղեկություններ հաղորդել, թե որտեղ և 

առավելագույնը ինչ ուժգնության երկրաշարժ է սպասվում, սակայն երկրաշարժի օրը 

և ժամը հնարավոր չէ գուշակել: 

Վարքագծի կանոնները Ի՞նչ անել մինչև երկրաշարժը. - նախապես պլանավորել 

անելիքները հնարավոր երկրաշարժի դեպքում (բնակարանում, աշխատավայրում 

կամ դրսում գտնվելիս), - նախապես որոշել շինությունից դուրս գալու 

ամենաանվտանգ և ամենակարճ ուղիները, - նախապես զննել տան և աշխատատեղի 

շրջակայքը, որոշել և հիշել այն բաց տարածքները, որտեղ երկրաշարժի ժամանակ 

պետք է արագ տեղափոխվել, - նախապես որոշել բնակարանի, աշխատասենյակի 

առավել անվտանգ վայրը (շենքի միջին հատվածի հիմնական կրող պատերի կազմած 

անկյունները, դրանցում առկա որմնանցքները, հենասյուների անկյունները), - 

առաջին հարկում բնակվելու դեպքում պատուհաններին - չամրացնել մետաղյա 

անշարժ ճաղաշարեր, փոխարենը կիրառել շարժական ճաղաշարեր, - պահեստային  
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ելքերը պահել ազատ, - երկաթյա դռները փոխարինել փայտյա դռներով, որովհետև  

առաջին իսկ ցնցումների ժամանակ դրանք ծռվում են ու դժվարությամբ բացվում, 8 - 

ելքի մոտ պահել անհետաձգելի դեպքերի համար պայուսակ (ցանկալի է ուսապարկ), 

որի մեջ նախապես դնել առաջին անհրաժեշտության իրերը, մասնավորապես. 

ռադիոընդունիչ և գրպանի լապտեր իրենց մարտկոցներով, դեղարկղիկ, սուլիչ, 

լուցկի, տաք հագուստ և այլն: Այդ պայուսակը, ինչպես նաև անձնական 

փաստաթղթերը և անհրաժեշտ սննդամթերքը տեղակայել հասանելի տեղերում, - 

տանը մշտապես ունենալ խմելու ջրի, պահածոների պաշար, որը կբավարարի մի 

քանի օր դիմանալու համար (3.5-4 լիտր ջուրը բավարար է մեկ օրվա խմելու և սնունդ 

պատրաստելու համար), - գնահատել, թե արդյոք ձեր բնակարանը կամ 

աշխատավայրը չի գտնվում ջրածածկման վտանգի տակ (ամբարտակի, ջրանցքի, 

սողանքի առկայությունը), ծրագրել համապատասխան գործողություններ, - 

մշտապես ձեռքի տակ ունենալ թարմ մարտկոցներով լապտեր` պահելով այն 

մահճակալի հարևանությամբ, - դյուրավառ և թունավոր նյութերը պահել անվտանգ 

տեղերում, - մահճակալները տեղակայել պատուհաններից հեռու, հենասյուների մոտ, 

նրանց վերևում չկախել ծավալուն կամ ծանր իրեր, - ինքնուրույն չկատարել 

շինարարական աշխատանքներ, որոնք կարող են նվազեցնել շինությունների 

սեյսմակայունությունը, - բնակավայրի, աշխատավայրի միջանցքները, ելքերը 

չծանրաբեռնել ծավալուն առարկաներով, - բնակարանում, աշխատավայրում 

ծավալուն իրերն ամրացնել հատակին, պատերին, - նախապես մշակել գործելաձև 

տարբեր իրավիճակներում, հնարավոր երկրաշարժի ժամանակ, - -հիշել անհրաժեշտ 

ծառայությունների հեռախոսահամարները, - ընտանիքի անդամների հետ նախօրոք 

պայմանավորվել - հանդիպման վայրի մասին` հնարավոր երկրաշարժից հետո, 9 - 

մշտապես կատարելագործել երկրաշարժի ժամանակ վարվելակերպի կանոնների և 

առաջին օգնության վերաբերյալ գիտելիքները: Ի՞նչ անել երկրաշարժի ժամանակ 

շենքում գտնվելիս. - հիշել, որ հանկարծակիի բերած ցնցումը կարող է տևել 

վայրկյաններ, սակայն ուժեղ երկրաշարժի ժամանակ այն կարող է ձգվել մինչև մեկ 

րոպե (փլուզում տեղի է ունենում ցնցումից նվազագույնը 13 վայրկյան անց), - 

չվախենալ, եթե անջատվի էլեկտրականությունը, կամ միանան ազդանշանային  
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համակարգերը (հակահրդեհային, անվտանգության), եթե միանան ջրի 

