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Представленная система изучения горных ландшафтов способствует более 

всесторонней и углубленной подготовке студентов к проведению самостоятельных 

исследований в сложных горных условиях. 
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Abstract 

The paper focuses on the study of the mountainous landscapes in the training of 

students of the department of physical geography and landscapes in Lomonosov Moscow State 

University. Issues related to mountainous theme are covered in a number of training courses 

throughout the period of training of students. Special attention is paid to them during a 

monthly field mountainous landscape practice in the Elbrus region and in a specially created 

course "Mountainous landscapes". Special attention in this course is paid not only to obtaining 

theoretical knowledge, but also to solving applied problems related to improving the ecological 

state of mountain landscapes and sustainable development of mountainous regions. 
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Արարատյան դաշտի հողային, բնակլիմայական, հիդրոերկրաբանական և 

տնտեսական պայմանների համակողմանի ուսումնասիրությունների արդյունքները 

ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսական այս գոտում ոռոգելի երկրագործության 

ինտենսիվ զարգացման պայմաններում, հողերի աղակալման, ալկալիացման և 

գերխոնավացման խիստ բացասական գործընթացները հիմնականում 

պայմանավորված է գրունտային ջրերի տեղաբաշխման տարբեր խորություններով, 

հողօգտագործման և ջրօգտագործման անբավարար կառավարումով: Աղակալված  

հողերի մակերեսի աննախադեպ աճի( 40000 հա) և դրա դեմ պայքարի անբավարար 

միջոցառումների արդյունքում Արարատյան դաշտի հողերը ենթարկվում են 

դեգրադացիայի, կորցնում են բերրիությունը և աստիճանաբար մշակության համար 
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դառնում են ոչ պիտանի(Եղիազարյան Ա.Գ., Ղազարյան Ս.Մ. 2017): Մյուս կողմից  

հայտնի է, որ հողերի աղակալման գործընթացին բնորոշ է  երկարատևությունը,  

աննկատությունը, որի արդյունքում հողօգտագործողները հայտնվում են  արդեն իսկ 

կատարված փաստի առաջ, այն է հողի ակտիվ շերտում կուտակվում են բույսերի աճի 

ու զարգացմանը խոչընդոտող աղերի զգալի քանակություն: Արարատյան դաշտի 

հողերի բերրիության պահպանության, աղակալման կանխարգելման արդյունավետ 

միջոցառումների մշակման և կիրառման նպատակով, անհրաժեշտ է աղակալման 

գործընթացի մոնիտորինգի համար ընտրել այնպիսի մեթոդներ, որի օգնությամբ 

հնարավոր կլինի օպերատիվ և ճշգրիտ կանխատեսել հողերի մելիորատիվ վիճակը, 

գնահատել այն և մշակել համապատասխան միջոցառումներ: Նկատի ունենալով 

աղակալման գործընթացի բարդության աստիճանը, հողերի աղակալման 

մոնիտորինգի  ավանդական մեթոդների ժամանակատարությունը և ճշգրտության 

աստիճանը, առաջարկում ենք  Արարատյան դաշտի պայմաններում աղակալած 

տարածքների քարտեզագրումը GIS միջավայրում իրականացնել հեռահար 

զոնդավորման մեթոդների կիրառմամբ: Ուսումնասիրվող տարածքի համար 

(Այգեշատ, Նորապատ, Մրգաշատ, Սովետական, Արևիկ, Հայկավան, Եղեգնուտ, 

Զարթոնք համայքներ) աղակալման տարածական և ժամանակագրական 

փոփոխություններն վերհանելու նպատակով օգտագործվել են արխիվացված 

հեռահար զոնդավորման նկարներ: Դաշտային աշխատանքների կատարումից առաջ, 

կատարվել են արբանյակային նկարների մշակման աշխատանքներ  այդ թվում 

մթնոլորտային ճշգրտում: Արբանյակային պատկերի մթնոլորտային ճշգրտումը 

պարտադիր կատարվող գործողություն է դասակարգման աշխատանքներից առաջ: 

