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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Ժողովրդատնտեսական տարբեր խնդիրների լուծումներում ջրաերկ-

րաբանական գիտության դերը և նշանակությունը տարեցտարի բարձ-

րանում են, գործնական կիրառություն են ստանում տեսական նոր նվա-

ճումները: Հասարակության ժամանակակից զարգացման փուլում 

ջրաերկրաբանությունը բնական գործընթացները ուսումնասիրող գի-

տությունից դառնում է այդ գործընթացները ժողովրդական տնտեսու-

թյան կարևորագույն խնդիրները առավել արդյունավետ կառավարող 

գիտություն՝ մասնավորապես ջրային, հողային, միներալահումքային ու 

բնական այլ ռեսուրսների առավել արդյունավետ և համալիր օգտա-

գործման առումով: 

Ջրաերկրաբանական գիտության առջև դրված ժողովրդատնտեսա-

կան խնդիրների հաջող և արդյունավետ լուծումը ջրաերկրաբան մաս-

նագետների կողմից հնարավոր չէ առանց ջրաերկրաբանական պայ-

մանների ուսումնասիրման հիմնական մեթոդների և եղանակների իմա-

ցության, առանց համալիր հետազոտությունների արդյունավետ հիմնա-

վորման գիտական հիմքերի ու սկզբունքների ու դրանք կատարելու մե-

թոդիկային տիրապետելու: 

Հաշվի առնելով այդ ամենը` ուսումնական ձեռնարկում տրվում է 

ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդիկայի ու հիմնավո-

րումների հիմնական սկզբունքների և արդյունավետ համալիր հետազո-

տությունների կատարման գիտական հիմքերի շարադրանքը, ջրաերկ-

րաբանությունում ձեռքբերված ժամանակակից նվաճումները և պրակ-

տիկայի պահանջները մասնագետ ջրաերկրաբանների պատրաստման 

բնագավառում: 

Սույն ձեռնարկը կազմված է «Ջրաերկրաբանական հետազոտու-

թյունների մեթոդիկա» կուրսի գործող ծրագրին համապատասխան: 

Դրա պատրաստման համար հիմք են հանդիսացել արտասահմանյան 

մի շարք հեղինակների դասագրքերը, լայնորեն օգտագործվել են 

ջրաերկրաբանական հետազոտությունների կատարման գործող մեթո-

դական մշակումները, համապատասխան մեթոդական հրահանգները և 
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ցուցումները, ինչպես նաև հեղինակի դասախոսությունների նյութերը, 

որոնք կարդացվում են Երևանի պետական համալսարանում: 

Ձեռնարկի վերաբերյալ, որը համարվում է ոլորտում առաջինը հայե-

րենով գրված, դիտողությունները և ցանկությունները, որոնք կնպաստեն 

դասագրքի որակի հետագա բարձրացմանը, խնդրվում է ուղարկել 

հետևյալ հասցեով՝ Երևան, Ալեք-Մանուկյան (ԵՊՀ): 
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Ներածություն 

 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդիկան (ՋՀՄ) ուս-

մունք է ջրաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրության, ստո-

րերկրյա ջրերի հանքավայրերի հայտնաբերման, դրանց ռեսուրսների, 

պաշարների, ռեժիմի, որակի և շարժման առանձնահատկությունների 

գնահատման մեթոդների և եղանակների մասին` նպատակ ունենալով 

լուծել ժողովրդատնտեսական տարբեր խնդիրներ: Այն ժամանակակից 

ջրաերկրաբանական գիտության ամենահիմնական կիրառական բա-

ժիններից է, որը ստորերկրյա ջուրը դիտում է որպես երկրի յուրահա-

տուկ բնական նյութ և որպես ամենաարժեքավոր հանածո:  

Ջրաերկրաբանությունում դիտարկվող ստորերկրյա ջրերի անխզելի 

կապը և փոխներգործությունը բնական այլ տիպի ջրերի ու ապարների 

հետ հանդիսանում են երկրաբանական մատերիայի առավել կարևոր և 

ակտիվ ձևերից մեկը, որոնք էականորեն ազդում են երկրակեղևի երկրա-

բանական գործընթացների և դրա ձևավորման պայմանների ընթացքի 

վրա: Բացի դրանից՝ դրանք առանձնակի տեղ են գրավում երկրակեղևի 

այլ օգտակար հանածոների և միներալների շարքում ինչպես իրենց 

բնույթով, այնպես էլ ժողտնտեսության տարբեր բնագավառներում 

վերջիններիս օգտագործման մասշտաբներով և նշանակությամբ: 

Ժողտնտեսության որևէ ճյուղի զարգացումը առանց ջրային ռեսուրսնե-

րի էական օգտագործման հնարավոր չէ պատկերացնել: Դրա համար էլ 

ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրումը ունի ոչ միայն խոշոր պրակտիկ, 

այլև շատ մեծ ճանաչողական նշանակություն` իրենից ներկայացնելով 

որպես Երկրի զարգացման պատմության մատերիալիստական ճիշտ 

ըմբռնման կարևոր գործոն: 

Ջրաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրման մեթոդները և 

եղանակները, ջրաերկրաբանական և այլ տիպի հատուկ հետազոտու-

թյունների կազմը, ծավալները և կատարման մեթոդիկան կախված են 

լուծվող խնդիրների բնույթից, բնական պայմանների ուսումնասիրվա-

ծության աստիճանից և բարդությունից ու այլ գործոններից: Բոլոր 

դեպքերում այն պետք է ապահովի ջրաերկրաբանական հավաստի տե-

ղեկատվության ստացումը, որը հնարավորություն կտա ճիշտ, գիտակա-



- 6 - 
 

նորեն հիմնավորված, արագ և արդյունավետ լուծելու դրված խնդիրնե-

րը: 

Ժամանակակից ջրաերկրաբանական մեթոդներով լուծվող հարցերի 

շրջանակը լայն է, բազմազան և ներառում է[18]` 

1. ստորերկրյա ջրերի որոնում, հետախուզում և շահագործական 

պաշարների գնահատում բնակավայրերի, արդյունաբերական և գյու-

ղատնտեսական օբյեկտների ջրամատակարարման նպատակներով, 

2. ստորերկրյա հանքային, թերմալ և արդյունաբերական ջրերի որո-

նում, հետախուզում և շահագործական պաշարների գնահատում սանի-

տարաառողջարանային, ջերմաէներգետիկայի և քիմիական արդյունա-

բերության համար, 

3. օգտակար հանածոների հանքավայրերի ջրաերկրաբանական 

պայմանների ուսումնասիրություն` դրանց շահագործման լավագույն 

(օպտիմալ) պայմանների որոշման նպատակով, 

4. ջրաերկրաբանական հետազոտություններ հողատարածքների 

ոռոգման, չորացման և աղազերծման նպատակներով, 

5. օգտակար հանածոների հանքավայրերի ջրաերկրաքիմիական և 

ռադիոջրաերկրաբանական որոնումներ, 

6. օգտակար հանածոների արդյունահանման նոր, առաջավոր մե-

թոդների (քիմիական, հիդրավլիկական և այլն) ջրաերկրաբանական 

հիմնավորում, 

7. ստորերկրյա ջրերի պաշարների արհեստական համալրման իրա-

գործման և դրանց կեղտոտումից ու սպառումից պահպանման ջրաերկ-

րաբանական հիմնավորում, 

8. արդյունաբերական թափոնային ջրերի (հոսքաջրերի) արհեստա-

կան թաղման (պահեստավորման, ամբարման) ջրաերկրաբանական 

հիմնավորում, 

9. նավթի և գազի ստորերկրյա արհեստական պահեստարանների 

կառուցման հետ կապված ջրաերկրաբանական հետազոտություններ, 

10.  խոշոր կառույցների` ջրամբարների, պատվարների, կամուրջնե-

րի, թունելների, մետրոպոլիտենների, արդյունաբերական, քաղաքա-

ցիական, ռազմական և բազմաթիվ այլ օբյեկտների տեղամասերի 

ընտրման ջրաերկրաբանական հիմնավորում, 
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11.  ստորերկրյա ջրերի ռեգիոնալ և լոկալ ռեժիմի կանխատեսումնե-

րի ջրաերկրաբանական հիմնավորում, 

12.  երկրաբանական միջավայրի պահպանման և տեխնածին ներ-

գործությունների գնահատման հետ կապված ջրաերկրաբանական հե-

տազոտություններ: 

Ժողովրդատնտեսական թվարկված խնդիրների լուծման հաջողու-

թյունը և արդյունավետությունը մեծապես կախված են ջրաերկրաբա-

նական և այլ տիպի համալիր հետազոտությունների (աշխատանքների) 

ճիշտ և հիմնավորված ընտրությունից, որը և հանդիսանում է ջրաերկ-

րաբանական հետազոտությունների մեթոդիկա ուսմունքի հիմքը: Դրա 

զարգացման պատմությունը սերտորեն կապված է երկրաբանության 

գիտական ճյուղ հանդիսացող ջրաերկրաբանության զարգացման հետ: 

«Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդիկա» առարկան 

նախկինում դասավանդվում էր «Հատուկ ջրաերկրաբանություն», ապա 

«Ստորերկրա ջրերի որոնում և հետախուզություն» անվան տակ: 

Ստորերկրյա ջրերի որոնման և հետախուզության գիտական հիմքե-

րը դրել են Ա. Ի. Սիլին-Բեկչարինը և Գ. Ն. Կամենսկին: Ջրաերկրաբա-

նական հետազոտությունների մեթոդների հետագա զարգացման հա-

մար մեծ ներդրում ունեցան Գ. Ն. Կամենսկին, Ն. Ն. Բինդեմանը, Պ. Պ. 

Կլիմենտովը, Ֆ. Մ. Բոչևերը, Ա. Մ. Օվչիննիկովը, Ն. Ն. Վերիգինը, Վ. Մ. 

Շեստակովը, Լ. Ս. Յազվինը, Ա. Կ. Անանյանը, Վ. Ս. Սարգսյանը և 

շատ այլ գիտնականներ:  

Ժամանակակից ջրաերկրաբանությունում լայնորեն օգտագործվում 

են ինչպես տեսական, այնպես էլ փորձարարական հետազոտություննե-

րի մեթոդները, որոնք հիմնված են կոնկրետ երկրաբանական միջավայ-

րի խոր և բազմակողմանի վերլուծության վրա: Ջրաերկրաբանությունը, 

բացի ջրաերկրաբանական հատուկ մեթոդներից, լայնորեն օգտագոր-

ծում է նաև հարակից գիտությունների առավել ճշգրիտ և պրոգրեսիվ մե-

թոդները: 

Վերջին տարիներին ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մե-

թոդիկայի զարգացումը կատարվում է ստորերկրյա ջրերի հանքավայ-

րերի որոնման և հետախուզման գիտական հիմքերի հետագա մշակ-

ման, ջրաերկրաբանական պայմանների փոփոխության կանխատե-
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սումների, շահագործական պաշարների և ռեսուրսների ռեգիոնալ կան-

խատեսումային գնահատման, ստորերկրյա ջրերի համալրման, պաշտ-

պանության և արդյունավետ օգտագործման մեթոդների հիմնավորման, 

հետազոտությունների՝ գոյություն ունեցող մեթոդների կատարելագործ-

ման, նորերի մշակման և ժամանակակից մեթոդների, այդ թվում` մաթե-

մատիկական, ջրաերկրաբանական մոդելացման, միջուկաֆիզիկային, 

իզոտոպային, երկրաֆիզիկական, ջրաբանական, ջրաքիմիական, տիե-

զերական, միկրոկենսաբանական, տեխնիկատնտեսական և այլ մեթոդ-

ների լայնորեն ներդրման ուղղություններով: 

Այդ ամենը պետք է նպաստի ժամանակակից ջրաերկրաբանական 

գիտության առջև դրված ժողովրդատնտեսական կարևոր խնդիրների 

լուծմանը ջրամատակարարման, ոռոգման, չորացման, բնության պահ-

պանության և ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման ոլորտներում: 

Ժողովրդատնտեսական այդ կարևոր խնդիրների իրագործումը 

ջրաերկրաբան մասնագետների կողմից հնարավոր չէ առանց ջրաերկ-

րաբանական պայմանների ուսումնասիրման հիմնական մեթոդների և 

եղանակների իմացության, առանց ջրաերկրաբանական հետազոտու-

թյունների կատարման մեթոդիկային տիրապետելու: 

Ձեռնարկի հիմնական նպատակն է տալ ջրաերկրաբանական հե-

տազոտությունների մեթոդիկայի հիմունքների հետևողական (սիստեմա-

վոր) շարադրանքը` հաշվի առնելով վերևում արտահայտված դրույթնե-

րը: Ըստ բովանդակության` այն բաժանվում է երկու մասի. առաջինում 

դիտարկվում են ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի ուսումնասիրու-

թյան հիմնական սկզբունքները, և բնութագրվում են ժամանակակից 

ջրաերկրաբանական հետազոտությունների հիմնական տեսակները, 

երկրորդում լուսաբանվում են ժողովրդական տնտեսության կոնկրետ 

խնդիրների լուծման ժամանակ տարվող ջրաերկրաբանական հետազո-

տությունների առանձնահատկությունները և մեթոդիկան: 

Ներկա ուսումնական ձեռնարկը ներառում է «Ջրաերկրաբանական 

հետազոտությունների մեթոդիկա» կուրսի միայն առաջին մասը: 

 



- 9 - 
 

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ 

ՋՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
 

Գլուխ 1.  

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների հիմնական  

տեսակները, կառուցվածքը և փուլայնությունը,  

դրանց կատարման ընդհանուր սկզբունքները 

  

Ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրությունը իրականացվում է բազ-

մաբնույթ գիտական և գործնական խնդիրների լուծման նպատակով: 

Սովորաբար ստորերկրյա ջրերը հետախուզվում և գնահատվում են որ-

պես օգտակար հանածոներ` ժողովրդագրական տնտեսության մեջ 

իրենց օգտագործման հնարավորություններից ելնելով (ջրամատակա-

րարման, ոռոգման, արժեքավոր կոմպոնենտների կորզման, ջերմաէներ-

գետիկայի, սանիտարաառողջարանային գործի և այլնի համար): Ջուրը 

հանդես է գալիս նաև որպես վնասակար գործոն, որը բարդացնում է ին-

ժեներական կառույցների շինարարության, հանքահումքային ռեսուրս-

ների օգտագործման, օգտակար հանածոների շահագործման պայման-

ները և այլն, որը և դրանց հեռացման կամ կարգավորման անհրաժեշ-

տություն է առաջացնում: Ստորերկրյա ջուրը կարող է դիտարկվել նաև 

որպես պատմաերկրաբանական տեղեկատվության աղբյուր (տարբեր 

տիպի օգտակար հանածոների ձևավորման պայմանների, ջրաերկրա-

քիմիական որոնման, ջրի երկրաբանական դերի գնահատման և այլ ու-

սումնասիրությունների ժամանակ): 

Հետևապես բնական է, որ ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրություն-

ների եղանակները, կառուցվածքը, ծավալները, փուլայնությունը (էտա-

պայնությունը) և ջրաերկրաբանական հետազոտությունների կատար-

ման մեթոդիկան կլինեն տարբեր, քանի որ դրանք գլխավորապես կան-

խորոշվում են լուծվող խնդիրների բնույթով և մասշտաբներով, ինչպես 

նաև ուսումնասիրվածության աստիճանով և ջրաերկրաբանական պայ-

մանների բարդությամբ: Սակայն բոլոր դեպքերում կատարման համար 
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նախատեսվող համալիր ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունները 

պետք է ապահովեն ջրաերկրաբանական պայմանների հետազոտու-

թյունների հավաստիությունը և հուսալի հիմք հանդիսանան հիմնավոր-

ված քանակական գնահատականների և լուծվող խնդրի պահանջներին 

համապատասխան կանխատեսումների համար, իսկ նախատեսվող հե-

տազոտությունների գործընթացը պետք է բավարարի դրանց կատար-

ման հաստատված ընդհանուր սկզբունքները և գործող հրահանգների 

պահանջները: 

 

1.1. Հասկացություն ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի և դրանց  

ուսումնասիրության առանձնահատկությունների մասին 

 

Ջրային ռեսուրսների կարևոր բաղկացուցիչ մասն են հանդիսանում 

ստորերկրյա ջրերը, որոնք բարենպաստ երկրաբանակառուցվածքային 

պայմաններում ձևավորում են այդ թանկարժեք օգտակար հանածոյի 

կուտակումները: Երկրաբանական կառուցվածքների այն տեղամասե-

րը, որտեղ կենտրոնանում են ժողովրդական տնտեսության օգտագործ-

ման համար պիտանի ստորերկրյա ջրերի զգալի ռեսուրսները, Գ. Ն. 

Կամենսկին այլ տիպի օգտակար հանածոների նմանակով (անալո-

գիայով) առաջարկել է անվանել «ջրային հանքավայրեր»: Ստորերկ-

րյա ջրերի հանքավայրերի մասին տեսությունը իր հետագա զարգացու-

մը ստացավ Ա. Մ. Օվչիննիկովի, Ն. Ա. Պլոտնիկովի, Ն. Ն. Բինդեմանի, 

Ս. Ս. Բոնդարենկոյի, Ն. Ի. Պլոտնիկովի, Լ. Ս. Յազվինի և այլ հետազո-

տողների աշխատանքներում [5, 6, 32 և այլն]: Ներկա ժամանակներում 

ջրաերկրաբանությունում նշվում է ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի 

տեսության տարբերակված (դիֆերենցված) զարգացումը, որոնք կիրա-

ռելի են քաղցրահամ, հանքային, արդյունաբերական և թերմալ ստո-

րերկրյա ջրերի համար: 

Ժամանակակից մեկնաբանությամբ՝ ստորերկրյա ջրերի հանքա-

վայրի տակ հասկացվում են ջրատար հորիզոնների կամ համալիրների 

տարածման այնպիսի մասեր, որոնց սահմաններում բնական կամ ար-

հեստական գործոնների շնորհիվ կուտակվող ստորերկրյա ջրերը որա-

կական և քանակական տեսակետից համեմատաբար կայուն են և 
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տվյալ ժամանակաշրջանում տնտեսապես շահավետ ժողովրդական 

տնտեսության մեջ նպատակասլաց օգտագործման համար: 

Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրի սահմանումից հետևում է, որ 

դրանք կարող են լինել բնական (դրանց ձևավորումը կատարվում է բնա-

կան գործոնների ազդեցության տակ) և արհեստական (ստորերկրյա 

ջրերի կուտակումը կատարվում է արհեստական միջոցառումների ազ-

դեցության տակ): Ստորերկրյա ջրերի արհեստական հանքավայրեր 

կարող են ստեղծվել բարենպաստ երկրաբանա-կառուցվածքային և լի-

թոլոգիական (քարաբանական) պայմաններում մակերևութային հոսքի 

մի մասը արհեստական ճանապարհով ստորերկրյա հոսքի փոխարկ-

ման կամ ջրամատակարարման համակարգերից, ջրանցքներից, ջրամ-

բարներից և այլ ֆիլտրացիոն կորուստների հաշվին: 

Հանքավայրի բերված բնորոշումը հանդիսանում է հիմնավոր բոլոր 

տիպի ստորերկրյա ջրերի համար (քաղցրահամ, հանքային, արդյունա-

բերական և թերմալ), քանի որ ժողովրդական տնտեսության մեջ ստոր-

երկրյա ջրերի օգտագորման քանակական գնահատման և տնտեսապես 

նպատակահարմարության հատկանիշների շարքում ներառված են նաև 

ջրի՝ որպես օգտակար հանածոյի: 

Ստորերկրյա ջրերը օգտակար հանածոյի իրենց իրավական ճանա-

չումը ստացան միայն անցյալ դարի 50-ական թվականներին, երբ ստո-

րերկրյա ջրերի որոնման և հետախուզման հետ կապված ուսումնասի-

րությունները սկսեցին կատարվել պետական մասշտաբներով, իսկ շա-

հագործական պաշարները՝ հաստատվել օգտակար հանածոների Պա-

շարների պետական հաձնաժողովի կողմից (ՊՊՀ): 

Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերը, հատկապես հանքային, ար-

դյունաբերական և թերմալ ջրերի հանքավայրերն ունեն շատ ընդհան-

րություններ ցանկացած այլ օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

հետ (ինչպես նավթային և գազային, այնպես էլ պինդ), այս ամենով 

հանդերձ՝ դրանք օժտված են որոշ յուրահատուկ բնութագրերով, որոնք 

կապված են ստորերկրյա ջրերի՝ որպես օգտակար հանածոյի առանձ-

նահատկությունների հետ: 

Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերը, ինչպես նաև այլ տեսակի օգ-

տակար հանածոների հանքավայրերը, հատակագծում և կտրվածքում 
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ունեն իրենց եզրագծերը (սահմանները), օգտակար հանածոյի կուտակ-

ման որոշակի ծավալներ, դրանց ձևավորման և տարածման յուրահա-

տուկ օրինաչափություններ, օգտակար հանածոյի պաշար հասկացու-

թյան ընդհանրություն և այլն: Սակայն դրանցից տարբերվում են ջուր-

միներալի շարժունությամբ դրա ռեսուրսների վերականգնման ու պա-

շարների լրացման յուրահատկությամբ: 

«Պաշար» հասկացության ընդհանրությունը պինդ օգտակար հանա-

ծոների և ջրի համար, ըստ Ն. Ն. Բինդեմանի, կայանում է հետևյալում` 

գրավիտացիոն (ազատ) ջրի ծավալը (զանգվածը), ինչպես և պինդ օգ-

տակար հանածոյի զանգվածը, արտահայտում է դրանց պաշարները, 

ջրատար շերտի ծավալը համարժեք է հանքապարունակ ապարի ծա-

վալին, ջրատվության գործակիցը` ապարում հումքի պարունակությա-

նը, ստորերկրյա ջրերի կազմը` հումքի կազմին: 

Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի սահմանները համեմատաբար 

հետշությամբ հաստատվում են հանքային, արդյունաբերական և թեր-

մալ ջրերի համար, երբ օգտակար հանածոյի տարածման սահմանները 

որոշվում են` հաշվի առնելով կոնդիցիոն պահանջները: 

Քաղցրահամ ստորերկրյա ջրերի համար հանքավայրերի սահման-

ների հարցը համարվում է վիճարկելի: Սովորաբար դրանց եզրագծերը 

համարում են այն գծերը, որոնք համընկնում են ֆիլտրացիայի մարզի 

սահմանների հետ, քանի որ հենց ֆիլտրացիայի մարզի սահմանները, 

դրանց բնույթը և ներհատուկ սահմանային պայմանները բնորոշում են 

ստորերկրյա ջրերի ցանկացած հանքավայրի արդյունաբերական ար-

ժեքը (նշանակությունը): 

Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի տեղամասերը, որոնք տեխնի-

կատնտեսական տեսակետից ապահովում են դրանց սահմաններում 

տեղաբաշխված ջրառու կառույցների շահագործման արդյունավետ 

պայմանները, կոչվում են շահագործական: Հանքավայրի սահմաննե-

րում կարող են լինել մեկ կամ մի քանի շահագործական տեղամասեր, 

որոնք հեռանկարային են ջրառու կառույցների տեղաբաշխման համար: 

Հանքավայրի արդյունաբերական գնահատումը միշտ իրականացվում է 

դրա շահագործմանը համապատասխան` կոնկրետ հետախուզված հե-

ռանկարային մակերեսների (տեղամասերի) վրա: 
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Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի յուրահատուկ առանձնահատ-

կությունները կանխորոշված են իրենց այնպիսի հատկություններով, 

ինչպիսիք են շարժունակությունը, պաշարների վերականգնման ունա-

կությունը և կայանում են հետևյալում. 

 Շնորհիվ իրենց առանձնակի շարժունակության` ստորերկրյա 

ջրերը շատ արագ կրում են իրենց շրջապատող միջավայրի ազ-

դեցությունը: Այն հանքավայրի վրա ընկալվում է ֆիլտրացիոն 

մարզի սահմանների միջոցով և որոնց միջոցով էլ դրանք թողնում 

են իրենց ազդեցությունը արտաքին միջավայրի վրա: Ըստ որում` 

արտաքին միջավայրի ազդեցությունը հանքավայրի վրա ի հայտ 

է գալիս դրանց պաշարների քանակով և որակով: Վերջինս լայնո-

րեն օգտագործվում է ստորերկրյա ջրերի պաշարների արհեստա-

կան կարգավորման իրականացման համար` դրանց համալրման 

կամ շահագործական ջրառի ինտենսիվացման համար: 

 Ստորերկրյա ջրերի պաշարների վերականգնումը, որն ավելի հա-

տուկ է քաղցրահամ ջրերի հանքավայրերին, հանդիսանում է 

դրանց առանձնակի յուրահատուկ դրսևորումներից մեկը: Ի տար-

բերություն պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի, որոնց 

պաշարները պակասում են դրանց կորզմանը համընթաց, ստո-

րերկրյա ջրերի օգտագործված բնական պաշարները օժտված են 

անընդհատ վերականգնվելու հատկությամբ` ի հաշիվ բնական 

ռեսուրսների: Շատ տարածքներում ստորերկրյա ջրերի շահա-

գործման դեպքում բնական ռեսուրսները ոչ միայն չեն պակա-

սում, այլ նույնիսկ ավելանում են (մակերևութային ջրերի 

ներգրավման, ստորերկրյա ջրերից գոլորշիացման նվազման, 

կտրվածքներում հարակից ջրատար հորիզոններից ներհոսքի 

հաշվին)` ապահովելով գործող ջրառու կառույցների աշխատան-

քի պայմանները:  

Այսպիսով՝ ֆիլտրացիոն մարզի սահմանային պայմանների բնույթը 

կանխորոշում են ստորերկրյա ջրերի պաշարների շահագործման ըն-

թացքում վերցվող ջրի վերականգնման մեծությունը և աստիճանը, հետ-

ևապես և հանքավայրի արդյունաբերական ընդհանուր արժեքը: Ասվա-

ծից հետևում է, որ ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի ուսումնասիրու-
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թյան գլխավոր խնդիրներից մեկը հանդիսանում է ֆիլտրացիոն մարզի 

սահմանների և դրանց համապատախան սահմանային պայմանների 

բնույթի բացահայտումը: Դրա հետ մեկտեղ շատ կարևոր է որոշել ու-

սումնասիրվող հանքավայրի վրա ազդող գործոնները, գնահատել ստո-

րերկրյա ջրերի շահագործական պաշարների վրա այդ գործոնների ազ-

դեցության աստիճանը և բնույթը, հիմնավորել դրանց հնարավոր փոփո-

խությունների և հանքավայրի շահագործման ընթացքում այդ փոփո-

խությունների հետևանքները, ապահովել ստորերկրյա ջրերի արդյունա-

վետ օգտագործման և դրանց աղտոտումից ու սպառումից պահպան-

ման միջոցառումների մշակումը: 

Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի շահագործման ընթացքում ար-

դյունաբերական արժեքի գնահատման կարևորագույն ցուցանիշ է հան-

դիսանում շահագործական պաշարների մեծությունը, որը, ի տարբերու-

թյուն պինդ օգտակար հանածոների, բնութագրում է ոչ թե հանքավայրի 

սահմաններում որոշված օգտակար հանածոյի ընդհանուր պաշարը, այլ 

ջրաքանակի հնարավոր վերցնումը (մ3/օր), որն ապահովվում է հանքա-

վայրի շահագործման ողջ հաշվարկային ժամկետի ընթացքում: 

Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերից վերցվող ջրերի քանակը (շա-

հագործական պաշարները), համաձայն վերը նշված առանձնահատ-

կությունների, ապահովվում է ի հաշիվ` 

1) բնական և արհեստականորեն ստեղծված պաշարների օգտա-

գործման (մաշեցման), 

2) բնական և արհեստականորեն ապահովվող ռեսուրսների մուտքի, 

3) շահագործման ընթացքում ներգրավվող ռեսուրսների օգտագործ-

ման: 

Հետևապես ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի հետախուզական 

աշխատանքներում չափազանց կարևոր է որոշել դրանց շահագործա-

կան պաշարների ձևավորման աղբյուրները և գնահատել դրանց ազդե-

ցության ակտիվությունը և աստիճանը ինժեներական կառույցների աշ-

խատանքի պայմանների վրա: 

Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի այլ յուրահատուկ առանձնա-

հատկությունները, որոնք պետք է հաշվի առնել դրանց որոնման, հետա-

խուզման և քանակական գնահատման ժամանակ, կարելի է վերագրել 
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հանքավայրի սահմանների փոփոխությունը, որը տեղի է ունենում բնա-

կան և արհեստական գործոնների ազդեցության տակ, նույն հանքա-

վայրի տարբեր տեղամասերում տեղակայված ինժեներական կառույց-

ների (ջրառու հորատանցքերի) փոխազդեցությունը և այդ փոխազդե-

ցության ազդեցությունը շահագործական պաշարների քանակական և 

որակական ցուցանիշների վրա, ստորերկրյա ջրերի օգտագործման 

բազմանպատակայնությունը, որպես օգտակար հանածոյի և պահան-

ջարկի բազմազանությունը դրանց որակի նկատմամբ: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունները յուրաքանչյուր կոնկ-

րետ տարածքի վրա պետք է իրականացվեն` հաշվի առնելով ուսումնա-

սիրվող ստորերկրյա ջրերի հանքավայրի բնական պայմանները և 

տրված խնդրի լուծման համար կիրառվող յուրահատուկ առանձնա-

հատկությունների արտահայտման բնույթը (ջրամատակարարում, ոռո-

գում, չորացում, շինարարություն և այլն): 

Ստորերկրյա ջրերի ընդհանրությունը այլ օգտակար հանածոների 

հետ հիմք է տալիս դրանց որոնման և հետախուզության ժամանակ կի-

րառելու երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընդհանուր 

սկզբունքները [6]: Նույնիսկ այդ ընդհանուր սկզբունքների կիրառումը 

պահանջում է հատուկ մոտեցում և ստորերկրյա ջրերի բոլոր յուրահա-

տուկ առանձնահատկությունների հաշվի առնում՝ որպես ինքնատիպ 

օգտակար հանածոյի և որպես մարդու ինժեներական գործունեությունը 

բարդացնող գործոնի: 

 

1.2. Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների կատարման  

ընդհանուր սկզբունքները 

 

Ստորերկրյա ջրերի որոնողահետախուզման աշխատանքների գըլ-

խավոր խնդիրները, անկախ նրանից՝ ուսումնասիրվող ջուրը ժողովրդա-

կան տնտեսության որ բնագավառում և ինչ նպատակով է օգտագործվե-

լու, հանդիսանում են հետևյալները. 

 ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի ձևավորման և տարածման 

պայմանների, դրանց երկրաբանակառուցվածքային, ջրադինա-
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միկական, ջրաերկրաքիմիական և այլ օրինաչափությունների ու 

առանձնահատկությունների պարզաբանումը, 

 ստորերկրյա ջրերի համակողմանի ուսումնասիրումը և գնահա-

տումը կա՛մ որպես օգտակար հանածոյի, կա՛մ որպես ինժեներա-

կան միջոցառումների իրականացումը բարդացնող գործոնի, կա՛մ 

տեղեկատվության աղբյուրի, 

 ջրաերկրաբանական և այլ բնական պայմանների փոփոխու-

թյունների կանխատեսում ստորերկրյա ջրերի շահագործման 

կամ դրանց կարգավորման և հեռացման (տարածքների չորաց-

ման) ժամանակ, 

 ջրային և այլ միներալահումքային (հանքահումքային) ռեսուրս-

ների ժողտնտեսության մեջ համալիր և ռացիոնալ օգտագործման 

համար պահանջվող միջոցառումների հիմնավորումը և մշակումը: 

Վերոնշյալ խնդիրներով են պայմանավորված այն հիմնական սկըզ-

բունքներն ու դրույթները, որոնցով պետք է ղեկավարվել ստորերկրյա 

ջրերի հանքավայրերի հայտնաբերման, ուսումնասիրման և գնահատ-

ման նպատակով տարվող ջրաերկրաբանական և այլ հետազոտություն-

ների նախագծման ժամանակ: Չնայած ստորերկրյա ջրերի հանքավայ-

րերի բնական պայմանների և լուծվող գործնական հարցերի բազմազա-

նությանը՝ դրանց որոնման և հետախուզական աշխատանքների հիմ-

քում դրվում են երկրաբանական-հետախուզական աշխատանքների 

ընդհանուր սկզբունքները, որոնք մշակված են դարավոր փորձով, 

հիմնված են տարբեր օգտակար հանածոների ձևավորման և տարածա-

կան բաշխման մասին եղած օրինաչափությունների վրա: 

Այդ սկզբունքների կիրառելիության հարցերը հանգամանորեն քըն-

նարկվում են Գ. Ն. Կամենսկու, Վ Ա. Միրոնեկոյի, Ն. Ի. Պլոտնիկովի, 

Ի. Կ. Գավիչի, Լ. Մ. Յազվինի և այլոց աշխատություններում [32]: 

Ստորերկրյա ջրերի տարբեր տիպի հանքավայրերի ուսումնասիրու-

թյան ընդհանուր սկզբունքների թվին են պատկանում հետևյալները՝ 

1. հետազոտությունների լիակատարության (լրիվության), 

2. աստիճանական մոտեցման (հաջորդականության), 

3. հանքավայրի հավասարաչափ ուսումնասիրության, 
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4. բնական ռեսուրսների արդյունավետ (ռացիոնալ) և համալիր օգ-

տագործման, 

5. շրջակա (երկրաբանական) միջավայրերի և ստորերկրյա ջրերի 

կեղտոտումից ու սպառումից պահպանման, 

6. աշխատանքի, նյութական միջոցների և ժամանակի նվազագույն 

ծախսի: 

Վերոնշյալ սկզբունքների պահպանումը ապահովում է ջրաերկրա-

բանական հետազոտությունների նպատակասլացությունը և արդյունա-

վետությունը: 

Այդ սկզբունքների հիմնական դրույթները և առաջադրվող պահանջ-

ները լայնորեն լուսաբանված են համապատասխան հրահանգային 

նյութերում և հատուկ որոշումներում: 

Ստորև բերվում են այդ սկզբունքների համառոտ բնութագրերը:  

Հետազոտությունների լիակատարության (լրիվության) սկզբունք: 

Այս սկզբունքը պահանջում է ուսումնասիրել հանքավայրի ողջ տարած-

քը այս կամ այն աստիճանի մանրամասնությամբ, այլ ոչ թե դրա առան-

ձին տեղամասերը, թեկուզ և ամենից հեռանկարայինը: Դեռ ավելին՝ 

հանքավայրի սահմանների բացահայտումը թե՛ կտրվածքում և թե՛ հա-

տակագծում, դրանց բնութագրերի և համապատասխան սահմանային 

պայմանների ուսումնասիրությանը պետք է  առանձնակի ուշադրություն 

դարձնել` որպես հանքավայրի շահագործական ռեսուրսների լրացման 

և դրա արդյունաբերական նշանակության կարևոր գործոնի: Առանց 

ֆիլտրացիայի ամբողջ մարզի պատշաճ ուսումնասիրության հնարավոր 

չէ տալ ինչպես ամբողջ հանքավայրի, այնպես էլ դրա առանձին տեղա-

մասերի շահագործական պաշարների արժանահավատ գնահատակա-

նը, ինչպես նաև հնարավոր չէ հանքավայրի ջրերի օգտագործման ժա-

մանակ հիմնավորված կանխատեսումներ անել դրա բնական պայման-

ների փոփոխությունների վերաբերյալ: 

Բոլոր դեպքերում հանքավայրի ուսումնասիրությունների արդյուն-

քում պետք է որոշվեն դրա սահմանները կտրվածքում և հատակագծում, 

շահագործական պաշարների ձևավորման աղբյուրները և սահմանային 

պայմանները, ֆիլտրացիայի մարզի հիմնական ջրադինամիկական 

պարամետրերը, ստորերկրյա ջրերի որակը պայմանավորող բնական և 
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արհեստական գործոնները, դրանց օգտագործման պայմանները և որոշ 

յուրահատուկ դրսևորումներ, որոնք անհնար է վերհանել առանց հան-

քավայրի լիակատար և համակողմանի ուսումնասիրության: 

Հետազոտությունների լիակատարության սկզբունքը ներառում է 

ցանկացած այլ օգտակար հանածոների (որոնք տեղադրված են ստո-

րերկրյա ջրերի հետ համատեղ) համընթաց ուսումնասիրության պա-

հանջ` նպատակ ունենալով բարձրացնել իրականացվող որոնողահե-

տախուզական աշխատանքների ընդհանուր արդյունավետությունը և 

դրանց երկրաբանական տեղեկատվությունը: 

Հետազոտությունների լիակատարության սկզբունքի պահանջների 

խախտումը չի ապահովում ողջ հանքավայրի կանխատեսումային ռե-

սուրսների համապատասխան գնահատումը և դրա` ժողովրդական 

տնտեսության մեջ հետագա օգտագործման հեռանկարները, և դա եր-

բեմն հանգեցնում է տվյալ հանքավայրի կրկնակի հետախուզության, 

հնարավորություն չի տալիս  ժամանակին ու ճիշտ կանխատեսելու նա-

խագծվող ինժեներային կառույցների ազդեցությունը բնական պայման-

ների վրա, վերջնական արդյունքում հանգեցնում է աշխատանքի, ժա-

մանակի ու նյութական ոչ արդյունավետ ծախսի և նախագծային լու-

ծումների ոչ կատարյալ ջրաերկրաբանական հիմնավորումների: 

Միաժամանակ հետազոտությունների լրիվության սկզբունքը չպետք է 

հասկանալ որպես հանքավայրի ուսումնասիրության սպառիչ պահան-

ջարկ: Ընդհանուր առմամբ` հանքավայրի հետազոտության լրիվությու-

նը պետք է լինի բավարար դրված խնդրի ճիշտ և արդյունավետ լուծման 

ու հանքավայրի իրացման նպատակահարմարությունը՝ ընդհանուր գծե-

րով գնահատման համար:  

