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ՀՀ և ԱՀ ռելիեֆի բարձրությունների բնութագրմանը նվիրված են բազմաթիվ հեղինակների
հրատարակումներ, սակայն երկու հայկական պետությունների միացյալ տարածքի ռելիեֆի
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Высотной характеристике рельефа Армении и Арцаха посвящены публикации многих авторов, но
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THE ANALYSIS OF THE HYPSOMETRIC CURVE AND HYSTOGRAM OF THE RELIEF OF THE UNITED
AREA OF THE ARMENIAN REPUBLIC AND THE ARTSAKH REPUBLIC ON THE BASIS OF THE
DIGITAL MODEL OF THE TOPOGRAPHIC MAP OF THE SCALE 1:100 000
The publication of numerous authors are defoted to the characterization of the heights of the relief of
Armenia and Artsakh, but a hypsometric assessment of the relief of the united area of the two Armenian states
hasn't done yet, all the more-by a degital model. The middle height of the united area was desided to be 1758m.
The results show that according to the orographic and morphometric zones, the 66,6% of the united area of
Armenia and Artsakh consists of the mountains of the middle height, the 14,4%-the low ones, the 12,7 %-the
high ones, 5,9%-the hills, the 0,4%-the valleys.

Key words Histogram, hypsometric, orography, morphometric, relief, scale, degital map, analysis, surfase,
statistics
Տարածքի ռելիեֆի տարրերը վերլուծելիս, ամենից շատ կիրառվում է մակերևույթի քանակական
տվյալների հիման վրա ստացված բարձրաչափական կորը: Բազմաթիվ հեղինակներ են
անդրադարձել Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների ռելիեֆի բարձրությունների
բնութագրմանը, սակայն այս երկու հանրապետությունների միացյալ տարածքի մակերևույթների
գնահատման վերաբերյալ հրատարակումներ չեն եղել:
Սույն հոդվածում դիտարկվել են ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքների բացարձակ բարձրությունների
վերլուծությունը և մակերևույթի գնահատականը:
Հաշվարկների ելակետային տվյալները ստացվել են 1:100 000 մասշտաբի տեղագրական
թվայնացված քարտեզներից:
Արդյունքում ճշգրտվել են ՀՀ (1853մ)1 [5], ինչպես նաև Արցախի տարածքի միջին բարձրությունը
(1091մ)2, (հաշվի առնված նաև Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Հյուսիսային, Հյուսիսարևելյան և
Արևելյան Արցախի որոշ տարածքները) [1, 4]:
Միևնույն ժամանակ որոշվել է ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքի միջին բարձրությունը՝ 1758մ (աղ. 1 և
նկ. 1):
ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքի տեղաբաշխումն ըստ բարձրադիր
գոտիականության
Աղյուսակ 1

1
2

Բարձրադիր գոտիները, մ

Գոտու մակերեսը, կմ2

Գոտու մակերեսը, %

112-200

167,2

0,4

200-300

644,2

1,5

300-400

998,2

2,4

400-500

840,2

2,0

500-600

836,3

2,0

600-700

863,8

2,0

700-800

905,0

2,2

800-900

2070,1

4,9

900-1000

1395,2

3,3

1000-1100

1393,8

3,3

1100-1200

1400,8

3,3

1200-1300

1486,9

3,5

1300-1400

1424,9

3,4

1400-1500

1682,8

4,0

Նախկին ցուցանիշը 1830մ է (ՀՍՍՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն: ԳԱ հրատարակչություն, 1971թ.)
Նախկին ցուցանիշը 1025մ է (Առաքելյան Յու. Ա., ԼՂՀ լեռնագրությունը: Կրթությունը և գիտությունը
Արցախում, N 2 , 2001թ., էջ 62-68)
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1500-1600