Մթնոլորտային ճշգրտումը վերացնում է արբանյակի կողմից արձակված 

ճառագայթների անդրադարձման աստիճանի արժեքի շեղումները կախված 

մթնոլորտային պայմաններից: Դաշտային աշխատանքներից առաջ իրականացվել են 

նախապատրաստական աշխատանքներ  դաշտային տվյալների հավաքագրման, 

անհրաժեշտ նյութերի նախապատրաստաման և  ուսումնասիրվող համայնքեր 

առաջին դաշտային այցելություններ կատարելու համար: Դաշտային տվյալների 

առկայությունը անհրաժեշտ նախապայման է արբանյակային պատկերը 

դասակարգելու համար: Դաշտային այցելության ընթացքում 10 հողակտորների 

վերաբերյալ հավաքագրվել են հողօգտագործման տվյալներ, միաժամանակ 

գրանցելով դրանց տարածական կոորդինատները GPS սարքի միջոցով և աղակալման 

աստիճանը բնութագրող լուսանկարներ: RapidEye - ը ընտրվել է որպես 

արբանյակային նկարի ստացման հիմնական աղբյուրը, քանի որ նշված նկարների 

դասակարգման միջոցով մի շարք հետազոտողների հաջողվել է ստանալ  բարձր 

ճշտությամբ (80% և ավելի) աղակալած հողերի տարածաժամանակային 

փոփոխություններ (Lillesand, T., Kiefer, R.W., 2000, Jean-Pierre Da Costa, Franck Michelet, 

Christian Germain, Olivier Lavialle, Gilbert Grenier,2007):  Բերված տվյալների հիման վրա  

քարտեզագրվել է Արմավիրի տարածաշրջանը ըստ հողատիպերի: Աղակալված 
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հողերի մակերեսների փոփոխությունների կախածությունը հողային և ջրային 

ռեսուրսների կառավարումից հայտնաբերելու համար, համակողմանի հետազոտվել 

են ընտրված տարածաշրջանի  տարեկան ոռոգման ջրի ծավալները՝ 9500 – 11800 

մ3/հա, գրունտային ջրերի տեղադրման միջին խորությունները՝ 1.5-2.5 մ, տարեկան 

տեղումների քանակը՝ 230 մմ և գրունտային ջրերի ամսական միջին մակարդակների 

մասին տվյալները: Քարտեզագրման արդյունքները ներկայացված են Նկ.1,2-ում: 

 
 

Նկ.1.. GIS միջավայրում աղակալած հողերի տարածման սահմանների քարտեզագրում 
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Նկ.2.Ջրային քաշվածքում և հողի կլանող համալիրում Ca2+, Mg2+, K+,Na+ իոնների 

քարտեզագրման արդյունքերը: 

 

Այսպիսով GIS միջավայրում աղակալած հողերի քարտեզագրում RS 

տեխնոլոգիաների կիրառմաբ թույլ է տալիս բավականին մեծ ճշտությամբ 

բացահայտելու աղակալած հողերի տարածման արէալները, դրանց որակական և 

քանակական բնութագրերը և համապատասխան միջոցառումներ մշակելու ընթացող 

բացասական գործընթացները կանխարգելելու և  դրանց դեմ պայքարելու համար: 

Գրունտային ջրերի խորությունների մասին տվյալներն միջինացվել են 

մշտադիտարկման համար նախատեսված 8 հորերից հավաքագրված տվյալներից: 

Դաշտային տվյալների հավաքագրումը կատարվել է  2016 թ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր 

ամիսներին, մինչև ոռոգման սեզոնի ավարտը:Մինչ ոռոգման սեզոնի ավարտը 

հեռահար զոնդավորման միջոցով գնահատվել է հողի աղակալման աստիճանը: 

Աղակալված հողերի թվային քարտեզագրման արդյունքների տարածական 

վերլուծության նպատակով նախ և առաջ կատարվել է տարածքին բնորոշ 

տեղագրությունների ուսումնասիրություններ: Առավելապես աղակալված հողեր 

հայտնաբերվել են այն տարածքներում, որոնք հարակից են վերջին տասանմյակում 

կառուցված արհեստական ձկնաբուծական լճակներն: Հետազոտությունները ցույց 

տվեցին, որ ամենամեծ ռիսկը հենց այս տարածքներում են: Այնուհետև օգտագործելով 

GPS նավիգացիոն համակարգը, ընդհանուր առմամբ  0-50 և 50-100 սմ հողի շերտերից 

վերցվել են հողի նմուշներ: Հողի մեջ աղերի պարունակությունը չափվել է ամերիկյան 

արտադրության աղաչափերով, դրանք համադրելով  լաբորատոր անալիզների 
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արդյունքների հետ: Դաշտային և լաբորատոր վերլուծությունների արդյունքում 