Աստիճանական մոտեցման սկզբունք: Աստիճանական մոտեցման 

սկզբունքի էությունը կայանում է հանքավայրի մասին գիտելիքների աս-

տիճանական կուտակման մեջ դրա աստիճանական ուսումնասիրու-

թյան չափով, քանի որ կարճ ժամկետում ստանալ բոլոր անհրաժեշտ և 

հուսալի տեղեկությունները հանքավայրի մասին գործնականորեն ան-

հնար է: Այն ապահովում է հանքավայրի առանձնահատկությունների և 

օրինաչափությունների աստիճանական ուսումնասիրությունը ըստ սխե-

մայի` «ընդհանուրից մասնակի» և հանքավայրի կամ դրա առանձին 
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տեղամասերի աստիճանական մանրամասն ուսումնասիրության չափով 

գիտելիքների ընդհանուր գումարի և հուսալիության մեծացումով: 

Գործող հրահանգների համապատասխան` ստորերկրյա ջրերի 

(քաղցրահամ, հանքային, արդյունաբերական, թերմալ) համար տարվող 

բոլոր երկրաբանական-հետախուզական աշխատանքները, որոնք նպա-

տակ ունեն ապահովել առավելագույն արդյունավետություն, բաժան-

վում են հետևյալ փուլերի` 1) ջրաերկրաբանական հանույթ 1:200.000 

մասշտաբի, 2) որոնում, 3) նախնական հետախուզություն, 4) մանրա-

մասն հետախուզություն, 5) շահագործական հետախուզություն: 

Նշված փուլերը իրարից տարբերվում են նշանակությամբ, բովանդա-

կությամբ և կատարվող աշխատանքների արդյունքներով:  

Առանձին դեպքերում, կախված կոնկրետ պայմաններից և ավելի 

շուտ ուսումնասիրվածության աստիճանից, ջրաերկրաբանական պայ-

մանների բարդությունից և ջրապահանջից, որոշ փուլեր կարող են դուրս 

մնալ երկրաբանահետախուզական գործընթացի ընդհանուր սխեմայից 

կամ միացվել մեկ ուրիշի հետ: Յուրաքանչյուր փուլում ջրաերկրաբա-

նական հետազոտությունները պետք է համապատասխանեն տարբեր 

տիպի աշխատանքների արդյունավետ (ռացիոնալ) համալիրին, կա-

տարման մեթոդիկային: Յուրաքանչյուր նախորդ փուլի աշխատանքնե-

րի արդյունքները պետք է հիմք հանդիսանան հերթական փուլի նախա-

գծերի կազման համար: 

Ջրաերկրաբանական հանույթը (1:200000 մասշտաբի) կատարվում է 

հանրապետության ողջ տարածքի պլանաչափ ջրաերկրաբանական 

ընդհանուր ուսումնասիրության նպատակով: Այս փուլի հիմնական նշա-

նակությունը կայանում է ստորերկրյա տարբեր տիպի ջրերի ձևավոր-

ման և տարածման հիմնական առանձնահատկությունների պարզա-

բանումը, ուսումնասիրվող տարածքի ջրառատության ընդհանուր գնա-

հատումը և ստորերկրյա ջրերի օգտագործման գոյություն ունեցող ու հե-

ռանկարային պայմանները: Հանույթային աշխատանքների արդյուն-

քում կազմվում են պետական ջրաերկրաբանական քարտեզներ, ինչ-

պես նաև լրացուցիչ հատուկ քարտեզների համալիր` դրանց վրա անջա-

տելով հեռանկարային մակերեսները և ջրատար հորիզոնները (համա-

լիրները) հետագա որոնող հետախուզական աշխատանքների համար: 
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Որոնման փուլի աշխատանքների հիմնական նշանակությունը ու-

սումնասիրվող տարածքում այս կամ այն տիպի ստորերկրյա ջրերի 

հանքավայրերի բացահայտումն է՝ դրանց շահագործական պաշարների 

ռեգիոնալ գնահատումով և ջրատար հորիզոնների ու տեղամասերի ան-

ջատումը հետագա հետախուզական աշխատանքների կատարման հա-

մար: Որոնման փուլը բաժանվում է երկու ենթափուլերի` ընդհանուր և 

մանրամասն որոնման: 

Հետախուզական (նախնական և մանրամասն) աշխատանքները 

կատարվում են բացահայտված (արդեն հայտնի) հանքավայրերի և 

դրանց հեռանկարային տեղամասերի սահմաններում, նպատակ ունեն 

ապահովել դրանց երկրաբանաարդյունաբերական գնահատումը, այ-

սինքն` պարզել դրանց սահմաններում ձևավորվող ստորերկրյա ջրերի 

շահագործական պաշարների որակը և քանակը ու որոշել դրանց ժո-

ղովրդատնտեսական օգտագործման ջրաերկրաբանական, սանիտա-

րական և տեխնիկատնտեսական պայմանները: 

Շահագործական հետախուզությունը իրականացվում է ստորերկրյա 

ջրառու կառույցների կառուցման և շահագործման ընթացքում: Դրա 

խնդիրն է հանքավայրի պաշարների արդյունաբերական իրացման 

առավել արդյունավետ պայմանների ապահովումը և հսկողությունը: 

Եթե ստորերկրյա ջրերը ուսումնասիրվում են ոչ որպես օգտակար 

հանածո, այլ որպես գործոն, որը պահանջում է դրանց հաշվառումը և 

կարգավորումը տարբեր ինժեներական կառուցվածքների նախագծման 

ժամանակ, ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունները (հետազո-

տությունները) կատարվում են նախագծվող միջոցառումներին համա-

պատասխան հիմնավորումներ տալու նպատակով: Դրանց անցկաց-

ման հաջորդականությունը որոշվում է ինժեներական կառուցվածքների 

նախագծման փուլայնությամբ, իրագործվում է մեկ կամ երկու փուլով: 

Պարզ բնական պայմաններում նախագծումը պետք է լինի միափուլ` 

բանվորական նախագիծ` դրա շինարարական նախագծային արժեքի 

ամփոփիչ հաշվարկով: Բարդ բնական պայմաններում խոշոր և բարդ 

կառույցների նախագծումները իրականացվում են երկու փուլով` շինա-

րարության ամփոփիչ նախահաշվային արժեքով  և նախահաշիվներով 

բանվորական փաստաթղթերի (դոկումենտացիայի) նախագիծ: 
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Յուրաքանչյուր կոնկրետ օբյեկտի համար ջրաերկրաբանական հե-

տազոտությունների փուլայնությունը հիմնավորվում է` կախված ուսում-

նասիրվող տարածքի բնական պայմանների բարդությունից, դրանց ու-

սումնասիրվածության աստիճանից, խոշորությունից, նախագծվող 

օբյեկտի կամ միջոցառումների կարևորությունից ու բարդություններից և 

այլ գործոններից: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների կատարման փուլայնու-

թյան, դրանց կազմի, կատարման մեթոդիկայի և լուծվող խնդիրների 

բնույթը ավելի մանրամասն ներկայացված է դասագրքի հաջորդ գլուխ-

ներում: 

Հավասարաչափ ուսումնասիրության սկզբունք: Տվյալ սկզբունքը 

բխում է հետախուզվող հանքավայրի քիչ թե շատ հավասարաչափ լու-

սաբանման անհրաժեշտությունից, առանց որի անհնար է ճիշտ պատ-

կերացում ստանալ հանքավայրի երկրաբանակառուցվածքային և ջրա-

դինամիկ առանձնահատկությունների, դրա ջրաերկրաքիմիական, սա-

նիտարական և շահագործման տեխնիկական պայմանների, ֆիլտրա-

ցիոն մարզի անհամասեռության բնույթի, սնման պայմանների ու այլ 

կարևոր գործոնների մասին, որոնք կանխորոշում են հանքավայրի երկ-

րաբանաարդյունաբերական արժեքը և դրա ժողովրդատնտեսական 

իրացման պայմանները: 

Հավասարաչափ ուսումնասիրության սկզբունքը նախատեսում է 

հանքավայրի բարդ մասերի (կամ շահագործական տեղամասերի), 

որոնք բնութագրվում են ֆիլտրացիոն կտրուկ անհամասեռությամբ, 

ստորերկրյա ջրերի որակի փոփոխումով, դրանց սնման պայմաններով 

կամ այլ անոմալ երևույթներով, առավել մանրամասն և պարզ տեղամա-

սեր ավելի քիչ մանրամասնությամբ հետազոտություն: Այս համակցու-

թյունը ապահովում է հանքավայրի ողջ տարածքի ուսումնասիրման մո-

տավորապես նույն արժանահավատությունը: 

Այսպիսով՝ հավասարաչափության սկզբունքը ենթադրում է հետևյալ 

հիմնական պահանջների պահպանումը`  

1. ողջ հանքավայրի կամ դրա առանձին տեղամասերի հետախու-

զական փորվածքներով ուսումնասիրման և լուսաբանման հավա-

սարաչափությունը, 
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2. ուսումնասիրվող մակերեսի սահմաններում նմուշարկման կետերի 

համեմատաբար հավասարաչափ տեղաբաշխումը, 

3. հանքավայրի տարբեր տեղամասերում համաչափելի տեխնիկա-

կան միջոցների կիրառումը, 

4. հանքավայրի հետազոտության նմանատիպ մեթոդների և ստո-

րերկրյա ջրերի գնահատման կիրառումը: 

Բնական ռեսուրսների արդյունավետ և համալիր օգտագործման 

սկզբունք: Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ շահագործումը ենթադ-

րում է դրանց համակողմանի, գիտականորեն հիմնավորված, ավելի մեծ 

տնտեսական արդյունավետությամբ և օգտակարությամբ օգտագործու-

մը ժողովրդական տնտեսության մեջ: Ջրային օբյեկտների այդպիսի 

ուղղորդված իրացումը հանդիսանում է բոլոր ջրօգտագործողների պար-

տականությունը: Ջրային ռեսուրսների օգտագործման տնտեսական 

արդյունավետության և դրանց պաշտպանության պահանջների ապա-

հովումը պետք է հաշվի առնել որոնողահետախուզական աշխատանք-

ների բոլոր փուլերում: 

Ջրային ռեսուրսների համալիր օգտագործումը դրանց այնպիսի օգ-

տագործումն է, որի դեպքում գտնում են դրանց բոլոր օգտակար հատ-

կությունների տնտեսապես հիմնավորված կիրառումը բոլոր հետա-

քրքրված ջրօգտագործողների տարբեր պահանջների բավարարման 

համար: Օրինակ` ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերը կարող են համալիր 

շահագործվել ջրամատակարարման, ոռոգման, ջրարբիացման նպա-

տակով, հանքային թերմալ ջրերը կարող են օգտագործվել ջերմաֆի-

կացման, ջերմաէներգետիկայի, հանքաջրաբուժության, արդյունաբե-

րական նշանակության կոմպոնենտների կորզման, ոռոգման և ջերմո-

ցային տնտեսությունների համար, օգտակար հանածոների հանքավայ-

րի շահագործման ժամանակ դրենացվող ջրերը կարող են հանդիսանալ 

ոռոգման, օգտակար կոմպոնենտների արդյունաբերական կորզման, 

նավթային շերտեր ջրմղման աղբյուր և այլն: 

Քանի որ մակերևութային ջրերը փոխկապակցված են ստորերկրյա 

հոսքերի հետ, ապա ստորերկրյա հոսքի որոշակի մասի վերցնումը 

(ջրառումը) կարող է վնասել մակերևութային ջրերը օգտագործողների 

շահերին: Դա նույնպես պետք է հաշվի առնել ջրային ռեսուրսների 
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գնահատման, դրանց պահանջմունքի պլանավորման և ժողովրդական 

տնտեսության մեջ օգտագործման տնտեսական նպատակահարմարու-

թյան որոշման ժամանակ: Այդ սխեմաները մշակվում են ջրային ռե-

սուրսների համակողմանի գիտատնտեսական և տնտեսական գնահա-

տականի, ժողտնտեսության հեռանկարային պլանների և ջրատնտեսա-

կան հաշվեկշռի հիման վրա: Համալիր օգտագործման սխեմաները և 

ջրային ռեսուրսների պաշտպանությունը անկասկած պետք է նպաստեն 

նոր արդյունաբերական, էներգետիկական, գյուղատնտեսական և այլ 

խոշոր ժողովրդատնտեսական օբյեկտների արդյունավետ տեղաբաշխ-

մանը: 

Աշխատանքի, նյութական միջոցների և ժամանակի նվազագույն 

ծախսման սկզբունք: Այս սկզբունքի հիմնական պահանջը կայանում է 

նրանում, որ հանքավայրի կամ դրա տեղամասերի ուսումնասիրության 

յուրաքանչյուր փուլում իրականացվող ջրաերկրաբանական հետազո-

տական աշխատանքի ծավալները, նյութական միջոցների և ժամանակի 

ծախսերը լինեն նվազագույնը և դրա հետ մեկտեղ ապահովեն տրված 

խնդրի հուսալի լուծումը: 

Այս սկզբունքի պահպանումը ենթադրում է ջրաերկրաբան-հետազո-

տողի ստեղծագործական մոտեցում` ստորերկրյա ջրերի ջրաերկրաբա-

նական և այլ տիպի հետազոտությունների անցկացման մեթոդների 

ընտրություն, դրանց արդյունավետ համալիրի, ծավալների իրականաց-

ման հաջորդականություն՝ լուծվող խնդիրների առանձնահատկություն-

ների և հետազոտության ընթացքում ստացված արդյունքների վերծան-

ման գործում: Սկզբունքի իրականացման որոշիչ դերը տրվում է հետա-

զոտությունների առավել արդյունավետ համալիրի ընտրմանը և հիմնա-

վորմանը, որը աշխատանքի, միջոցների և ժամանակի նվազագույն 

ծախսերով ապահովում է դրված խնդրի լուծումը: Սկզբունքի պահպա-

նումը կանխորոշում է որոնողահետախուզական աշխատանքների 

բարձր տնտեսական արդյունավետություն, այսինքն` դրված խնդրի ար-

դյունավետ լուծման ապահովում աշխատանքի, միջոցների և ժամանա-

կի նվազագույն ծախսերի դեպքում, և դրա համար էլ այդ սկզբունքները 

դիտարկվում են համատեղ:   
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Շրջակա միջավայրի և ստորերկրյա ջրերի աղտոտումից և սպառու-

մից պահպանման սկզբունք: Քսաներորդ դարի կեսերից արդյունաբե-

րական արտադրանքի ինտենսիվ զարգացումը մարդկության առջև դրել 

է դժվար լուծելի հիմնախնդիրներ, որոնք կապված են մոլորակի բնա-

կան ռեսուրսների հյուծման (սպառման) և սրընթաց աճող արդյունաբե-

րական արտադրության թափոնների ծավալների օգտագործման (ուտի-

լիզացման) անհրաժեշտության հետ: Այն իր հերթին առաջ է բերել երկու 

առավել հրատապ (ակտուալ) խնդիր` Երկրի բնական ռեսուրսների 

պահպանում ու արդյունավետ օգտագործում և բնական միջավայրի 

պահպանություն: 

Վերը նշված խնդիրները լրիվությամբ վերաբերում են նաև մոլորակի 

ջրոլորտին (հիդրոսֆերա), այդ թվում` ջրոլորտի ստորերկրյա մասին: 

Ստորերկրյա ջրերի նկատմամբ այդ երկու ընդհանուր խնդիրները ձևա-

կերպվում են որպես ստորերկրյա ջրերի՝ կեղտոտումից և սպառումից 

պահպանության խնդիր, որը հանդիսանում է ջրաերկրաբանության նոր 

ուղղություն, և դրա նշանակությունը վերջին ժամանակներս սրընթաց 

մեծանում է [10]: 

Ստորերկրյա ջրերի աղտոտումը արտածին գործոնների ազդեցու-

թյան տակ բնական վիճակի այն փոփոխություններն են, որոնց դեպքում 

ջուրը մասնակի կամ ամբողջությամբ ենթակա չէ օգտագործման: Ստո-

րերկրյա ջրերի սպառումը (հյուծումը) դրանց շահագործման ժամանակ 

մակարդակի թույլատրելի սահմանից ցածր իջեցումն է, որը տարբեր է 

գրունտային և ճնշումային ջրերի համար: 

Այս համալիր խնդրի (պրոբլեմի) այժմեականությունը, դրա գիտա-

կան և պրակտիկ նշանակությունը դառնում են առանձնակի ակնհայտ, 

եթե հիշենք այն մասին, որ ստորերկրյա ջրերը մի կողմից հանդիսանում 

են մոլորակի բնական ռեսուրսների կարևորագույն կոմպոնենտը, որի 

օգտագործումը աճում է աննախադեպ բարձր տեմպերով, իսկ մյուս 

կողմից` բնական միջավայրի կոմպոնենտ, որի տեխնածին (անտրոպո-

գեն) փոփոխությունները (հյուծում, կեղտոտում) թողնում են նշանակալի 

(հաճախ բացասական) ազդեցություն բնական միջավայրի մի շարք 

կոմպոնենտների վրա` մակերևութային ջրերի, հողի, ապարների 
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կտրվածքի վերին մասերի և դրանց միջոցով` բուսականության, կենդա-

նական աշխարհի և մարդու վրա [32]: 

Թվարկված կապերի առկայությունը անհրաժեշտ է դարձնում ստո-

րերկրյա ջրերը դիտարկել որպես բնական էկոհամակարգի կարևորա-

գույն կոմպոնենտներից մեկը, որի տեխնածին խանգարումները կարող 

են ունենալ հեռու գնացող բացասական հետևանքներ: Դրա համար էլ 

ջրաերկրաբանական և այլ տիպի հետազոտությունների ժամանակ ան-

հրաժեշտ է համակողմանի ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի 

և ստորերկրյա ջրերի աղտոտումից ու սպառումից պահպանության 

սկզբունքի վրա:  

Բնութագրված ջրաերկրաբանական հետազոտությունների անցկաց-

ման ընդհանուր սկզբունքները և դրանցից բխող պահանջները պարտա-

դիր կարգով պետք է հաշվի առնել ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի 

որոնման, հետախուզման և երկրաբանակատնտեսական գնահատման 

ժամանակ: Սակայն այդ սկզբունքները պետք է կիրառել հիմնավորված 

(որակյալ)` հաշվի առնելով կոնկրետ հանքավայրի բնական երկրաբա-

նական և ջրաերկրաբանական օրինաչափությունները, դրված խնդիր-

ների բնույթը և առանձնահատկություններն ու հետախուզվող հանքա-

վայրի արդյունաբերական իրացման տեխնիկատնտեսական պայման-

ները: 

 

1.3. Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների հիմնական  

տեսակները և կառուցվածքը 

 

Ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրման ժամանակ ջրաերկրաբանա-

կան հետազոտությունների տեսակներն ու կառուցվածքը որոշվում են 

լուծվող խնդիրների բնույթով, մասշտաբով ու առանձնահատկություննե-

րով, ուսումնասիրվող հանքավայրերի բնական պայմանների բարդու-

թյան և ուսումնասիրվածության աստիճանով, նախագծվող հետազո-

տությունների իրագործման փուլայնությամբ և տեխնիկատնտեսական 

ցուցանիշներով: 

Բոլոր պարագաներում ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրությունը 

գործնականում իրենից ներկայացնում է հետազոտությունների բարդ 
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համալիր, որն իր մեջ ներառում է ոչ միայն ջրաերկրաբանական, այլև 

այլ աշխատանքների տարբեր տեսակներ: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների հիմնական տեսակներն 

են[18]` 

1. նախկին հետազոտությունների նյութերի հավաքում, ընդհանրա-

ցում և նպատակաուղղված վերլուծություն, 

2. տեղազննական ջրաերկրաբանական հետազոտություններ, 

3. ջրաերկրաբանական հանույթ և քարտեզագրություն, 

4. ջրաերկրաբանական հորատման և լեռնային աշխատանքներ, 

5. դաշտային փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքներ (արտամղում-

ներ, ջրլցումներ, ներմղումներ, էքսպրես-մեթոդներ և այլն), 

6. ստորերկրյա ջրերի ռեժիմային դիտարկումներ, 

7. լաբորատոր աշխատանքներ, 

8. ստորերկրյա ջրերի ֆիլտրացիայի մոդելացում: 

Հավաքագրվում են ինչպես հրատարակված, այնպես էլ ֆոնդային 

նյութերը` հիմնական շեշտը դնելով շրջանի երկրաբանական և ջրաերկ-

րաբանական պայմանները բնութագրող գործոնների վրա: Հավաքա-

գրված նյութերը համադրվում են իրար հետ, օգտվում են նաև առկա 

քարտեզներից: 

Տեղազննական դիտարկումները կատարվում են կարճաժամկետ այ-

ցելություններով մինչև հիմնական դաշտային աշխատանքները հե-

տևյալ նպատակներով. ա) սահմանների ճշտման, բ) շրջանի երկրա-

ձևաբանական, երկրաբանական և ջրաերկրաբանական պայմաններին 

նախնական ծանոթացման, գ) շրջանի տեխնիկատնտեսական պայ-

մանները պարզելու (ճանապարհների, տեղանքի անցանելիության և 

այլն): 

Հանույթը և քարտեզագրումը հանդիսանում են ջրաերկրաբանական 

հետազոտությունների կարևորագույն տեսակներից մեկը: Այն իրենից 

ներկայացնում է դաշտային հետազոտությունների համալիր: Նպա-

տակն է պարզաբանել շրջանի ջրաերկրաբանական պայմանները, 

ջրաերկրաբանական կտրվածքը, ջրատար հորիզոնների և տարբեր տի-

պի ստորերկրյա ջրերի տարածման օրինաչափությունները, դրանց 

որակը և այլն: 
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Հորատանցքերի և մասամբ լեռնային ոչ խորը փորվածքների (հե-

տախուզահոր, առու) անցումը: Ջրաերկրաբանական հորատանցքերը 

հնարավորություն են տալիս մինչև հետախուզվող խորությունը ուսում-

նասիրելու երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքը, որոշելու ջրատար 

հորիզոնների հիմքի (հատակի) և առաստաղի տեղադրման խորություն-

ները, դրանց հզորությունը (հաստությունը), ջրապարունակ ապարների 

կազմը, ստորերկրյա ջրերի մակարդակը կամ պիեզոմետրիական մա-

կարդակը և այլն: 

Փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքները կատարվում են` նպատակ ու-

նենալով որոշել ջրատար հորիզոնների և աերացիոն զոնայի ապարների 

ջրաերկրաբանական պարամետրերը, որոնք իրականացվում են հորա-

տանցքերից, ջրհորներից, հետախուզահորերից ջրի արտամղման, հո-

րատանցքերում և հետախուզահորերում ջրլցման և հորատանցքերում 

ջրի ներմղման տվյալների հիման վրա: 

Ֆիլտրացիայի մոդելացումը կատարվում է ջրաերկրաբանական 

տարբեր խնդիրների լուծումը առավել արդյունավետ դարձնելու նպա-

տակով: Այն իրենից ներկայացնում է ստորերկրյա ջրերի ֆիլտրացիայի 

գործընթացների և դրանց հետ կապված երևույթների արհեստական վե-

րարտադրությունը տարբեր մոդելների վրա (մաթեմատիկական, ֆիզի-

կական): 

Լաբորատոր աշխատանքները իրականացնում են` նպատակ ունե-

նալով որոշել ապարների ջրաֆիզիկական հատկությունները, ստորերկ-

րյա ջրերի քիմիական ու գազային կազմը: Նմուշները վերցվում են 

ջրաերկրաբանական հանույթի, հետախուզական և փորձաֆիլտրացիոն 

աշխատանքների կատարման ընթացքում և ստորերկրյա ջրերի ռեժի-

մային դիտարկումների ժամանակ: 

Ռեժիմային դիտարկումների համար ընտրվում է հատուկ այսպես 

կոչված դիտարկային ցանց, որը ներառում է հորատանցքերը, հետա-

խուզահորերը, ջրհորերը, աղբյուրները (բնաղբյուրները), գետերի վրա 

ջրաչափ հենակետերը (հատվածքները): Ըստ որում` չափվում են ջրի 

ծախսը, մակարդակի տեղադրման խորությունները, հանքային ջրերի 

դեպքում չափվում է նաև գազի քանակը, կատարվում է նմուշառում քի-

միական անալիզների համար: 
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Թվարկված աշխատանքների տեսակները հնարավորություն են տա-

լիս լուծելու ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի ուսումնասիրության 

հիմնական խնդիրները, բայց արդյունքներն ավելի հիմնավորված են լի-

նում, երբ ներգրավվում են նաև հետազոտությունների մի շարք օժան-

դակ մեթոդներ` ռեգիոնալ (գրավի-մագնիտո-սեյսմո-էլեկտրո) և լոկալ 

(հորատանցքերում տարբեր տիպի համալիր կարոտաժ) երկրաֆիզիկա-

կան հետազոտություններ [32]: Առանձին ջրաերկրաբանական խնդիր-

ներ լուծելիս երբեմն անհրաժեշտ է լինում կիրառել ուսումնասիրություն-

ների ջրաերկրաքիմիական, իզոտոպային, ինդիկատորային, աերոլանդ-

շաֆտային, գեոբոտանիկական, կոսմիկական և այլ մեթոդներ: 

Բոլոր պարագաներում անհրաժեշտ է ընտրել աշխատանքների տե-

սակների, ծավալների, դրանց զուգակցման և կատարման հաջորդակա-

նության ամենառացիոնալ և արդյունավետ տարբերակը: 

Թվարկված բոլոր տեսակի աշխատանքների մեթոդիկան առավել 

հանգամանալից կներկայացվի դասագրքի հետագա գլուխներում: 

 

1.4. Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների պլանավորումը 

 

Ջուրը համաժողովրդական հարստություն է, այդ պատճառով 

ջրային ռեսուրսների որոնումը, հետախուզությունը, օգտագործումը և 

պահպանումը կատարվում են պլանաչափ և պետական մասշտաբնե-

րով: Ջրաերկրաբանական հետախուզական աշխատանքների կատար-

ման (պլանավորման) հիմքում դրվում է ժողտնտպլանավորման ընդհա-

նուր սկզբունքը, սակայն այժմ՝ շուկայական հարաբերությունների պայ-

մաններում, այն կրում է որոշակի փոփոխություններ: 

Ստորերկրյա ջրերի որոնողահետախուզական աշխատանքների 

պլանների մեջ նախատեսվում են ջրաերկրաբանական հետախուզա-

կան աշխատանքների տեսակները և ծավալները քաղցրահամ, հան-

քային-բուժիչ, արդյունաբերական և թերմալ ջրերի համար տարանջատ 

(առանձին-առանձին)՝ ըստ փուլերի: Պլանային չափանիշների մեջ հաշ-

վի են առնվում Պաշարների պետական հանձնաժողովի (ՊՊԿ) կողմից 

հաստատված շահագործական պաշարները` ըստ կատեգորիաների և 

առանձին օբյեկտների: 
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Օբյեկտների ընտրությունը կատարվում է` հաշվի առնելով նախորդ 

հետազոտությունների տվյալները և տնտեսական նպատակահարմա-

րությունը: 

Առանձին օբյեկտներում պլանով նախատեսված ջրաերկրաբանա-

կան ուսումնասիրությունների և այլ տիպի աշխատանքների կատար-

ման համար, համապատասխան կատարողներին մշակվում և տրվում 

են երկրաբանական առաջադրանքներ: Առաջադրանքի մեջ պետք է 

հստակ նշված լինեն աշխատանքների նպատակը, օբյեկտի կոնկրետ 

սահմանները և դրա ուսումնասիրությանն առաջադրվող պահանջները, 

երկրաբանական-ջրաերկրաբանական խնդիրները, դրանց կատարման 

հաջորդականությունը և լուծման մեթոդները, սպասվող արդյունքները, 

առաջադրանքի կատարման ժամկետները, հաշվետվության ձևը և նա-

խագծվող աշխատանքների կատարման ցուցանիշները: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների կատարման ռացիոնալ 

հաջորդականության պահպանման, աշխատանքների ընթացքի ու ար-

դյունքների օպերատիվ հսկողության նպատակով կազմվում են աշխա-

տանքների կատարման էտապային պլաններ: Երկրաբանահետախու-

զական աշխատանքների էտապ է հանդիսանում առաջադրանքի մի 

մասը, որի ավարտի արդյունքում լուծվում են մասնակի խնդիրներ: 

Որպես էտապ կարող են հանդիսանալ նախագծումը, երկրաֆիզիկա-

կան մակերևութային հետազոտությունները, ջրաերկրաբանական հա-

նութային, փորձաֆիլտրացիոն և հատուկ թեմատիկ աշխատանքները, 

ռեժիմային դիտարկումները, նյութերի կամերալ (աշխատանոցային) 

մշակումը, տեխնիկատնտեսական հիմնավորման կազմումը, հաշվետ-

վության կազմումն ու հանձնումը և աշխատանքների այլ տեսակներ: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների պլանավորման կարևոր 

օղակներից է նախագծի և նախահաշվի կազմումը, որը կատարվում է 

երկրաբանական առաջադրանքի հիման վրա: Նախագծանախահաշ-

վային փաստաթղթերը պետք է լինեն հիմնավորված և լիարժեք: Նա-

խագծի մեջ տրվում են` 

1. աշխատանքների նպատակը, օբյեկտի հիմնավորումը, դրա ու-

սումնասիրման հիմնական խնդիրներն ու պահանջները, 
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2. օբյեկտի երկրաբանական-ջրաերկրաբանական բնութագիրը, 

դրա առանձնահատկությունների ազդեցությունը նախագծվող հե-

տազոտությունների մեթոդիկայի վրա, 

3. օբյեկտի ուսումնասիրման հիմնական ուղղությունների, մեթոդնե-

րի և մեթոդիկայի երկրաբանաջրաերկրաբանական հիմնավորու-

մը, սպասվող արդյունքները, 

4. նախագծվող աշխատանքների տեսակները, ծավալները, կա-

տարման հաջորդականությունը և մեթոդները, 

5. արտադրատեխնիկական մասը, որտեղ նշվում են նախատեսվող 

աշխատանքների կատարման պայմանները և նախահաշիվ կազ-

մելու համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները: 

Սահմանված երկրաբանական առաջադրանքը և հաստատված նա-

խագծանախահաշվային փաստաթղթերը օգտագործվում են երկրաբա-

նահետախուզական աշխատանքների օբյեկտային պլանների համար, 

որոնք իրենց հերթին կազմվում են ինքնուրույն ֆինանսական հաշվե-

կշիռ ունեցող բոլոր մակարդակների երկրաբանահետախուզական կազ-

մակերպությունների համար (սկսած սահմանափակ պատասխանատ-

վության ընկերություններից մինչև ձեռնարկությունները և նախարարու-

թյունները): 

Հաստատումից հետո օբյեկտային պլանները և նախագծանախա-

հաշվային փաստաթղթերն ուղարկվում են համապատասխան պլա-

նային և ֆինանսական հիմնարկություններ և հանդիսանում հիմնական 

փաստաթուղթ, որի բազայի վրա իրականացվում է ֆինանսավորումը, 

գնահատվում և հսկողության է ենթարկվում երկրաբանական կազմա-

կերպության գործունեությունը: 

 

1.5. Ջրաերկրաբանական աշխատանքների արդյունավետությունը 

 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների կատարման համար 

ծախսվում են նշանակալի միջոցներ, դրա համար էլ դրանց արդյունա-

վետությունը ունի կարևոր նշանակություն (միջոցների խնայում, ռա-

ցիոնալ ծախսում, արդյունավետության բարձրացում): 
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Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների տնտեսական արդյու-

նավետությունը անհրաժեշտ է որոշել դրա բոլոր էտապներում` սկսած 

պլանավորումից, վերջացրած իրագործված աշխատանքների գնահա-

տումով [45]: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների արդյունավետությանն 

առաջադրվող ընդհանուր պահանջը տրված առաջադրանքի արդյունա-

վետ կատարումն է աշխատանքի ժամանակի, ֆինանսական և նյութա-

կան միջոցների նվազագույն ծախսով` պահպանելով հետազոտություն-

ների որակը: Դրա համար անհրաժեշտ է ընտրել աշխատանքների տե-

սակների ամենառացիոնալ համալիրը` հաշվի առնելով արդյունավետ 

պլանավորումը, ուսումնասիրման օբյեկտի ճիշտ ընտրությունը, տեխնի-

կական առաջընթացի նվաճումների օգտագործումը: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների տնտեսական արդյու-

նավետության որոշման միասնական ընդունված մեթոդիկա առայժմ 

չկա [45]: Այն որոշվում է առաջին հերթին երկրաբանական առաջադ-

րանքի կատարման որակով և ծավալով, իսկ արդյունավետությունը` 

փաստացի ցուցանիշները պլանայինի կամ նորմատիվայինի (չափանի-

շայինի) հետ, ինչպես նաև նմանատիպ օբյեկտներում երկրաբանական 

առաջադրանքի իրականացված ցուցանիշների հետ համեմատելով: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների կատարումից ստաց-

ված օգուտը (արդյունքը) որոշվում է ստորերկրյա ջրերի հայտնաբեր-

ված շահագործական պաշարների և ծախսված միջոցների արժեքի հա-

մեմատությամբ (կամ հակադարձ հարաբերակցությամբ): Արդյունավե-

տության որոշման համար ավելի ճիշտ է օգտագործել հետևյալ ցուցա-

նիշների համակարգը (արժեքային և բնական)` 

ա) ստորերկրյա ջրերի հայտնաբերված շահագործական պաշարնե-

րի քանակը և որակը,  

բ) շահագործական պաշարների միավորի հետախուզության ինք-

նարժեքը, 

գ) հետախուզության և հետազոտության առանձին տեսակների ընդ-

հանուր ծախսերը, 

դ) երկրաբանահետախուզական աշխատանքների (նրանց տեսակ-

ների) միավորի ինքնարժեքը, 
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ե) ծախսի միավորի դիմաց պաշարի աճը, 

զ) հայտնաբերված պաշարների պոտենցիալ արժեքը և այլն: 

Ջրաերկրաբանական աշխատանքների պլանավորման և իրագործման 

ժամանակ անհրաժեշտ է նախատեսել միջոցառումներ, որոնք կբարձրաց-

նեն դրանց երկրաբանական և տնտեսական արդյունավետությունը: Այդ 

միջոցառումների շարքից առանձնակի կարելի է նշել [18]. 

1. կատարման նախատեսված ջրաերկրաբանական և այլ տիպի հե-

տազոտությունների համալիրի երկրաբանական և տեխնիկա-

տնտեսական առավել լիարժեք հիմնավորումը` հաշվի առնելով 

կոնկրետ օբյեկտի բնական պայմանների առանձնահատկու-

թյունները, նպատակահարմարությունը և առանձին տեսակի հե-

տազոտությունների արդյունավետ կիրառման հնարավորություն-

ներն ու դրանց կոմպլեկտավորումը և այլ գործոններ, 

2. ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական և այլ հետազոտություն-

ների առաջընթաց մեթոդների կիրառումը և նմանատիպ հետազո-

տությունների փորձի օգտագործումը, 

3. տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի բնագավառի գիտատեխնիկական 

առաջադեմ նվաճումների, գիտամեթոդական մշակումների, հե-

տազոտությունների կազմակերպման և անցկացման ռացիոնալ 

ձևերի ու աշխատանքի գիտական կազմակերպման ներդնումը 

երկրաբանահետախուզական աշխատանքներում, 

4. ջրաերկրաբանական և այլ տիպի հետազոտությունների կատար-

ման նոր մեթոդների մշակում և դրանց իրագործման տեխնիկայի 

ու տեխնոլոգիայի կատարելագործում, 

5. հետազոտությունների կատարման առավել ռացիոնալ պայման-

ների ապահովման և դրանց ինքնարժեքի նվազեցմանն ուղղված 

տարբեր տեխնիկակազմակերպչական միջոցառումների մշակու-

մը և իրականացումը:  
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Գլուխ 2. 