հակահրդեհային ցնցուղները և այլն, - հիշել‚ որ նույնիսկ ավերիչ երկրաշարժի 

դեպքում շենքերը միանգամից չեն փլուզվում (ճոճ, ցնցում, պանելների միացման 

տեղերի անջատում)ֈ Ավերման պրոցեսը տևում է 20-30 վայրկյան (երբեմն ավելի), - 

գիշերը ցնցումներից արթնանալու դեպքում ժամանակ չվատնել հագնվելու վրա, 

չօգտագործել էլեկտրականություն կամ բաց կրակ, օգտվել բջջային հեռախոսի 

լուսավորությունից, - խուճապի չմատնվել, պահպանել հանգստություն, չկատարել 

գործողություններ, որոնք կարող են խուճապ առաջացնել (չաղմկել, չբղավել, 

պատրաստ լինել լսելու ջարդվող ամանեղենի, վայր ընկնող առարկաների, պատերի 

ճեղքվածքներից լսվող ձայները), - 1-ին կամ 2-րդ հարկում գտնվելիս, անմիջապես 

լքել տարածքը և հեռանալ բաց տարածություն, զգուշանալ բարձրահարկ շենքերից, 

էլեկտրալարերից, - 3-րդ և ավելի բարձր հարկում գտնվելիս` անմիջապես շենքից 

դուրս չփախչել, չնետվել դեպի աստիճանավանդակները կամ վերելակը, դրանք 

առավել խոցելի են, փրկություն որոնել տեղում, տեղափոխվել անվտանգ վայր և 

գլխավերևում պահել աթոռ, պայուսակ կամ այլ հարմար իր, սպասել երկրաշարժի 

ավարտին, 10 - անվտանգ հատվածում, եթե առկա է ծավալուն, ամուր առարկա, 

ապա մոտենալ նրան և գլուխը հակել նրա բարձրությունից ցածր, - հեռու մնալ 

պատուհաններից, շենքի արտաքին պատերից, զգուշանալ ծանր առարկաներից, 

որոնք կարող են շրջվել, - թաշկինակով կամ ցանկացած գործվածքով փակել 

շնչուղիները: Շենքից դուրս գտնվելիս. - դուրս գալ բաց տարածություն` հեռանալով 

շենքերից, էլեկտրահաղորդալարերից, կամուրջներից, - եթե մարդաշատ 

հասարակական վայրում եք, չշտապել դեպի ելքը, բոլորը չեն հասցնի միասին դուրս 

գալ, - ավտոմեքենա վարելու դեպքում հանգիստ արգելակել բարձրահարկ շենքերից, 

կամուրջներից հեռու և մնալ ավտոմեքենայում մինչև երկրաշարժի ավարտը, - եթե 

մեքենայով գտնվում եք քաղաքից դուրս, ապա մեքենան ցցուն ժայռալանջերից և մեծ 

թեքություններից հեռու կանգնեցնել` հնարավոր փլուզումներից և 

քարաթափումներից ապահով տեղում, - հիշել նաև, որ բոլոր մեքենաների մուտքը 

դեպի աղետի գոտի խստիվ արգելվում է‚ բացի մասնագիտացված տեխնիկայից‚ 

փրկարարական ջոկատներից‚ հրշեջ խմբերից և շտապ բուժօգնության բրիգադներից, 
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- եթե ավտոբուսում եք, մնալ այնտեղ, քանի որ նման դեպքում անվտանգության չափը 