բացահայտվել են հողի ջրային քաշվածքում իոնների պարունակությունը: 

Մասնավորապես բերված են Զարթոնք և Մեծամոր համայնքերի հողերի անալիզների 

արդյունքները:  

 
Նկ.3. Զարթոնք համայնքի վարելահողերի (0-100 սմ) շերտում ջրային քաշվածքում իոնների 

բացարձակ  քանակը: 

 
Նկ.4. Մեծամոր համայնքի վարելահողերի (0-100 սմ) շերտում ջրային քաշվածքում 

իոնների բացարձակ  քանակը: 

 

Արմավիրի մարզի Այգեշատ, Նորապատ, Մրգաշատ, Մեծամոր, Սովետական, 

Արևիկ, Հայկավան, Եղեգնուտ, Զարթոնք համայնքների հողերի աղակալման 

մոնիտորինգի արդյունքերով, ստացված հեռահար զոնդավորման մեթոդով, 1980-

2016թթ. ժամանակահատվածի համար բացահայտվել են հողերի աղակալման 

տարածման ուղղությունները և սահմանները, ճշտգրտվել են նախկինում կատարված 

քարտեզագրական տվյալները GIS միջավայրում, գնահատվել և դասակարգվել են 

հողերի աղակալվածության աստիճանը ըստ գործող ստանդարտների: Արդյունքներից 

վերլուծությունից պարզվում է, 1980թ.-ի դրությամբ,  համայնքների 6135 հա 

հողատարածության  57.1%-ը կամ 3504 հա չաղակալած են, 42.9 %-ը կամ 2631 հա 

աղակալած: Աղակալած հողերի 4%-ը կամ 105 հա ուժեղ աղակալված են, 42 %-ը կամ 

1105 հա միջակ աղակալված, 54%-ը թույլ աղակալած: 2016 թ.-ի դրությամ թվային 
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քարտեզագրման արդյունքբերը ցույց են տալիս, որ 6135 հա հողատարածքի 41.6 %-ը 

կամ 2558 հա համարվում են չաղակալած : Հետևաբար 946 հա հողատարածք 

ենթարկվել են տարբեր աստիճանի աղակալման, աղակալման ինտենսիվությունը 

կազմել է 23.0 հա/տարի:Այդ թվում ուժեղ աղակալած հողերի մակերեսը կազմել է 232.5 

հա, որը ավելացել է 127.5 հա-ով, աակալման ինտենսիվությունը կազմել է 3.1 հա/ 

տարի, միջին աղակալած հողերի մակերսեսը կազմել է 1265 հա, կամ ավելացել է 160 

հա-ով, աղակալման ինտենսիվությունը 3.9 հա/տարի, թույլ աղակալած հողերի 

մակերեսը կազմել է 2079.5 հա, կամ ավելացել է 658.5 հա-ով, աղակալաման 

ինտենսիվությունը կազմել է 16.0 հա/ տարի:   

Եզրակացությունը: 

GIS միջավայրում  RS տեխնոլոգիաների կիրառմամբ աղակալած հողերի մոնիթորինգի 

և թվային քարտեզագրման արդյունքները թույլ են տալիս Արմավիրի մարզի Այգեշատ, 

Նորապատ, Մրգաշատ, Սովետական, Արևիկ, Հայկավան, Եղեգնուտ, Զարթոնք 

համայքների վարչական տարածքի սահմաններում բացահայտելու  աղակալած 

հողերի տարածման ինտենսիվությունը, որը միջին հաշվով կազմել է 23.0 հա/տարի, 

որից ուժեղ աղկալաված հողերի համար այդ ցուցանիշը կազմել է 3.1 հա/տարի, միջակ 

աղակալած հողերի համար 3.9 հա/տարի և թույլ աղակալած հողերի համար՝ 16.0 

հա/տարի:  
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