Ջրաերկրաբանական հանույթ և ջրաերկրաբանական  

քարտեզներ 

 

Ջրաերկրաբանական ցանկացած հետազոտությունների կատար-

ման և դրանց առջև դրված խնդիրների արդյունավետ լուծումների երաշ-

խիքը հանդիսանում է ուսումնասիրվող տարածքի երկրաբանական կա-

ռուցվածքի և ջրաերկրաբանական պայմանների ընդհանուր օրինաչա-

փությունների իմացությունը: Այդպիսի իմացության անհրաժեշտությու-

նը և առաջնահերթ համապատասխան հիմքի ստեղծումը հետագա հե-

տազոտությունների հաջողակ իրականացման համար, բխում են աստի-

ճանական մոտեցման սկզբունքի պահանջներից: Երկրաբանաջրաերկ-

րաբանական ընդհանուր հիմքի ստեղծումը ապահովվում է ջրաերկրա-

բանական հանութային աշխատանքների կատարումով: 

Այսպիսով՝ ջրաերկրաբանական հանույթը, որպես կանոն, հանդիսա-

նալով ջրաերկրաբանական հետազոտությունների առաջին էտապը 

(փուլը), կարելի է դիտարկել որպես ստորերկրյա ջրերի որոնումների և 

հետազոտության  սկզբնական մեթոդ, որի դեպքում տարածքի երկրա-

բանական-ջրաերկրաբանական համալիր ուսումնասիրության և որոնո-

ղական-հետախուզական հատկանիշների ու չափանիշների վերլուծու-

թյան հիմքի վրա կատարվում է ընդհանուր ջրաերկրաբանական գնա-

հատում, բացահայտվում են ստորերկրյա ջրերի տարբեր տիպերի, 

ավազանների և հորիզոնների հեռանկարային կառուցվածքները, և լուծ-

վում են մի շարք այլ ջրաերկրաբանական խնդիրներ [23, 24]: 

Ժողովրդական տնտեսության մեջ ջրային և բնական այլ ռեսուրսնե-

րի պահանջարկի մեծացմանը, մարդու ինժեներական գործունեության 

ազդեցության ոլորտի ընդլայնմանը, արդյունաբերատնտեսական պո-

տենցիալի աճմանը զուգընթաց երկրաբանահետախուզական աշխա-

տանքների պրակտիկայում գիտատեխնիկական առաջընթացի ներ-

դրումների, ջրաերկրաբանական հանույթի դերը և նշանակությունը որ-

պես տարածքների ջրաերկրաբանական համալիր ուսումնասիրություն-

ների հիմնական մեթոդներից աստիճանաբար մեծանում են: 
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2.1. Ջրաերկրաբանական հանույթի տեսակները և խնդիրները 

 

Ջրաերկրաբանական հանույթը դաշտային գիտաարտադրական 

բնույթի հետազոտությունների համալիր է, որը կատարվում է ստորերկ-

րյա ջրերի, դրանց բնական կուտակիչների և ավազանների, ինչպես 

նաև աերացիայի զոնայի ապարների ուսումնասիրման և քարտեզա-

հանման նպատակով: Ջրաերկրաբանական հետազոտությունները 

հիմնվում են քարտեզահանվող տարածքի երկրաբանական կառուց-

վածքի, շերտագրության, լիթոլոգիայի, տեկտոնիկայի, երկրաձևաբա-

նության, ինչպես նաև կլիմայի, հիդրոգրաֆիայի և այլ բնական ու ար-

հեստական գործոնների ուսումնասիրության վրա, որոնք կանխորոշում 

են ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, տեղադրման, տարածման, շարժ-

ման, սնման և բեռնաթափման պայմանները: Դրա հետ մեկտեղ պար-

տադիր են համարվում ստորերկրյա ջրերի և ջրաերկրաբանական 

առանձնահատկությունների երկրաբանական դերի ու դրանց ազդեցու-

թյան պարզաբանումը ու գնահատումը ուսումնասիրվող տարածքի ֆի-

զիկաերկրաբանական երևույթների, ռելիեֆի այս կամ այն ձևի առա-

ջացման կամ քայքայման, ապարների, օգտակար հանածոների վրա, 

ստորերկրյա ջրերի դերի և նշանակության գնահատումը տարածքի հե-

տագա ժողովրդատնտեսական յուրացման ու զարգացման վրա և այլն:  

Այսպիսով՝ հանութային աշխատանքների կատարման արդյունքում 

պետք է պարզաբանվեն և սահմանվեն. 

1. տարբեր երկրաբանական գոյացումների (ապարների) և կառուց-

վածքների ջրատարությունը, 

2. հիմնական ջրատար հորիզոնների և համալիրների տեղադրման, 

տարածման, շարժման, սնման և բեռնաթափման պայմանները, 

3. ջրատար և ջրամերժ ապարների տարածման բնույթը ըստ 

մակերեսի և կտրվածքում, 

4. ստորերկրյա ջրերի տարբեր տիպերի որակական կազմը, քանա-

կը և օգտագործման պայմանները, 
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5. քարտեզագրվող տարածքի ջրաերկրաբանական պայմանների 

առանձնահատկությունները բնորոշող հիմնական բնական և ար-

հեստական գործոնները, 

6. ստորերկրյա ջրերի պահպանման պայմանները, 

7. հետագա  հետախուզական, ջրաերկրաբանական և այլ տիպի 

աշխատանքների կատարման հեռանկարները: 

Բնական է, որ թվարկված հարցերի ուսումնասիրման մեթոդները և 

մանրամասնությունը կարող են փոփոխվել` կախված ուսումնասիրվող 

շրջանի ջրաերկրաբանական հանույթի մասշտաբից, դրա նպատա-

կային նշանակությունից, երկրաբանաջրաերկրաբանական պայմաննե-

րի բարդությունից և այլ գործոններից[23, 24, 39]: 

Ջրաերկրաբանական հանույթը կատարվում է պատրաստի երկրա-

բանական հիմքի վրա կամ երկրաբանական հանույթի հետ միաժամա-

նակ, որը հանդիսանում է ավելի նպատակահարմար և արդյունավետ: 

Վերջինիս դեպքում այն հանդիսանում է երկրաբանաջրաերկրաբանա-

կան համալիր հանույթ և պետք է ապահովի երկրաբանական և ջրաերկ-

րաբանական հանույթների համապատասխան խնդիրների կատա-

րումը: Մելիորատիվ և այլ տիպի շինարարական նպատակների համար 

կատարում են ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական հա-

մալիր հանույթներ: 

Ջրաերկրաբանական հանույթները ըստ մասշտաբի (մասշտաբայ-

նության) բաժանվում են` 

- փոքրամասշտաբ (1:1 000.000-1:500.000), 

- միջին մասշտաբային (1:200.000-1:100.000), 

- խոշորամասշտաբ (1:50.000-1:25.000), 

- մանրակրկիտ (1:10.000 և խոշոր): 

Հանույթի մասշտաբը որոշվում է՝ տարածքի բարձրության աստիճա-

նով, ջրաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրվածությամբ, ինչ-

պես նաև կատարվող հանութային աշխատանքների նպատակային 

նշանակությունով: 

Նպատակային նշանակությունից կախված` առանձնացնում են ընդ-

հանուր (կամ պետական) և հատուկ (կամ մասնագիտացված) ջրաերկ-

րաբանական հանույթներ: Առաջինները կատարվում են ընդարձակ 
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տարածքների պլանաչափ համալիր ուսումնասիրության, իսկ երկրորդ-

ները` կոնկրետ ժողովրդատնտեսական խնդիրների (ջրամատակարա-

րում, ոռոգում, չորացում, ջրատեխնիկական կառույցներ և այլն) 

ջրաերկրաբանական հիմնավորման համար: 

Փոքրամասշտաբ հանույթները կատարվում են խոշոր ռեգիոնների 

թույլ ուսումնասիրված կամ չուսումնասիրված տարածքների ընդհանուր 

ջրաերկրաբանական պայմանների լուսաբանման նպատակով: Հանույ-

թի նյութերը օգտագործվում են տեսական ընդհանրացումների, ռե-

գիոնալ քարտեզների կազման, ջրային ռեսուրսների համալիր օգտա-

գործման, գլխավոր սխեմաների մշակման համար: 

Ներկայումս փոքրամասշտաբ ջրաերկրաբանական հանույթներ չեն 

կատարվում, դրանց համապատասխան քարտեզները կազմվում են 

ավելի խոշոր մասշտաբի հանույթների նյութերի և նավթային, գազային 

ու այլ օգտակար հանածոների որոնման և հետախուզության հետ կապ-

ված աշխատանքների ընդհանրացման միջոցով: 

Միջին մասշտաբի հանույթները կատարվում են միջազգային ստո-

րաբաժանման պլանշետներով (գծագրոցով` տեղանքի հատակագիծը 

հանելու համար): Ներկայումս միջին մասշտաբի (1:200000) ջրաերկրա-

բանական հանույթը հանդիսանում է պետական տարածքների ջրաերկ-

րաբանական քարտեզահանման հիմնական տեսակը: 

Այս փուլի աշխատանքների հիմնական նշանակությունը կայանում է 

տարբեր տիպի ստորերկրյա ջրերի ձևավորման և տարածման օրինա-

չափությունների բացահայտումը, ուսումնասիրվող տարածքի ջրատա-

րության ու ստորերկրյա ջրերի գոյություն ունեցող և հնարավոր օգտա-

գործման պայմանների ընդհանուր գնահատումը: Այն հնարավորություն 

է տալիս կատարելու ընդհանուր ջրաերկրաբանական շրջանացում` ան-

ջատելով հեռանկարային տեղամասերը և ջրատար հորիզոնները (հա-

մալիրները) հետագա որոնողական և հետախուզական աշխատանքներ 

կատարելու համար, ինչպես նաև որոշելու այդ աշխատանքների կա-

տարման պայմանները: Այսպիսով՝ հանույթի արդյունքները պետք է 

որոշեն քարտեզագրվող տարածքի վրա տարվող հետագա բոլոր հետա-

զոտությունների նպատակահարմարությունը և բնույթը, մասնավորա-

պես. 
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1. տարբեր տիպի ստորերկրյա ջրերի (քաղցրահամ, հանքայնաց-

ված, հանքային, արդյունաբերական, ջերմային) որոնողական և 

հետախուզական հիմնական աշխատանքների ուղղվածությունը և 

դրանց ժողովրդատնտեսական օգտագործման հեռանկարայնու-

թյան գնահատումը, 

2. գլխավոր սխեմայի փուլում արդյունաբերական, քաղաքա-

ցիական և մելիորատիվ շինարարության նախագծային մշակում-

ների և տեխնիկատնտեսական հիմնավորումների հուսալիությունը, 

3. հատուկ (մասնագիտացված հետազոտություններ) և ավելի խո-

շոր մասշտաբի հանույթներ: 

Միջին մասշտաբի ընդհանուր ջրաերկրաբանական հանույթների 

իրականացման արդյունքում պետք է գնահատված լինեն տարբեր կա-

րիքների համար ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հնարավորություն-

ները` հաշվի առնելով ժողովրդական տնտեսության զարգացման ներկա  

և հետագա 10-15 տարիների համար նախատեսվող մակարդակը: 

Ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքը ծածկ-

ված է միջին մասշտաբի ջրաերկրաբանական հանույթով: 

Խոշորամասշտաբ հանույթները կատարվում են նախկինում միջին 

մասշտաբի հանույթով ծածկված տարածքներում: Դրանք տարբերվում 

են երկրաբանական կտրվածքների, ջրաերկրաբանական շերտագրու-

թյան մանրակրկիտ ստորաբաժանման և ուսումնասիրության աստիճա-

նով: Առավել մեծ ուշադրություն է դարձվում այն ջրաերկրաբանական 

տարրերին, որոնց իմացությունը հնարավորություն է տալիս գնահա-

տելու ջրաերկրաբանական գործընթացների ուղղվածությունը, ինչպես 

նաև տալու գործնական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ քա-

նակական բնութագրեր: Խոշոր մասշտաբի հանույթները ավելի հաճախ 

լինում են մասնագիտացված և պետք է ապահովեն տեխնիկական ու 

բանվորական փուլերի նախագծման խնդիրների լուծման պահանջնե-

րը: 

Տարբեր մասշտաբի ջրաերկրաբանական հանույթները ունեն շատ 

ընդհանրություններ, դրանք տարբերվում են հիմնականում ջրաերկրա-

բանական պայմանների ուսումնասիրման և քարտեզահանման խոր-

քայնությամբ, քարտեզահանվող օբյեկտի չափերով, ինչպես նաև 
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դրանց ստորաբաժանման մանրակրկիտությամբ ու քարտեզահանման 

ճշտությամբ [23, 24, 39]: Ինչքան խոշոր է ջրաերկրաբանական հանույ-

թի մասշտաբը, այնքան մեծ նշանակություն են ձեռք բերում այս կամ 

այն ցուցանիշների որոշման քանակական մեթոդները: 

Ջրաերկրաբանական հանույթների կատարման մեթոդիկան և դրված 

կոնկրետ խնդիրների լուծման մեթոդները կախված են ուսումնասիրվող 

տարածքների (տերիտորիաների) բնական առանձնահատկություննե-

րից, հանութային աշխատանքների նպատակային առաջադրանքնե-

րից, հետազոտությունների իրականացման տեխնիկատնտեսական 

պայմաններից և այլ գործոններից: 

  

2.2. Ջրաերկրաբանական հանույթի բովանդակությունը և 

կատարման մեթոդները 

 

Չնայած ջրաերկրաբանական հանույթներին առաջադրվող պա-

հանջների (խնդիրների) տարբերությանը` այս կամ այն աստիճանի 

մանրամասնությամբ որոշակի կոնկրետ հարցերի ուսումնասիրության 

բովանդակությունը մնում է ընդհանրական: 

Հանույթի գործընթացում լուծման ենթակա հարցերը ընդհանրացված 

ձևով հետևյալն են [18]. 

1) տարբեր երկրաբանական առաջացումների և կառուցվածքների 

ջրատարությունը և երկրաբանական կտրվածքի ուսումնասիրված մասի 

ջրաերկրաբանական շերտագրությունը, 

2) ջրատար և ջրամերժ հաստվածքների տարածումը, հաջորդակա-

նությունը, տեղադրման պայմանները, հաստությունը, լիթոլոգիական 

առանձնահատկությունները, ջրատարության բնույթը, ջրահագեցված և 

աերացիայի զոնայի ապարների ջրաթափանցելիությունն ու լուծելիու-

թյունը, 

3) տարբեր ջրատար հաստվածքների սնման, բեռնաթափման մար-

զերը և պայմանները, դրանց կապը միմյանց ու մակերևութային ջրերի 

հետ, գրունտային և արտեզյան ջրերի տեղադրման խորությունը, մա-

կարդակների նիշերը, դրանց տարածման սահմանները, 
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4) տարբեր ջրատար հաստվածքներում ստորերկրյա ջրերի քի-

միական և գազային կազմը, ռադիոակտիվությունը, ջերմաստիճանը, 

դրանց տարածական փոփոխության վրա ազդող գործոնները, ջրաքի-

միական զոնալականության բացահայտումը, 

5) ստորերկրյա ջրերի ռեժիմը, 

6) ստորերկրյա ջրերի գոյություն ունեցող և հնարավոր շահագործ-

ման պայմանները ջրամատակարարման, ոռոգման և այլ նպատակնե-

րով, 

7) ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսները և դրանց օգտագործման պայ-

մանները,  

8) տեղանքի ճահճակալման պայմանները, 

9) օգտակար հանածոների հանքավայրերի ջրակալումը, 

10) ստորերկրյա ջրերի ազդեցությունը ապարների, օգտակար հա-

նածոների, ֆիզիկաերկրաբանական գործընթացների և ռելիեֆի ձևերի 

վրա, 

11) տարբեր արհեստական գործոնների` լեռնային փորվածքների, 

խոշոր ջրհանների, ջրամբարների, ոռոգման և դրենաժային համակար-

գերի, արտադրական հեղուկ ու պինդ թափոնների և այլնի ազդեցությու-

նը ստորերկրյա ջրերի վրա, 

12) ստորերկրյա ջրերի պահպանման պայմանները կեղտոտվելուց և 

սպառվելուց, 

13) ջրաքիմիական անոմալիաներ (շեղումներ) և որոշ կոմպոնենտնե-

րի ցրման պսակների առանձնացում օգտակար հանածոների որոնման 

նպատակով, ինչպես նաև ռադիոջրաերկրաբանական և երկրաջեր-

մային անոմալիաների բացահայտում, 

14) ապարների ամրության, ջրաֆիզիկական և ֆիլտրացիոն հատ-

կությունների համեմատական բնութագրում և ուսումնասիրվող տարած-

քի սահմաններում շինարարության պայմանների ընդհանուր ինժենե-

րաերկրաբանական գնահատում, 

15) ընդհանուր և մասնագիտացված ջրաերկրաբանական շրջանա-

ցում (ջրաերկրաբանական կառուցվածքների և շրջանների սահմաննե-

րի ճշտում, ստորերկրյա ջրերի շրջանացում ըստ ջրամատակարարման, 
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աղտոտումից պաշտպանվածության, դրանց արհեստական համա-

լրման պայմանների և այլն): 

Ներկայումս ջրաերկրաբանական հանույթի կատարման ժամանակ 

կիրառվում են հետազոտությունների հետևյալ տեսակներն ու մեթոդները` 

1) նախկինում կատարված աշխատանքների և հետազոտություննե-

րի նյութերի հավաքում, համակարգում (սիստեմավորում) և վերլուծու-

թյուն, 

2) աերոմեթոդներ և աերո- ու տիեզերալուսանկարների վերծանում, 

3) աերոաչքաչափային և մակերևութային-աչքաչափային դիտար-

կումներ` երկրաձևաբանական, երկրաբանական, ջրաերկրաբանական, 

ջրաբանական, երկրաբոտանիկական (բուսաբաշխաբանության), երկ-

րակրիլոգիական (երկրասոցաբանության), ինժեներաերկրաբանական, 

4) հորատում (քարտեզագրական, որոնողական, պարամետրական, 

զոնդավորման), հետախուզահորանցումներ և մաքրումներ, 

5) փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքներ, 

6) ստորերկրյա ջրերի ռեժիմային դիտարկումներ, 

7) երկրաֆիզիկական հետազոտություններ, 

8) ջրաքիմիական և ռադիոջրաերկրաբանական հետազոտություններ, 

9) լաբորատոր աշխատանքներ, 

10) կամերալ (աշխատանոցային) մշակումներ: 

Կախված ստացվող արդյունքներից` տարբերում են ջրաերկրաբա-

նական պայմանների ուսումնասիրության ուղղակի և անուղղակի մե-

թոդներ: 

Ուղղակի մեթոդների թվին են պատկանում նրանք, որոնց օգնու-

թյամբ անմիջականորեն ուսումնասիրվում են ջրաերկրաբանական հա-

նույթի օբյեկտները և քարտեզագրվող բնութագրերը (աչքաչափային և 

աերոաչքաչափային, երկրաբանական-ջրաերկրաբանական, երկրակ-

րիոլոգիական և ինժեներաերկրաբանական դիտարկումներ, հորատման 

և նմուշարկման նյութերը, ջրաքիմիական և ռադիոջրաերկրաբանական 

հետազոտությունները): 

Անուղղակի մեթոդների թվին են պատկանում նրանք, որոնց օգնու-

թյամբ ստացվում են ուսումնասիրվող տարածքի ջրաերկրաբանական 

առանձնահատկությունները այս կամ այն չափով արտացոլող տվյալ-
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ներ (երկրաձևաբանական և երկրաբոտանիկական դիտարկումներ, 

երկրաֆիզիկական, աերոլանդշաֆտային, ռադիոլոկացիոն, իզոտո-

պային և այլ հետազոտություններ): 

Աշխատանքների սկզբնական փուլում հանույթի օբյեկտները և քար-

տեզագրվող բնութագրերը պետք է ուսումնասիրել ուղղակի մեթոդների 

միջոցով` հենակետային բնական և արհեստական կտրվածքների ու 

ջրակետերի հետազոտության ճանապարհով: Հանույթի գործընթացում 

ստացված տվյալների և բնութագրերի տարածական հայտնաբերման 

նպատակով ուղղակի մեթոդների հետ միասին անհրաժեշտ է կիրառել 

նաև անուղղակի մեթոդներ, որոնք օժանդակում են սխեմաների և 

ջրաերկրաբանական քարտեզների կազմմանը: 

Ջրաերկրաբանական հանույթի մեթոդները ընտրելիս պետք է հաշվի 

առնել դրանց շահավետությունը և արտադրողականությունը: Արդյու-

նավետ է, երբ կիրառվում են իրար լրացնող մի քանի մեթոդներ, որոնց 

առավել ճիշտ ընտրությունը և կատարման նպատակասլաց հաջորդա-

կանությունը ապահովում են նպատակային առաջադրանքի հաջող 

իրականացումը: 

Ջրաերկրաբանական հանույթի ժամանակ հիմնական տիպի աշխա-

տանքներ են հանդիսանում ուղերթային (մարշրուտային) հետազոտու-

թյունները, որոնց կատարման ընթացքում տարվում են վերերկրյա երկ-

րաբանական, երկրաձևաբանական, ջրաերկրաբանական, ջրաբանա-

կան, երկրաբոտանիկական և ինժեներաերկրաբանական դիտարկում-

ներ: Ընդհանուր ջրաերկրաբանական հանույթի ժամանակ կատարվում 

են նաև երկրաֆիզիկական աշխատանքներ, հորատում, բնական և ար-

հեստական ջրաերևակումների ջրաերկրաբանական նմուշարկում, աե-

րոֆոտոհանույթ և աերոաչքաչափային դիտարկումներ (հատկապես 

դժվարանցանելի շրջաններում): 

Այս կամ այն մեթոդի արդյունավետությունը կախված է ոչ միայն 

բուն մեթոդի կատարյալ լինելուց, այլև հիմնականում հանույթի շրջանի 

բնական պայմաններից: 

Մերկացած (բաց), էռոզիոն մասնատված շրջաններում և բնական 

ջրաերևակումների զգալի քանակի առկայության դեպքում հանույթի 

համար հիմնական մեթոդ են հանդիսանում վերերկրյա աչքաչափային և 
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աերոաչքաչափային դիտարկումները, որոնք ուղեկցվում են զոնդավոր-

ման հորատումով, հետախուզահորանցման (շուրֆանցման) և մաքրման 

աշխատանքներով: Քարտեզագրական հորատումը և երկրաֆիզիկա-

կան մեթոդները այս դեպքում ունեն ենթակա դեր: Բաց շրջաններում 

ջրաերկրաբանական հանույթին պետք է նախորդեն աերոնկարահա-

նումը և վերծանումը, որոնց տվյալների հիման վրա սկսում են տարած-

քային հետազոտությունները և մյուս տիպի աշխատանքները: 

Փակ (թույլ մերկացած) շրջաններում, որտեղ էռոզիոն ցանցով բաց-

ված են միայն չորրորդական հասկի նստվածքների ստորերկրյա ջրերի 

կուտակիչները (կոլեկտորները), առաջնահերթ նշանակություն են ստա-

նում որոնողական և քարտեզագրական հորատումը, ինչպես նաև երկ-

րաֆիզիկական մեթոդները: Մինչդեռ մակերևույթի վրա և օդից տարվող 

դիտարկումները, աերոլուսանկարահանումը և վերծանումը դառնում են 

երկրորդական, իսկ երկրաֆիզիկական հետազոտությունները այս դեպ-

քում պետք է նախորդեն և ուղեկցեն հորատման աշխատանքներին: Այ-

նուամենայնիվ նման շրջաններում ջրաերկրաբանական հանույթը 

պետք է սկսել աերոլուսանկարների վերծանումից, տեղանքի աերոդի-

տարկման ակնարկից և նախորդ տվյալների հիման վրա կազմված 

ջրաերկրաբանական սխեմաներից ու կտրվածքներից: Այնուհետև երկ-

րաբանական և ջրաերկրաբանական ցուցանիշների փոփոխությունների 

սահմաններում և դրանց միջակայքում կատարվում է որոնողական ու 

քարտեզագրական հորատում: Հորատումը ուղեկցվում է կարոտաժով, 

նմուշարկային և փորձային արտամղումներով, լաբորատոր հետազո-

տությունների համար ստորերկրյա ջրերի և ապարների նմուշների վերց-

նումով: 

Կիսափակ շրջաններում, որոնք գրավում են միջանկյալ տեղ բաց և 

փակ շրջանների նկատմամբ, կիրառվում են հանույթի նշված բոլոր մե-

թոդները, որոնց կիրառման հաջորդականությունը կարող է փոփոխվել` 

կախված տեղամասերի երկրաբանական կտրվածքի մերկացվածու-

թյան աստիճանից: Օրինակ` մինչև էռոզիոն խրվածքի հատակը ուսում-

նասիրելու համար կիրառվում են վերերկրյա դիտարկումներ, իսկ դրա-

նից խոր հորիզոնների համար` երկրաֆիզիկական մեթոդներ և հորա-

տում: 
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Կարևորագույն նշանակություն ունեն հետազոտման խորության և 

երկրաբանական ստորաբաժանման մանրամասնության հարցերը, 

որոնցից կախված են հանույթի արդյունավետությունը և տեղեկատվու-

թյունը: 

Ջրաերկրաբանական հանույթի խորությունը (խորքայնությունը): 

Յուրաքանչյուր ուսումնասիրվող շրջանում ջրաերկրաբանական հա-

նույթը պետք է տեղեկություն տա հնարավոր առավելագույն և նպաս-

տավոր խորությունների մասին: Հանույթի խորությունը տարբեր մասշ-

տաբների համար գործող մեթոդական ցուցումներով չի սահմանված, 

սակայն այդ հարցում կան համապատասխան հանձնարարականներ 

[23, 39]: Համաձայն վերջիններիս` ջրաերկրաբանական հանույթի խո-

րությունը որոշվում է դրա մասշտաբով, ռելիեֆի մասնատվածությամբ, 

գործնականորեն անջուր բյուրեղային հաստվածքների ֆունդամենտի 

(հիմքի) առաստաղի խորությամբ, ուսումնասիրվող կտրվածքի ապար-

ների ջրակալման պայմաններով, տարածքի յուրացվածության աստի-

ճանով, ժողտնտեսության զարգացման ուղղություններով և տարբեր 

տիպի ջրերի պահանջարկով: Հանույթի ժամանակ հետազոտություննե-

րի խորությունը պետք է գերազանցի քարտեզագրման խորությունը, որն 

անհրաժեշտ է քարտեզագրվող ջրատար հաստվածքների և դրանցից 

ներքև տեղադրված ապարների ստորերկրյա ջրերի հիդրավլիկ կապի 

պարզաբանման ու վերջիններիս նախնական հեռանկարային գնա-

հատման նպատակով [8]: Այս խնդիրների կատարման համար անհրա-

ժեշտ են առանձին խոր հորատանցքերի հորատում և համապատաս-

խան երկրաֆիզիկական հետազոտություններ: 

Ընդհանրապես որքան փոքր է հանույթի մասշտաբը, այնքան մեծ է 

դրա կանխատեսումային նշանակությունը, և այնքան մեծ պետք է լինի 

շրջանի ուսումնասիրման և քարտեզագրման խորությունը: 

Ջրաերկրաբանական հանույթի ժամանակ ուսումնասիրության խո-

րության սահմանները տարբեր ջրաերկրաբանական շրջանների (լեռ-

նային ծալքավոր, միջլեռնային և նախալեռնային գոգավորություններ, 

պլատֆորմաներ) համար տարբեր մասշտաբների դեպքում մանրամասն 

տրվում են [18, 23, 39]: Միայն նշենք, որ խորքայնության լուսաբանման 

ընդհանուր կարգը հետևյալն է` ջրաերկրաբանական հանույթի ժամա-
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նակ նրա մասշտաբին համապատասխան մանրամասնությամբ պետք է 

ուսումնասիրվեն ու քարտեզագրվեն բոլոր ջրատար հաստվածքները և 

ստորերկրյա ջրերի տիպերը: 

Ջրաերկրաբանական շերտագրություն (ստրատիֆիկացիա): 

Ջրաերկրաբանական քարտեզագրման և ստորերկրյա ջրերի պաշար-

ների քանակական գնահատման ժամանակ կարևոր նշանակություն ու-

նեն երկրաբանական կտրվածքի հիմնավորված ստորաբաժանումը 

ջրատար և ջրամերժ հաստվածքների, ստորերկրյա ջրերի կուտակման 

համապատասխան ձևերի առանձնացումը և դրանց զբաղեցրած տա-

րածքների սահմանազատումը: 

Ներկայումս կտրվածքի ջրաերկրաբանական ստորաբաժանման և 

քարտեզի վրա ստորերկրյա ջրերի տարածման մակերեսների ցուցա-

դրման (սահմանազատման) համար օգտագործվում է երկու մեթոդ, 

որոնցից մեկը հիմնված է լիթոլոգո-շերտագրական սկզբունքի, իսկ մյու-

սը` լիթոլոգո-պետրոգրաֆիական սկզբունքի վրա [23]: 

Առավել կիրառելի է համարվում լիթոլոգո-շերտագրական սկզբունքը, 

որի ժամանակ հաշվի են առնվում ինչպես ապարների լիթոլոգիական-

ստրատիգրաֆիական առանձնահատկությունները (համապատասխա-

նորեն դրանց ջրաֆիզիկական և ֆիլտրացիոն հատկությունները), այն-

պես էլ ստորերկրյա ջրերի ջրադինամիկական և ջրաերկրաքիմիական 

առանձնահատկությունները: 

Համաձայն այս մեթոդիկայի՝ կտրվածքներում փուխր և թույլ ցեմեն-

տացված նստվածքային և փոխակերպային (մետամորֆային) ապար-

ների ջրաերկրաբանական մասնատման ժամանակ, որոնք հանդիսա-

նում են ստորերկրյա ջրերի շերտածակոտինային կամ ճեղքածակոտի-

նային կուտակիչներ, ընդունված է անջատել հետևյալ ջրաերկրաբանա-

կան ստորաբաժանումներ` ջրատար և ջրամերժ հորիզոններ, ջրատար 

համալիրներ, ջրաերկրաբանական հարկեր: 

Ջրատար հորիզոնի տակ հասկանում են ըստ մակերեսի և կտրված-

քի համեմատաբար կայուն գրավիտացիոն ջրերով հագեցված մեկ կամ 

տարբերահասակ ապարների հաստվածք, որը ջրադինամիկական տե-

սակետից ներկայացնում է մեկ ամբողջականություն: Ըստ դրանց տե-

ղադրման պայմանների և ռեժիմի` անջատում են գրունտային, միջշեր-
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Նկ. 1. Ջրատար հորիզոնների 
տեղադրման սխեմա 
1-ջրաթափանց ապարներ, 2-ջրամերժ  
ապարներ, 3-ըստ տեղադրման 
պայմանների և ռեժիմի առանձնացվող 
ջրատար հորիզոններ (a-գրունտային,  
б-միջշերտային ոչ ճնշումային,  
в-ճնշումային), 4-գրունտային  և 
միջշերտային ոչ ճնշումային ջրերի 
մակարդակը, 5-պիեզոմետրիական 
մակարդակը, 6-ջրերի շարժման 
ուղղությունը, 7-վարընթաց աղբյուր

տային ոչ ճնշումային և արտեզյան (ճնշումային) ջրատար հորիզոններ 

(նկ. 1): 

Ջրատար համալիրը իրենից 

ներկայացնում է կտրվածքում 

հաստատուն և ռեգիոնալ տա-

րածում ունեցող ջրահագեցված 

հաստվածք` ներկայացված մեկ 

կամ տարբերահասակ և անհա-

մասեռ կամի ապարներով, վե-

րևից և ներքևից սահմանափակ-

ված ռեգիոնալ տարածում ունե-

ցող ջրամերժ շերտերով, կից 

ջրատար համալիրների հետ 

հիդրավլիկական կապի համա-

րյա բացակայությամբ և ապա-

հովում է տվյալ ջրատար համա-

լիրին յուրահատուկ ջրադինա-

միկական և երկրաքիմիական 

առանձնահատկությունները:  

Ջրատար համալիրը կարող է 

ներառել մի քանի տարբեր աս-

տիճանի կայունության և փոխկապված ջրատար հորիզոններ: 

Ջրաերկրաբանական հարկի տակ հասկանում են ջրատար համա-

լիրների համակցություն, միայն ներևից (հիմքից) կամ վերևից (առաս-

տաղից) և ներքևից ռեգիոնալ տարածում ունեցող ջրամերժ ապարների 

հզոր հաստվածքներով սահմանափակված ջրաճնշումային համակարգ: 

Ջրաերկաբանական հարկերը իրարից տարբերվում են ջրափոխանակ-

ման աստիճանով, ստորերկրյա ջրերի ձևավորման առանձնահատկու-

թյուններով, հնէաջրաերկրաբանական զարգացման տարբեր գծերով: 

Վերևում բնութագրված ստորերկրյա ջրերի կուտակման ձևերը (ջրա-

տար հորիզոն, ջրատար համալիր, ջրաերկրաբանական հարկ) կարող 

են ունենալ տարբեր չափեր ինչպես կտրվածքում, այնպես էլ հատա-

կագծում: Դրանք մեկը մյուսից բաժանվում (անջատվում) են տարբեր 
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հաստության ջրամերժ հաստվածքներով, ըստ մակերեսի տարածման 

կայունությամբ և ապարների թափանցելիության աստիճանով: 

Ռեգիոնալ մասշտաբով ամենաքիչ կայունություն ունեն ջրատար հո-

րիզոնները: Ջրատար համալիրները, առավել ևս ջրաերկրաբանական 

հարկերը ջրաճնշումային համակարգի սահմաններում հանդիսանում են 

առավել կայուն ջրաերկրաբանական միավորներ: 

Կտրվածքում ջրամերժ և համեմատաբար ջրամերժ ապարների 

հաստվածքի անջատման (զատման) քանակական հիմնական չափա-

նիշները հանդիսանում են ապարների լիթոլոգիական առաձնահատկու-

թյունները և միներոլոգիական կազմն ու դրանց ջրաֆիզիկական հատ-

կությունները: 

Ջրամերժ հաստվածքի որոշման անմիջական ցուցանիշներ են հա-

մարվում ապարների հատիկաչափական կազմը, ծակոտկենությունը, 

թափանցելիությունը, կավային ապարների կլանման ընդունակությունը, 

կլանող կատիոնների կազմը, ինչպես նաև ընդհանուր ջրադինամիկա-

կան իրավիճակը: 

Ջրաերկրաբանական խոշորամասշտաբ հանույթի ժամանակ հնա-

րավոր է դառնում անջատել և քարտեզագրել ոչ միայն ջրատար հորի-

զոնները, այլև առանձին ջրատար շերտեր ու ոսպնյակներ, որոնք հա-

մարվում են ջրաերկրաբանական շերտագրության էլեմենտար ստորա-

բաժանումներ: 

Ջրաերկրաբանական հանույթի պլանավորման և կատարման կար-

գը: Ջրաերկրաբանական հանույթի կատարումը ընդգրկում է երեք ժա-

մանակաշրջան` նախապատրաստական (մինչդաշտային), դաշտային 

և աշխատանոցային (կամերալ) մշակման: 

Նախապատրաստական ժամանակաշրջանում իրականացվում են 

հանութային աշխատանքների նախագծումը, դրանց կատարման գի-

տամեթոդական և կազմակերպչական-տնտեսական նախապատրաս-

տումը [23, 24, 39]:  

Հանութային աշխատանքների նախագծումը պետք է լրիվ կապակց-

ված լինի երկրաբանահետախուզական աշխատանքների պլանների 

հետ: Պետք է համակարգել, ընդհանրացնել, վերլուծության ենթարկել 

ուսումնասիրվող շրջանին վերաբերող բոլոր նյութերը (նախկինում կա-
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տարված աերոլուսանկարների, աերոհանույթների, երկրաբանա-

ջրաերկրաբանական հետազոտությունների, հետախուզության ար-

դյունքները) և կազմել նախնական ջրաերկրաբանական քարտեզներ, 

կտրվածքներ պլանավորվող հանույթի մասշտաբով: Այդ քարտեզների 

վրա պետք է օբյեկտիվորեն արտացոլվեն շրջանի ուսումնասիրվածու-

թյան աստիճանը, երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, աերոհանույ-

թային ու տոպոհիմքերի առկայությունը և արժանահավատությունը, 

ինչպես նաև պետք է տրված լինի ֆոնդային և այլ նյութերի օգտագործ-

ման հնարավորությունը հանույթի ժամանակ: 

Փաստական նյութերի հավաքման և վերլուծության արդյունքում ան-

հրաժեշտ է երկրաբանական կտրվածքում առանձնացնել հիմնական 

ջրատար հորիզոնները և համալիրները, ապառաժային ապարների բաց 

ճեղքավորվածություն ունեցող ջրակալված զոնաները, ջրամերժ հաստ-

վածքները, «ջրաերկրաբանական պատուհանների» տեղամասերը, որո-

շել ստորերկրյա ջրերի հանքայնացումը, նշել տեկտոնական խախտում-

ների ջրակալված զոնաները և այլն: 

Նախնական քարտեզներում պետք է նշված լինի թե ինչ նյութեր են 

պակասում, որոնց վրա հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հանույ-

թի կատարման ընթացքում: Նշված տվյալների մանրակրկիտ վերլուծու-

թյան շնորհիվ միայն կարելի է որոշել լեռնային փորվածքների տեղը և 

հիմնավորել անհրաժեշտ աշխատանքների տեսակներն ու ծավալները, 

որոնք կբավարարեն «հետազոտությունների ռացիոնալ համալիր» հաս-

կացությանը (տե՛ս կետ 1.2. և 1.4.): 

Նախագծին համապատասխան կազմվում է հետազոտությունների 

աշխատանքային (բանվորական) պլան, որում նշվում են աշխատանք-

ների կատարման ժամանակը, հաջորդականությունը, մեթոդիկան, հիմ-

նական ուղերթների ուղղությունը, հենակետ կտրվածքների տեղերը, 

ապարների ֆիլտրացիոն հատկությունները և այլն: 

Նախապատրաստական ժամանակաշրջանում իրականացնում են 

դաշտային խմբի ինժեներական-տեխնիկական անձնակազմով, սար-

քավորումներով, հանդերձանքով և այլ կոմպլեկտավորումով (համա-

լրում): 
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Դաշտային ժամանակաշրջանում կիրառվում են ջրաերկրաբանա-

կան հանույթի և քարտեզագրման համար նախագծով նախատեսված 

աշխատանքների տեսակներն ու մեթոդները, կատարում են ընթացիկ 

(ամենօրյա) աշխատանոցային մշակում, կազմում են դաշտային քար-

տեզներ, կտրվածքներ և այլն: 

Աշխատանոցային ժամանակաշրջանում մշակվում են դաշտային հե-

տազոտությունների և լաբորատոր աշխատանքների նյութերը, կազմ-

վում են բոլոր հիմնական և օժանդակ քարտեզները, կտրվածքները և 

վերջնական գիտաարտադրական հաշվետվությունը: 

 

2.3. Ջրաերկրաբանական հանույթի կազմում տարվող  

հետազոտությունների բնութագիրը 

 

Ջրաերկրաբանական հանույթի կազմի մեջ մտնող հետազոտություն-

ների տիպերը, ծավալները, հաջորդականությունը և կատարման մեթո-

դիկան պետք է հիմնավորել և իրականացնել` հաշվի առնելով ուսումնա-

սիրվող շրջանի երկրաբանաջրաերկրաբանական պայմանները և հա-

նույթի առջև դրված հիմնական ու լրացուցիչ հարցերի հաջող լուծումը: 

Տարբեր տիպերի հետազոտությունները ճիշտ և արդյունավետ կոմպլեկ-

տավորելու համար անհրաժեշտ է իմանալ առանձին տիպի հետազո-

տությունների հնարավորությունները և առանձնահատկությունները, 

տարբեր լանդշաֆտային գոտիներում դրանց կիրառումը` հաշվի առնե-

լով տնտեսական ցուցանիշները: 

Ջրաերկրաբանական հանույթի ընթացքում կատարվող առանձին 

տիպի հետազոտությունների մանրամասն նկարագիրը, դրանց առանձ-

նահատկությունները և կատարման մեթոդիկան բերվում են համապա-

տասխան մեթոդական ցուցումներում և աշխատություններում [23, 24, 

39]: Դրանցից որոշները (հորատում, փորձաֆիլտրացիոն աշխատանք-

ներ, ստորերկրյա ջրերի ռեժիմային դիտարկումներ, լաբորատոր, երկ-

րաֆիզիկական, ջրաերկրաբանական հետազոտություններ) բավակա-

նին մանրամասն լուսաբանվում են դասագրքի հետագա գլուխներում: 

Դրա համար էլ ստորև բերվում են միայն հետազոտությունների առան-

ձին տիպերի համառոտ բնութագրերը, ընդ որում` հիմնական շեշտը 
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դնելով վերերկրյա երթուղային հետազոտությունների և դիտարկումների 

ժամանակ իրականացվող ուսումնասիրությունների վրա: 

Աերոնկարահանույթ և աերոաչքաչափային դիտարկումներ: Աերո-

նկարահանույթ և աերոաչքաչափային դիտարկումները կիրառվում են 

տարածքի ֆիզիկաաշխարհագրական, երկրաբանակառուցվածքային 

իրավիճակի ուսումնասիրման, գրունտային ջրերի և երկրաբանական 

երևույթների քարտեզագրման, բանալի և ստուգիչ տեղամասերի գտնվե-

լու վայրի ճշգրտման, վերծանման ցուցանիշների պարզաբանման հա-

մար: Նշված մեթոդների կիրառումը հնարավորություն է տալիս նշանա-

կալից կրճատելու այլ տիպի դաշտային հետազոտությունների (առաջին 

հերթին՝ երթուղային) ծավալները, մեծացնելու հանութային աշխա-

տանքների արդյունավետությունը, ավելի ճիշտ արտածելու (ֆիքսելու) 

ուսումնասիրվող օբյեկտների ուրվագծերը և դրանց տարածական փո-

փոխությունները` բարձրացնելով ջրաերկրաբանական քարտեզների 

որակը: 

Տարբերակում են երկու տիպի աերոնկարահանույթ` հեռանկարային 

հանույթ և պլանային աերոնկարահանումներ [39]: 

Հեռանկարային աերոնկարահանույթը տիպական լանդշաֆտների 

առանձնահատկությունների, ստորերկրյա ջրերի բեռնաթափման տե-

ղամասերի, երկրաբանական երևույթների, տեկտոնական խզվածքների 

զոնաների ուսումնասիրման համար կատարում են հորիզոնի (հարթու-

թյան) նկատմամբ որոշակի անկյան տակ: 

Հեռանկարային լուսանկարները սովորաբար իրականացնում են աե-

րոաչքաչափային թռիչքների ժամանակ ձեռքի լուսանկարչական ապա-

րատի միջոցով անմիջական հետազոտողների կողմից: 

Պլանային աերոլուսանկարը օգտագործվում է հանույթի ողջ տա-

րածքի կամ դրան բնորոշ լանդշաֆտային և ջրաերկրաբանական պայ-

մաններով առավել տիպական ջրաերկրաբանական քարտեզագրման 

համար: 

Ջրաերկրաբանական և աերոլուսանկարահանումների մասշտա-

բային հարաբերակցությունը այսպիսին է [18, 39]. 
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Ջրաերկրաբանական հանույթի 

մասշտաբները 

Աերոնկարահանումների 

մասշտաբները 

1:1 000 000 1:50 000 – 1:60 000 

1:500 000 1:40 000 

1:200 000 1:25 000 – 1:30 000 

1:100 000 1:17 000 – 1:25 000 

1:50 000 1:10 000 – 1:17 000 

1:25 000 1:10 000 

1:10 000 և մեծ 1:5 000: 

Աերոաչքաչափային դիտարկումները կիրառվում են տեղադիտական 

հետազոտությունների ժամանակ կամ տարբեր մասշտաբային հանույթ-

ների (հատկապես միջին և փոքր) վերերկրյա (մակերևութային) դիտար-

կումները ճշտելու համար: Աերոաչքաչափային դիտարկումները հիմնա-

կանում կատարվում են ինքնաթիռներից և ուղղաթիռներից, իսկ ար-

դյունքները արտացոլվում են գծապատկերների կամ քարտեզ-սխեմա-

ների տեսքով: 

Աերոհանույթները կատարվում են 25-50 մ-ից մինչև 15 կմ բարձրու-

թյունից, որը հնարավորություն է տալիս ստանալու խոշոր և մանրա-

մասշտաբ աերոնկարներ (1:5 000-ից մինչև 1:5 000-1:60 000), աերոլու-

սանկարներ: 

Աերոաչքաչափային դիտարկումները և աերոնկարահանույթը կա-

րող են լրացվել տիեզերական (կոսմիկական) հետազոտությունների 

նյութերով: 

Տիեզերահանույթները կատարվում են տարբեր բարձրություններից` 

օգտագործելով հետևյալ թռչող սարքավորումները [39]. 