տրանսպորտի ներսում և դրսում նույնն է, - եթե մետրոյում եք, իմացեք, որ մետրոն 

ամենաանվտանգ վայրերից է: Ի՞նչ անել երկրաշարժից հետո. - գնահատել 

իրավիճակը, ուշադիր լինել հնարավոր գազի արտահոսքի և հրդեհի առաջացման այլ 

աղբյուրների նկատմամբ, 11 - քանի դեռ համոզված չեք, որ գազի արտահոսք 

չկա,չօգտվել բաց կրակից, չանջատել կամ միացնել լուսավորությունը, - զգուշորեն բացել 

պահարանների և խորդանոցի դռները, որպեսզի ձեր վրա չթափվեն ծանր իրեր կամ աչքերի 

մեջ փոշի չլցվի, - օգնել երեխաներին և մյուսներին հաղթահարելու համար ստացած հոգեկան 

ցնցումները, - չօգտվել զուգարանից, քանի դեռ համոզված չեք, որ կոյուղու համակարգը 

գործում է, - մեկուսացնել թափված հնարավոր դյուրավառ և թունավոր նյութերը, - 

տարհանման դեպքում ձեր գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն թողնել ձեր ընտանիքի 

անդամների և այլոց համար, - մասամբ փլված և վնասված շենքերի ներսում կամ շրջակայքում 

շարժվել շատ զգույշ, կարող են լրացուցիչ փլուզումներ տեղի ունենալ, - պատրաստ լինել 

հետագա ցնցումներին, քանի որ հիմնական հզոր ցնցումից հետո դեռևս երկար ժամանակ 

շարունակվում են փոքր ցնցումները, - ցուցաբերել օգնություն այնտեղ, որտեղ գտնվում եք, - 

տեղաշարժվելիս չդիպչել էլեկտրալարերին կամ նրանց առնչվող առարկաներին, - շենք 

մուտք գործելիս լինել ծայրահեղ զգույշ, - հնարավորության դեպքում փլատակներից 

առաջնահերթ հանել սնունդը, տաք հագուստը, անկողինը, վառելիքը, 

- խստորեն պահպանել սանիտարահիգիենիկ և հակահրդեհային անվտանգության 

կանոնները, - չզբաղեցնել հեռախոսը` բացառությամբ լուրջ վտանգի վերաբերյալ 

հաղորդումների, - լսել երկրաշարժի հետևանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, 

- չտարածել և թույլ չտալ տարածելու ստահոդ լուրեր, - ինքնակամ չայցելել 

ավերվածությունների գոտի, 12 - կրել հաստ ներբաններով կոշիկներ, - շրջապատում 

նկատելով վտանգավոր նյութեր` դրանց մասին տեղեկացնել շրջապատին և 

պատկան մարմիններին, - աջակցեք փրկարարներին, հրշեջներին, ոստիկաններին: 

Ի՞նչ անել փլատակներում գտնվելիս. - չկորցնել ինքնատիրապետումը, պատրաստ 

լինել դժվարություններին. կատարյալ մթությանը, ճնշմանը, սննդի և ջրի 

բացակայությանը, հնարավոր վնասվածքների պայմաններին (հուսահատության 

մատնվող մարդը դատապարտված է), - զգուշորեն ազատել ձեռքերը և ոտքերը, 

չփորձել այդ ընթացքում դուրս հանել, ճոճել խանգարող քարերը, աղյուսները, փայտե  
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- կամ այլ կառուցվածքները: Սեղմված ձեռքերը կամ ոտքերը պետք է ազատել միայն 

ներքևից փորելով: Ազատվելուց հետո վնասվածքները հայտնաբերելու համար 

ուշադիր զննել մարմինը, - եթե հնարավորություն կա բացել սողանցք և ինքնուրույն 

դուրս գալ փլատակից` խուսափելով իրար վրա կուտակված մեծ բեկորներից, քանի 

որ դրանք կարող են նոր փլուզման պատճառ դառնալ: Սողանցքն անպայման 

ամրացնել հենարաններով, որի համար կարող եք օգտագործել ձեռքի տակ եղած 

փայտե և մետաղյա առարկաներ, քարի և բետոնի պինդ բեկորներ, - եթե դուրս գալ 

հնարավոր չէ, ապա փորձել տեղափոխվել ավելի անվտանգ տեղ, պառկել կողքի, 

ոտքերը ծալել և մոտեցնել դեպի կուրծքը, իսկ ձեռքը դնել իրանի տակ կամ նստել 

երեսնիվայր առավելագույնս կռանալով, հենվելով ծնկների ու արմունկների վրա: Այս 

դիրքն ապահովում է նվազագույն շփում սառը գետնի հետ, - ավելորդ շարժումներ 

չանել` էներգիա խնայելու համար, - փնտրել հագուստ, վերմակ, շորեր, պոլիէթիլենի 

կտորներ, որոնք կարող են օգտագործվել որպես վերմակ, - աշխատել գտնել որևէ 

հեղուկ, եթե մոտակայքում հողը թաց է, ապա հագուստից մի կտոր պոկել և դրանով  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ներծծել ջուրը, կամ 13 բերանում փոքր և ողորկ քար պահել, որը կմեղմացնի ծարավի 