2076,9

4,9

1600-1700

1976,1

4,7

1700-1800

1949,4

4,6

1800-1900

3185,5

7,6

1900-2000

2515,3

6,0

2000-2100

2420,9

5,7

2100-2200

2098,9

5,0

2200-2300

1766,4

4,2

2300-2400

1474,8

3,5

2400-2500

1215,1

2,9

2500-2600

1022,3

2,4

2600-2700

860,3

2,0

2700-2800

788,0

1,9

2800-2900

703,6

1,7

2900-3000

602,7

1,4

3000-3100

571,0

1,3

3100-3200

414,0

1,0

3200-3300

205,7

0,6

3300-3400

86,1

0,2

3400-3500

40,1

0,1

3500-4090

34,3

0,1

Ընդամենը

42116,8

100
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Տարածքի բարձրաչափական կորը հանդիսանում է ռելիեֆը բնութագրող քանակական
ցուցանիշը, որը տալիս է երկրաձևաբանական և տնտեսաշխարհագրական միտք: Ռելիեֆի
թվայնացված նոր քարտեզների քանակական հիմքի վրա դուրս են բերվել վիճակագրական նոր
տվյալներ, որոնք ոչ հաճախակի են հանդիպում հրատարակված աշխատություններում: Հետևում է,
որ նախկինում տպագրված հոդվածների մեջ բացակայում են տվյալներ, որոնցով կարելի է
գնահատել տարածքի բարձրադիր գոտիների մակերեսների հաշվարկները: Ակնհայտ է, որ
նախկինում կիրառվող պլանիմետրային, կշռային, պալետկայի և այլ եղանակների միջոցով
չափման ձևերը կարող են տարբեր արդյունքներ տալ:
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Ասվածի մասին վկայում է այն փաստը, որ նախկինում բարձրաչափական կումուլյատիվ կորի
միջոցով կատարված չափումները միմյանցից տարբերվում են տասնյակ մետրերով:
ՀՀ տարածքի համար բարձրաչափական նոր կոր կազմել են 2010թ. (Ավագյան Ա. Ա., Երիցյան Գ.
Գ., Փիլոյան Ա. Ա. [5]), իսկ Արցախի տարածքի համար հաշվարկ կատարել են Յու. Առաքելյանը, Վ.
Սաֆարյանը և Ա. Բաբայանը [1, 4]: Այդ երկու միացյալ տարածքների 1:100 000 մասշտաբի
տեղագրական քարտեզների վրա չափվել են բոլոր բարձրադիր գոտիների մակերեսները,
որոնք գտնվում են երկու հարևան հորիզոնականների (իզոհիպսերի) միջև (100 մ հատվածքի
բարձրության միջև): Ի վերջո ստացվել է մի աղյուսակ, որի առաջին սյունակում տարվել են
բարձրությունների միջակայքերը, երկրորդում՝ այդ բարձրությունների զբաղեցրած մակերեսը (կմ 2),
իսկ երրորդում՝այդ ցուցանիշների տոկոսային արժեքները (աղ. 1):
Այնուհետև աղյուսակի տվյալներն արտահայտվել են գրաֆիկի տեսքով՝ հորիզոնական
առանցքի վրա տեղադրվել
են տարածքի ցուցանիշները (%-ով), իսկ ուղղաձիգի վրա՝
բարձրությունները (մ-ով): Ստացված կորը ցույց է տալիս, թե որ կարգի բարձրությունները որքան
տարածք են գրավում, միևնույն ժամանակ՝ ռելիեֆի սանդղայնության աստիճանը (նկ. 1):
Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքի 20,7 %-ը գտնվում է
մինչև 1000 մ, 66.5 %-ը՝ 1000-2500 մ, իսկ 12,7 %-ը ՝ ավելի քան 2500 մ բարձրության վրա: Ըստ
լեռնագրական և ձևագրական գոտիների, ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքի 66,6%-ը կազմում են միջին
բարձրության (1000-2500 մ), 14,4%-ը` ցածր, (500-1000 մ), 12,7%-ը` բարձր լեռները: Տարածքի 5,9%-ը
բարձրավայրեր են (200-500 մ), իսկ 0,4%-ը`դաշտավայրեր:
Օգտվելով վերը նշված աղյուսակի տվյալներից, կազմվել է Միացյալ Հայաստանի տարածքի
բարձրադիր գոտիների հաճախականության հիստոգրաման (նկ. 2):
Այն
իրենից
ներկայացնում
է
բացարձակ
բարձրությունների
մեծությունների
հաճախականության բաշխման արժեք, ըստ տրված միջակայքերի նշանակության, որի վրա
պատահականության հաճախականությունը փոխարինվել է նրան համարժեք մեծությամբ`
բարձրադիր գոտիականության գումարային մակերեսով` արտահայտած տոկոսներով:
Հիստոգրամայի ձևից կարելի է դատել, որ ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքի բացարձակ գոտիների
տեսական կորի բաշխումը հնարավոր է համապատասխանում է նորմալ օրենքին:
Միևնույն ժամանակ, այլ տարածքների բացարձակ բարձրությունների տարածման
երկրաձևաբանական վերլուծության առանձնահատկությունների փորձը թույլ է տալիս ենթադրել`
հիստոգրամայի բացասական անհամապատասխանության պատճառն արտահայտվում է նրանով,
որ նրա ձախ մասը մեղմաթեք է, իսկ աջը` զառիթափ: Այդպիսի տեղադրվածությունը Յու. Գ.
Սիմոնովը բացատրում է մասնատված ռելիեֆի մնացորդների ցածր ձևով, բարձր համահարթեցված
մակերևույթների առկայությամբ: Ընդ որում` դրանք նշված տարածքում տեղաբաշխված են այնպես,
որ ինչքան խորն է կտրվածքը, այնքան փոքր է կրկնման հաճախականությունը:
Եթե ռելիեֆում գերիշխում է բարձր տարածքների լայն ընդգրկում (դիապազոն), ապա
բարձրաչափական կորն ունի ճկված (գոգավոր) տեսք, իսկ ցածրավայրերի և հարթ տարածքների
գերակշռման դեպքում կորը ստանում է ուռուցիկ տեսք: ՀՀ բարձրաչափական կորի վրա 0-ից մինչև
1800 մ բարձրությունը կորի տեսքը ուռուցիկ է, այսինքն տիրապետում են միջին և ցածր ռելիեֆի
ձևերը, իսկ 1800 մ-ից մինչև 4090 մ բարձրությունների կորի տեսքը գոգավոր է, հետևաբար այդ
միջակայքում տիրապետողը մեծ բարձրություն ունեցող տարածքներն են:
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ԱՀ հիպսոմետրիկ կորն ընդհանուր առմամբ ունի ճկված (գոգավոր) տեսք, որը բացատրվում է
տարածքում գերիշխող բարձրադիր վայրերի առկայությամբ:
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ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքների բարձրաչափական կորի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն
գրեթե կրկնում է ՀՀ տարածքի բարձրաչափական կորը, միայն որոշ չափով ավելի ցածր
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