1. բալիստիկ հրթիռներ (80-150 կմ), 

2. կառավարվող տիեզերանավեր և օրբիտալ կայաններ (150-600 

կմ), 

3. երկրի արհեստական արբանյակներ (600-2000 կմ), 

4. երկրի երկրաստացիոնար (երկրահաստատուն) արբանյակներ (36 

հազ. կմ), 

5. ավտոմատ և կառավարվող միջմոլորակային կայաններ (60-150 

հազ. կմ), 



- 51 - 
 

6. լուսնային երկրաֆիզիկական աբսերվատորիա (դիտարան) (400 

հազ. կմ): 

Բացի դրանից՝ սկսում են ներդրվել ռադիոլոկացիոն և լազերային 

հանույթների ակտիվ մեթոդներ, որոնք հնարավորություն են տալիս մեծ 

ճշտությամբ ուսումնասիրելու կանաչ օբյեկտները: Ամենամեծ արդյունք 

է տալիս տարբերամասշտաբ, տարբերաժամկետ և տարբերա-

սպեկտրալ տիեզերական հանույթների համատեղ օգտագործումը: Ներ-

կա ժամանակներում առավել լայնորեն օգտագործվում են ֆոտոնյութե-

րը, որոնք ստացվում են կառավարվող տիեզերանավերից և օրբիտալ 

կայաններից: 

Ըստ ինֆորմացիայի արձանագրման և հաղորդման սկզբունքի՝ ինչ-

պես օդային, այնպես էլ տիեզերական մեթոդների շարքում տարբերում 

են լուսանկարահանող և ոչ լուսանկարահանող համակարգեր: Լուսա-

նկարահանող համակարգերին վերագրում են լուսանկարչական, հե-

ռուստատեսային և սկաներային, իսկ ոչ լուսանկարահանողներին` 

գամմա-լուսապատկեր (սպեկտոր), մագնիսական, գրավիտացիոն և այլ 

ֆիզիկական դաշտեր արձանագրող համակարգերը (Ն. Յա. Բոնդար, 

1987): Համապատասխանաբար տարբերում են լուսանկարային, հե-

ռուստատեսային, սկաներային, ինֆրակարմիր, ռադիոլոկացիոն (ռա-

դիոտեղորոշման), սպեկտրազոնալային և բազմազոնալային հանույթ-

ներ: 

Թվարկած հեռավորական (դիստանցիոն) մեթոդները հնարավորու-

թյուն են տալիս կատարելու ռեգիոնալ ջրաերկրաբանական շրջանա-

ցում, հայտնաբերելու (պարզելու) ստորերկրյա ջրերի ձևավորման ջրա-

դինամիկական առանձնահատկությունները, ստորերկրյա ջրերի շարժ-

ման և բեռնաթափման ուղիները, ճեղքավորված զոնաները, կառուցված-

քը, ապարների լիթոլոգիան, գնահատելու ժամանակակից երկրաբանա-

կան գործընթացների և երևույթների դրսևորման մասշտաբները շրջակա 

միջավայրերի աղտոտման, այդ թվում՝ որոնք հանդես են գալիս ջրա-

տար հորիզոնների չորացման, շինարարության և այլնի ժամանակ: 

Ինֆրակարմիր ճառագայթման (ջերմային) հանույթների օգնությամբ 

բացահայտում են թերմալ աղբյուրների և ջրավազանների տարածումը 

և առանձնահատկությունները, ուսումնասիրում են ժամանակակից 
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հրաբխային գործընթացները և ջերմաստիճանային պայմանները հա-

վերժական սառածության տարածման շրջաններում: 

Բացի դրանից՝ տիեզերական նկարահանումները հանդիսանում են 

տիեզերքի երկրաբանական միջավայրի մոնիթորինգի ստեղծման մի-

ջոցներից մեկը, որը հնարավորություն կտա կատարելու երկրաբանա-

կան միջավայրերի մշտադիտարկումներ, գնահատելու այն և անելու 

փոփոխությունների կանխատեսումներ: 

Վերերկրյա աչքաչափային դիտարկումներ: Վերերկրյա (այսինքն` 

մակերևույթի վրա տարվող) տարբեր տեսակի աչքաչափային դիտար-

կումները կատարվում են երթուղիների ժամանակ, երբ անմիջականորեն 

հայտնաբերվում և ուսումնասիրվում են ջրաերկրաբանական օբյեկտնե-

րը և դրանց հնարավոր դրսևորումները: 

Երթուղիների դասավորությունը (սխեման) և հաճախականությունը 

կախված են հանույթի մասշտաբից, նպատակից, երկրաբանաջրաերկ-

րաբանական պայմանների բարդությունից, ռելիեֆի բնույթից, մատչե-

լիությունից: Երթուղիները պետք է բավականին հավասարաչափ ընդ-

գրկեն հանույթի ողջ տարածքը և ապահովեն մեծ արտադրողականու-

թյուն աշխատանքի, ժամանակի և միջոցների նվազագույն ծախսով: 

Երթուղիների ժամանակ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել խորը 

հովիտներին, կիրճերին, որտեղ լինում են ավելի շատ մերկացումներ, 

դարավանդներ, հարկաձև դասավորված ելքեր, ջրաքիմիական անոմա-

լիաներ: Մանրամասշտաբ հանույթի դեպքում երթուղիները պետք է դա-

սավորել երկրաբանական կառուցվածքներին և ռելիեֆի ձևերին խա-

չաձև կամ դրանց մոտ: Միջին մասշտաբի դեպքում խաչաձևի հետ 

միասին կատարվում են երթուղիներ տարածման ուղղությամբ` ելքերի, 

կոնտակտների, բեռնաթափման զոնաների, ջրառատ տեղամասերի հե-

տամտման (հետապնդման) նպատակով: Խոշոր մասշտաբի հանույթի 

ժամանակ հետամտումը զուգակցվում է շերտերի կոնտակտների եզրա-

վորումով (սահմանագծումով): 

Երթուղիների ընթացքում դիտարկվող կետերի քանակը կախված է 

երկրաբանաջրաերկրաբանական պայմանների բարդությունից, ջրա-

տար հորիզոնների բնույթից և դրանց ջրաերկրաբանական բնութագրե-

րի հաստատունությունից: 
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Սովորաբար հանույթը սկսում են հենակետային կտրվածքի ուսում-

նասիրությունից և երկրաբանաջրաերկրաբանական սխեմայի կազմու-

մից: Դրա համար նախապես կատարվում են տեղադիտական (նա-

խազննական` ռեկոգնոսցիրովկա) երթուղիներ առավել մերկացված հո-

վիտներով և դրանց խաչաձև:  

Առանձնացնում են երթուղային դիտարկումների հետևյալ հիմնական 

տեսակները` երկրաձևաբանական (գեոմորֆոլոգիական), երկրաբանա-

կան, ջրաերկրաբանական, ջրաբանական (հիդրոլոգիական), երկրա-

բուսաբանական (գեոբոտանիկական), երկրասաոցաբանական և ինժե-

ներաերկրաբանական: Որպես կանոն, երթուղային դիտարկումները ու-

ղեկցվում են ստորերկրյա ջրերի որակական և քանակական նմուշար-

կումով, անհրաժեշտության դեպքում նմուշարկվում են նաև ապարները: 

Երթուղային դիտարկումներին ներկայացվում են որոշակի պահանջներ, 

որոնք հակիրճ կբնութագրվեն ստորև և մանրամասն շարադրված են մե-

թոդական գրականությունում [18, 23, 24, 39]: 

Երկրաձևաբանական դիտարկումներ: Ջրաերկրաբանական հանույ-

թի ժամանակ երկրաձևաբանական դիտարկումների խնդիրներն են`  

1) ռելիեֆի տարբեր ձևերի տարածման առանձնահատկությունների 

ուսումնասիրումը և դրանց կապի արտահայտումը ստորերկրյա ջրերի 

հետ, 

2) երկրաբանական կառուցվածքների, տարբեր կազմի ապարների 

հաստվածքների և հատկապես չորրորդական նստվածքների քարտե-

զագրման համար լրացուցիչ նյութերի ստացումը, 

3) ռելիեֆի ձևավորման հետ կապված ֆիզիկաերկրաբանական 

երևույթների բնույթի, ուղղության և ինտենսիվության պարզաբանումը, 

4) ինժեներական կառույցների (լեռնամետալուրգիական ձեռնարկու-

թյունների, ճանապարհների և այլն) վրա երկրաձևաբանական պայ-

մանների ազդեցության գնահատումը: 

Երկրաձևաբանական հետազոտությունների համար հիմնական մե-

թոդ են հանդիսանում ռելիեֆի ձևերի անմիջական դիտարկումները և ռե-

լիեֆի ձևերի նկարագրությունը: Երկրաձևաբանական ուսումնասիրու-

թյունների գլխավոր ուղերթները կատարվում են շերտերին, կառուց-

վածքներին (ստրուկտուրաներին) խաչաձև և ռելիեֆի հիմնական ձևե-
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րին զուգահեռ ուղղությամբ: Ռելիեֆի առանձնահատկությունների նկա-

րագրությունը տրվում է ոչ միայն հատուկ երկրաձևաբանական կետե-

րում, այլև մերկացումներում, ջրակետերում և այլն: 

Ռելիեֆի նկարագրության ժամանակ անհրաժեշտ է լուսաբանել. 

1) Մորֆոլոգիան (ձևաբանությունը)` ռելիեֆի արտաքին տեսքը: 

Առանձնացվում և նկարագրվում են ռելիեֆի խոշոր էլեմենտները (տար-

րերը)` ջրբաժանները, գետահովիտները, բարձունքները, դարավանդնե-

րը, աստիճանները և այլն: 

2) Մորֆոմետրիան (ձևաչափությունը)` ռելիեֆի յուրաքանչյուր ձևի 

երկարությունը, լայնությունը, խորությունը կամ բարձրությունը, դրա 

մակերևույթի թեքությունը, նկարագրվող կետերի բացարձակ բարձրու-

թյունները: 

3) Ռելիեֆի էլեմենտների ծագումը և ստորերկրյա ջրերի ձևավորման 

գործում դրանց մասնակցության աստիճանը: 

Ջրաերկրաբանական հանույթի ժամանակ հատուկ ուշադրություն է 

դարձվում գետահովիտների, դրանց դարավանդների (տեռասների) և 

ռելիեֆի այն ձևերի ուսումնասիրության վրա, որոնց առաջացումը կապ-

ված է ստորերկրյա ջրերի գործունեության հետ (սողանքներ, կարստեր, 

սուֆոզիա, ճահճացում): 

Երկրաձևաբանական դիտարկումների հիման վրա առանձնացվում 

են շրջանի ռելիեֆի հիմնական տիպերը` լեռնատեկտոնական, հրաբ-

խային, կառուցվածքաշերտային, էռոզիոն, ակումուլյատիվ (կուտա-

կային), ինչպես նաև կազմվում է երկրաձևաբանական քարտեզ: 

Երկրաբանական դիտարկումներ: Ջրաերկրաբանական հանույթի 

ժամանակ երկրաբանական դիտարկումների խնդիրներն են՝ 

1) ապարների ջրակալվածության պայմանների որոշման նպատա-

կով դրանց լիթոլոգիական առանձնահատկությունների, ֆիզիկական 

հատկությունների և տեղադրման պայմանների ուսումնասիրումը, 

2) ուսումնասիրվող շրջանի՝ նախկինում կազմված երկրաբանական 

քարտեզի (հիմքի) համադրումը դաշտային պայմաններում դիտվող շեր-

տագրական կտրվածքի հետ, 
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3) առանձնացվող ջրատար հորիզոնների և համալիրների որոշակի 

լիթոլոգոստրատիգրաֆիական (շերտագրական) հաստվածքների հետ 

կապի պարզաբանումը, 

4) ֆիզիկաերկրաբանական երևույթների ուսումնասիրումը: 

Երկրաբանական դիտարկումների օբյեկտներ են հանդիսանում 

մայր ապարների ելքերը, բնական և արհեստական մերկացումները, 

փորվածքներով ու մաքրումով բացված կտրվածքները և այլն: Երկրա-

բանական դիտարկումների կետերը սովորաբար համընկնում են 

ջրաերկրաբանական և երկրաձևաբանական դիտակետերի հետ: 

Երկրաբանական երթուղիների խտությունը և դասավորությունը 

որոշվում են` կախված երկրաբանական կառուցվածքի բարդությունից, 

ջրաերկրաբանական հանույթի մասշտաբից և նպատակից: Երկրաբա-

նական դիտարկումների ժամանակ անհրաժեշտ է պարզաբանել 

ապարների (հաստվածքների) այն առանձնահատկությունները, որոնք 

որոշում են դրանց ջրակալվածությունը և ֆիլտրացիոն հատկություննե-

րը (ճեղքվածքայնություն, ծակոտկենություն, հողմնահարվածություն, 

ջարդոտվածություն, խտություն, հատիկաչափական կազմ և այլն): 

Ջրաերկրաբանական հանույթի ժամանակ պետք է նաև պարզաբա-

նել, քարտեզագրել և նկարագրել շրջանում տարածված ֆիզիկաերկրա-

բանական երևույթները, նշել դրանց ծագումը, հասակը և առաջացման 

պատճառները: Օրինակ` լանջի քայքայումը առաջ բերող երևույթների 

(սողանքներ, հեղեղափլվածքներ, փլվածքներ) նկարագրման ժամանակ 

պետք է ուշադրություն դարձնել չափերի, լանջում դրա տեղադիրքի, 

լանջի քայքայման ժամանակ առաջացած ռելիեֆի ձևերի, լիթոլո-

գիական կազմի, ապարների վիճակի և ջրատարության, լանջի թեքու-

թյան, դրա կողմնորոշվածության, դրանով պայմանավորված շրջանի 

երկրաբանական և ջրաերկրաբանական պայմանների փոփոխություն-

ները, երևույթի առաջացման պատճառները, դրա հասակը, ռեժիմը: 

Ջրաերկրաբանական դիտարկումներ: Ջրաերկրաբանական դիտար-

կումները տարվում են ուսումնասիրելու` 

1) ապարների ջրատարության աստիճանը և բնույթը, 

2) ստորերկրյա ջրերի տեղադրման խորությունը, 
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3) ստորերկրյա ջրերի սնման, շարժման և բեռնաթափման պայման-

ները, 

4) ստորերկրյա ջրերի ֆիզիկական հատկությունները, քիմիական և 

կազմը և այլն: 

Ջրաերկրաբանական դիտարկումների համար օբյեկտ են հանդիսա-

նում. 

ա) բնական ջրաերևակումները (աղբյուրներ, թացույթներ, ցամա-

քուրդային տեղամասեր, գետեր, մակերևութային ջրհոսքեր և 

ջրավազաններ), 

բ) ստորերկրյա ջրերի կապտաժները (ջրհավաք կառույցներ` հորա-

տանցքեր, ջրհորներ, գետնուղիներ և այլ գործող ու չգործող լեռ-

նային փորվածքներ և կառուցվածքներ), 

գ) ջրատար, անջուր և ջրամերժ ապարները, դրանց ջրաֆիզիկական 

և ֆիլտրացիոն հատկությունները, ինչպես նաև ջրաերկրաբանա-

կան պայմանների անուղղակի ցուցանիշները (ռելիեֆ, հողաբու-

սական ծածկ, ջրավազաններ և այլն): 

Բոլոր դիտարկվող օբյեկտների համար սահմանվում է համարակալ-

ման միասնական կամ առանձին կարգ: Երթուղու ընթացքում տարվող 

դիտումները պետք է լինեն անընդմեջ, ամենուրեք, ըստ որում` անհրա-

ժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել երկրաբանա-ջրաերկրաբանա-

կան մերկացված անընդմեջ կտրվածքի և դրա նշանակալից փոփոխու-

թյան հատվածների, ինչպես նաև ստորերկրյա ջրերի ելքերի և ռելիեֆի 

բնույթի փոփոխման տեղամասերի վրա: Որպեսզի դիտումները լինեն 

լիարժեք, աչքաթող չարվեն ջրատար կամ ջրամերժ շերտերը, հորիզոն-

ները, առավել ևս մերկացումները, ջրհորները, ստորերկրյա ջրերի ելքե-

րը, ուսումնասիրվող կտրվածքները պետք է մասնակիորեն իրար ծած-

կեն: Յուրաքանչյուր դիտակետ համապատասխան հերթական համա-

րով անց է կացվում դաշտային քարտեզի վրա` որպես փաստական 

նյութ: Երթուղիների ժամանակ տրվում են ջրաերևակումների, ջրակե-

տերի որակական, քանակական բնութագրերը և նմուշարկվում են լաբո-

րատոր ուսումնասիրությունների համար: Հատուկ ուշադրություն է 

դարձվում ֆիզիկաաշխարհագրական երևույթների (սողանքներ, սահ-
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քեր, կարստեր, սուֆոզիոն երևույթներ) վրա` նշելով դրանց առաջաց-

ման պայմանները և կանխարգելման միջոցառումները: 

Ստորերկրյա ջրերի վրա մեծ ազդեցություն ունի աերացիայի (օդա-

հագեցման) զոնան, դրա համար էլ ջրաերկրաբանական հանույթի ժա-

մանակ հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ զոնայի երկրաբանալի-

թոլոգիական կտրվածքի, ապարների կազմի, ջրաերկրաբանական 

առանձնահատկությունների, լուծելի աղերի առկայության, ինչպես նաև 

վերնաջրերի առկայության և տարածման (դրանց տեղադրման խորու-

թյունը, որակը) ու ձևավորման պայմանների վրա: 

Ջրաերկրաբանական հանույթի ժամանակ ամենակարևորը ջրակե-

տերի (աղբյուրներ, հորատանցքեր, քյարիզներ, բովանցքեր և այլն) հե-

տազոտումը, նմուշարկումը և քարտեզագրումն են: Վերջիններիս ուսում-

նասիրության ժամանակ նշվում են ստորերկրյա ջրերի տիպը, ելքի 

բնույթը, քանակը, ջրի վճիտությունը, գույնը, հոտը, համը, ջերմաստի-

ճանը, հանքայնացումը, գազանջատումը և այլն: Առանձնացվում են 

ջրաերևակումների հետևյալ տիպերը` քաղցրահամ, աղահամ, աղի, սա-

ռը, թերմալ, գազով, անգազ, մշտական, ժամանակավոր գործող, վերըն-

թաց, վարընթաց: Արդյունքները գրանցվում են օրագրում և հաշվառման 

քարտում` ըստ ընդունված կարգի [28, 30]: Մանրամասն նշվում են ելքի 

պայմանները, բնույթը, կապը մակերևութային ջրերի, էռոզիոն ձևերի, 

ճեղքերի, տեկտոնական խախտումների, շերտագրական կոնտակտնե-

րի և օդերևութաբանական գործոնների հետ: 

Ստորերկրյա ջրերի յուրաքանչյուր բնական երևակման համար 

տրվում է ջրատար, ինչպես նաև դրանից վերև և ներքև տեղադրված 

ապարների մանրամասն լիթոլոգիական և պետրոգրաֆիական նկարա-

գիրը: Միաժամանակ նշվում են այդ ապարների գույնը, հաստությունը, 

փոխհարաբերությունը և անցումները, կոնտակտի բնույթը, տեղադրման 

պայմանները, ծակոտկենության բնույթը և այլն: Եթե կտրվածքում կան 

մի քանի ջրաերևակումներ (աղբյուրներ) տարբեր բարձրությունների 

վրա, ապա պետք է պարզել դրանց պատճառը, հիդրավլիկ կապը: 

Ջրաերևակումների  նկարագրությունը դաշտային օրագրում տրվում 

է ընդունված սխեմայով, մոտավորապես հետևյալ հաջորդականու-

թյամբ` աղբյուրի համարը, տեղը, բարձրությունը էռոզիոն խրվածքի, 
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հունի, տեղանքի երկրաձևաբանական էլեմենտի և ռելիեֆի նկատմամբ, 

աղբյուրի բնույթը և տիպը, դրա կապը այս կամ այն ջրատար հորիզոնի 

հետ, այդ հորիզոնի երկրաբանալիթոլոգիական բնութագիրը, ջրի ելքի 

բնույթը, աղբյուրի ծախսը, ջրի ֆիզիկական հատկությունները և քի-

միական կազմը (եթե քիմիական անալիզը կատարվում է տեղում), գա-

զանջատումը, ռադիոակտիվությունը և քիմիական նստվածքների առ-

կայությունը, կապտաժի բնութագիրը, աղբյուրի ջրի ռեժիմը և օգտագոր-

ծումը: Մոտավորապես նույն սխեմայով տրվում են այլ ջրակետերի (հո-

րատանցք, ջրհոր, քյարիզ և այլն) հետազոտությունը և նկարագրությունը: 

Գործող ջրհանների հետազոտության ժամանակ անհրաժեշտ է լրա-

ցուցիչ պարզել ջրամատակարարման աղբյուրները, ջրհան կառույցնե-

րի բնույթը, դրանց դասավորությունը, աշխատանքի ռեժիմը, ջրի քանա-

կը, մակարդակի և ծախսի փոփոխությունը ըստ ժամանակի, օգտա-

գործվող ջրի որակը և այլն: 

Ջրաբանական դիտարկումներ: Ջրաերկրաբանական հանույթի ժա-

մանակ ջրաբանական դիտարկումների խնդիրներն են հանդիսանում՝ 

1) ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի փոխադարձ կապի ուսում-

նասիրումը, 

2) մակերևույթային ջրերի ծախսի փոփոխության և դրանց ֆիզիկա-

կան հատկությունների ու քիմիական կազմի պարզաբանումը: 

Ջրաբանական դիտարկումների արդյունքներն օգտագործում են 

ստորերկրյա ջրերի բնական ռեսուրսների մոտավոր գնահատման, 

դրանց սնման և բեռնաթափման պայմանների բնութագրման համար: 

Ջրաբանական դիտարկումները տարվում են գետերի, գետակների, լճե-

րի, ջրավազանների, ճահիճների, ճահճակալված տեղամասերի, ոռոգ-

ման և չորացման ջրանցքների վրա: Դրանց ուսումնասիրության ժամա-

նակ պետք է որոշվեն ջրհոսքի և ջրավազանի չափերը, խորությունը, 

դրանց ափերը և հատակը կազմող ապարների լիթոլոգիական կազմը և 

ջրատարությունը, մակերևույթային ջրերի ռեժիմը, դրանց ծախսը ջըր-

հոսքի տարբեր հաստվածքներում, ջրերի ֆիզիկական հատկություննե-

րը և քիմիական կազմը, գետերում ստորերկրյա ջրերի ներհոսքի տեղա-

մասերը: Ջրաբանական հետազոտությունները պետք է կատարել հոս-
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քերի նվազագույն ծախսի (մեժենի) ժամանակ, երբ դրանց սնումը 

գլխավորապես կատարվում է ի հաշիվ ստորերկրյա ջրերի: 

Մակերևութային ջրհոսքերի և ջրատար հորիզոնների միջև ջրափո-

խանակման գործընթացների ուսումնասիրման ժամանակ անհրաժեշտ 

է վեր հանել ակտիվ ջրափոխանակման տեղամասերը: Այս դեպքում 

առավել լավ արդյունք են տալիս ջրաչափական (հիդրոմետրիական) 

հանույթները: 

Գետային ցանցի խտության վրա տարվող դիտարկումները, որոնք 

իրենցից ներկայացնում են որևէ ավազանի բոլոր գետերի երկարության 

(կմ-երով) գումարի հարաբերությունը տվյալ ավազանի մակերեսին (կմ-

երով), հնարավորություն են տալիս  ջրաերկրաբանական որոշակի եզ-

րակացություններ անելու: Այսպիսով, ջրաչափական և ձևաչափական 

տվյալների համադրումը հնարավորություն է տալիս դատողություն 

անելու շրջանի ընդհանուր ջրառատության, ստորերկրյա ջրերի սնման 

և բեռնաթափման, դրանց տեղադրման խորության, ջրերի հանքայնաց-

ման աստիճանի մասին: Շրջանի գետերի ջրաբանության ընդհանրաց-

ված տեղեկություններ կան ջրաբանական տարեգրքերում և տեղեկագ-

րերում:  

Երկրաբուսաբանական դիտարկումներ: Ջրաերկրաբանական հա-

նույթի ժամանակ դրանք հանդիսանում են ջրաերկրաբանական քար-

տեզագրման օժանդակ մեթոդ: Երկրաբուսաբանական դիտարկումները 

թույլ են տալիս ստանալ կարևոր տեղեկատվություն գրունտային ջրերի 

տեղադրման խորության, ջրապարունակ ապարների նյութական կազմի 

և ֆիլտրացիոն հատկությունների, ջրերի սնման և բեռնաթափման 

տեղերի, դրանց շարժման ուղղության մասին: Բացի դրանից՝ դրանք 

հեշտացնում են աերոֆոտոնյութերի վերծանումը: Այդ դիտարկումները 

առավել մեծ արդյունք են տալիս չորային և ճահճակալված, ինչպես 

նաև հավերժական սառցույթի շրջաններում [18, 23, 39]: Որպես 

ջրաերկրաբանական պայմանների երկրաբուսաբանական ցուցանիշ-

ներ օգտագործվում են ինչպես առանձին բուսատեսակներ, այնպես էլ 

բուսատեսակների խմբակեցություններ, որոնք կոչվում են հիդրոինդի-

կատորներ (ջրացուցիչներ): Սրանք բաժանվում են երկու խմբի` ուղղա-

կի և անուղղակի:  
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Ուղղակի հիդրոինդիկատորների թվին են պատկանում բուսատե-

սակների այն խմբակցությունները, որոնց արմատները հասնում են 

գրունտային ջրերի կամ մազական ջրերի եզրաշերտին: 

Անուղղակի հիդրոինդիկատորների թվին են պատկանում բուսատե-

սակների այն խմբակցությունները, որոնք գոյատևում են ի հաշիվ մթնո-

լորտային տեղումների, սակայն ցույց են տալիս տեղանքի երկրաձևա-

բանական իրադրությունն ու համապատասխան ապարների (հողերի) 

կազմը և անուղղակի ցուցումներ են տալիս ջրաերկրաբանական պայ-

մանների մասին: 

Չորային շրջաններում երկրաբուսաբանական դիտարկումները հնա-

րավորություն են տալիս պարզելու գրունտային ջրերի տեղադրման 

տարբեր խորության տեղամասերը, կանխատեսումներ անելու այդ տե-

ղամասերի ջրերի որակի մասին, նշելու ապարների որոշ լիթոլոգիական 

տարատեսակների սահմանները, որոշելու ոսպնյակաձև առաջացումնե-

րի քաղցրահամ ջրերի սնման մակերեսները: 

Ճահճային և ճահճակալված շրջաններում բուսատեսակների 

բնույթով կարելի է պարզել ճահճի սնման տիպը (մթնոլորտային, գրուն-

տային), աղբյուրների ելքերը և այլ ջրաերկրաբանական ցուցանիշներ: 

Երկրաբուսաբանական մեթոդները ներկայումս մեծ կիրառում ունեն 

նաև հողագրունտների աղակալման և աղազերծման գործընթացների, 

սողանքային ու սելավային երևույթների գնահատման, խոնավության 

փոփոխության և տրանսպիրացիայի մեծության որոշման գործում: 

Երկրասաոցաբանական դիտարկումներ: Կատարվում են ուսումնա-

սիրելու. 

 1) սառած ապարների տարածման օրինաչափությունները և 

առանձնահատկությունները,  

 2) քարտեզագրվող տարածքի ջրաերկրաբանական պայմանների 

վրա սառածության թողած ազդեցությունը, 

 3) ապարների սառեցման և հալման հետ կապված ֆիզիկաերկրա-

բանական երևույթները: 

Այս դիտարկումների ժամանակ մանրամասն ուսումնասիրում են.  