զգացումը, - անթույլատրելի է կրակ վառելը, - ճշտել օդի ներթափանցման ուղին, - 

աշխատել ազդանշան տալ ձայնով, առարկաներին հարվածելով, հատկապես, երբ 

լսում եք մարդկանց ձայն կամ շան հաչոց, - ձայները լռելու դեպքում հասկացեք, որ 

հայտարարվել է լռության րոպե և իրականացվում է ուժեղացված հետախուզություն, 

- հիշել, որ ձեզ կարող են հայտնաբերել ձեր ձայնով, տնքոցով, շնչառությամբ, մարմնի  

       -1   3  -    



  

 

ջերմությամբ, - եթե պատահմամբ առկա է սննդի կամ ջրի պաշար, ապա այն 

օգտագործել խիստ խնայողաբար (մարդն առանց ջրի կարող է դիմանալ 

առավելագույնը 7 օր, իսկ առանց սննդի` 30 օր): 

 

Սպիտակի երկրաշարժ` 
 

1988թ. դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի երկրաշարժի նման ավերիչ ուժի 

երկրաշարժեր երկրագնդի վրա միջին հաշվով տարեկան լինում են 15-20 հատ: 

Ինչպես ամեն մի ուժեղ երկրաշարժ, այնպես էլ Սպիտակի երկրաշարժն ունի իր 

որոշակի առանձնահատկությունները: 

Սպիտակի երկրաշարժը տեղի է ունեցել 1988թ. դեկտեմբերի 7-ի Գրինվիչի 

ժամանակով ժամը 7 անց 41 րոպե 22,7 վայրկյան (տեղական ժամանակով 11 անց 

41րոպե 22,7 վրկ.): Ուժգնությունը էպիկենտրոնում գնահատվել է 10 բալ: 

Սպիտակի երկրաշարժը պատկանում է այսպես կոչված լրիվ ցիկլի 

երկրաշարժերին` նախացնցումներ, հիմնական ցնցում, հետցնցում: Երկրաշարժն 

ընդգրկել է ՀՀ տարածքի մոտ 40%-ը, ուր ապրում էր 1մլն. մարդ: Ավերման գոտին, 

որտեղ երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 8 բալ և ավելին, ընդգրկել է երեք հազար 

քառ. կմ տարածություն: 

Ավերիչ երկրաշարժի պատճառով տուժել է 21 քաղաք և շրջան, 342 գյուղ, անօթևան է 

մնացել 514 հազար մարդ, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել մոտ 20000 

մարդ, որոնցից հոսպիտալացվել են 12500 մարդ, զոհերի թիվը կազմել է 25000 մարդ: 

Զոհեր շատ են եղել հատկապես Գյումրիում (մոտ 15-17 հազար) և Սպիտակում 

(4հազ) մարդ: Ավերվել է ՀՀ-ի ամբողջ բնակֆոնդի 17%-ը, դադարել են գործել 170 

արդյունաբերական ձեռնարկություն,  մեծ վնաս է հասցվել գյուղերին և 

ագրոարդյունաբերական  համալիրին:  Մեծ վնաս  է հասցվել նաև 

ճարտարապետական, պատմական, արվեստի հուշարձաններին, տուժել է 

ժողկրթության 917 օջախ: 

Անսպասելի աղետը հանկարծակիի բերեց ծայրահեղ իրավիճակում գործելու կոչված 

կազմակերպություններին և ծառայություններին: Կազմակերպված փրկարարական 

աշխատանքները հունի մեջ մտան 2-3 օր հետո: Երկրաշարժի առաջին րոպեներից  
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անձնուրաց աշխատում էր ազգաբնակչությունը: 