1) սեզոնային սառչող և հալվող շերտի համար` հաստությունը, կազ-

մը, սառցածնության (կրիոգենային) կառուցվածքը և նստվածքների խո-
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նավությունը, ջերմաստիճանային ռեժիմը, ձյան և բուսական ծածկի 

ազդեցությունը դրա վրա, ինչպես նաև այլ գործոններ, 

2) հավերժական սառածության շերտի համար` տարածումը, տեղա-

դրումը, կազմը, սառցածնության կառուցվածքը, ջերմային ռեժիմը, հաս-

տությունը, 

3) սառցածին և այլ երկրաբանական գործընթացների համար` 

դրանց տարածումը, երևակման բնույթը, զարգացման դինամիկան և 

ձևավորման գործոնները, 

4) հավերժական սառածության և ստորերկրյա ջրերի կապն ու փո-

խազդեցությունը: 

Դիտարկումների ժամանակ վերցվում են ջրի և սառույցի նմուշներ 

քիմիական անալիզի համար, ինչպես նաև ապարների նմուշներ, որոնք 

պետք է պահել սառած վիճակում մինչև դրանց հետազոտումը: 

Երթուղային դիտարկումները պետք է կատարել ոչ պակաս երկու 

անգամից (մինչև գարնանային ձնհալքը և ամառվա վերջին):  

Երթուղիների ժամանակ նկարագրվում են նաև հետսառցութային 

առաջացումները (թերմոկարստ, սոլիֆլյուկացիա, թերմոափաքերում և 

այլն), որոնք հնարավորություն են տալիս բացահայտելու սառցութային 

ապարների վիճակը և ժամանակակից զարգացման ուղղությունը: 

Ինժեներաերկրաբանական դիտարկումներ: Դրանք տարվում են 

ջրաերկրաբանական հանույթին զուգընթաց` սկսած նախորդ նյութերի 

ուսումնասիրման ժամանակաշրջանից: Ինժեներաերկրաբանական դի-

տարկումների խնդիրները հանդիսանում են ապարների ամրության, 

ջրաֆիզիկական և ֆիլտրացիոն հատկությունների համեմատական ու-

սումնասիրումը, որոնցում ընթանում են ինժեներաերկրաբանական 

երևույթները և ֆիզիկաերկրաբանական գործընթացները: 

Դիտարկման օբյեկտներ են հանդիսանում ապարները, ֆիզիկաերկ-

րաբանական գործընթացները, ինժեներաերկրաբանական երևույթները, 

երկրակառուցվածքային, երկրաձևաբանական, ջրաերկրաբանական, 

կլիմայական և այլ պայմաններն ու գործոնները: 

Հողատարածքների մելիորատիվ յուրացման և խիտ բնակեցված ու 

տարբեր տիպի շինարարական կառույցների արագ զարգացման 

շրջաններում պետական և հատուկ հանույթներին առաջադրվում են 
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բարձր պահանջներ: Նման դեպքերում սովորաբար կատարվում է 

ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական համալիր հանույթ: 

Հորատում և շուրֆանցում: Փակ շրջաններում ջրաերկրաբանական 

հանույթի ժամանակ քարտեզագրման և կտրվածքի ուսումնասիրության 

հիմնական եղանակներից է հորատումը, որը, կախված նպատակային 

առաջադրանքից, լինում է որոնողական և քարտեզագրական: 

Որոնողական հորատումը կատարվում է բոլոր երկրաբանական 

առաջացումների և կառուցվածքների (ստրուկտուրաների)՝ մինչև ու-

սումնասիրման ենթակա խորությունները՝ ջրատարության, դրանցում 

առկա ստորերկրյա ջրերի որակի և ջրաքիմիական զոնալականության 

պարզաբանման նպատակով: Այս տիպի հորատումը կատարվում է 

ստրուկտուրաներին և լանդշաֆտի ձևերին խաչաձև գծերով: 

Քարտեզագրական հորատանցքերի խնդիրներն են` 

1) ուսումնասիրել հորատանցքերի տարածքի երկրաբանական կա-

ռուցվածքը մինչև 100-200 մ և ավելի խորությունների վրա,  

2) ջրատար հորիզոնների բացումը և ջրաերկրաբանական փորձար-

կումը, 

3) երկրի մակերևույթից առաջին ջրատար հորիզոնների տարածման 

սահմանների հետամտումը, 

4) ստորերկրյա ջրերի (առավելապես գրունտային) տարածման տե-

ղամասերի, որոնք բնութագրվում են տարբեր առանձնահատկություննե-

րով (հանքայնացումով, քիմիական կազմով, տեղադրման խորությունով, 

ռեսուրսներով և այլն), եզրագծումը [39]: 

Քարտեզագրական հորատանցքերը նույնպես դասավորվում են 

տեկտոնական ստրուկտուրաներին, հին և ժամանակակից հովիտներին 

խաչաձև: Հորատանցքերի քանակը կախված է ջրաերկրաբանական 

պայմանների բարդությունից և հանույթի մասշտաբից: Հորատանցքերի 

տեղադիրքը որոշվում է՝ երկրաֆիզիկական արդյունքներից ելնելով: 

Առավել շատ թվով հորատանցքեր տեղադրվում են փակ պլատֆոր-

մային շրջաններում, հատկապես այնտեղ, որտեղ տարածված գրուն-

տային ջրերն ունեն խայտաբղետ հանքայնացում և տեղադրման տար-

բեր  խորություն: Բաց լեռնային շրջաններում սովորաբար տեղադրվում 

են ոչ մեծ թվով հորատանցքեր: 
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Քարտեզագրական հորատանցքերի խորությունը որոշվում է` ուսում-

նասիրվող ջրատար հորիզոնների տեղադրման խորությունից, ինչպես 

նաև հանույթի խնդիրներից և տարածքի ջրաերկրաբանական ուսում-

նասիրվածության աստիճանից ելնելով: Ոչ խոր հորատանցքերը (մինչև 

30-50 մ) անցնում են (հորատվում) երկրի մակերևույթից առաջին ջրա-

տար հորիզոնների և աերացիոն զոնայի ուսումնասիրման նպատակով: 

Միջին խորության (մինչև 100-150 մ) հորատանցքերը անցնում  են միջ-

շերտային ջրատար հորիզոնների, ճեղքաերակային և կարստային ջրե-

րի, արտաբերման կոների ջրերի և այլնի ուսումնասիրման համար: Խո-

րը հորատանցքերը (մինչև 500 մ և ավելի) տեղադրում են` նպատակ ու-

նենալով բացել և ուսումնասիրել խորը տեղադրված ջրատար հորիզոն-

ները, պարզել ստորերկրյա ջրերի զոնալականությունը: Ինքնաշատր-

վանող ջրերի բացման ժամանակ հորատումը ժամանակավորապես 

պետք է դադարեցնել ու մանոմետրի կամ շրջապահ խողովակի երկա-

րացման օգնությամբ չափել ճնշման բարձրությունը (ստատիկ մակար-

դակը) և ջրի ծախսը: Որոշում են ջրի ջերմաստիճանը և վերցնում նմուշ 

քիմիական անալիզի համար:  

Քարտեզագրական հորատանցքերի կարգին են վերագրում նաև ոչ 

խորը զոնդավորման հորատանցքերը, որոնք կիրառվում են աերացիայի 

զոնայի և գրունտային ջրերի ուսումնասիրման նպատակով: 

Որոնողական և քարտեզագրական հորատման արդյունավետությու-

նը կախված է ոչ միայն հորատանցքերի խորությունից, այլև դրանց հո-

րատման եղանակից, կառուցվածքից (կոնստրուկցիայից), փաստա-

գրման և նմուշարկման որակից: Հորատանցքը կահավորելուց հետո 

ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների համար կատարվում են 

բացված ջրատար հորիզոնների փորձարկումները (տե՛ս գլ. 4): 

Ֆիլտրացիոն փորձերի և գրունտների ուսումնասիրման նպատակով 

անցնում (փորում) են շուրֆեր (հետախուզահորեր) [18, 23, 39]: 

Փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքներ: Ջրատար հորիզոնների ջրա-

տարության և ֆիլտրացիոն հատկությունների որոշման համար ջրաերկ-

րաբանական հանույթի ընթացքում կատարվում են դաշտային և լաբո-

րատոր տարբեր փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքներ` արտամղումներ 

ջրհորներից, շուրֆերից և հորատանցքերից, ջրլցումներ և ներմղումներ 
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հորատանցքերում, էքսպրես-մեթոդներ և այլն: Աերացիայի զոնայի ան-

ջուր ապարների ֆիլտրացիոն հատկությունների որոշման համար կի-

րառում են ինֆիլտրացիոն (ծծանցման) փորձեր, ինչպես նաև ջրլցում-

ներ շուրֆերի և հորատանցքերի մեջ: Նույն որոշումները կարելի է անել 

նաև լաբորատոր պայմաններում: 

Հանույթի ընթացքում փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքների իրակա-

նացման արդյունքում պետք է ստանալ համեմատական ֆիլտրացիոն 

բնութագրերը բոլոր ջրատար հաստվածքների և դրանց ֆացիալ-լիթոլո-

գիական տարատեսակների համար` անկախ դրանց տեղադրման պայ-

մաններից ու ռելիեֆից (սնման մարզերից և աերացիոն զոնայից մինչև 

դրանց առավելագույն ընկղմումը): 

Տարբեր տիպի փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքների կատարման 

մեթոդիկան բերվում է դասագրքի 4-րդ գլխում և մանրամասն շարա-

դրված է հատուկ մեթոդական ձեռնարկներում: 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմային դիտարկումներ: Ջրաերկրաբանա-

կան հանույթի ժամանակ ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի (ջրաքանակի, մա-

կարդակի, ջերմաստիճանի, քիմիական կազմի և այլն) փոփոխություն-

ների օրինաչափության պարզաբանման նպատակով կատարվում են 

պարբերական դիտարկումներ, որոնց տվյալների հիման վրա հնարա-

վոր է լինում պարզաբանել բնական և արհեստական գործոնների ազդե-

ցությունը ստորերկրյա ջրերի վարքագծի վրա ժամանակի ու տարածու-

թյան մեջ: 

Դիտարկումների տևողությունը կախված է հանութային աշխա-

տանքների տևողությունից (սովորաբար 1-2 տարի), որոնց ընթացքում 

ստացվում են միայն մոտավոր տվյալներ ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի, 

հաշվեկշռի և ձևավորման պայմանների մասին: Լիարժեք տեղեկատվու-

թյուն կարելի է ստանալ միայն մշտական (ստացիոնար) ռեժիմային 

ցանցի ստեղծման և կարգավորված մշտադիտարկումներ տանելու ար-

դյունքում: 

Ռեժիմային դիտարկումների արդյունքները ձևավորվում են աղյու-

սակների, գրաֆիկների, իզոգծերով քարտեզների և այլ ձևերով: Ստա-

ցիոնար ջրաերկրաբանական դիտարկումների մասին առավել մանրա-

մասն տեղեկատվություն կտրվի 5-րդ գլխում: 



- 65 - 
 

Ջրաերկրաքիմիական հետազոտություններ: Ջրաերկրաբանական 

ցանկացած մասշտաբի հանույթի ժամանակ ջրաերկրաքիմիական հե-

տազոտությունները հանդիսանում են կարևոր աշխատանքային ձևերից 

մեկը: Այդ հետազոտությունների հիմնական խնդիրները են. 

1) ջրաերկրաբանական կտրվածքի ուսումնասիրվող մասի սահման-

ներում (և ավելի խորը) ֆոնդային նյութերի հիման վրա ստորերկրյա 

ջրերի, ինչպես նաև մակերևութային տարբեր ջրերի (գետ, լիճ, ճահիճ) 

ֆիզիկական հատկությունների, հանքայնացման և քիմիական կազմի 

որոշումը, 

2) ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի կազմի ու որակի փոփոխու-

թյունների վրա տեխնածին գործունեության ազդեցության գնահատումը 

(աղտոտման օջախների, աղտոտող նյութի կազմի, դրանց միգրացիայի 

հնարավոր ուղիների և այլն), 

3) ջրաերկրաքիմիական տարբեր տիպի անոմալիաների բացահայ-

տումը` որպես օգտակար հանածոների (սուլֆիդային, բազմամետաղա-

կան և այլն) որոնման առաջնային մեթոդի: 

Համաձայն ընդհանուր մեթոդական հրահանգների` ջրաերկրաբա-

նական հանույթի ժամանակ ստորերկրյա ջրերի բոլոր երևակումները 

(աղբյուրներ, ջրհորեր, հորատանցքեր և այլն) պետք է բնութագրվեն 

այս կամ այն տիպի լաբորատոր անալիզներով: 

Երկրաֆիզիկական աշխատանքներ (հետազոտություններ): 

Ջրաերկրաբանական հանույթի կատարման ընթացքում երկրաֆիզիկա-

կան մեթոդները հնարավորություն են տալիս հաջողությամբ լուծելու 

հետևյալ խնդիրները` 

1) կտրվածքի ջրաերկրաբանական շերտագրությունը (այդ թվում` 

հորատանցքերով չբացված), 

2) աերացիայի զոնայի, ջրատար հորիզոնների և ջրամերժ ապարնե-

րի նյութային կազմի ու ֆիլտրացիոն հատկությունների ուսումնասիրու-

մը և գնահատումը, 

3) տարբեր խզվածքային տեղախախտումների (դիսլոկացիաների), 

ճեղքվածքային զոնաների, ստորերկրյա կարստային շերտագծերի ու-

սումնասիրումը և գնահատումը, 

4) թաղված հովիտների հայտնաբերումը, 
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5) տարբեր հանքայնացման գրունտային ջրերի քարտեզագրումը, 

6) ավազակոպճային նստվածքներում գրունտային ջրերի տեղա-

դրման խորության որոշումը, 

7) ստորերկրյա ջրերի շարժման ուղղության և արագության որոշու-

մը, 

8) ստորերկրյա ջրերի բեռնաթափման մարզերի հայտնաբերումը, 

9) սառած ապարների, դրանց հաստության, միջանցիկ և ոչ միջան-

ցիկ հալույթների (տալիկների), ստորերկրյա սառցային կուտակումների 

տեղադիրքերի հետազոտումը, 

10) խզվածքային և ստորերկրյա ջրերի բեռնաթափման մարզերի 

սառցաբլուրների (նալեդ) կապի պարզաբանումը [26, 39]: 

Ջրաերկրաբանական հանույթի համար ավելի կիրառելի են համար-

վում էլեկտրահետախուզության հետևյալ մեթոդները` ուղղաձիգ էլեկտ-

րական զոնդավորման, դիպոլային էլեկտրական զոնդավորման, սիմետ-

րիկ էլեկտրապրոֆիլավորման, դիպոլային էլեկտրամագնիսական պրո-

ֆիլավորման: Սեյսմոհետախուզական մեթոդներից առավել արդյունա-

վետ է բեկյալ ալիքների մեթոդը: Մի շարք դեպքերում կիրառվում են 

մագնիսա- և գրավիոհետախուզման մեթոդները: 

Երկրաֆիզիկական հետազոտությունները կարելի է կիրառել տար-

բեր համակցությամբ և ձևերով` պրոֆիլամակերեսային հանույթի, հատ-

վածական (ֆրագմենտային) հանույթի և բանալի տեղամասերի հանույ-

թի ժամանակ: 

Հորատանցքերում տարվող երկրաֆիզիկական հետազոտություննե-

րի արդյունքներն օգտագործվում են տեղեկատվության և երկրաբանա-

ջրաերկրաբանական փաստագրման որակի բարձրացման, լիոթոլո-

գիական ստորաբաժանումների ճշտման, ապարների ծակոտկենու-

թյան, խոնավության, հորատանցքերի տեխնիկական վիճակի ստուգ-

ման և այլ կարևոր տվյալների ճշգրտման նպատակով: Այս նպատակով 

կիրառում են կարոտաժի տարբեր տեսակներ` էլեկտրակարոտաժ, կա-

վերնոմետրիա, ինկլինոմետրիա, թերմոկարոտաժ, ռեզիստիվիմետրիա, 

ռադիոակտիվ կարոտաժ և այլն: 

Երկրաֆիզիկական հետազոտական մեթոդների հնարավորություն-

ները, ջրաերկրաբանական խնդիրների լուսծումների նկարագիրը բեր-
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ված են դասագրքի 8-րդ գլխում և շարադրված են մասնագիտական 

գրականությունում: 

Լաբորատոր աշխատանքներ: Լաբորատոր հետազոտությունների 

որոշ տեսակներ իրականացվում են դաշտային աշխատանքների կա-

տարման ընթացքում ինչպես անմիջական դաշտային պայմաններում, 

այնպես էլ աշխատակազմի բազայում: Այս աշխատանքները նպատակ 

ունեն պարզել ստորերկրյա ջրերի ֆիզիկական հատկությունները և քի-

միական կազմը, ապարների միներալային, հատիկաչափական կազմը 

և ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները: Այդ տվյալները հնարավո-

րություն են տալիս ավելի նպատակասլաց տանելու ջրաերկրաբանա-

կան հանույթը և նախապես գնահատելու դրա պրակտիկ արդյունաբե-

րությունը դաշտային հետազոտությունների կատարման ընթացքում: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ լաբորատոր 

աշխատանքների կատարման սկզբունքները և մեթոդները առավել ման-

րամասն բերվում են դասագրքի 6-րդ գլխում: 

Գրասենյակային (կամերալ) աշխատանքներ: Հանդիսանում են 

ջրաերկրաբանական հանույթի եզրափակիչ էտապը, երբ կատարվում 

են հավաքած նյութերի վերջնական մշակում, համակարգում, կապակ-

ցում, ընդհանրացում: Կազմվում են անհրաժեշտ քարտեզներ, կտըր-

վածքներ, գրաֆիկներ և վերջնական գիտաարտադրական հաշվետվու-

թյուն հանույթի արդյունքների մասին: Վերջինս  կազմվում է գոյություն 

ունեցող մեթոդական և հրահանգային նյութերին համապատասխան 

[23, 24]: 

 

2.4. Ջրաերկրաբանական քարտեզներ 

 

Ջրաերկրաբանական քարտեզները ջրաերկրաբանական հանույթի 

արդյունքների գրաֆիկական արտահայտման ձևերն են: Դրանք ար-

տացոլում են ջրաերկրաբանական ստորաբաժանումներով առանձնաց-

ված ջրատար հորիզոնների, համալիրների, ջրամերժ հաստվածքների 

տարածումը, հաջորդականությունը, տեղադրման պայմաններն ու խո-

րությունը, ստորերկրյա ջրերի որակը, քանակը՝ հետազոտված խորու-

թյունների սահմաններում: 
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Ջրաերկրաբանական քարտեզները վերջնական տեսքով կազմվում 

են դաշտային քարտեզների հիմքի վրա, որոնց շարքում հիմնական 

քարտեզները հանդիսանում են փաստացի նյութի, ջրակետերի և մաս-

նատված կամ համատեղված ջրաերկրաբանական քարտեզները, իսկ 

օժանդակ քարտեզներից` երկրաձևաբանական, երկրաբանական, ին-

դիկացիոն-լանդշաֆտային և այլն: 

Ջրաերկրաբանական քարտեզները իրարից տարբերվում են. 

1. Ըստ փաստացի նյութի հիմնավորվածության աստիճանի` կոնդի-

ցիոն և ոչ կոնդիցիոն: Կոնդիցիոն քարտեզների նորմերը և պահանջնե-

րը տրվում են հատուկ հրահանգներում: 

2. Ըստ մասշտաբի` ակնարկային (1:1000000 և փոքր), փոքրամասշ-

տաբ (1:500000-1:1000000), միջին մասշտաբային (1:100.000-1:200.000), 

խոշորամասշտաբ (1:25.000-1:50.000), մանրամասն (1:25.000 և մեծ) [21, 

23, 24, 39]:  

Ակնարկային քարտեզները պետք է պատկերացում տան խոշոր ռե-

գիոնների օրինակ՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի կամ ամբողջ երկրա-

գնդի ջրաերկրաբանական պայմանների մասին: Դրանց նպատակն է 

լուսաբանել ստորերկրյա ջրերի տարածման հիմնական օրինաչափու-

թյունները և դրանց առանձին բնութագրերի փոփոխությունները:  

Փոքրամասշտաբ քարտեզները արտացոլում են այս կամ այն տա-

րածքի (տերիտորիայի) ջրաերկրաբանական պայմանները: Դրանց 

նպատակն է ցույց տալ հիմնական ջրատար հորիզոնների տարածումը, 

դրանց գլխավոր բնութագրերը, ջրերի ձևավորման առանձնահատկու-

թյունները: 

Միջին մասշտաբի քարտեզները օգտագործվում են առանձին 

շրջանների ջրաերկրաբանական պայմանները լուսաբանելու համար: 

Դրանց նպատակն է ներկայացնել ընդհանուր ջրաերկրաբանական 

պայմանները, գնահատել ստորերկրյա ջրերի պրակտիկ օգտագործու-

մը, ընտրել առաջնահերթ տեղամասերը` դրանցում հետագա ուսումնա-

սիրություններ կատարելու համար:  

Խոշորամասշտաբ քարտեզները լրիվ և ճիշտ պատկերացում են տա-

լիս ըստ մակերեսի ոչ մեծ շրջանների ջրաերկրաբանական պայմաննե-

րի մասին, որտեղ նախատեսվում է տարածքի տնտեսական իրացում:  
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Մանրամասն քարտեզները պարունակում են լիարժեք տեղեկատվու-

թյուն տեղամասի ջրաերկրաբանական պայմանների մասին, որտեղ 

նախագծվում են շախտաներ, պատվարներ և այլ կառույցներ, կամ լուծ-

վում է կոնկրետ որևէ խնդիր (ջրառի, հողերի մելիորացիայի և այլ տե-

ղամասերի ընտրության): 

3. Ըստ նպատակային նշանակության և բովանդակության` ընդհա-

նուր և հատուկ [մասնագիտացված]: Ընդհանուր քարտեզները կազմ-

վում են ուսումնասիրվող տարածքի ընդհանուր ջրաերկրաբանական 

պայմանների լիարժեք բնութագրման համար: Հատուկ քարտեզները 

կազմվում են որևէ նեղ, նախապես տրված խնդիրների (շրջանի ջրամա-

տակարարում, հողատարածքների ոռոգում, օգտակար հանածոների 

ջրաքիմիական որոնում և այլն) լուծման համար: Ժամանակակից 

ջրաերկրաբանական պայմանները արտահայտող քարտեզների շար-

քում կարելի է կազմել հնաջրաերկրաբանական և կանխատեսումային 

քարտեզներ, որոնք ըստ բովանդակության կարող են լինել ինչպես ընդ-

հանուր, այնպես էլ հատուկ: 

4. Ըստ գրաֆիկական ձևավորման եղանակի` համատեղված և մաս-

նատված: Համատեղված քարտեզների վրա ցույց են տրվում միանգա-

մից 9-10 ջրաերկրաբանական էլեմենտներ, որոնք արտահայտում են 

տարբեր գույների, գծերի, ստվերագծերի, տարբեր ձևի, գույնի և հաս-

տության նիշերով, թվերի, տառերի և հաստության նիշերով, թվերի, տա-

ռերի և այլ պայմանական նշաններով: 

Գործող մեթոդական ցուցումների համաձայն` փոքրամասշտաբ, մի-

ջին մասշտաբային և խոշորամասշտաբ քարտեզների վրա պետք է ար-

տացոլվեն հետևյալ տվյալները [39]: 

1. Հրապարակային (տարածքային) ձևով պետք է եզրագծված լինեն 

քարտեզագրված ջրատար հորիզոնները (համալիրները) և ջրաթա-

փանց, սակայն անջուր ապարները: Նշված պետք է լինի առաջին ջրա-

տար հորիզոնի (համալիրի) ջրերի հանքայնացումը (չոր մնացորդը) 

իզոգծերով` կիրառելով հետևյալ ստորաբաժանումները` մինչև 0.1, 0.1-

0.5, 0.5-1.0, 1-3, 3-5, 5-7, 7-10, 10-15, 15-35 և մեծ 35 գ/լ-ից: 

2. Կետանշաններով (փոքրիկ շրջանագծերով, քառանկյունիններով, 

եռանկյուններով) ցույց են տրվում ջրաերևակումները (աղբյուրներ, հո-
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րատանցքեր, ջրհորներ, հանքահորեր և այլն): Ջրաերևակման մոտ թվե-

րով նշվում են դրա համարը, ծախսը (լ/վ) , ջրի մակարդակի իջեցումը 

հորատանցքում (մ), խորությունը մինչ ջրի մակարդակը (մ), հանքայնա-

ցումը (գ/լ), ջրատար ապարների երկրաբանական ինդեքսը, քիմիական 

բաղադրությունը (գույնով) համապատասխան կետանշանների մեջ: 

3. Գծերով նշվում են առաջին ջրատար հորիզոնի (համալիրի) և դրա-

նից ներքև տեղադրված հորիզոնների (համալիրների) սահմանները, 

գրունտային ջրերի ջրաիզոգծերը, սլաքներով նշվում է ստորերկրյա ջրե-

րի շարժման ուղղությունը: 

Ջրաերկրաբանական քարտեզների վրա լրացուցիչ ցույց են տրվում 

նաև «հավերժական սառցույթի» տարածման սահմանները, հալույթնե-

րը (տալիկները), քաղցրահամ ջրերի ոսպնյակները, կարստավորված 

տեղամասերը, վերնաջրերը, սողանքները և այլ տարրեր (տեղեկություն-

ներ): 

Ցանկացած ջրաերկրաբանական քարտեզներ անպայման ուղեկց-

վում են բնորոշ ուղղություններով կազմված կտրվածքներով, որոնց վրա 

պետք է արտացոլվեն երկրաբանական կառուցվածքները, ջրատար հո-

րիզոնների (համալիրների) լիթոլոգիական կազմը, ֆացիալ փոփոխու-

թյունները, ջրամերժ հաստվածքները, ջրերի մակարդակը (ճնշումը), 

հանքայնացումը և ծախսը: 

Բացի ջրաերկրաբանական քարտեզից, ջրաերկրաբանական հա-

նույթի հաշվետվությանը կարող են կցվել լրացուցիչ տարբեր բովանդա-

կության քարտեզներ` ստորերկրյա ջրերի տեղադրման խորության, 

ջրաիզոգծերի, ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսների, ջրաթափանցելիու-

թյան, հատուկ նշանակության ջրաքիմիական և այլն: 

Ջրաերկրաբանական մասնագիտացված քարտեզների կազմման մե-

թոդիկան յուրաքանչյուր կոնկրետ առաջադրանքի (խնդրի) համար 

նախ և առաջ որոշվում է քարտեզի բովանդակությամբ ու նպատակային 

նշանակությամբ: Քանի որ դրանց բովանդակությունը և խնդիրները 

խիստ տարբեր են, ուստի մասնագիտացված քարտեզների կազմման 

միասնական մեթոդիկա գոյություն չունի: 

Միջին մասշտաբի, խոշորամասշտաբ և հատուկ նշանակության 

մանրամասն քարտեզներ կազմվում են` պարզելու ջրաերկրաբանական 
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գործընթացների ուղղվածությունը` կապված ինժեներական կոնկրետ 

խնդիրների (ստորերկրյա ջրերի կամ այլ օգտակար հանածոների որո-

նում և հետախուզում, հողերի մելիորացիա, ջրատար հորիզոնների չո-

րացում և այլն) լուծման համար: 

Արդեն լայն կիրառություն է ստացել ջրաերկրաբանական 

քարտեզների կազմման ժամանակ կոմպյուտերային տեխնոլոգիաների 

օգտագործումը [21]: 
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Գլուխ 3. 

Ջրաերկրաբանական դիտարկումները  

երկրաբանահետախուզական աշխատանքներում:  

Ջրաերկրաբանական հետազոտություններում կիրառվող 

տեխնիկական միջոցները 

 

Ջրաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրությունների առա-

վել կարևոր և հուսալի մեթոդը հանդիսանում է հորատանցքերի անցումը 

և դրանց ջրաերկրաբանական փորձարկումները: Նախկին ԽՍՀՄ-ում 

տարեկան կառուցվում էին տասնյակ հազարավոր զանազան ջրաերկ-

րաբանական հորատանցքեր` որոնողական, հետախուզական, հետա-

խուզական-շահագործական, դիտարկային, ջրառման (ջրհանման), 

դրենաժային, ներմղումային և այլն: Այդպիսի հորատանցքերի կառուց-

ման, փորձարկման, փաստագրման ընթացքում հնարավորություն է ըն-

ձեռվում ստանալու արժեքավոր տեղեկություններ ուսումնասիրվող տա-

րածքի երկրաբանաջրաերկրաբանական պայմանների, ստորերկրյա 

ջրերի հանքավայրերի, դրանց առանձնահատկությունների ու ժողովըր-

դական տնտեսության մեջ յուրացման և օգտագործման պայմանների 

մասին: Հորատման ու հորատանցքերի փորձարկման ընթացքում 

ստացվող ջրաերկրաբանական տեղեկատվության ծավալները և արժա-

նահավատությունը մեծամասամբ կախված են ջրաերկրաբանական հո-

րատանցքերի հորատման եղանակի, դրանց կառուցվածքի (կոնստրուկ-

ցիայի) հիմնավորված և ճիշտ ընտրությունից, հորատման աշխատանք-

ների և փորձարկումների ջրաերկրաբանական փաստագրությունների 

որակից, ջրատար հորիզոնների մեկուսացման հուսալիությունից, փոր-

ձարկվող հորատանցքերի և ջրատար հորիզոնների տեխնիկական նա-

խապատրաստվածությունից և երկրաբանատեխնիկական բնույթի այլ 

գործոններից: 

Թվարկված հարցերի մեծ մասի նկարագիրը բավականին հանգա-

մանալից տրվում է «Հորատում» կուրսում, դրա համար էլ ներկա գլխում 

համառոտակի շարադրվում են միայն հիմնական պահանջները, որոնք 

ներկայացվում են ջրաերկրաբանական հորատանցքերի անցման եղա-
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նակներին և կառուցվածքներին, բնութագրվում են ջրաերկրաբանական 

դիտարկումները հորատանցքերի հորատման և լեռնային աշխատանք-

ների կատարման դեպքում, ու տրվում է հակիրճ տեղեկատվություն այն 

տեխնիկական միջոցների և սարքերի մասին, որոնք կիրառվում են 

ջրաերկրաբանական ուսումնասիրություններում: Հորատանցքերի 

ջրաերկրաբանական փորձարկումների հիմնական մեթոդների մանրա-

մասն նկարագիրը ներկայացված է դասագրքի 4-րդ գլխում: 

 

3.1. Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի անցման եղանակներին և 

կոնստրուկցիաներին ներկայացվող հիմնական պահանջները 

 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի անցման եղանակների և 

կոնստրուկցիաների (կառուցվածքների) պահանջները մեծապես կախ-

ված են կառուցվող հորատանցքերի նպատակային նշանակությունից 

(կատեգորիայից), ուսումնասիրվող շրջանի երկրաբանաջրաերկրաբա-

նական առանձնահատկություններից, հորատանցքերի հորատման 

տեխնիկատնտեսական պայմաններից և դրանց հետագա օգտագործ-

ման յուրահատկություններից: Ընդհանուր առմամբ՝ այդ պահանջները 

պետք է ապահովեն անհրաժեշտ ծավալի արժանահավատ ջրաերկրա-

բանական տեղեկատվության ստացումը, ուսումնասիրվող ջրատար հո-

րիզոնների որակով փորձարկումը և ջրաերկրաբանական հորատանցքի 

մնացած ֆունկցիաների կատարումը` դրանց նպատակային նշանակու-

թյան համապատասխան, աշխատանքի ժամանակի և միջոցների հնա-

րավոր նվազագույն ծախսերով: 

 

3.1.1. Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի կատեգորիաները 

 

Ըստ նպատակային նշանակության` անջատում են ջրաերկրաբա-

նական հորատանցքերի հետևյալ հիմնական կատեգորիաները` որոնո-

ղական, հետախուզական, հետախուզական-շահագործական, դիտար-

կումային, շահագործական (ջրհանային, դրենաժային, ներմղումային և 

այլն): 
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Ստորերկրյա ջրերի որոնման և հետախուզության ընթացքում 

ջրաերկրաբանական խնդիրների իրագործման համար մեծ մասամբ օգ-

տագործվում են առաջին չորս կատեգորիաների հորատանցքերը: Շա-

հագործական հորատանցքերը նախանշված են ստորերկրյա ջրերի շա-

հագործման, դրանց հեռացման, կարգավորման և այլ նպատակների 

համար: 

Որոնողական հորատանցքերը անցնում են որոնողական փուլում և 

որոնողական-հանույթային աշխատանքների ընթացքում: Դրանք նա-

խանշված են ընդհանուր երկրաբանաջրաերկրաբանական պայմաննե-

րի ուսումնասիրությունների, ջրատար հորիզոնների և համալիրների բա-

ցահայտման, դրանց հետազոտման և որակական ու քանակական 

նախնական փորձարկման (նմուշի վերցնում, նմուշային արտամղում, 

էքսպրես-փորձարկումներ և այլն) համար: 

Հետախուզական հորատանցքերը անցնում են ստորերկրյա ջրերի 

հանքավայրերի հեռանկարային տեղամասերի հետախուզության ըն-

թացքում` նպատակ ունենալով իրականացնել դրանց առավել մանրա-

մասն ջրաերկրաբանական ուսումնասիրություն և ժողտնտեսական օգ-

տագործման կամ իրացման պայմանների պարզաբանում: Հետախու-

զական հորատանցքերում կատարվում են ջրաերկրաբանական և այլ 

տիպի համալիր շատ հետազոտություններ (փորձային և փորձային-շա-

հագործական արտամղումներ, ներմղումներ, ապարների, ջրի և գազի 

նմուշարկումներ, ծախսամետրիական, ջերմամետրիական, երկրաֆի-

զիկական և այլ դիտարկումներ): Երկրաբանաջրաերկրաբանական 

կտրվածքի հիմնավորված մասնատման համար որոնողական և հետա-

խուզական հորատանցքերից վերցվում են ապարների նմուշներ հանու-

կի (կեռնի) միջոցով, դրանցում կատարվում են համալիր կարոտաժային 

ուսումնասիրություններ և ջրաերկրաբանական անհրաժեշտ համալիր 

դիտարկումներ: 

Հետախուզական-շահագործական հորատանցքերը կառուցվում են 

հետախուզական աշխատանքների ընթացքում և դրանց վրա ջրաերկ-

րաբանական ու այլ տիպի համալիր հետազոտություններ (այսինքն՝ 

կատարելով հետախուզական հորատանցքի ֆունկցիան) կատարելուց 
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հետո հանքավայրերի հետագա շահագործման դեպքում` հանձնվում են 

օգտագործման համար: 

Դիտարկումային հորատանցքերը կարող են տեղադրվել որոնողա-

կան-հետախուզական աշխատանքների ցանկացած փուլերում և նշա-

նակությունից կախված` կարող են օգտագործվել կամ հետախուզական 

և շահագործական ժամանակաշրջաններում ստորերկրյա ջրերի ռեժի-

մային դիտարկումների համար (բնական կամ խախտված ռեժիմի 

նկատմամբ դիտարկումների), կամ ջրաերկրաբանական փորձարարա-

կան աշխատանքներ (արտամղումներ, ջրլցումներ, ներմղումներ, ինդի-

կացիոն չափագրումներ և այլն) կատարելու ընթացքում, կամ ստորերկ-

րյա ջրերի ցուցանիշների (մակարդակ, քիմիական կազմ, ջերմաստի-

ճան և այլն) փոփոխության նկատմամբ դիտարկումների համար: 

Որոնողական-հետախուզական աշխատանքների և ստորերկրյա 

ջրերի շահագործման ընթացքում կարող է անհրաժեշտություն առաջա-

նալ որոնողական հորատանցքերը օգտագործել որպես հետախուզա-

կանի, որոնողական և հետախուզական հորատանցքերը` որպես դի-

տարկայինի և այլն: Հորատանցքերի մեկ կատեգորիայից մյուսին փո-

խարկման այդպիսի հնարավորությունը պետք է հաշվի առնել հետա-

խուզական աշխատանքների նախագծման ժամանակ: Այն կարող է էա-

պես բարձրացնել դրանց երկրաբանական և տնտեսական արդյունավե-

տությունը: 

Այսպիսով՝ առանձին կատեգորիայի հորատանցքերի խնդիրների և 

նշանակության նույնիսկ ընդհանուր դիտարկումները ցույց են տալիս 

դրանց անմիջական հաշվի առնելու անհրաժեշտությունը ջրաերկրաբա-

նական հորատանցքերի հորատման եղանակների և կոնստրուկցիանե-

րի ընտրման դեպքում: 

 

3.1.2. Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի  

հորատման եղանակները 

 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի հորատման եղանակները 

ընտրվում են` կախված տեղանքի երկրաբանաջրաերկրաբանական 

պայմաններից, ուսումնասիրությունների նպատակային խնդիրներից, 
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նախագծվող հորատանցքերի տրամագծից, խորությունից և այլ գործոն-

ներից: Հորատման տվյալները պետք է ապահովեն անհրաժեշտ ծավա-

լի երկրաբանաջրաերկրաբանական տեղեկատվության ստացումը, կա-

ռուցվող հորատանցքի նպատակային խնդիրների հաջող իրականացու-

մը և հորատման ու կատարվող հետազոտությունների տեխնիկատնտե-

սական բարձր ցուցանիշները: 

Վերջին տարիներին տեխնիկական միջոցների և հորատման եղա-

նակների ու ջրաերկրաբանական հորատանցքերի սարքավորությանը 

ներկայացվող պահանջները զգալի չափով ստանդարտացվել (միօրի-

նակացվել) են և ամրագրվել մի շարք ձեռնարկներում [3, 33]: 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի կառուցման համար կիրա-

ռում են հորատման հետևյալ եղանակները` պտտողական ուղիղ լվա-

ցումով, պտտողական հակառակ լվացումով, պտտողական օդափչու-

մով, հարվածաճոպանային, համակցված, ռեակտիվ-տուրբինային, 

սյունակային: 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի անցման համար նախընտրե-

լի են պտտողական (ուղիղ և հակառակ լվացումով և օդափչումով), հար-

վածաճոպանային և համակցված հորատման եղանակները, խորը հո-

րատանցքերի կառուցման դեպքում` պտտողական (ռոտորային), ռեակ-

տիվ-տուրբինային, սյունակային: Ստորև բերվում է ջրաերկրաբանա-

կան հորատանցքերի հորատման եղանակների ընտրման և դրանց փոր-

ձարկումների ապահովման հանձնարարականների համառոտ շարադ-

րանքը: 

Պտտողական եղանակը ուղիղ լվացումով նպատակահարմար է կի-

րառել լավ ուսումնասիրված երկրաբանաջրաերկրաբանական պայ-

մաններում ցանկացած խորության ջրաերկրաբանական հորատանցքե-

րի հորատման դեպքում: Փորձարկվող ինտերվալների անցման ընթաց-

քում հանուկի (կեռնի) հանման համար նպատակահարմար է օգտագոր-

ծել սյունակային եղանակով հորատման պարագաներ (գործիքներ): 

Ջրատար հորիզոնների փորձարկումների համար անհրաժեշտ է կիրա-

ռել շերտափորձարկիչներ, ծախսամետրիաներ և կարոտաժ (երկրաֆի-

զիկական հետազոտություններ կատարում են ինչպես հորատման ըն-

թացքում, այնպես էլ հետո): Հորատման այս եղանակը ունի մեծ ար-
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տադրողականություն և ապահովում է խորը հորատանցքերի արագ կա-

ռուցում, դրանց պարզեցված կոնստրուկցիայի կիրառում, հորատման 

աշխատանքների տեխնիկատնտեսական բարձր ցուցանիշներ: Սա-

կայն հորատման համար կիրառվող կավային լուծույթը (լվացող հեղու-

կը) հաճախ փակում է փոքր ջրատար հորիզոնները, նվազեցնում է հո-

րատանցքի ջրատվությունը, և անհրաժեշտություն է առաջանում հորա-

տումից ու ֆիլտրի իջեցումից հետո այն մաքրել: Մաքրումը կատարվում 

է պարբերաբար հորատանցք տարբեր սարքավորումների միջոցով ջրի 

կամ օդի ներմղումներով: 

Պտտողական եղանակը հակառակ լվացումով հանձնարարվում 

(խորհուրդ է տրվում) է կիրառել հետախուզական-շահագործական և 

շահագործական հորատանցքերի մինչև 300 մ խորության, մինչև 1000 

մմ տրամագծով և առավել փուխր ապարներում (առանց գետաքարերի 

ներամփոփումների) անցման դեպքում, ստորերկրյա ջրերի մակարդակի 

3.0 մ-ից խորը տեղադրման, հորատման համար անհրաժեշտ քանակի 

ջրի առկայության և բարենպաստ ջերմաստիճանային պայմանների 

(00C-ից բարձր) դեպքում: 

Պտտողական եղանակը օդափչումով հորատանցքերի կառուցումը 

արդյունավետ է անջուր շրջաններում, ապարների հավերժական սառա-

ծության (մինչև 200-300 մ խորությամբ) շրջաններում, ինչպես նաև ջրա-

տար հորիզոնների թույլ ջրառատության (մինչև 2-3 լ/վ ծախսով հորա-

տանցքերի) պայմաններում: Կտրվածքի ապարները փլուզումների 

նկատմամբ պետք է լինեն ամուր [23]: 

Հարվածաճոպանային եղանակը պետք է օգտագործել թույլ ուսում-

նասիրված երկրաբանաջրաերկրաբանական պայմաններում հորա-

տանցքերի հորատման համար, հաճախակի շերտադասվածության և 

ջրատար հորիզոնների ոչ մեծ ճնշումների ու մինչև 100-150 մ խորության 

գետաքարագլաքարային նստվածքներում և սկզբնական մեծ տրամա-

գծերով հորատանցքերի անցման դեպքում: Հարվածաճոպանային եղա-

նակը ապահովում է ջրատար հորիզոնների կապտաժի և փորձարկում-

ների բարձր որակը, չի պահանջում կավի և ջրի տանել-հասցնելը, սա-

կայն աչքի է ընկնում հորատման ոչ մեծ արագությամբ ու շրջապահ 

(ամրակապ) խողովակների մեծ ծախսով: 
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Համակցված եղանակը խորհուրդ է տրվում կիրառել թույլ ուսումնա-

սիրված երկրաբանաջրաերկրաբանական պայմաններում հորատանց-

քերի հորատման համար, թույլ ճնշումային ջրատար հորիզոնների հա-

ճախակի շերտադասվածության, հորատող հաստոցի տեղաշարժման 

բավարար պայմանների և հորատման աշխատանքների բավականա-

չափ ծավալների առկայության դեպքում: 

Կտրվածքի վերևի մասը՝ ընդհուպ ջրատար ապարները, հորատվում 

են պտտողական եղանակով, իսկ ջրատար հորիզոնները` հարվածաճո-

պանային: Այդպիսի համակցությունը ապահովում է հորատանցքերի 

բավական արագ կառուցումը, դրանց երկրաբանաջրաերկրաբանական 

բավարար փաստագրումները և ջրատար հորիզոնների բացման ու փոր-

ձարկման աշխատանքների բարձր որակը: 

Համակցված և հարվածաճոպանային եղանակները առավել նպա-

տակահարմար է օգտագործել հետախուզական և շահագործական 

ջրաերկրաբանական հորատանցքերի հորատման ժամանակ: 

Ռեակտիվ-տուրբինային եղանակը նպատակահարմար է օգտագոր-

ծել 1000 մմ տրամագծով և 200 մ-ից ոչ պակաս խորության հորատանց-

քերի հորատման համար: Այն բնութագրվում է հորատանցքի անցման 

մեծ արագությամբ և հանուկի շատ չնչին ելքով, ինչի համար էլ այդ եղա-

նակը կիրառվում է խոր ջրատար հորիզոններում հետախուզական-շա-

հագործական և շահագործական հորատանցքերի հորատման համար: 

Սյունակային եղանակով հնարավոր է մինչև 200 մմ տրամագծով 

ջրաերկրաբանական հորատանցքերի անցումը ժայռային ապարնե-

րում` հանուկի դուրս բերումով: Հանուկը հանդիսանում է երկրաբանա-

կան մեծ կարևորություն ունեցող նյութ: Ջրաերկրաբանական հետազո-

տությունների ժամանակ դրա միջոցով մանրամասն ուսումնասիրվում 

են ապարների ճեղքավորվածությունը և ծակոտկենությունը: Լայնորեն 

օգտագործվում է օգտակար հանածոների որոնողական-հետախուզա-

կան հետազոտությունների ընթացքում, ինչպես նաև ինժեներաերկրա-

բանական աշխատանքներում: 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի հորատման համար հորատող 

հաստոցը ընտրում են` ելնելով երկրաբանատեխնիկական պայմաննե-
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րից, հորատման խորությունից և տրամագծից, ապարների կազմից և 

այլ գործոններից: 

Առավել գործնական կիրառություն ունեն հետևյալ սարքերը (հաս-

տոցները) պտտողական հորատման համար` УPБ-3А2, УPБ-3А3, УPБ-

2А2, УВБ-600, ЗИФ-650М և այլն, հարվածաճոպանայինի համար` 

УКС-22М, УКС-30М, КС-24, համակցվածի համար` УГБ-50М, ЛБУ-50, 

УШ-2Т, БУУ-2 և այլն, ռեակտիվ տուրբինայինի համար` նավթի և գազի 

համար հորատվող БУ և Ուրալմաշ տիպի սարքավորումները: 

Հորատման ժամանակակից եղանակների և սարքավորումների մա-

սին լայնածավալ տվյալներ կարելի է գտնել հատուկ գրականությունում 

[2, 39]: 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի կառուցման որակի բարձրա-

ցումը պահանջում է կիրառվող հորատման եղանակների հետագա կա-

տարելագործում ու արդիականացում և նոր հորատող ու համալիր սար-

քերի ներդրում, որոնք կբավարարեն ժամանակակից տեխնոլոգիական 

պահանջներին:  

 

3.1.3. Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի կառուցվածքներին և 

սարքավորմանը ներկայացվող պահանջները 

 

Հորատանցքի կառուցվածքի (կոնստրուկցիայի) տակ հասկանում 

են` ամրակապ խողովակների սյունաշարերի քանակը, երկարությունը, 

տրամագիծը, տամպոնաժի (ցեմենտափակման) բնույթը, ինտերվալնե-

րը, ֆիլտրի տիպը, տրամագիծը, երկարությունը, դրա տեղակայման ին-

տերվալը: 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի կառուցվածքները որոշվում 

են նպատակային նշանակությամբ, վերջնական տրամագծով, հորատ-

ման եղանակով և խորությամբ, կտրվածքի բնույթով, փորձարկումների 

եղանակով և այլ գործոններով: 

Տարբեր կատեգորիաների ջրաերկրաբանական հորատանցքերի 

կոնստրուկցիաներին ներկայացվում են որոշակի պահանջներ: Դրանք 

պետք է ապահովեն. 
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1) հորատանցքի անցման և ջրատար հորիզոնների բացման աշխա-

տանքների արդյունավետ և անվտանգ կատարումը, 

2) ուսումնասիրվող բոլոր ջրատար հորիզոնների որակյալ փորձար-

կումները և դրանց համապատասխան մեկուսացումը, 

3) հորատանցքում ջրամբարձ սարքավորումների, փորձարկման 

սարքերի և չափիչ փորձասարքերի տեղակայումը, 

4) ջրաերկրաբանական հետազոտությունների և դիտարկումների 

անհրաժեշտ համալիրի արդյունավետ ու որակյալ իրականացումը, 

5) ջրատար հորիզոնների պաշտպանությունը աղտոտումից, 

6) հորատանցքի օգտագործման պայմանների կայունությունը և հու-

սալիությունը` դրանց նշանակությանը համապատասխան, 

7) աշխատանքի, ժամանակի և միջոցների մինիմալ ծախսերով հո-

րատանցքի կառուցման հնարավորությունը, 

8) վերանորոգման և լուծարման (անհրաժեշտության դեպքում) աշ-

խատանքների արագ և արդյունավետ իրականացումն ու ամրակապ 

խողովակների և ֆիլտրերի կրկնակի օգտագործման հնարավորությու-

նը: 

Թվարկված պահանջները և հորատանցքերի անցման երկրաբանա-

տեխնիկական պայմանները պայմանավորում են առանձին կատեգո-

րիաների ջրաերկրաբանական հորատանցքերի կոնստրուկտիվ առանձ-

նահատկությունները` խորությունները և տրամագծերը, ամրակապ խո-

ղովակային սյունաշարերի քանակը, դրանց իջեցման խորությունները 

(ինտերվալները) և տրամագծերը, ջրընդունիչ մասի (ֆիլտրի) սարքա-

վորման եղանակը, ջրատար հորիզոնների մեկուսացման և փորձարկ-

ման մեթոդները և հորատանցքերի այլ սարքավորումներ (նկ. 2): 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի խորությունը որոշվում է 

կտրվածքում ուսումնասիրվող ջրատար հորիզոնի տեղադիրքով, հաս-

տությամբ և բացման անհրաժեշտ խորությունով: Ոչ հաստ ջրատար հո-

րիզոնները (մինչև 10-20 մ), որպես կանոն, բացվում են լրիվությամբ: 

Նշանակալից հաստությամբ ջրատար հորիզոնների բացման խորու-

թյունը պետք է լինի բավարար նախագծային ջրի ծախսի ստացման 

համար: Եթե միտում կա հորատանցքի փորձարկումը իրականացնել 

էրլիֆտով (օդամբարձով), ապա պետք է հաշվի առնել էրլիֆտի օպտի-
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Նկ. 2. Ջրաերկրաբանական 
հորատանցքի կառուցվածքի 

հիմնական տարրերը 
1-հորատանցքի բերանը, 

2-առաջին ամրակապ 
սյունաշար, 3-ջրի ստատիկ 

մակարդակը, 4-ջրի դինամիկ 
մակարդակը,  

5-շահագործական 
սյունաշար, 6-խցուկ (սալնիկ), 
7-վերֆիլտրային սյունաշար, 

8-ֆիլտրի բանվորական մաս, 
9-տղմազտիչ, 10-խցան,  
11-ցեմենտային բաժակ 

(ցեմենտաբաժակ) 

մալ պարամետրերը (օդատար խողովա-

կի իջեցումը պետք է ապահովի խորա-

սուզման 1.5-2.5 գործակից): 

 Ջրաերկրաբանական հորատանցքե-

րի կոնստրուկցիայի հիմնավորման դեպ-

քում որոշիչ նշանակություն ունի դրանց 

սկզբնական, վերջնական և շահագոր-

ծական տրամագծերի ընտրումը: 

Հորատման սկզբնական տրամագիծը 

որոշվում է՝ հաշվի առնելով ամրակապ 

միջնակա սյունաշարերի իջեցման ան-

հրաժեշտությունը, ջրատար հորիզոննե-

րի մեկուսացման եղանակը և անհրա-

ժեշտ արտադրողականության պոմպի 

տեղակայման հնարավորությունը: 

Հորատանցքի շահագործական տրա-

մագիծը (ջրամբարձ սարքավորումների 

տեղադրման խորության սահմաններում 

ինտերվալի տրամագիծը) պետք է լինի 

բավարար փորձարկման կամ հորա-

տանցքի շահագործման համար նախա-

տեսված պոմպային սարքավորումների 

տեղակայման համար (սովորաբար այն 

ընդունվում է 50-100 մմ մեծ պոմպի 

տրամագծից): 

Հորատանցքի վերջնական և դրա 

ջրընդունիչ մասի տրամագծերը կախ-

ված են ընտրված շահագործական 

տրամագծից, հորատանցքի խորությու-

նից, տեղադրման ենթակա ֆիլտրի տիպից և կոնստրուկցիայից: Հորա-

տանցքերի վերջնական տրամագիծը պետք է ապահովի համապատաս-

խան ֆիլտրի տեղակայումը, հորատանցքի անհրաժեշտ ծախսի ստա-

ցումը, դրա երկարատև շահագործման պայմանը, ինչպես նաև անհրա-
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ժեշտ ջրաերկրաբանական դիտարկումների և հետազոտությունների 

կատարումը: 

Ամրակապ խողովակային սյունաշարերի քանակը, դրանց տրամա-

գծերը և իջեցման խորությունները որոշվում են երկրաբանալիթոլո-

գիական կտրվածքով, ջրատար հորիզոնի տեղադրման խորությամբ, 

ջրատար շերտերի մեկուսացման պայմաններով, հորատանցքի ընդուն-

ված շահագործական տրամագծով և դրա հորատման եղանակով: 

Հարվածային եղանակով հորատված հորատանցքի կոնստրուկցիան 

բնութագրվում է համեմատաբար մեծ թվով ամրակապ սյունաշարերով 

(2-3-ից մինչև 5-6), որը կապված է հորատումով անցած յուրաքանչյուր 

30-40 մ ինտերվալի (սյունաշարերի հատուկ մեթոդներով իջեցման դեպ-

քում՝ 50-100 մ) ամրակապման անհրաժեշտության հետ: Ամրակապ խո-

ղովակային սյունաշարերի թվի նշանակալից քչացում և հորատանցքե-

րի կոնստրուկցիաների պարզեցում ապահովվում են պտտողական և 

համակցված եղանակներով դրանց կառուցման դեպքում: 

Փուխր կամ ապառաժային անկայուն ապարներով ներկայացված 

ջրատար հորիզոնների բացման դեպքում դրանց ուսումնասիրման կամ 

շահագործման համար հորատանցքի ջրընդունիչ մասը պետք է սարքա-

վորել ֆիլտրով: 

Ֆիլտրերը (քամիչները) խողովակներից պատրաստված հատուկ 

սարքեր են, դրանք կոչված են ջրատար հորիզոնի հատվածում (ինտեր-

վալում) հորատանցքի պատերը ամրակապելու (փլուզումից պաշտպա-

նելու), ստորերկրյա ջրերի ներհոսքը դեպի հորատանցք ապահովելու և 

միաժամանակ ապարների մանր մասնիկների ներթափանցելը կասեց-

նելու համար: Հորատանցքերի ֆիլտրերը բաղկացած են վերֆիլտրային, 

ֆիլտրային (բանվորական) մասերից և ստորին նստվածքակուտակիչից 

(տղմազտիչ): Ֆիլտրի բանվորական մասը կարող է ունենալ տարատե-

սակ կառուցվածք և պայմանավորում է ֆիլտրի տեսակն ու անունը: 

Հայտնի են 80 և ավելի տիպի ֆիլտրեր, առավել կիրառական են 15-ը 

[2, 32, 39, 49]: 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի ֆիլտրերը պետք է ապահո-

վեն բարենպաստ պայմաններ ջրի ներհոսքի համար, զերծ պահեն 

նստվածքակուտակումից, չվատացնեն ջրի որակը, լինեն կայուն, տևա-
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կան և արդյունավետ: Հորատանցքերի ֆիլտրերի բանվորական մասը 

գերազանցապես պատրաստվում են արհեստական ծակոտիներով կամ 

ճեղքերով խողովակներից, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կահավո-

րում են հակադարձ ֆիլտրով (պատվում են ավազակոպճային գրունտ-

ներով) կամ պատվում են մետաղալարի գալարներով (ֆիլտրի թողունա-

կությունը և մասնիկների կասեցումը կարգավորելու նպատակով):  

Ֆիլտրերը լինում են ծակծկուն, ճեղքավոր, կարկասաձողային, ցան-

ցավոր, համակցված, մանրախճային և այլ տեսակների: Խողովակի 

ֆիլտրացնող մասի ամբողջ մակերևույթի վրա ծակոտիների կամ ճեղ-

քերի մակերեսը ընդհանուրի նկատմամբ պետք է կազմի ոչ պակաս 

15%-ից, իսկ օպտիմալը՝ 20-28%-ի սահմաններում: Ջրաերկրաբանա-

կան հորատանցքերի համար, որոնք ենթակա են փորձարկումների կամ 

շահագործման, նախընտրելի են կարկասաձողային և կլոր անցքերով 

կամ ճեղքերով խողովակային ֆիլտրեր:  

Փորձերը և հաշվարկները ցույց են տվել, որ գերակշռող հորատանց-

քերի ֆիլտրի բանվորական մասի երկարությունը կարելի է ընդունել /m 

հարաբերության 0.5-0.8 սահմաններում պահպանման պայմանից ( -ն 

ֆիլտրի երկարությունն է, m-ը` հորատանցքով բացված ջրատար հորի-

զոնի լրիվ հաստությունը): Դիտարկային հորատանցքերում ջրատար 

հորիզոնի բացման ինտերվալը և ֆիլտրի բանվորական մասի երկարու-

թյունը որոշվում են՝ հաշվի առնելով դրանցում ջրի մակարդակի չափ-

ման ապահովվածության պայմանը դրա ամենացածր տեղադիրքի դեպ-

քում (ընդ որում` ֆիլտրի աշխատող մասի վերևի նշագիծը պետք է 2-3 մ-

ով ցածր լինի ջրի մակարդակից):  

Հորատանցքում ֆիլտրի հաջող տեղակայման և արդյունավետ աշ-

խատանքի համար դրա տրամագիծը պետք է 50-100 մմ-ով փոքր լինի 

հորատանցքի տրամագծից, իսկ կոպճային ֆիլտր կառուցելու դեպքում 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել կոպճային շերտի (ցանվածքի) հաստությու-

նը: Կոպճային ցանվածքի կազմը և ֆիլտրի անցումային անցքերը (d0) 

ընտրում են՝ ելնելով դրանց փոխադարձ կապից` d0≤(1.5-4)d50, որտեղ 

d50-ը մասնիկների տրամագիծն է, որոնց պարունակությունը ցանված-

քում ըստ կշռի կազմում է 50%: Այդ փոխադարձ կապը հարկավոր է 

հաշվի առնել նաև առանց կոպճային ցանվածքի ֆիլտրերի կառուցման 



- 84 - 
 

դեպքում (այն պայմանով, որ d50-ը որոշված է ջրատար ապարների հա-

մար): 

Ջրատար շերտերի (հորիզոնների) մեկուսացումը:  

Առանձին շերտերի և հորիզոնների հորատման ընթացքում կամ 

դրանց անցման ավարտից հետո ջրաերկրաբանական և ջրաքիմիական 

փորձարկումները որակով կատարելու նպատակով անհրաժեշտ է 

կտրվածքի փորձարկվող ինտերվալը հանգամանալից մեկուսացնել 

սահմանակից շերտերից և հորիզոններից: Առանձին ջրատար հորիզոն-

ների և ջրաթափանց շերտերի մեկուսացումը կատարվում է նաև կապ-

ված մեկ շերտից մյուս շերտը ջրի ներհոսքի բացառման, կլանող հորի-

զոնների խցանցման, ջրատար շերտերի աղտոտումը կանխարգելելու, 

հորատանցքերի պատերի կայունության ապահովման անհրաժեշտու-

թյան հետ և այլ նպատակների համար: Հորատման եղանակից և նպա-

տակային նշանակությունից կախված, հորատանցքերում փորձարկվող 

ինտերվալների և ջրատար հորիզոնների մեկուսացումը կատարվում է 

դրանց ամրակապ խողովակների ծածկումով` խողովակների սյունաշա-

րը ճնշման տակ սեղմելով բնական կամ արհեստականորեն ստեղծված 

կավային ջրամերժ շերտերի մեջ, խողովակային սյունաշարերի հետևի 

մասի ցեմենտացումով, հատուկ ցեմենտային կապերի (կամրջակների), 

տամպոնների և սալնիկների (խցուկների) տեղադրումով, ինչպես նաև 

հատուկ սխեմաներով և մեթոդներով ջրատար հորիզոնների փորձար-

կումներով (ջրատար հորիզոնների տարանջատ փորձարկումներ, 

առաջընթացային փորձարկումներ, շերտերի հատուկ փորձարկիչների 

օգտագործում): 

Եթե ջրատար հորիզոնը ճնշումային է և ենթակա է փորձարկման 

կամ շահագործման, ու դրա ջրի մակարդակը բարձր է կանգնում հորա-

տանցքի բերանից, ապա ամրակապ խողովակների սյունաշարը ան-

պայման պետք է ցեմենտացնել մինչև հորատանցքի բերանը (հաշված 

ջրատար հորիզոնի առաստաղից): 

Ջրատար հորիզոնի մեկուսացման որակը ստուգվում է՝ հարվածաճո-

պանային եղանակով հորատման դեպքում՝ արտամղումով կամ ազատ 

ջրլցումով, իսկ պտտողականի դեպքում` ջրի ներմղումով: Հորատանց-

քում ջրի կայուն մակարդակի առկայությունը արտամղումից, ջրլցումից, 
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ջրի ներմղումից հետո, վկայում է ջրատար շերտի որակով մեկուսացման 

մասին: 

Ջրատար շերտերի, հորիզոնների և փորձարկային ինտերվալների 

մեկուսացման հետ կապված եղանակները, մեթոդները և տեխնոլո-

գիաները մանրամասն լուսաբանված են համապատասխան հրահանգ-

ներում, տեղեկագրերում և հատուկ գրականությունում [23, 33, 39]: 

Միայն նշենք, որ հետախուզական և ջրաերկրաբանական այլ հորա-

տանցքեր իրենց ֆունկցիան կատարելուց հետո, եթե չի նախատեսվում 

դրանց հետագա օգտագործումը այս կամ այն նպատակի համար (օրի-

նակ՝ որպես դիտարկումայինի օգտագործման համար), պարտադիր 

կարգով ենթակա են լուծարման՝ փակման (տամպոնացման) ճանա-

պարհով` իրականացնելով միջոցառումներ, որոնք կբացառեն մեկ ջրա-

տար հորիզոնից մեկ ուրիշի մեջ ջրի ներհոսքը և դրանց աղտոտումը:  

 

3.2. Ջրաերկրաբանական հետազոտություններում կիրառվող  

տեխնիկական միջոցները և սարքերը 

 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի կառուցման, սարքավորման և 

ջրաերկրաբանական հետազոտությունների կատարման ժամանակ կի-

րառվում են զանազան տեխնիկական միջոցներ և սարքեր (փորձասար-

քեր) [2, 3, 13, 33, 39]: 

Հորատանցքերի հորատման տեխնիկական միջոցները, դրանց նա-

խապատրաստումը փորձարկումների և այլ ջրաերկրաբանական հե-

տազոտությունների համար մանրամասն ուսումնասիրվում են «Հորա-

տում» կուրսում: Այդ հարցի կապակցությամբ որոշ տեղեկություններ 

բերված են վերևում (տե՛ս գլ. 3, նկ. 1): 

Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ բացի հորատող ագրեգատներից և 

դրանց վրա մոնտաժված (հավաքված) հարմարանքներից, որոնք նա-

խապատրաստված են հորատանցքերում ջրաերկրաբանական հետա-

զոտությունների կատարման, դրանց պրոֆիլակտիկ (նախազգուշա-

կան) և կապիտալ նորոգումների համար, պրակտիկայում լայնորեն օգ-

տագործվում են հատուկ ագրեգատներ և կայաններ` ավտոմատ էլեկտ-

րակարոտաժային կայան СКВ-69 (մինչև 700 մ խորության հորատանց-
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քերի հետազոտությունների և տեխնիկական վիճակի ստուգման հա-

մար), մեխանիկական վերհաններ (լեբյոտկաներ) Ազինմաշ-11 և Ազին-

մաշ-8 (մինչև 3000-7000 մ հորատանցքերի համար), դյուրակիր վերհան-

ներ ЛП-2 տիպի և այլն:  

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ տեխնիկա-

կան միջոցների և գործիքների թվին են պատկանում նաև արտամղում-

ներ կատարելու համար համալիր սարքերը, ստորերկրյա ջրերի մակար-

դակի, ջերմաստիճանի, ծախսի չափումների համար փորձասարքերը, 

փորձարկվող ինտերվալների և ջրատար հորիզոնների մեկուսացման 

համար միջոցները, հորատանցքերի և ջրատար հորիզոնների ջրաերկ-

րաբանական փորձարկումների համար հատուկ փորձասարքերը և 

համալիրները, տարբեր տեսակի նմուշահանիչները և այլն: 

Ջրամբարձ սարքավորումներ: Հորատանցքերից ջրերի արտամղում 

կատարելու համար օգտագործում են տարբեր տիպի ջրամբարձ սար-

քավորումներ` հորիզոնական կենտրոնախույզ և ինքնաներծծող պոմ-

պեր, էրլիֆտներ (օդային ջրամբարձիչներ), մետաղաձողամխոցային և 

ուղղաձիգ կենտրոնախույզ պոմպեր և այլն: 

Հորիզոնական կենտրոնախույզ պոմպերը կիրառվում են, երբ ար-

տամղումների ժամանակ ստորերկրյա ջրերի դինամիկ մակարդակը տե-

ղադրված է ոչ խորը 7 մ-ից: Ինքնաներծծող հորիզոնական կենտրոնա-

խույզ պոմպերը (С-203, С-204, С-245, С-247A, С-490, С-666 տիպերի) 

թույլ են տալիս արտամղումները կատարել դինամիկ մակարդակի 9-ից 

մինչև 20 մ խորությունների և հորատանցքի 24-ից մինչև 120 մ3/ժամ 

ծախսերի դեպքում: 

Շատ հաճախ հորատանցքերից բոլոր տիպի արտամղումների հա-

մար (հատկապես ավազահան պղտոր ջրի դեպքում) օգտագործում են 

էրլիֆտներ, որոնք մոնտաժվում են «իրար կողքի» և «իրար մեջ» սխե-

մաներով (նկ. 3.): Էրլիֆտները ապահովում են արտամղումների կատա-

րումը ջրի դինամիկ մակարդակի 100 մ և ավելի խորությունների դեպ-

քում, արտադրողականության լայն դիապազոնով (50-150 մ3/ժամ): Էր-

լիֆտների համար որպես սեղմված գազի աղբյուր օգտագործվում են 

շարժական կոմպրեսորային կայանները` ЗИФ-51, ЗИФ-55, ПК-10 և այլ 

տիպերի: 
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Էրլիֆտի պարամետրերը (խողովակ-

ների կտրվածքը, դրանց խորասուզման 

խորությունը, օդի ծախսը) հիմնավորվում 

կամ հաշվարկվում են` հաշվի առնելով 

արտամղման կոնկրետ պայմանները [2, 

29]: Էրլիֆտային արտամղումների ժա-

մանակ հորատանցքի կառուցվածքը 

պետք է ապահովի, որ էրլիֆտի գազա-

խառնիչի (ֆարսունկա` բոցամուղ) խորա-

սուզման խորությունը 1.5-2.5 անգամ գե-

րազանցի հորատանցքից ջրի բարձրաց-

ման մակարդակը: Արտամղումների ժա-

մանակ հորատանցքում ջրի մակարդակի 

իջեցմանը հետամտելու համար նպատա-

կահարմար է դրանում տեղակայել հա-

տուկ պիեզոմետր, որի ներքևի մասը 

պետք է 8-10 մ խորը լինի գազախառնի-

չից (էրլիֆտի աշխատանքի ժամանակ 

ջրի մակարդակի բաբախումը բացառելու 

համար):  

Մետաղաձողամխոցային պոմպեր 

(ОМЗ, ШНД-1, ШНД-2, ШНД-3 տիպերի) 

օգտագործվում են հորատանցքերից 

փոքր արտադրողականության (0.5-ից մինչև 50 մ3/ժամ) արտամղումնե-

րի համար, մինչև 100-150 մ խորություններից ջրի բարձրացման դեպ-

քում: 

Հորատանցքերից մաքուր ջրի արտամղման համար նպատակահար-

մար է օգտագործել ուղղաձիգ կենտրոնախույզ պոմպեր` խորասուզված 

(ЭПЛ, ЭН, АПВ, ЭЦП, АПТ տիպերի) և չխորասուզված (АНТ, А և НА 

տիպերի) էլեկտրաշարժիչներով: 

Կենտրոնախույզ պոմպերը՝ խորասուզված էլեկտրաշարժիչներով, 

նախատեսված են տեղակայելու 101-ից մինչև 406 մմ տրամագծերի հո-

րատանցքերի մեջ: Դրանց արտադրողականությունը փոփոխվում է 2-

Նկ. 3. Էրլիֆտի 
տեղակայման (մոնտաժման) 

սխեմա 
A-օդատար և ջրամբարձ 

խողովակները տեղակայված 
են շարքով (կողք կողքի), 
Б-օդատար խողովակը 

տեղակայված է ջրամբարձ 
խողովակի մեջ, 

1-օդատար խողովակներ,  
2-ջրամբարձ խողովակներ, 

I-ջրի դինամիկ մակարդակը, 
երբ խողովակները ընկղմված 

են  խորության վրա, II-
նույնը   խորության վրա 

ընկղմման դեպքում 
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10 մ3/ժամից (փոքր տիպաչափերի պոմպերի համար) մինչև 100-375 մ3/-

ժամ (մեծ տիպաչափերի պոմպերի համար) սահմաններում, զարգացող 

ճնշումը` 25-ից մինչև 770 մ: 

Փորձային արտամղումներ կատարելու համար օգտագործվում է 

շարժական արտամղիչ ագրեգատ АО (ЗИЛ-131 ավտոմեքենայի բա-

զայի վրա՝ օգտագործելով 152 մմ տրամագծի էլեկտրախորասուզվող 

պոմպ), որը 120 մ դինամիկ մակարդակի դեպքում ապահովում է մինչև 

40 մ3/ժամ ծախս:  

Հորատանցքի վրա էլեկտրաշարժիչով ուղղաձիգ կենտրոնախույզ 

պոմպերը (АТН, А, НА տիպերի) տեղակայվում են 203 մմ և ավելի 

տրամագծի հորատանցքերում և ապահովում են մաքուր ջրի արտա-

մղումը 30-70-ից մինչև 700-800 մ3/ժամ և ավելի ծախսով, 25-ից մինչև 

115 մ խորության դինամիկ մակարդակի դեպքում: 

Սարքավորումներ փորձային ներմղումների համար  

Փորձային ներմղումների համար կիրառվում է միասնականացված 

սարքավորումների կոմպլեկտ, որն ապահովում է ջրի լցնումը կամ ներ-

մղումը հորատանցքի փորձարկվող (մեկուսացված) ինտերվալ տրված 

աստիճանի ճնշման դեպքում՝ գրանցելով ջրակլանումը ըստ ջրաչափի և 

ճնշումը ըստ մանոմետրի: 

Ջրի մակարդակների, ջերմաստիճանի և ծախսերի չափման փորձա-

սարքեր 

Ջրի մակարդակի չափումների համար օգտագործվում են շարժա-

կան և ստացիոնար (անշարժ, մնայուն) տարբեր տեսակի փորձասար-

քեր: Առավել հեշտ և օգտագործելի են համարվում շարժական փորձա-

սարքերը` պլտանները (խլոպուշկաները) և էլեկտրամակարդակաչափե-

րը: Պլտանը իրենից ներկայացնում է 5-10 սմ երկարության և 5-6 սմ 

տրամագծով փողակ (կամ ներքևի մասում բաժակաձև փորվածքով մե-

տաղյա գլան), որի վերևում սարքված կեռիկին (կամ օղակին) ագուց-

ված է մետրաչափերով նշված ժապավեն (պարան): Ջրի մակարդակին 

հասնելիս պլտանը հանում է բնորոշ խուլ ձայն (պլտոց): Դրանք սովո-

րաբար օգտագործվում են 100 մ-ից ոչ խորը տեղադրված ջրի մակար-

դակների չափման համար, մակարդակների չափման սխալը՝ ∓(1-5) սմ: 

Էլեկտրամակարդակաչափերի օգտագործման դեպքում ջրի մակարդա-

կը արձանագրվում է ըստ ազդանշանի (լամպի վառվել, զնգոց, մոնո-
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մետրի սլաքի շեղում), որոնք առաջ են գալիս էլեկտրոդի տվիչը ջրի մա-

կերևույթի հետ հպվելիս, այսինքն` էլեկտրական կարճ միացման դեպ-

քում: 

Էլեկտրամակարդակաչափիչները (ЭВ-1М, УЭ-50, УЭ-75, УЭ-200 

տիպերի) ապահովում են ջրի մակարդակների չափումների կատարումը 

մինչև 200 մ խորություններում, մակարդակների չափման սխալը՝ 

մինչև	∓30 սմ: 

Անշարժ փորձասարքերը օգտագործվում են դիտարկումային հորա-

տանցքերում ջրի մակարդակների պլանավորված կամ անընդհատ չա-

փումների համար: Այդ խմբի փորձասարքերին դասվում են УБ-1 

թմբկային մակարդակաչափը (լողանի տրամագիծը՝ մինչև 60 մմ, մա-

կարդակի չափման խորությունը՝ մինչև 60 մ), СУВ-3 ջրի մակարդակի 

ինքնագիրը (ջրի մակարդակների անընդհատ արձանագրում 76-ից 

մինչև 203 մմ տրամագծի հորատանցքերում չափման խորությունը՝ 

մինչև 60 մ՝ ∓2-3 սմ սխալով), СУВ-М-«Վալդայ» և ГР-38 տիպերի մա-

կարդակաչափերը (ջրի մակարդակների չափումների արձանագրում 

250 մմ և ավելի տրամագծի հորատանցքերում, տեղակայման սահմա-

նային խորությունը՝ 6 մ), РУЦ-2 թվատպիչ-մակարդակաչափը (ջրի մա-

կարդակների ինքնահոս չափումներ և արձանագրումներ 76 մմ և ավելի 

տրամագծի հորատանցքերում, տեղակայման սահմանային խորությու-

նը՝ 60 մ) և այլն: 

Արտամղումների ժամանակ ջրի մակարդակի փոփոխության արձա-

նագրման համար, բացի էլեկտրամակարդակաչափերից և պլտաննե-

րից, կարող է օգտագործվել նաև պնևմատիկական (օդաճնշիչ) մակար-

դակաչափը (ПУР), որի սխեման բերված է նկ. 4-ում: Հորատանցքերում 

ջրի մակարդակի խորությունը (X) որոշվում է չափիչ խողովակի երկա-

րության (L) և դրանում ջրի սյան բարձրության (h) տարբերությամբ, այ-

սինքն` X=L-h: Չափիչ խողովակում ջրի սյան բարձրությունը (h) արձա-

նագրվում է ըստ դրա մեջ ներմղած օդի ճնշմամբ (չափվում է մանոմետ-

րով (տե՛ս նկ. 4): Մակարդակի փոփոխությունը ըստ ժամանակի անընդ-

հատ արձանագրելու համար ПУР-ի համակարգում մտցվում են ինքնա-

գիր МСС-410 տիպի մանոմետրեր: 



- 90 - 
 

Հորատանցքերում շերտային ճնշումների չափման և արձանագրման 

համար օգտագործվում են МГГ, МГЛ, ДГМ-4, МГП և այլ տիպերի խոր-

քային մանոմետրեր: Շերտային ճնշման մեծությունները արձանա-

գրվում (ֆիքսվում) են հորատանցք իջեցրած մանոմետրի դիագրամային 

ժապավենի վրա: Ինքնաջրթափ հորատանցքերի բերանային մասում 

ջրի ճնշումը չափելու համար օգտագործվում են տարբեր տեխնիկական 

և արձանագրող (գրանցող) մանոմետրեր, որոնք ապահովում են մինչև 

0.49-0.98 Па (0.05-0.1 կգվ/սմ2) ճշտություն [29]: 

Հորատանցքերում ստորերկրյա 

ջրերի ջերմաստիճանը չափվում է 

տարբեր տիպի (սնդիկային, սպիր-

տային, էլեկտրական) և բնույթի (սո-

վորական, ծույլ, առավելագույն, նվա-

զագույն) ջերմաչափերով: Առավել 

շատ օգտագործվում են սնդիկային 

ջերմաչափերը (ТЛ-4, ТЛ-18, ТP-1, ТP-

2, ТP-3 և այլ տիպերի): Կապտա-

ժային կայանների համալիրում օգ-

տագործվում են էլեկտրական ջերմա-

չափերը (ЭТО-3, ТЭГ-2, ЭТМИ-55 և այլ 

տիպերի), որոնք ապահովում են ջրի 

ջերմաստիճանի չափումները հորա-

տանցքի փողի ամբողջ խորությամբ: 

Որոշ տիպի խորքային ջերմաչա-

փեր մոնտաժվում են ստորերկրյա 

ջրերի մակարդակի և ճնշման չափիչ 

սարքերի համալիրում (պլտանների, 

մանոմետրերի, շերտափորձարկիչների հետ): Հատուկ տիպի խորքային 

ջերմաչափերը (ТГБ-1, ТГБ-4, ТГГ-1 և այլն) հնարավորություն են տա-

լիս անընդհատ չափելու ջերմաստիճանի փոփոխությունը ըստ ժամա-

նակի և արձանագրելու հատուկ բլանկների վրա [39]: 

Արտամղումների ժամանակ ջրի ծախսի չափումների համար ամե-

նաշատը օգտագործվում է ծավալային եղանակը, որի դեպքում ծախսը 

Նկ.  4. Օդաճնշական 
(պնևմատիկ) մակարդակաչափի 

սխեմա 
1-խողովակիկ, 2-օդապոմպ,  

3-մանոմետր, 4-բալոն 
(գլանանոթ), 5-փական, 6-ռեպեր 

(հենանիշ) 
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որոշվում է ըստ չափիչ տարայի (բաք, տակառ, դույլ և այլն) լրիվու-

թյամբ լցվելու ժամանակի: Ջրի ծախսի 10 լ/վ-ից ավելի լինելու դեպքում 

նպատակահարմար է ջրթափերի (սեղանաձև, ուղղանկյունաձև, եռան-

կյուն) օգտագործումը, որոնք ապահովում են ծախսի որոշումը ըստ 

ջրթափով թափվող հեղուկի սյան բարձրության [2, 29, 39]: Մաքուր ջրի 

արտամղման պայմաններում ջրի ծախսի չափման համար կարելի է օգ-

տագործել սերիական արտադրության ջրաչափեր (թևիկներով BK տի-

պի և պտուտակային` BB տիպի), որոնք ապահովում են ջրի ծախսի չա-

փումը 0.1-ից մինչև 1300 մ3/ժամ սահմաններում (դիապազոնում)՝ ∓ 2-5 

% սխալով: Էլեկտրաէներգիայի առկայության դեպքում ջրի ծախսերի 

ինքնաբերաբար (ավտոմատիկորեն) չափումների և արձանագրումների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ճնշման մշտական անկման` 

ռոտամետրերի ծախսաչափերը (հորատանցքի մինչև 63 մ3/ժամ ծախսի 

դեպքում) և էլեկտրամագնիտային ծախսաչափերը (ծախսի 0-ից մինչև 

400 մ3/ժամ սահմաններում): 

Հորատանցքի փողի երկայնքով ջրի ծախսի չափումների և արձա-

նագրումների համար կիրառվում են հորատանցքային ծախսաչափեր 

(ТСР-70Ф, РЭИ, РГФ-1м, РГD-6Б և այլ տիպերի), որոնց գործունեու-

թյան սկզբունքը հիմնված է հորատանցքի փողում ջրի առանցքային 

հոսքի արագությունների չափումների վրա: 

Առավել կատարելագործված (ըստ հուսալիության և զգայնության) 

սարքերը, որոնք օգտագործելի են հորատանցքերի ծախսոմետրիական 

հետազոտությունների համար, հանդիսանում են հորատանցքային ջեր-

մակոնդուկտիվ ծախսաչափերը (СТД-2, СТД-4 և այլ տիպերի), դրանք 

հնարավորություն են տալիս պարբերաբար և անընդհատ կատարելու 

ծախսի ու ջերմաստիճանի չափումներ և հեռանկարային են ջրաերկրա-

բանական հորատանցքերի հետազոտությունների համար: 

Նմուշահանիչներ: Սրանք սարքեր են, որոնցով լեռնային փորվածք-

ներից (հորատանցք, շուրֆ և այլն) վերցվում է ապարի, ջրի կամ գազի 

նմուշ: 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերից ջրի նմուշ վերցնելու համար, 

բացի հատուկ նմուշահանիչներից (ОПГ, ОПК, ОП, КИИ, ИСВ, ОПКТ 

տիպերի), օգտագործվում են տարբեր կառուցվածքի ջրհանիչներ` 
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սկսած հասարակից (խցանով շշեր և պարանի ծայրին ծանրոցով) և 