Սակայն նրանց փորձի և շատ հաճախ ծայրահեղ իրավիճակներում գործելու 

տարրական գիտելիքների պակասը բացասաբար էին անդրադառնում 

փրկարարական աշխատանքների արդյունավետության վրա, երբեմն պատճառ 

դառնում անտեղի զոհերի: 

Ազգաբնակչության և փրկարարների ջանքերով փլատակներից հանվել է ավելի քան 

45000 մարդ, հոսպիտալացվել 12500 մարդ: 
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Սողանք`  

 
Սողանք Լեռնային ապարների կամ հողաշերտի դանդաղ շարժը կոչվում է 

սողանք: Սողանքային շարժընթացներն ուղղակիորեն կախված են տեղանքի 

կառուցվածքից, ապարների շերտերի տեղաբաշխումից, ստորերկրյա ցնցումներից: 

Հիմնականում դրսևորվում է նախալեռնային և լեռնային շրջանների թեք լանջերում և 

գետահովիտներումֈ Սողանքներից տուժում են բնակելի և արդյունաբերական 

կառույցները, տրանսպորտային հաղորդաուղիները, էներգատարները, 

գյուղատնտեսությունը, հանքերը և այլնֈ Սողանքները մեծ վտանգ են ներկայացնում 

ջրամբարների համար: Սողանքին նպաստող գործոններից են. - երկրաշարժի և ուժեղ 

պայթյունների հարուցած ցնցումները, - անտառային զանգվածների ոչնչացումը, - 

ոռոգման համակարգերի չափից շատ օգտագործելը, - առատ մթնոլորտային 

տեղումները, 14 - լեռնային ապարների միջև գտնվող հողաշերտի կարբոնատային 

ծագումը, - սխալ շինարարական աշխատանքները և այլն: Սկսվող սողանքի 

նախանշան կարող են հանդիսանալ. - շենքերի պատերին, առաստաղին ճաքերի 

հայտնվելը, - ճանապարհների, առափնյա ամրությունների, փողոցների 

ճեղքվածքները, - լանջերի հիմքերի մոտ հողի ուռչելը, - դռների, պատուհանների 

դժվարությամբ փակվել-բացվելը, - ստորգետնյա ջրերի նոր ելքերի հայտնվելը, - 

ցանկապատերի, ծառերի տեղաշարժը և այլն: Հակասողանքային միջոցառում կարող 

է հանդիսանալ. - մակերեսային ջրերի հեռացումը, - անտառային գոտիների 

ստեղծումը, - հիդրոհամակարգերի վթարների արագ վերացումը, - 

սողանքազանգվածի հողը չորացնելու նպատակով խրամատներ փորելը, - 

անձրևաջրերի հավաքման և հեռացման համակարգ ստեղծելը, - ոռոգման 

համակարգերի արդյունավետ օգտագործումը և այլն: Սողանքներն ըստ շարժման 

արագության լինում են. դանդաղ, միջին, արագ: Դանդաղ սողանքներն աղետալի չեն 

համարվում, քանզի նրանց արագությունը կազմում է տարեկան մի քանի տասնյակ 

սանտիմետր: Միջին արագության սողանքները մեկ օրում մի քանի կիլոմետր 

արագությամբ շարժվող սողանքներն են: Արագ սողանքները շարժվում են ժամում մի 

քանի կիլոմետր արագությամբ: Աղետի պատճառ մեծ մասամբ դառնում են արագ 

շարժվող սողանքները: Հանկարծակի սկսվող սողաքի դեպքում անհրաժեշտ է  
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անմիջապես լքել տարածքը սողանքին ուղղահայաց ուղղությամբ, 15 իսկ 

նախանշանների առկայության դեպքում անմիջապես ահազանգել 911 ծառայություն: 

Հայաստանում սողանքային գոտիներ են արձանագրվել Ողջաբերդում, 

Նուբարաշենում, Դիլիջանում, Պտղնիում, Սիսիանում, Լոռիում, երկաթգծի Սանահին 

կայարանի սահմանամերձ գոտում և այլն: Հանրապետությունում հայտնի է մոտ 3000 

սողանքավտանգ վայր: Հայաստանում ամենամեծ սողանք գրանցվել է 1840 թ. 