վերջացրած ժամանակակիցներով, որոնք ապահովում են ջրի և գազի 

նմուշառումը շատ խորը հորատանցքերից: Ջրի նմուշառումը ոչ խորը 

հորատանցքերից (առանց գազի բաղադրիչի) իրականացվում է ГГП-19 

և ГГП-20 ջրհաններով, որոնք ապահովում են մինչև 60 մ խորությունից 

1.5 և 0.6 լ ծավալի (համապատասխանաբար) ջրի նմուշառումը: Խորը 

հորատանցքերից (մինչև 1000-1500 մ) ջրի նմուշի վերցնումը գազային 

բաղադրիչի հետ կատարվում է խոր նմուշահանիչներով (ППБ, ПВ, ПГ, 

ПЭ տիպերի), որոնք ունեն խոշոր (2.5-3 լ) տարողության ջրի խուցեր 

(կամերաներ): Այդ սարքերի առավելագույն տրամագիծը կազմում է 60 

մմ, իսկ ջրի նմուշահանման խորությունը մինչև՝ 1500 մ: Խոր հորա-

տանցքերից ջրի և գազի նմուշների վերցման համար կիրառվում են 

նավթային նմուշահանիչներ ПD-3 և ПРИЗ-II (նմուշը մինչև 1.0 լ, սարքի 

տրամագիծը՝ 36 մմ) տիպերի, որոնք ապահովում են հորատանցքերից 

մինչև 3000 մ խորություններից ջրի նմուշառումը: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ կիրառու-

թյուն են ստանում և շատ այլ տեխնիկական միջոցներ ու սարքեր` 

ապարների նմուշահանման համար, գազի նմուշի վերցման համար, 

երկրաֆիզիկական կարոտաժային ապարատներ (սարքեր և սարքավո-

րումներ), նմուշառման ինտերվալներում ամրակապ խողովակային սյու-

նաշարի անցքերի բացման սարքեր, նկարահեռուստատեսային ապա-

րատներ հորատանցքերի փողերի ստուգման և ուսումնասիրման հա-

մար, ջրային հաշվեկշռի տարրերի (գոլորշեցուցիչներ, խոնավաչափեր, 

լիզիմետրեր և այլն) տվյալների հավաքման և գնահատման սարքեր, 

տարբեր տիպի լաբորատոր սարքեր ու սարքավորումներ և այլն [2, 3, 

13, 29, 39]: 

 

3.3. Ջրաերկրաբանական դիտարկումները հորատանցքերի  

անցման ժամանակ 

 

Ջրաերկրաբանական դիտարկումները հորատանցքերի անցման (հո-

րատման) ժամանակ տարվում են անմիջապես հորատման ընթացքում, 

ինչպես նաև այդ ընթացքում ջրաերկրաբանական փորձարկումներ կա-
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տարելիս: Այդպիսի դիտարկումների խնդիրներն են ջրատար հորիզոն-

ների բացահայտումը, դրանց տեղադրման պայմանների, կազմի, հաս-

տության, ջրառատության, ֆիլտրացիոն հատկությունների, ջրատար 

հորիզոնների փոխկապվածության բնույթի, ստորերկրյա ջրերի քի-

միական կազմի ուսումնասիրությունները և այլ ջրաերկրաբանական 

տեղեկությունների ստացումը: 

Հորատանցքերի անցման ժամանակ ջրաերկրաբանական դիտար-

կումների բնույթը և տեսակները նշանակալից չափով կախված են հո-

րատման եղանակից: Սովորաբար հորատանցքերի անցման ժամանակ 

ջրաերկրաբանական դիտարկումներ կատարվում են ստորերկրյա ջրե-

րի մակարդակի, լիթոլոգիական առանձնահատկությունների, ապարնե-

րի ծակոտկենության և ճեղքավորվածության, կավային լուծույթի վիճա-

կի և դրա կլանման, հորատող գործիքի ընկնելու (թաղվելու), հանուկի 

դուրս գալու, բացահայտվող ջրերի ջերմաստիճանի և գազահագեցվա-

ծության նկատմամբ, կատարվում են ջրի, գազի, ապարների նմուշա-

ռումներ անալիզների և լաբորատոր հետազոտությունների համար, կա-

տարվում են բացահայտվող ջրատար շերտերի և հորիզոնների ջրաերկ-

րաբանական հատուկ փորձարկումներ:  

Ջրաերկրաբանական դիտարկումների արդյունքները լուսաբանվում 

են հերթափոխային զեկուցումներում, հորատման մատյաններում, հո-

րատանցքերի անձնագրերում և սկզբնական փաստաթղթերում [3]: 

Ջրի հայտնվող և կայունացվող (ստատիկ) մակարդակների դիտար-

կումները հնարավորություն են տալիս պարզելու ջրատար շերտերի և 

հորիզոնների տեղադրման խորությունները և հիդրավլիկական բնույթը 

(ճնշումայնությունը): Հորատանցքերի՝ առանց կավային լուծույթի հո-

րատման ժամանակ ջրի մակարդակների որոշումը կատարվում է հեշ-

տությամբ: Կավային լուծույթով հորատման ժամանակ ջրատար հորի-

զոնների բացումը արձանագրվում է անուղղակի ճանապարհով` լվացող 

հեղուկի դուրս գալու և կորստի, դրա ֆիզիկական հատկությունների 

(խտության, մածուցիկության, հանքայնացման, ջերմաստիճանի), ինչ-

պես նաև ապարների հորատման ռեժիմային ցուցանիշների (գործիքի 

խորացման արագությունների, լվացող հեղուկի ճնշման ու ծախսի և 

այլն) փոփոխությունների նկատմամբ դիտարկումների հիման վրա: 
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Տեխնիկայի ժամանակակից զարգացվածության մակարդակում կա-

րելի է իրականացնել ինչպես հորատման տեխնոլոգիական ռեժիմների, 

այնպես էլ լվացող հեղուկի պարամետրերի անընդհատ հսկումներ: Ըստ 

մի քանի անուղղակի ցուցանիշների համընկնման` կարելի է որոշել ջրա-

տար ապարների բացման պահերը և դրանց տեղադրման խորություն-

ները, դատել երկրաբանական կտրվածքում բացվող հորիզոնների ջրա-

ռատության, ապարների ճեղքավորվածության ու ջրաթափանցելիու-

թյան և այլնի մասին:  

Հորատանցքի անցման ընթացքում ջրի մակարդակը մեկ հերթափո-

խի ընթացքում, կախված հորատման արագությունից և հորատող գոր-

ծիքի դուրս հանման (բարձրացման) քանակից, պետք է չափել ոչ պա-

կաս 1-3 անգամ, չափումների ժամանակ հորատող սարքը անպայման 

պետք է հանել հորատանցքից: Ժամանակի խնայման նպատակով 

ջրաերկրաբանական դիտարկումները հարմարեցնում են հանուկի (կեռ-

նի) հանման հորատող սարքի բարձրացման և հորատման այլ ընդհա-

տումների հետ:  

Ջրատար հորիզոնի բացման ցուցանիշների հայտնաբերման դեպ-

քում (կավային լուծույթի մածուցիկության և խտության փոքրացում, 

ջերմաստիճանի փոփոխություն, հորատանցքում հեղուկի մակարդակի 

կտրուկ փոփոխում և այլն) հորատանցքի անցումը անպայման պետք է 

դադարեցնել բացվող հորիզոնի տեղադիրքի որոշման և անհրաժեշտու-

թյան դեպքում՝ դրա ջրաերկրաբանական փորձարկումների նպատա-

կով: 

Մի շարք դեպքերում առանց հորատման ընթացքի դադարեցման կա-

րելի է մոտավորապես որոշել ջրատար հորիզոնի բացման խորությունը, 

դրա հաստությունը, ստորերկրյա ջրերի ճնշումը, ջերմաստիճանն ու քի-

միական կազմը և դրանց գազահագեցվածությունը: Ավելի ճշգրիտ 

տվյալներ ուղիղ և հակառակ լվացումներով հորատման պտտողական 

եղանակի դեպքում կարելի է ստանալ, երբ այն կատարվում է մաքուր 

ջրով: Ջրհոսքի կամ կլանման զոնայի բացումը կարելի է որոշել հորա-

տանցքից դուրս եկող ջրի ծախսի փոփոխությամբ, դրա համար հարմար 

է օգտագործել ծախսամետրեր: Լվացող հեղուկի պարամետրերը չափ-
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վում են այնպիսի սարքերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ խտաչափերը, 

ջերմաչափերը, աղաչափերը, ջերմաաղամակարդակաչափերը և այլն: 

Հորատանցքով բացվող ապարների լիթոլոգիական կազմի, ծակոտ-

կենության և ճեղքավորվածության նկատմամբ դիտարկումները հնարա-

վորություն են տալիս մոտավորապես գաղափար կազմելու ապարների 

ջրաթափանցելիության և ջրատար հորիզոնների հաստության ու տե-

ղադրման խորությունների բացահայտման մասին: Առավել շատ տեղե-

կություն են ստանում հանուկի հանման և ուսումնասիրությունների դեպ-

քում: Հորատանցքերից ապարների նմուշահանման համար օգտագործ-

վում են սովորական և երկակի սյունակային խողովակներ ու տարբեր 

կառուցվածքի գրունտահաններ, առավել լայն գործառական կիրառու-

թյուն են ստացել ТПИ, МГРИ կառուցվածքի երկակի սյունակային խո-

ղովակների, ВСЕГИНГЕО և НИИОСП գրունտահանները: Նմուշառման 

հաճախականությունը կախված է երկրաբանական կտրվածքի փոփո-

խականությունից և հորատանցքի նպատակային նշանակությունից: 

Սովորաբար ապարների յուրաքանչյուր լիթոլոգիական տարատեսակի 

համար վերցվում է 1-2 նմուշ: Հորատման ընթացքում ապարի նմուշառ-

ման համար պետք է անցում կատարել սյունակային հորատման եղա-

նակին, հորատանցքերից հանված ամբողջ հանուկը պետք է փաստագ-

րել և դասավորել արկղերի մեջ` նշելով վերցման ինտերվալը և դուրս 

եկած հանուկի տոկոսը: Հանուկի դուրս գալու աստիճանի տոկոսային 

տվյալները որոշակի պատկերացումներ են տալիս հորատանցքով բաց-

վող ապարների ջրաթափանցելիության մասին (օրինակ` ջրաթափանց 

ճեղքային ապարները տալիս են հանուկի փոքր ելքեր, թույլ ջրաթա-

փանց և հոծ ապարները` շատ): Ըստ հորատման ինտերվալների՝ դուրս 

եկած հանուկի տոկոսի համադրումը ջրի մակարդակի և լվացող հեղուկի 

կլանման դիտարկումների արդյունքների հետ թույլ է տալիս գնահատել 

այս կամ այն ինտերվալի ջրատարության աստիճանը: 

Հորատանցքախորշի ամբողջ մակերեսով հորատման դեպքում մեծ 

նշանակություն են ձեռք բերում հորատադուրի (հորատագլխիկի) մաշ-

վածության, հորատման արագության և ռեժիմի նկատմամբ դիտար-

կումները: Ապարների լիթոլոգիական առանձնահատկությունները ու-
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սումնասիրվում են ըստ շլամի (նստվածքակուտակի), որը կանոնավո-

րապես վերցվում է հորատման յուրաքանչյուր մեկ մետրը: 

Ջերմաստիճանի նկատմամբ դիտարկումները կատարվում են ինչ-

պես հորատման ընթացքում, այնպես էլ հորատանցքի հորատումը վեր-

ջացնելուց հետո, երբ վերականգնվում են հորատման ընթացքում 

խախտված ստորերկրյա ջրերի և ապարների ջերմային ռեժիմները: Այդ 

դիտարկումները առանձնապես արժևորվում են, երբ հորատանցքերը 

հորատվում են ջերմաջրերի և հավերժական սառածության մարզերում: 

Ջերմաստիճանի չափումները կատարվում են ազդեցության դանդաղեց-

ման ջերմաչափերով, էլեկտրական և այլ փորձասարքերով: Այդ չա-

փումները հնարավորություն են տալիս բացահայտելու ջրատար հորի-

զոնների և սառած ապարների բացվող խորությունները, հավերժական 

սառածության հաստությունը, ջրատար տեկտոնական խախտումները: 

Ճեղքավորված և կարստավորված ապարներում (կրաքարերում, 

մարմարներում, դոլոմիտներում, գիպսերում և այլն) հորատանցքերի հո-

րատման դեպքում անհրաժեշտ է արձանագրել հորատման սարքի 

փախչելը (թաղվելը, պոկվել ընկնելը)` պայմանավորված խոշոր ճեղքե-

րի, դատարկությունների և խոռոչների առկայությամբ, որոնք բնորոշում 

են հորատվող ինտերվալի ապարների բարձր ջրատարությունը: Նման 

պայմաններում ջրաերկրաբանական կարևոր տեղեկություն են տալիս 

նաև հորատանցքում ջրի մակարդակի վարքի, լվացող հեղուկի կլանման 

և դրա հատկությունների փոփոխման (խտության, մածուցիկության, 

ջերմաստիճանի, քիմիական կազմի) նկատմամբ տարվող դիտարկում-

ները, ինչպես նաև լուսահեռուստամետրիական հետազոտությունները:  

Լվացող հեղուկի քիմիական կազմի նկատմամբ դիտարկումները (սո-

վորաբար արձանագրվում են 1-2 բնորոշ բաղադրիչներ, օրինակ՝ NaCl 

կամ SO4) տեղեկություն են տալիս ջրատար նստվածքների բացման և 

դրանց մոտավոր ջրատվության մասին: Այդ դիտարկումները կարևոր են 

հատկապես հանքային և արդյունաբերական ջրերում հորատանցքերի 

հորատման դեպքում, որոնք բնութագրվում են բարձր հանքայնացմամբ 

և յուրահատուկ կազմով: 

Ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմի ուսումնասիրության համար 

վերցվում են ջրի նմուշներ, որի ծավալները կախված են անալիզների 
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բնույթից, նշանակությունից և շատ հաճախ դրանք կազմում են 1-2 լիտր 

(տե՛ս վերևը):  

Հորատանցքի հորատման ընթացքում անհրաժեշտ է գազաերևա-

կումների նկատմամբ տանել դիտարկումներ և հնարավորության դեպ-

քում վերցնել նմուշ դուրս եկող լվացող հեղուկից անջատվող գազից: Հո-

րատանցքերից գազերով լուծված ջրի նմուշառումը կատարվում է հա-

տուկ նմուշահանների միջոցով: 

Բացվող ջրատար հորիզոնների և մասնավորապես դրանց ջրառա-

տության ու ֆիլտրացիոն հատկությունների մասին առավել ներկայա-

ցուցչական տվյալներ ստանալու համար կատարվում են ջրաերկրաբա-

նական հատուկ փորձարկումներ: Փորձարկման գործընթացներում 

ջրաերկրաբանական դիտարկումները իրենց մեջ ներառում են ջրի մա-

կարդակների և ծախսերի չափումների արձանագրում ինչպես արտա-

մղումների ընթացքում, այնպես էլ դրանց ավարտից հետո (մակարդակ-

ների վերականգնման): Դիտարկումների արդյունքները հաստատա-

գրվում են հորատման և ջրաերկրաբանական մատյաններում, արտա-

մղումների մատյաններում, ինչպես նաև հորատանցքերում հետազոտու-

թյունների կատարման ակտերում, ջրաերկրաբանական կտրվածքնե-

րում և այլն [3, 2, 39]: 

Փորձարկումների տվյալները օգտագործվում են բացվող շերտերի և 

հորիզոնների ջրառատության ու ֆիլտրացիոն հատկությունների նախ-

նական գնահատման, ֆիլտրերի տեղադրման ինտերվալների ընտրման 

և դրանց ջրաերկրաբանական մանրամասն ուսումնասիրությունների ու 

այլ խնդիրների լուծման համար: Ջրաերկրաբանական փորձարկումնե-

րի (փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքներ) մեթոդները մանրամասն շա-

րադրված են IV գլխում: 

Հորատանցքերի հորատման ժամանակ տարբեր տեսակի դիտար-

կումների համալիր կատարումը (այդ թվում՝ և երկրաֆիզիկական) 

ապահովում է ջրատար շերտերի և հորիզոնների ժամանակին ու հուսա-

լի բացահայտումը և դրանց հետագա ջրաերկրաբանական փորձար-

կումների ու ուսումնասիրությունների կատարումը: 
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3.4. Ջրաերկրաբանական դիտարկումները լեռնային  

աշխատանքների կատարման ժամանակ 

 

Ջրաերկրաբանական դիտարկումները կատարվում են ոչ միայն հո-

րատանցքերի հորատման, այլ նաև հետախուզական և շահագործական 

այլ լեռնային (հանքային) փորվածքների (շուրֆերի, հանքափողերի, բո-

վանցքերի և այլն) անցման ժամանակ: Այդպիսի դիտարկումների 

խնդիրները կարող են լինել տարբեր, սակայն բոլոր դեպքերում պետք է 

ձգտել ստանալ լրացուցիչ երկրաբանաջրաերկրաբանական տեղեկատ-

վություն ուսումնասիրվող օբյեկտների վերաբերյալ և այն օգտագործել 

տրված ջրաերկրաբանական խնդիրների արդյունավետ լուծման հա-

մար: Լեռնային փորվածքներում ջրաերկրաբանական դիտարկումները 

կարող են կատարվել ջրաերկրաբանական որոնողական-հետախուզա-

կան աշխատանքների ընթացքում, տարբեր օգտակար հանածոների 

հանքավայրերի մասնագիտացված հանույթների, որոնումների, հետա-

խուզության ու մշակման և այլ առաջադրանքների կատարման ժամա-

նակ: 

Եթե ջրաերկրաբանական աշխատանքների կատարվող շրջանում 

կան հին կամ գործող հանքարաններ, ապա դրանց փորվածքները են-

թակա են ջրաերկրաբանական հետազոտման և փաստագրման, ընդ 

որում` անհրաժեշտ է պարզել ինչպես անմիջական հետազոտություննե-

րի, այնպես էլ ֆոնդային տվյալների հետևյալ տեղեկությունների հա-

վաքման ճանապարհով. 

1. նկարագրվող օբյեկտի աշխարհագրական դիրքը, երբ, ում կողմից 

և ինչ նպատակների համար են անցել լեռնային փորվածքները, տեղա-

մասի երկրաբանական հիմնական առանձնահատկությունները, լեռ-

նային փորվածքների նկարագիրը (դրանց խորությունը, կտրվածքը, ամ-

րակապումը, հորիզոնական, ուղղաձիգ և թեք փորվածքների տեղադիր-

քերը հատակագծում), 

2. լիթոլոգոշերտագրական կտրվածքը ըստ առանցքի և քվերշլագի 

(լայնական փորուտի), 

3. փորվածքներում ապարների վիճակը և կայունությունը, բացված 

ջրատար զոնաների և հորիզոնների նկարագրությունը (չափսերը, բնույ-
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թը, ծախսը, ջրերի ֆիզիկական հատկությունները, քիմիական կազմը, 

ռեժիմը և այլն), 

4. ապարների ճեղքավորվածության աստիճանի և բնույթի փոփո-

խումը, դրանց ջրարբիացումը փորվածքի խորացմանը զուգընթաց, 

5. լեռնային փորվածքներում ջրային ճեղքումների (պատռումների) 

առկայությունը (ժամանակը, հայտնվելու խորությունը, ջրապարունակ 

ապարները, առաջացման պատճառը, դիտարկվող հոսքի չափսերը), 

6. լեռնային փորվածքներում գումարային հոսքը և դրա փոփոխու-

թյունը ըստ տարվա եղանակների և ըստ տարիների, ջրի հոսքը միավոր 

մակերեսից կամ փորվածքի միավոր երկարությունից, 

7. լեռնային փորվածքների և դրենացման աշխատանքների ազդեցու-

թյունը ջրատար հորիզոնների ռեժիմի և աղտոտման վրա, որոնք օգտա-

գործվում են ջրամատակարարման համար, 

8. հանքավայրի չորացման համար կիրառվող միջոցները (կլանող 

հորատանցքեր, խրովի ֆիլտրեր, միջանցիկ ֆիլտրեր և այլն), դրանց 

նկարագրությունները և ռեժիմը, 

9. փորվածքները ջրից, գոյություն ունեցող պաշտպանիչները և 

դրանց արդյունավետությունը (պատնեշներ, ջրաթափանց ամրակներ և 

այլն), 

10. շախտային (հանքարանային) ջրերի օգտագործումը գործառա-

կան նպատակներով: 

Ստորերկրյա լեռնային փորվածքներում նշվում և նկարագրվում են 

բոլոր ջրաերևակումները, կատարվում են ջրի հոսքի, ջերմաստիճանի և 

քիմիական կազմի դիտարկումներ, ուսումնասիրվում են բացված 

ապարների լիթոլոգիական առանձնահատկությունները, դրանց ջրաֆի-

զիկական հատկությունները և կայունությունը փորվածքների առաստա-

ղում, հատակում և պատերին: 

Ուսումնասիրում են ստորերկրյա ջրերի ազդեցության հետ կապված 

գործընթացները (ուռչում, տղմահողի պատռումներ, նստեցումներ, սու-

ֆոզիա և այլն): 

Լեռնահետախուզական փորվածքների փաստագրման ժամանակ 

հիմնական ուշադրությունը պետք է սևեռել բացված ապարների լիթոլո-

գիական առանձնահատկությունների, դրանց կառուցվածքի (ստրուկ-
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տուրայի), ամրության, հողմնահարվածության աստիճանի, ճեղքավոր-

վածության, խտության (ավազների համար), կավայնության, թանձրու-

թյան (կոնսիստենցիայի` կապակցված ապարների համար), խոնավու-

թյան և ֆիզիկաերկրաբանական գործընթացների ուսումնասիրությանը: 

Լեռնային աշխատանքների փաստագրումների ժամանակ մանրա-

զնին դիտարկումներ են տարվում բոլոր տիպի ջրաերևակումների վրա, 

որոշվում են բացվող ջրատար հորիզոնների հայտնվող և կայունացած 

մակարդակները: Ջրթափումով փորվածքների անցման և որոշ տիպի 

փորվածքներում ջրհոսքերի ստեղծման ժամանակ (օրինակ լանջերի 

վրա նախապես տրված առուներում կամ դեպի բերանային մասը թեքու-

թյուն ունեցող հանքափորերում) անցումների ընթացքում որոշվում են 

ջրաթափման և ջրհոսքերի մեծությունները, ուսումնասիրվում ստորերկ-

րյա ջրերի ռեժիմը: 

Պրակտիկայից հայտնի է, որ ժամանակի ընթացքում փոխվում են 

փորվածքներով բացված ապարների գույնը, խոնավությունը, պլաստի-

կությունը, ապարներում կարող են առաջ գալ նոր ճեղքեր, որոշ փոր-

վածքներում իջնում են ջրի դուրս գալու նիշերը (օրինակ՝ հանքափո-

ղում), որը շատ հաճախ կապված է ջրհոսքի քչացման հետ, կարող են 

տեղի ունենալ արտամղվող կամ ազատ դուրս հոսող ստորերկրյա ջրերի 

քիմիական կազմի փոփոխություններ: Դրանք և այլ փոփոխությունները 

պարզվում են ջրաերկրաբանական պարբերաբար դիտարկումների ար-

դյունքում, որոնց կատարումը բոլոր գործող փորվածքներում պարտա-

դիր է, և նպատակահարմար է կատարել հետախուզական լեռնային աշ-

խատանքների ընթացքում: 
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Գլուխ 4. 

Դաշտային փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքներ 

 

Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի ուսումնասիրության և ջրաերկ-

րաբանական բազմազան խնդիրների լուծման ժամանակ հետազոտու-

թյունների հիմնական խնդիրներից մեկը հանդիսանում է ջրատար 

հաստվածքների և աերացիոն զոնայի ապարների ջրաերկրաբանական 

պարամետրերի որոշումը: Սովորաբար առանց այդ պարամետրերի 

որոշման հնարավոր չէ կատարել քանակական գնահատումներ և տար-

բեր ձևի ինժեներական հաշվարկներ ու կանխատեսումներ` կապված 

ստորերկրյա ջրերի հայտնաբերման, դրանց քանակական և որակական 

ուսումնասիրման, ժողտնտեսության յուրացման ու կարգավորման հետ: 

Ջրաերկրաբանական պարամետրերը հիդրոդինամիկական հաշ-

վարկների՝ հիմքն են կազմում կապված ջրատար հորիզոններում ստո-

րերկրյա ջրերի շարժման, քաղցրահամ, բուժիչ, արդյունաբերական, 

թերմալ ջրերի, պինդ օգտակար հանածոների, նավթի և գազի հանքա-

վայրերի հետախուզության և շահագործման, գյուղատնտեսական մե-

լիորացիաների հետ, տարբեր կառուցվածքների (ջրատեխնիկական, 

արդյունաբերական, երկաթգծերի, մետրոպոլիտենների, նավթագազա-

տարների և այլն) շինարարության ջրաերկրաբանական հիմնավորում-

ների հետ: 

Ջրաերկրաբանական պարամետրերին են պատկանում ֆիլտրա-

ցիայի ( ) և թափանցելիության ( թ), գրավիտացիոն ( ) և առաձգական 

( ∗), ջրատվությունների, պիեզոհաղորդականության ( ) և մակարդա-

կահաղորդականության ( ), ճնշումային և ոչ ճնշումային ջրատար հո-

րիզոնների ջրահաղորդականությունների ( ճ, ) գործակիցները: 

Շերտավոր հաստվածքներում և գետահովիտներում, բացի թվարկ-

ված պարամետրերից, շատ հաճախ որոշվում են` 

ներանցման (ներհոսքի) գործակիցը ( )` 

 = ,   (4.1)  
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որտեղ -ն հիմնական ջրատար հորիզոնի ֆիլտրացիայի գործակիցն է, M-ը` դրա հաստությունը, K -ն բաժանիչ շերտի ֆիլտրացիայի գործա-

կիցն է, m -ը` դրա հաստությունը, 

ինչպես նաև հունային նստվածքների դիմադրության գործակիցը ( )` = ,      (4.2)  

որտեղ m -ն հունային նստվածքների հաստությունն է, K -ն` այդ նստ-

վածքների ֆիլտրացիայի գործակիցը [39]: 

Ներկա ժամանակներում ջրաերկրաբանական հաշվարկային պա-

րամետրերի որոշման համար կիրառվում են տարբեր մեթոդներ, որոնց 

օգտագործման նպատակահարմարությունը և արդյունավետությունը 

կախված են կատարվող հետազոտությունների փուլից ու կատարման 

տեխնիկական պայմաններից, լուծվող խնդիրների բնույթից և առանձ-

նահատկություններից, ուսումնասիրվող ջրաերկրաբանական օբյեկտի 

բնական պայմաններից ու այլ գործոններից: Այդ մեթոդների թվին են 

պատկանում` արտամղումները, ջրլցումները և ներմղումները հորա-

տանցքերում, ջրլցումները շուրֆերում, էքսպրես փորձարկումները, -

պարամետրերի որոշումը ստորերկրյա ջրերի ռեժիմային դիտարկում-

ների տվյալներով, լաբորատոր մեթոդները, երկրաֆիզիկական մեթոդ-

ները, մոդելացումը: 

Պարամետրերի որոշման թվարկված մեթոդները բնութագրվում են 

ֆիլտրացիոն հատկությունների որոշման տարբեր աստիճանի հուսա-

լիությամբ և փորձերի տարման յուրահատկությամբ: Առաջին չորս մե-

թոդները կարելի է վերագրել դաշտային փորձաֆիլտրացիոն խմբին, և 

դրանք ջրաերկրաբանական հետազոտությունների պրակտիկայում 

հանդիսանում են գերակշռողը` որպես ջրաերկրաբանական պարամետ-

րերի որոշման առավել արդյունավետ և արժանահավատ մեթոդներ 

(դրանց մասին կխոսվի հետագա շարադրանքում): 

Ռեժիմային դիտարկումների տվյալներով պարամետրերի որոշու-

մը հանդիսանում է առավել հուսալի մեթոդներից մեկը հատկապես գոր-

ծող ջրառների կամ դրենաժային կառույցների շրջաններում, ինչպես 

նաև ջրհոսքերի և ջրավազանների մերձափնյա տեղամասերում, որտեղ 

դրանց խոտորումները նշված օբյեկտների ազդեցությունից ի հայտ են 
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գալիս առավել նշանակալից կերպով, և ստորերկրյա ջրերի մակարդա-

կի վարքագծի տվյալները հանդիսանում են հուսալի հիմք պարամետրե-

րի քանակական գնահատման համար: 

Այս մեթոդի կիրառումը պահանջում է ռեժիմային ցանցում կետերի 

առկայություն (հորատանցքեր, նշագծեր, ջրահենակետեր) և ստորերկ-

րյա ջրերի ռեժիմի համապատասխան դիտարկումների կազմակերպում 

(տե՛ս գլ. 5): 

Ֆիլտրացիոն հատկությունների որոշման լաբորատոր մեթոդները 

կիրառվում են ապարների (հատկապես կավային և ավազային) նախ-

նական մոտավոր գնահատման համար և հիմնված են ապարներից 

վերցված հատուկ նմուշների (մոնոլիտ կամ խախտված) տարբեր սար-

քերի միջոցով ֆիլտրացիոն փորձերի կատարման վրա (տե՛ս գլ. 6): Այս 

մեթոդի շարքին պետք է դասել նաև էմպիրիկ կախվածություններով 

ապարների ֆիլտրացիոն հատկությունների որոշման մեթոդները, որոնք 

հաշվի են առնում այդ հատկությունների կորելյացիոն կապը լաբորա-

տոր պայմաններում որոշվող ապարների տարբեր ցուցանիշների (հա-

տիկաչափական կազմ, ծակոտկենություն և այլն) հետ:  

Երկրաֆիզիկական մեթոդները տալիս են արդյունքներ, որոնք հար-

կավոր են ֆիլտրացիոն հատկությունների և ուսումնասիրվող կտրվածքի 

ջրաերկրաբանական տարանջատման նախնական մոտավոր գնա-

հատման համար: Այդ մեթոդների շարքում պետք է առանձնացնել. 

1) էլեկտրոլիտային մեթոդը (ռեզիստիվիմետրիա), որը օգտագործ-

վում է ճեղքավորված ապարներում, ինչպես նաև ոչ շատ կավային և 

փոշիացած մասնիկներ պարունակող փուխր առաջացումներում, 

2) ծախսամետրիան, որը կիրառվում է կավային լուծույթով չխցան-

ված (չկողմատացված) հորատանցքափողերում, 

3) թերմոմետրիան, որը հիմնականում կիրառվում է ջրատար հորի-

զոնները անջատող թույլ ջրաթափանց ապարների ուսումնասիրություն-

ների համար, 

4) կարոտաժի ակուստիկական (ձայնագրական) մեթոդները, որոնք 

կիրառվում են ճեղքավորված ապարներում, 

5) ռադիոակտիվ կարոտաժը, որը օգտագործվում է ջրատար հորի-

զոնների անջատման և ապարների ծակոտկենության որոշման համար: 
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Մոդելացումը  հնարավորություն է տալիս հետադարձ համալիր 

խնդիրների լուծման հիման վրա որոշելու և ճշգրտելու ջրաերկրաբանա-

կան պարամետրերը` օգտագործելով ռեժիմային դիտարկումների կամ 

փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքների ընթացքում ջրի մակարդակի և 

ծախսի փոփոխության դիտարկումների տվյալները: Այն ապահովում է 

պարամետրերի որոշման բավականին բարձր հուսալիություն և նպա-

տակահարմար է բարդ ջրաերկրաբանական պայմաններում, երբ ֆիլտ-

րացիոն հատկությունների արժանահավատ որոշման հնարավոր այլ 

մեթոդները բացակայում են: 

Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշման պահանջվելիք հու-

սալիության ապահովման և ջրաերկրաբանական հետազոտությունների 

տնտեսական արդյունավետության բարձրացման համար նպատակա-

հարմար է ֆիլտրացիոն հատկությունների որոշման տարբեր մեթոդները 

կոմպլեքսավորել` հաշվի առնելով կոնկրետ ուսումնասիրվող օբյեկտի 

ջրաերկրաբանական պայմանները, լուծվող խնդիրների բնույթը և պա-

հանջները, տեխնիկական հնարավորությունները, առանձին օգտա-

գործվող մեթոդների արդյունաբերական արդյունավետությունը, դրանց 

կատարման հաջորդականությունը և այլ գործոններ: 

 

4.1. Դաշտային փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքների հիմնական 

տեսակները, դրանց խնդիրները և կիրառման պայմանները 

 

Դաշտային փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքների թվին են պատկա-

նում ջրի արտամղումները, լցումները (ազատ) և ներմղումները հորա-

տանցքերում, ջրլցումները և արտամղումները շուրֆերում, էքսպրես 

ջրլցումները և էքսպրես արտամղումները, ջրատար հորիզոնների առաջ 

ընկնող (առաջընթաց) փորձարկումները, շերտերի փորձարկիչների օգ-

նությամբ և մի քանի այլ մեթոդներ: 

Այդ աշխատանքները իրարից տարբերվում են կատարման առանձ-

նահատկություններով, սակայն տալիս են առավել ճիշտ և հուսալի 

տվյալներ ուսումնասիրվող ջրատար հորիզոնների ճնշման (մակարդա-

կի), ծախսի և ապարների ջրաերկրաբանական պարամետրերի մասին: 
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Փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքներից հիմնական և առավել տա-

րածված տեսակը համարվում են արտամղումները, որոնց համարյա 

միշտ տրվում է նախապատվություն ջրատար ապարների փորձարկում-

ների, հատկապես ոռոգման, չորացման և դրենացման նպատակների 

համար տարվող ուսումնասիրությունների ժամանակ: Արտամղումները 

կատարվում են հորատանցքերից, շուրֆերից, ջրանցքերից և այլ տիպի 

լեռնային փորվածքներից: Հիմնական ջրատար հորիզոնների փորձար-

կումները գերազանցապես կատարվում են արտամղումների հիման 

վրա: Ըստ արտամղումների տվյալների` որոշում են ուսումնասիրվող 

օբյեկտի սահմանային պայմանները, ընդհանուր և տեսակարար ծախ-

սերը (ջրաքանակները), մակարդակների իջեցման մեծությունը, հաշ-

վարկվում են ֆիլտրացիոն և ջրատարողունակության պարամետրերը, 

պարզում են դեպրեսիոն կորի (ձագարի) չափսերը, ձևը և զարգացման 

արագությունը (փնջային արտամղումների ժամանակ), առանձին ջրա-

տար հորիզոնների միջև կապը, ինչպես նաև ստորերկրյա ջրերի հիդ-

րավլիկական կապի արտահայտությունը մակերևութային ջրհոսքերի և 

ջրավազանների հետ, ուսումնասիրում են հորատանցքերի փոխազդե-

ցության, ինժեներական կառույցների շինարարության և հանքավայրե-

րի յուրացման համար ստորերկրյա ջրերի մակարդակների արհեստա-

կան իջեցման և հեռացման հնարավորությունները: 

Ստորերկրյա ջրերի խորը տեղադրված, ինչպես նաև արտամղումնե-

րի կատարման համար ոչ բարենպաստ պայմաններ ունեցող (ապարնե-

րի թույլ ջրառատություն և ջրատվություն) տեղամասերում չջրահագե-

ցած (չոր) ապարների ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշման 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառվում են ջրլցումներ և ներմղումներ 

հորատանցքերում և ջրլցումներ շուրֆերում: Փորձային ներմղումները 

նպատակահարմար է կատարել ապառաժային և կիսաապառաժային 

ճեղքավորված ջրատար ապարների ֆիլտրացիոն հատկությունների և 

տեսակարար ջրակլանման գնահատման ժամանակ, իսկ հորատանց-

քերում ջրլցման փորձերը՝ գլխավորապես աերացիոն զոնայի խորը տե-

ղադրված չջրահագեցած հողմնահարված և ճեղքավորված ապարնե-

րում: Շուրֆերում փորձային ջրլցումները օգտագործվում են աերացիոն 

զոնայի ոչ խորը տեղադրված կապակցված և փուխր ապարների բնա-
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կան պայմաններում ֆիլտրացիոն հատկությունների ուսումնասիրման 

համար: 

Էքսպրես մեթոդները կիրառում են ջրաերկրաբանական հետազո-

տությունների սկզբնական փուլերում ջրատար ապարների ֆիլտրացիոն 

հատկությունների նախնական մոտավոր գնահատման, հետագա 

ջրաերկրաբանական հետազոտություների օբյեկտների պարզման և 

ծավալների հիմնավորման, կտրվածքում ապարների ջրաթափանցե-

լիության բնութագրման և այլ խնդիրների լուծման համար: Ներկա ժա-

մանակներում ջրատար հորիզոնների էքսպրես-փորձարկումները իրա-

կանացվում են հորատման ընթացքում առաջընթացային (опере-
жающего) փորձարկումների միջոցով, շերտերի հատուկ փորձարկիչնե-

րի, էքսպրես-արտամղումների, էքսպրես ջրլցումների, ծախսամետ-

րային, թերմոմետրային և այլ մեթոդների կիրառմամբ [7, 27, 28, 29]: 

Փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքներից ստացված տվյալների մշա-

կումները կատարվում են ֆիլտրացիայի կայունացած և չկայունացած 

շարժումները բնութագրող բանաձևերով: Ներկայումս առավել լայն կի-

րառություն է ստացել ստորերկրյա ջրերի չկայունացած շարժման վրա 

հիմնված որոշումների արդյունավետությունը` ի հաշիվ դրանց տևողու-

թյան կրճատման և ստորերկրյա ջրերի հոսքի պարամետրերի առավել 

լիարժեք որոշումների (մասնավորապես չկայունացած ֆիլտրացիայի 

պարամետրերը` պիեզոհաղորդականությունը, առաձգական ջրատվու-

թյունը և այլն): 

 

4.2. Արտամղումներ, դրանց եղանակները և նպատակները 

 

Արտամղումը իրենից ներկայացնում է հորատանցքերից, հանքափո-

ղերից (շախտաներից), շուրֆերից և այլ փորվածքներից ստորերկրյա 

ջրերի ստիպողաբար վերցնելու եղանակ, որն առաջ է բերում բնական 

ֆիլտրացիոն դաշտի դեֆորմացիա (մակարդակների, արագություննե-

րի): Բնական է, որ ինչքան ինտենսիվ (ուժգին) է ֆիլտրացիոն դաշտի 

դեֆորմացիան, այնքան տեղեկատվական են փորձաֆիլտրացիոն աշ-

խատանքների արդյունքները [7]: 
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Ստորերկրյա ջրերի արտամղումները հանդիսանում են ջրատար հո-

րիզոնների ֆիլտրացիոն փորձարկումների հիմնական և հուսալի, սա-

կայն դրա հետ մեկտեղ թանկ արժեցող եղանակը (արտամղումների 

ծախսը շատ հաճախ կազմում է ստորերկրյա ջրերի հետախուզական 

ընդհանուր ծախսերի 35-60%-ը): Դրա համար էլ դրանց եղանակի, ծա-

վալի և կատարման մեթոդիկայի ճիշտ հիմնավորումը մեծապես կանխո-

րոշում է դրված խնդիրների լուծման արդյունավետությունը և հաջողու-

թյունը: 

Բոլոր արտամղումները, որոնք կատարվում են ստորերկրյա ջրերի 

տարբեր հանքավայրերի որոնման և հետախուզության ժամանակ` 

կախված դրանց նպատակայնությունից, ստորաբաժանվում են նմու-

շային, փորձային և փորձային-շահագործական եղանակների: Ար-

տամղման այս եղանակների նպատակայնության տարբերություններն 

էլ որոշում են դրանց կատարման (տարման) մեթոդիկան, որն իր արտա-

հայտությունն է գտնում փորձային աշխատանքների տևողության և 

փորձի կառուցվածքի մեջ: 

Նմուշային արտամղումները ստորերկրյա ջրերի որոնողական և հե-

տախուզական աշխատանքների ժամանակ հանդիսանում են առավել 

մասսայական (տարածուն) եղանակը, որոնք կատարվում են ջրաերկ-

րաբանական հետազոտությունների ընթացքում գործնականորեն հո-

րատված բոլոր հորատանցքերի (որոնողական, հետախուզական, դի-

տարկային) վրա: Դրանք իրականացվում են ջրատար ապարների 

ֆիլտրացիոն հատկությունների, ստորերկրյա ջրերի որակի նախնական 

գնահատման, տարբեր տեղամասերի և զոնաների համեմատական 

բնութագրերը ստանալու համար: Նմուշային արտամղումները կատար-

վում են կարճաժամկետ (6-24 ժամ) և, որպես կանոն, ջրի մակարդակի 

մեկ աստիճանի իջեցումով: 

Փորձային արտամղումները նախնական և մանրամասն հետախու-

զության փուլերում հանդիսանում են ֆիլտրացիոն աշխատանքների 

հիմնական եղանակը: Դրանք կատարվում են հետևյալ խնդիրների լուծ-

ման համար. 