հուլիսին, երբ հայտնի Արարատյան երկրաշարժից, Արարատ լեռից պոկվել է մոտ 3 

կմ3 ծավալով զանգված և անցնելով 28 կմ` իր ճանապարհին ոչնչացրել է Ս. Հակոբի 

վանքը, Արալիք քաղաքը, Երևանի սարդարի ամառային նստավայրը, մի քանի գյուղ` 

իրենց բնակիչներով, նաև պատնեշել է Սևջուր գետըֈ 

 

Փլուզում Ստեփանծմինդա-Լարս ավտոճանապարհին 

 

 

 

 

-17-



  

 

 

Հայաստանը շատ խոցելի է բնական աղետների տեսասնկյունից: 
 

Հաշվի առնելով վեր նշված սկզբունքները հասկանում ենք,որ պետք է լրջորեն 

մոտենալ մի շարք կարևորագույն անվտանգության կանոնների: 

Նման աղետալի հետևանքները հնարավոր էր կանխել, եթե երկրաշարժերից 

պաշտպանությունը պետական մակարդակով լավ մտածված լիներ, և շենքեր 

նախագծելիս հաշվի առնվեր ուժեղ ցնցումների հնարավորությունը. Մարդկանց մեծ 

մասը մահացավ փլատակների տակ: Հաճախ սեյսմիկ ակտիվ գոտում ապրող կամ 

բնակվող մարդիկ չունեն նվազագույն պատկերացում այն մասին, թե ինչպես գործել 

արտակարգ իրավիճակում և ինչպես կարող են փրկել իրենց կյանքը: 

Այս առումով բավականին լուրջ խնդիրներից մեկը ջրամբարների ստեղծումից և 

լցվելուց առաջացած երկրաշարժերն են: Զանգվածային հսկայական ջրային շերտերը 

ճնշում են գործադրում ընդերքի վրա և հանգեցնում ապարների հիդրոստատիկ 

հավասարակշռության փոփոխության: Ավելին, որքան բարձր է ստեղծված 

ամբարտակը, այնքան մեծ է, այսպես կոչված, հարուցված սեյսմիկ ակտիվության 

առաջացման հավանականությունը: 

Երկրաշարժերը, որոնք մեծ վնաս են հասցնում մարդկությանը, իրենց գաղտնիքներն 

են բացահայտում մեզ համար: Անհրաժեշտ է միայն լիարժեք օգտագործել սեյսմիկ 

ալիքների միջոցով տեղափոխվող տեղեկատվությունը, ուսումնասիրել Երկրի 

կառուցվածքը և դրա առանձին շրջաններ, յուրաքանչյուր գոտում ֆոկուսների 

գործարկման եղանակը հայտնաբերելու և երկրաշարժերի նախորդները գտնելու 

համար: Անհրաժեշտ է շենքեր կառուցել `հաշվի առնելով մարզերի սեյսմիկ 

առանձնահատկությունները: Սա ամբողջ աշխարհի սեյսմոլոգների ուղին է: 

Սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզը ցույց է տալիս գոտիները և դրանցում ապագա 

ցնցումների հնարավոր ուժը: Գիտնականները դեռ չեն կարող կանխատեսել, թե երբ 

դրանք տեղի կունենան: Դա դժվար է, քանի որ երկրաշարժերը ծագում են Երկրի 

անմատչելի խորքերում և դրանց պատճառած ուժերում , կուտակվել շատ դանդաղ: 

Անկասկած, ապագայում գիտնականները կսովորեն կանխատեսել երկրաշարժերի 

սկիզբը: Այժմ մենք կարող ենք միայն թուլացնել երկրաշարժերի հետևանքները: Այդ 

նպատակով իրենց սպառնացող տարածքներում շինարարությունն իրականացվում է 

հատուկ մշակված կանոնների համաձայն: Օգտագործվում են հատուկ շինանյութեր և 

շինություններ: Կայուն, ամուր շենքեր են կանգնեցվում, որոնք նախատեսված են այս 

տարածքում հնարավոր երկրաշարժի ուժգնության համար: 
 

 

 

 

      -18- 



  

 

Գրականության ցանկ 

 

 

 ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ս. Հ. Արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության 

հիմնահարցեր: Ուսումնական ձեռնարկ: 

 Ս. Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ Գ. Հ. ՃԱՂԱՐՅԱՆ Ուսումնական ձեռնարկ: 

 
 Ն.Վ.Կորոնովսկի Ընդհանուր երկրաբանություն: Մոսկվայի համալսարանի 
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