1) ջրատար հորիզոնների հիմնական ջրաերկրաբանական պարա-

մետրերի (ծախսի, ջրի մակարդակի իջեցման մեծությունների, ֆիլտրա-
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ցիայի, ջրատարության, պիեզո- և մակարդակահաղորդականության, 

ջրատվության, ներհոսքի գործակիցները, ազդման բերված շառավիղի, 

հունային նստվածքների ընդհանուր դիմադրության) որոշման, 

2) ջրատար հորիզոնների՝ կտրվածքում և հատակագծում սահմա-

նային պայմանների (ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի փոխադարձ 

կապը, հարակից ջրատար հորիզոնների փոխկապվածությունը և այլն) 

ուսումնասիրման, 

3) շահագործական հորատանցքերի նախընտրելի (օպտիմալ) ար-

տադրողականության և հորատանցքի ջրի ծախսի ու դրանում ջրի մա-

կարդակի իջեցման միջև կախվածության բացահայտման, 

4) շահագործական հորատանցքերի համատեղ աշխատանքի դեպ-

քում դրանցում ջրի մակարդակի լրացուցիչ անկման մեծության որոշ-

ման: 

Փորձային արտամղումները ստորաբաժանվում են միայնակի և փըն-

ջայինի: 

Միայնակ փորձային արտամղումները կատարվում են մակարդակի 

իջեցումից ծախսի կախվածությունը բացահայտելու համար: Դրա հետ 

կապված (ի տարբերություն նմուշայինի)` միայնակ փորձային արտա-

մղումները կատարվում են ծախսի (մակարդակի) 2-3 անգամ փոփոխու-

մով: Արտամղումների տևողությունը յուրաքանչյուր ծախսի համար 

պետք է կազմի ոչ պակաս, քան 2, և ոչ ավելի 5 օրից: 

Փնջային արտամղումների կատարման սխեման նախատեսում է, 

բացի փորձային հորատանցքից, որից կատարվում է արտամղումը, տե-

ղադրել նաև դրանից տարբեր հեռավորությունների վրա որոշակի նշա-

գծերով (ուղեգծերով) դասավորված (կախված ջրաերկրաբանական 

պայմաններից) դիտարկային հորատանցքեր, որոնց միջոցով արձա-

նագրվում են ստորերկրյա ջրերի մակարդակի տեղադիրքը և հանքայ-

նացման ռեժիմը փորձի կատարման ողջ ընթացքում: Կախված կատար-

վող փորձի խնդիրներից` դիտարկային հորատանցքերը տեղադրվում են 

անմիջապես փորձարկվող շերտում կամ սահմանային ջրատար հորի-

զոններում (նկ. 5.): 

Փնջային արտամղումները հանդիսանում են փորձային աշխա-

տանքների հիմնական տեսակը, երբ արտամղումների խնդիրը հանդի-
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սանում է ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումը, սահմանային 

պայմանների ուսումնասիրումը, մակարդակի իջեցման մեծության որո-

շումը փորձնական ճանապարհով: Դրանք հնարավորություն են տալիս 

արտամղման ազդման զոնայում առավել հուսալի և լիարժեք ուսումնա-

սիրելու հոսքի պարամետրերն ու բացառելու կենտրոնական հորա-

տանցքի ֆիլտրի և մերձփողային զոնայի ազդեցությունը ֆիլտրացիոն 

պարամետրերի որոշման ճշտության վրա 

և վերջապես որոշելու հորատանցքի ընդ-

հանրացված դիմադրության ցուցանիշը 

( ), որն ունի մեծ նշանակություն նա-

խագծվող ջրահան ու դրենաժային կա-

ռույցների աշխատանքային պայմանների 

կանխատեսման համար: 

Փնջային արտամղումները կատար-

վում են 10-15 օր և ավելի տևողությամբ և 

մակարդակի (ծախսի) մեկ աստիճան իջե-

ցումով: Արտամղումները ավարտելուց հե-

տո կատարվում են մակարդակի վերա-

կանգնման դիտարկումներ: Այն դեպքում, 

երբ մեկ փորձային հորատանցքից ար-

տամղումը չի կարող ապահովել ջրի մա-

կարդակի անհրաժեշտ իջեցումը, կարելի է 

կատարել խմբային արտամղումներ մի 

քանի հորատանցքերից միաժամանակ: 

Փորձային-շահագործական արտա-

մղումները մեկ կամ մի քանի հորատանց-

քերից կատարվում են միայն մանրամասն 

հետախուզական փուլում, այն էլ բարդ 

ջրաերկրաբանական և ջրաքիմիական 

պայմաններում, որոնք հաշվարկային 

սխեմաների ձևով հնարավոր չէ արտացո-

լել: 

 

Նկ. 5. Փնջային 
արտամղումների 

կատարման ժամանակ 
տեղակայվող 

հորատանցքերի սխեմա 
A-պլանում, B-կտրվածքում, 

I-փորձային 
(կենտրոնական) 

հորատանցք, 
1-5-դիտարկումային 

հորատանցքեր, 1-ջրատար 
ապարներ, 2-թույլ 

ջրաթափանց (ջրամերժ) 
ապարներ, 3-փորձային և 

դիտարկումային 
հորատանցքերի ֆիլտրեր 
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Փորձային-շահագործական արտամղումների նպատակն է որոշել 

ստորերկրյա ջրերի մակարդակների կամ դրանց որակի փոփոխության 

օրինաչափությունները տրված ջրաքանակի վերցման դեպքում: Դրանք 

կատարվում են բավականին երկարատև (1-3 ամիս և ավելի), երբ հորա-

տանցքերի ընդհանուր ծախսը մոտ է նախագծային ջրառմանը, և 

դրանց տվյալները վերցվում են որպես հիմք` ջրառման ու դրենաժային 

կառույցների աշխատանքների պայմանների հետագա կանխատեսման 

համար: 

4.3. Արտամղումների արդյունքների մշակման մեթոդները 

 

Ջրատար հորիզոնների պարամետրերի որոշման նպատակով փոր-

ձային արտամղումների կատարման ժամանակ հատուկ ուշադրություն 

պետք է դարձնել ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարների 

ձևավորման աղբյուրների բացահայտման հարցերին, հորատանցքերի 

ջրի մակարդակների և ծախսերի առանձնահատկությունների և օրինա-

չափությունների վարքագծի վրա ազդող` ջրատար ապարների կառուց-

վածքի և ֆիլտրացիայի մարզի առանձնահատկությունների և տարբեր 

ծագման այլ գործոնների յուրահատկությունների գնահատմանը: Այն 

ապահովում է ֆիլտրացիոն սխեմայի հիմնավորված ընտրումը, ջրաերկ-

րաբանական հաշվարկային պարամետրերի որոշման արժանահավա-

տությունը ու հետագա կատարվելիք աշխատանքների ինժեներական 

գնահատման և կանխատեսման հուսալիությունը: 

Փորձային արտամղումների ժամանակ ստորերկրյա ջրերի շարժման 

ռեժիմը որոշվում է ջրաերկրաբանական պայմաններով (ջրատար 

հաստվածքի կառուցվածքով և կտրվածքում ու հատակագծում դրա 

սահմանային պայմաններով), ստորերկրյա ջրերի բնական ռեժիմով և 

փորձի կատարման տեխնիկական պայմաններով: Նշված գործոնների 

ազդեցության բնույթից կախված` ստորերկրյա ջրերի շարժման ռեժիմը 

կարող է կայունանալ (բաց սահմանների և լրացուցիչ սնման դեպքում) 

կամ մնալ չկայունացած (փակ սահմանների և լրացուցիչ սնման աղ-

բյուրների բացակայության դեպքում): Դրան համապատասխան ար-

տամղումների տվյալներով պարամետրերի որոշումը պետք է կատարել` 
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հաշվի առնելով այս կամ այն ֆիլտրացիոն ռեժիմի առանձնահատկու-

թյունները և արտամղումների ընթացքում ի հայտ եկող (գոյացող) գոր-

ծոնների բնույթը: 

Փորձերի ընթացքում ստորերկրյա ջրերի շարժման ռեժիմի կայու-

նացման պայմաններում ջրաերկրաբանական հաշվարկային պարա-

մետրերի որոշումը կարելի է կատարել ինչպես չկայունացած և թվացող 

կայունացած (քվազի ստացիոնար) ֆիլտրացիայի շարժման բանաձևե-

րով (օգտագործելով արտամղման սկզբնական շրջանը), այնպես էլ կա-

յունացած ֆիլտրացիայի բանաձևերով (ստորերկրյա ջրերի շարժման 

կայունացման շրջանը): Որոշվող պարամետրերը ավելի հիմնավորված 

լինելու համար դրանք նպատակահարմար է որոշել համալիր մեթոդնե-

րով` հիմնված ինչպես չկայունացած, այնպես է կայունացած ֆիլտրա-

ցիայի հավասարումների վրա: 

Ստորև դիտարկվում են արտամղումների արդյունքների մշակման 

տարբեր մեթոդներ և եղանակներ գլխավորապես քաղցրահամ ու թույլ 

հանքայնացված ստորերկրյա ջրերի փորձարկումների ժամանակ, երբ 

չի պահանջվում հաշվի առնել այնպիսի յուրահատուկ գործոնների ազ-

դեցությունը, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը, գազային բաղադրիչը, հո-

րատանցքափողում դիմադրության հաղթահարման վրա հիդրավլիկա-

կան կորուստները և այլ գործոններ: Դրանք մանրամասն լուսաբանված 

են շատ ուսումնասիրողների աշխատանքներում [1, 7, 17, 27, 29, 39, 46 

և այլն]: 

Հաշվի առնելով փորձային արտամղումների կարճաժամկետ տևո-

ղությունը` գործնականում ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշ-

ման համար օգտագործվում է կատարյալ (կամ ոչ կատարյալ) հորա-

տանցքերով արտեզյան կամ գրունտային ջրերից արտամղման սխե-

ման, որոնք կտրվածքում տեղադրված են պայմանականորեն միատար 

մեկուսացված և հատակագծում անսահմանափակ հաստվածքում: Այս 

դեպքում, ճնշումային և գրունտային ջրատար հորիզոններում ջրի մա-

կարդակի իջեցման և ժամանակի միջև կախվածությունը համապա-

տասխանաբար ներկայացվում է Թեյսի հավասարումներով՝ = ,  և  (2 − ) == ( ),      (4.3) 



- 112 - 
 

որտեղ -ը մակարդակի իջեցումն է արտամղվող հորատանցքից  հե-

ռավորության վրա արտամղումից  ժամանակ անց (մ), -ն հորատանց-

քի հաստատուն ծախսն է (մ3/օր), = -ը ջրահաղորդականության 

գործակիցն է (մ3/օր),  և  ճնշումային և գրունտային ջրատար հորի-

զոնների հաստություններն են համապատասխանաբար ( = −0.5 ), -ն ֆիլտրացիայի գործակիցն է (մ/օր), -ն պիեզոհաղորդակա-

նության (մակարդակահաղորդականության) գործակիցն է (մ2/օր), ( )-ն ինտեգրալային ցուցչային ֆունկցիան է, որոշվում է ըստ 

աղյուսակների [7, 39]: 

Արտերկրներում ( ) ֆունկցիան արտահայտում են ( )-ի միջո-

ցով, որտեղ = -ն կոչվում է «հորատանցքի ֆունկցիա»: 

Թվացող կայունացած ֆիլտրացիայի պայմաններում (Թեյսի բա-

նաձևը) ձևափոխվում է, քանի որ, երբ ինտեգրալային ցուցչային ֆունկ-

ցիայի արգումենտը դառնում է փոքր 0.1-ից (  <0.1), այդ ֆունկցիան 5-

10% սխալով կարելի է ներկայացնել լոգարիթմական ֆունկցիայի տես-

քով՝ ( ≈ ℓ . 	 ), և բանաձևերը (4.3) կընդունեն հետևյալ տեսքը` = . ℓ .
   և  (2 − ) = . .

:  (4.4) 

Հավասարումները (10) համանման են կայունացած ֆիլտրացիայի 

պայմանների համար դուրս բերված Դյուբուի բանաձևերին (դրանցում = 1.5√  ազդեցության բերված շառավիղն է): Այն թույլ է տալիս 

օգտագործել կայունացած ֆիլտրացիայի տեսության տրադիցիոն 

եղանակները ստորերկրյա ջրերի թվացող կայունացած շարժման 

պայմաններում պարամետրերի որոշման համար: 

Տարբեր ջրաերկրաբանական պայմաններում (տիպային հաշվար-

կային սխեմաների) արտամղումների ժամանակ ստորերկրյա ջրերի 

մակարդակի փոփոխման օրինաչափությունները ըստ ժամանակի բնու-

թագրող գրաֆիկները` = (ℓ ) և (2 − ) = ( ) բերված են 

նկար 6-ում: Այդ գրաֆիկների վերլուծությունը հնարավորություն է տա-

լիս առավել նպատակային և հիմնավորված մոտենալու փորձային աշ-

խատանքների կատարմանը, դրանց արդյունքների մեկնաբանմանը և 

ջրաերկրաբանական հաշվարկային պարամետրերի որոշմանը [29, 39]: 
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Կտրվածքում սահմանափակ և հատակագծում անսահմանափակ 

ճնշումային ջրատար հորիզոնից արտամղումներ կատարելու ժամանակ 

(նկ. 6, A) = (ℓ ) գրաֆիկի վրա անջատվում է երկու հատված` կո-

րագծային (I), որն արտահայտում է ֆիլտրացիայի չկայունացած ժա-

մանակաշրջանը և համապատասխանաբար իջեցումը ( ), ժամանակից 

(t) կախված էքսպոնենցիալ կախվածությունը (բանաձև 8), և ուղղագ-

ծային (II), որը բնութագրվում է ըստ ժամանակի մակարդակի իջեցման 

լոգարիթմական կախվածությամբ և արտահայտում է թվացող կայունա-

ցած ֆիլտրացիայի շրջան: 

 
 

 

Նկ. 6. Տիպային 
ջրաերկրաբանական 
պայմաններում ջրի 
մակարդակների փոփոխման 
օրինաչափությունները 
արտամղումների դեպքում 
A-անսահմանափակ ճնշումային 
համասեռ շերտ, Б-ոչ ճնշումային 
(գրունտային) շերտ, В-շերտեր, 

որոնք ներկայացված են ճեղքավորված և ճեղքաերակային ապարներով, Г-
երկշերտ հաստվածք՝ վերևի շերտում փոփոխվող ճնշումով (պիեզոմակարդակով), 
Д-շերտավոր հաստվածք՝ վերևի շերտում հաստատուն ճնշումով, Е-շերտավոր 
հաստվածք բաժանիչ ջրամերժ շերտով, երբ վերևի շերտում ճնշումը փոփոխական 
է, Ж-ջրատար հորիզոն գետի մոտ, З-շերտ ըստ ջրատվության՝ անհամասեռ 
սահմաններով (ճնշումա-ոչ ճնշումային շերտ), 1-ըստ Թեյսի, 2-ներհոսքի դեպքում, 
3-փորձարկվող հորիզոն ներհոսքի դեպքում, 4-սնող հորիզոն ներհոսքի դեպքում, 
5-գետի  հետ ոչ կատարյալ կապի դեպքում, 6-գետի հետ կատարյալ կապի դեպքում 

  
Ոչ ճնշումային, պլանում չսահմանափակված ջրատար հորիզոնից 

արտամղման ժամանակ (նկ. 6, Б) (2 − ) = (ℓ ) գրաֆիկի վրա 

առանձնացվում է երեք հատված (I, II, III), որոնք բնութագրվում են 

ֆիլտրացիայի յուրահատուկ ռեժիմներով: Արտամղման առաջին շրջա-

նում (հատված I) գործնականում իջեցումը ձևավորվում է այնպես, ինչ-

պես և մեկուսացված ճնշումային ջրատար շերտում, այսինքն` ըստ ժա-

մանակի մակարդակի իջեցման լոգարիթմական կախվածությամբ: Երկ-

րորդ շրջանում (հատված II) նկատվում է գրաֆիկի թեքության մեղմա-
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ցում (փոքրացում, выполаживание), որը պայմանավորված է գրավիտա-

ցիոն ջրատվության ձևավորման գործընթացում (Բոլտոնի էֆեկտ) մա-

կարդակի իջեցման տեմպի (ընթացքի) դանդաղեցումով: Այդ շրջանի 

տարբերիչ առանձնահատկությունը հանդիսանում է դրա վերջնամա-

սում նկատվող մակարդակի թվացող (կեղծ) կայունացումը, որի հետ 

կապված` այն ստացել է կեղծ մնայուն (կեղծ հաստատուն) ռեժիմի ժա-

մանակաշրջան անվանումը: Դրա տևողությունը կախված է ջրատար 

հորիզոնի ֆիլտրացիայի գործակցից, ջրատվությունից և հաստությու-

նից, և ինչպես ցույց են տվել ոչ ճնշումային ջրատար հորիզոններից ար-

տամղումների փորձերը, այդ հատվածի (II) տևողությունը սովորաբար 

կազմում է մի քանի օր: Օրինակ՝ եթե արտամղումը դադարեցվի մինչև 

երրորդ շրջանի սկիզբը (սկսվելը), այսինքն՝ մինչև ֆիլտրացիայի 

կայունացած շարժմանը հասնելը, ապա կարող է արվեն ոչ ճիշտ եզրա-

կացություններ, և ստացվեն պարամետրերի չափազանցված արժեքներ: 

Գրաֆիկի` երրորդ (2 − ) = (ℓ ) հատվածը (III) համապա-

տասխանում է Թեյսի հավասարման լոգարիթմական ապրոկսիմա-

ցիային: Այսպիսով՝ ոչ ճնշումային ջրատար հորիզոններում, որոնք տե-

ղադրված են փուխր նստվածքներում, ի տարբերություն ճնշումային 

ջրատար հորիզոնների, թվացող կայունացած ռեժիմը ձևավորվում է 

որոշակի ուշացումով, և դա պետք է ի նկատի ունենալ փորձային ար-

տամղումների կատարման ու դրանց մշակման ժամանակ: 

Հարկ է նշել, որ ըստ ժամանակի ստորերկրյա ջրերի մակարդակների 

փոփոխության օրինաչափությունները բարդացնող գործոնների ֆիզի-

կական կողմը ուսումնասիրված է ոչ բավականաչափ բավարար [18]: 

Ճեղքավորված և ճեղքակարստային ապարներով (նկ. 6, B), ինչպես 

նաև երկշերտ հաստվածքներով (նկ. 6, Г) ներկայացված ջրատար հո-

րիզոններից արտամղումների ժամանակ նկատվում են ստորերկրյա 

ջրերի մակարդակի վարքագծի` վերը նշվածներին նմանօրինակ օրինա-

չափությունները: Արտամղումների ժամանակ ջրի մակարդակի վար-

քագծի օրինաչափությունների մանրամասն վերլուծությունը նշված և 

այլ տիպային սխեմաների համար (նկ. 6) բերված են հատուկ մեթոդա-

կան հրահանգներում [7, 17, 27, 29, 39], որոնցում տրվում են նաև կոնկ-
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րետ պայմաններում փորձային աշխատանքների կատարման, դրանց 

արդյունքների մեկնաբանության հանձնարարականներ: 

 

4.4. Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշման մեթոդները  

ըստ հորատանցքերից արտամղման տվյալների 

  

Արտամղումների արդյունքների մշակման եղանակները դիտարկվե-

ցին առավել լայն տարածում ունեցող ջրաերկրաբանական սխեմայի` 

կտրվածքում պայմանականորեն մեկուսացված միատար և պլանում 

անսահմանափակ ճնշումային ջրատար հորիզոնի օրինակի վրա (տե՛ս 

նկ. 4.2.): Նշենք, որ դրանք հավասարապես կիրառելի են նաև ոչ ճնշու-

մային ջրատար հորիզոններից արտամղման ժամանակ: Երբ արտա-

մղումների ժամանակ գրունտային ջրերի մակարդակի իջեցումը չի գե-

րազանցում դրանց սկզբնական հզորության (հաստության) 15-20%-ը, 

ապա գործնական նպատակների համար արտամղումների արդյունքնե-

րի մշակումը կարելի է տանել այնպես, ինչպես` ճնշումայինը: Հակառակ 

դեպքում գրունտային հոսքի համար պետք է օգտագործել համապա-

տասխան կախվածություններ: 

Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ արտամղման սկզբնային ժամա-

նակահատվածի (շառավղային հոսքի չկայունացած շարժում) դեպքում 

ջրաերկրաբանական հաշվարկային պարամետրերի որոշումը կատար-

վում է ընտրման, էտալոն կորերի, բնորոշ կետերի, գրաֆոանալիտիկ, 

անալիտիկ, հայելային անդրադարձի մեթոդների հիմքերի վրա: 

Փորձաֆիլտրացիոն հետազոտությունների պրակտիկայում էտալոն 

կորերի մեթոդը էական տարածում չի ստացել, ուստի դրա վրա կանգ 

չենք առնի: Միայն նշենք, որ լոգարիթմական կոորդինատներով կառուց-

ված ֆունկցիայի − (− ( )) փոփոխման կետը, կախված արգումեն-

տի ( ) փոփոխումից, կոչվում է «էտալոն կոր» [27]: 

Ընտրման մեթոդ: Ընտրման մեթոդը հիմնված է ժամանակի երկու 

պահերին հոսքի նույն կետում (հորատանցքում) կամ հոսքի երկու տար-

բեր կետերում (հորատանցքերում) ժամանակի, նույն պահին մակար-

դակների իջեցման հարաբերակցության և որոշվող պարամետրերի մե-

ծությունների (արժեքների) ընտրման վրա, որոնց հարաբերակցությունը 
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կբավարարի դիտարկված մակարդակների իջեցումների հարաբերակ-

ցությանը: 

Օրինակ՝ եթե ճնշումային ջրատար հորիզոնից հաստատուն ծախսով 

(Q=const) արտամղման ժամանակ կենտրոնական հորատանցքից  հե-

ռավորության վրա գտնվող դիտողական հորատանցքում  և  ժամա-

նակի պահերի համար արձանագրվել են մակարդակների  և  իջե-

ցումներ, ապա հավասարման (8) հիման վրա կարելի է գրել հետևյալ 

հարաբերականությունը՝ = ( / )( / ):    (4.5) 

(4.5) արտահայտության մեջ հայտնի են բոլոր պարամետրերը՝ բացի 

պիեզոհաղորդականության գործակցից ( ), որը և պետք է որոշել 

ընտրման մեթոդով: Դրա համար սովորաբար 	 -ին տալիս են մի քանի 

արժեքներ և ստանալով / -ի համապատասխան արժեքները` կառու-

ցում են = ( ) կախվածության օժանդակ գրաֆիկ, և ելնելով /  

հարաբերակցության իրական (չափված) արժեքից` որոշում են -ի հաշ-

վարկային մեծությունը:  

Պիեզոհաղորդականության գործակցի որոշումից հետո ջրահաղոր-

դականության գործակիցը (T)  կամ  իջեցումների համար որոշվում 

է (4.6) հավասարումից՝ = ( ) կամ = ( ):      (4.6) 

Սակայն ընտրման մեթոդը չի կարելի համարել հուսալի, քանի որ 

պարամետրերի որոշումը իրականացվում է երկու չափումների տվյալ-

ներով: Այս մեթոդով պարամետրերի որոշումը առավել հիմնավորված 

դարձնելու համար անհրաժեշտ է կատարել դրանց կրկնաբար որոշում-

ներ` ըստ նոր չափումների: 

Գրաֆոանալիտիկական մեթոդներ (լոգարիթմական ապրոկսիմա-

ցիայի մեթոդներ): Այս մեթոդը ստացել է առավել լայն տարածում 

ջրաերկրաբանական հաշվարկների պրակտիկայում: Այս մեթոդով 

ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումները հիմնված են հորա-

տանցք շարժվող ջրի ելակետային հավասարումը ուղիղ գծի հավասա-

րումներով ներկայացնելու հնարավորության վրա: Օրինակ` ելակե-



- 117 - 
 

տային հավասարումը (4.3), որն արտահայտում է անսահմանափակ 

ջրատար շերտում աշխատող արտեզյան կատարյալ հորատանցք, ջրի 

չկայունացած շարժումը կարելի է ներկայացնել հետևյալ երեք բանաձ-

ևերի տեսքով, երբ Q=const՝ = . ℓ . + ℓ ,   (4.7) 

 = . ℓ 2.25 − 	ℓ ,   (4.8) = . ℓ 2.25 − 	ℓ :   (4.9) 

Բոլոր երեք հավասարումներն էլ տարբեր կոորդինատային համա-

կարգերով են (4.7)-ը` = ℓ ( ) կոորդինատներով, (4.8)-ը` = 	ℓ  

կոորդինատներով և (4.9)-ը` = ℓ  կոորդինատներով, իրենցից ներ-

կայացնում են ուղիղ գծի հավասարումներ (նկ. 7.): (4.7-4.9) հավասա-

րումներով ներկայացվող յուրաքանչյուր ուղղի անկյունային գործակիցը 

որոշվում է հավասարումների փակագծերի առջևի անդամներով, իսկ ու-

ղիղ գծերով աբսցիսը հատող մեծությունը (հաշված մակարդակի իջեց-

ման զրոյական գծից)` հավասարումների փակագծերի առաջին անդամ-

ներով: 

 

 

 Նկ. 7.  = ( ), = 	 ( ) , = ( ) կախվածությունների 

գրաֆիկները 

 

Կախված գրաֆիկների (նկ. 7) աբսցիսների առանցքների վրա տե-

ղադրվող պարամետրերից` գրաֆոանալիտիկ մեթոդի վերը բերված 

երեք հավասարումները ջրաերկրաբանական հետազոտությունների 
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պրակտիկայում ստացել են հետևյալ անվանումները՝ համապատաս-

խանաբար. 

ա) ժամանակին հետամտելու եղանակ (բանաձև 4.7), 

բ) hետամտման կոմբինացված (համակցված) եղանակ (բանաձև 

4.8), 

գ) մակերեսին հետամտելու եղանակ (բանաձև 4.9): 

Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշման համար որպես օրի-

նակ ստորև բերվում է ժամանակին հետամտելու եղանակի առավել 

մանրամասն նկարագիրը, իսկ վերջին երկուսինը` համառոտակի: 

Ա) Ժամանակին հետամտելու եղանակի դեպքում օգտագործվում է 

ֆիլտրացիայի թվացող կայունացած սկզբնական հավասարման վերա-

փոխված ձևը (4.7), որը = ℓ  կոորդինատային համակարգում ար-

տարկվում է ուղիղ գծի տեսքով: (4.7) հավասարման մեջ կատարելով 

նշանակումներ`  . ℓ . =  և 
. = ,   (4.10), 

կստանանք ուղիղ գծի հավասարումը` 

   = + ℓ :    (4.11) 

Այսպիսով՝ եթե ցանկացած հորատանցքի փորձնական տվյալները 

անցկացնենք գրաֆիկի վրա և աբսցիսների առանցքի վրա տեղադրենք 

ժամանակի լոգարիթմները, իսկ օրդինատների առանցքի վրա` 

ընտրված ժամանակներին համապատասխան մակարդակների իջեց-

ման մեծությունները, ապա գրաֆիկում ստացված ուղղագծի հիման վրա 

կարելի է որոշել A և B պարամետրերի արժեքները, իսկ դրանցից հաշվի 

առնելով (4.10) հարաբերակցությունը` ջրահաղորդականության (T) և 

պիեզոհաղորդականության ( ) գործակիցների թվային արժեքները: A-ն 

իրենից ներկայացնում է ուղղագիծը օրդինատի հատման կետից մինչև 

կոորդինատների առանցքը ընկած հատվածի թվային մեծությունը: B-ի 

մեծությունը իրենից ներկայացնում է ուղղագծի անկյունային գործակի-

ցը և կարելի է որոշել ուղղագծի վրա ընկած ցանկացած երկու կետերի 

օգտագործումով, որոնց կոորդինատները հանվում են անմիջականորեն 

գրաֆիկից (տե՛ս նկ. 7, ա): 

   B= ℓ ℓ     (4.12) 
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Ջրահաղորդականության և պիեզոհաղորդականության գործակից-

ները որոշվում են (4.10) հարաբերակցությունից ըստ հետևյալ բանաձևե-

րի` = .
 և ℓ = 2ℓ − 0.35 + :          (4.13) 

Եթե փորձային հորատանցքը ոչ կատարյալ է (այն չի բացել տվյալ 

ջրատար հորիզոնը ամբողջությամբ), ապա արտամղման տվյալների 

մշակումը գրաֆոանալիտիկ մեթոդով կատարելու դեպքում պարամետ-

րերի որոշման մեթոդիկան մնում է նույնը: Միայն որոշ չափով ձևափոխ-

վում է պիեզոհաղորդականության գործակցի որոշման բանաձևը, և այն 

կընդունի հետևյալ տեսքը՝ 

  ℓ = 2ℓ − 0.35 + − 0.434 ,   (4.14) 

որտեղ -ն ֆիլտրացիայի լրացուցիչ դիմադրությունն է, որը հաշվի է առ-

նում փորձային հորատանցքի ոչ կատարյալ լինելը (որոշվում է ըստ 

գրաֆիկների կամ աղյուսակների` կախված ℓ / -ից և / -ից (ℓ -ն 

ֆիլտրի երկարությունն է) [5, 7, 29]: Դիտողական հորատանցքերի հա-

մար  մեծությունը փոքր է, ինչը կարելի է անտեսել: 

Ոչ ճնշումային ջրատար հորիզոններից փորձային արտամղումների 

մշակումը կատարվում է այնպես, ինչպես ճնշումային ջրատար հորի-

զոնների դեպքում: Եթե արտամղումների ժամանակ գրունտային ջրերի 

մակարդակի իջեցումը չի գերազանցում ջրատար հորիզոնի սկզբնական 

հաստության ( ) 15-20%-ը, ապա գործնական նպատակների համար 

ջրաերկրաբանական հաշվարկային պարամետրերը կարելի է որոշել 

այնպես, ինչպես ճնշումայինը` օգտագործելով = (ℓ ) գրաֆիկը: 

Եթե այդ պայմանը չի պահպանվում, ապա պարամետրերի որոշման 

համար անհրաժեշտ է կառուցել (2 -S)S=ℓ ( ) գրաֆիկը, որը նույնպես 

արտահայտվում է ուղիղ գծով և հավասարումը կունենա հետևյալ տեսքը՝ 

(2 − ) = . ℓ . + . ℓ :   (4.15) 

Գրաֆիկից հանելով A (ուղիղը օրդինատը հատած մասը, տե՛ս նկ. 7.) 

և B (ուղղի անկյունային գործակիցը) գործակիցների մեծությունները՝ 

որոշում են K-ն և Q-ն` համապատասխանաբար հետևյալ բանաձևերով՝ 

 = . 	 և        ℓ = 2	ℓ − 0.25 + :  (4.16) 
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Հարկ է նշել, որ արտամղման տվյալների մշակման ժամանակ, եթե 

դրա սկզբնական շրջանում (հատկապես ոչ ճնշումային ջրերի արտա-

մղման դեպքում) կետերը չեն ընկնում (պառկում) գրաֆիկի ուղղագծի 

վրա (լոգարիթմական կախվածությունը չի պահպանվում), ապա հաշ-

վարկների համար օգտագործում են գրաֆիկի ուղղագծային հատվածը: = (ℓ ) և (2 − ) = (ℓ ) գրաֆիկների կառուցման ժամա-

նակ մակարդակի իջեցման և ժամանակի չափողականությունները 

պետք է արտահայտել հարմար միավորներով (իջեցումը` մետրերով 

կամ սանտիմետրերով, ժամանակը` օրերով, ժամերով, րոպեներով): 

Անհրաժեշտ է միայն հիշել, որ պիեզոհաղորդականության (մակար-

դակահաղորդականության) գործակցի չափողականությունը կախված է 

մակարդակի իջեցման և ժամանակի չափողականություններից, որոնք 

օգտագործվել են գրաֆիկների կառուցման (կազմման) ժամանակ: Այս-

պես՝ եթե մակարդակի իջեցումը չափվում է մետրերով, իսկ ժամանակը` 

օրերով, ապա պիեզոհաղորդականությունը կունենա մ2/օր չափողակա-

նություն (եթե S-ը` մետրով, t-ն` ժամով, ապա -ն` մ2/ժամ, եթե S-ը՝ սմ-

ով, t-ն` րոպեներով, ապա -ն` սմ2/ր և այլն): Ջրահաղորդականության 

կամ ֆիլտրացիայի գործակցի չափողականությունները, որոնք որոշվում 

են (4.13) և (4.16) բանաձևերով, կախված են միայն ծախսի (Q) չափո-

ղականությունից: Q-ն մ3/օր-ով չափման դեպքում ջրահաղորդականու-

թյան չափողականությունը կլինի մ2/օր, իսկ K-ն` մ/օր և այլն: 

Կենտրոնական (փորձային) հորատանցքի տվյալներով հաշվար-

կային պարամետրերի որոշման բանաձևերում (4.13, 4.14 և 4.16) տե-

ղադրվում է հորատանցքի շառավիղը` = , իսկ դիտողական հորա-

տանցքի դեպքում` դրա հեռավորությունը կենտրոնականից: Փորձերը 

ցույց են տվել, որ պիեզոհաղորդականության (մակարդակահաղորդա-

կանության) գործակցի որոշումը, ըստ կենտրոնական հորատանցքի 

տվյալների, սովորաբար տալիս է ոչ բավարար արդյունքներ` պայմա-

նավորված հորատանցքափողի զոնայում առաջացող դիմադրությունը 

հաշվի չառնելու հանգամանքով: Դրա համար էլ -ի մեծության արժա-

նահավատ որոշման համար խորհուրդ է տրվում փորձային տվյալները 

օգտագործել ըստ դիտողական հորատանցքերի: 
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Ժամանակին հետամտելու եղանակով ջրաերկրաբանական պարա-

մետրերի որոշումը նույնպես հնարավոր է կատարել արտամղումից հե-

տո կենտրոնական և դիտողական հորատանցքերում ջրի մակարդակնե-

րի վերականգնման տվյալների հիման վրա: Այս դեպքում, որպես կա-

նոն, ստացվում են առավել հուսալի արդյունքներ, քան արտամղումների 

ժամանակ, ինչը պայմանավորված է փորձի պայմանների վրա ազդող 

տարաբնույթ գործոնների (բնական, տեխնիկական) բացակայությամբ: 

Մակարդակների վերականգնման տվյալներով ջրաերկրաբանական 

պարամետրերի որոշման ժամանակ տվյալների մշակման մեթոդիկան 

համանման է վերը շարադրվածին, միայն մակարդակի իջեցման փո-

խարեն վերցնում են բարձրացումը` հաշված նախքան արտամղման 

ավարտի դինամիկ մակարդակից: Որպես հաշվարկային ծախս` վերց-

վում է հորատանցքի ծախսը արտամղման ընթացքում: = (ℓ ) գրա-

ֆիկը կառուցելիս ժամանակը ( ) վերցվում է արտամղման ավարտի 

պահից սկսած: Գրաֆիկի կառուցման համար օգտագործվում են միայն 

մակարդակների չափման այն տվյալները, որոնք ըստ ժամանակի ըն-

կած են -ից մինչև 	 ինտերվալում, որտեղ ≤ 1.1 , իսկ ≤ 1.1 : 

Այսպիսով մակարդակի վերականգնման գրաֆիկի կառուցման ժամա-

նակ որպես սկզբնակետ վերցվում է ≤  պահը (որտեղ -ն ար-

տամղման տևողությունն է), իսկ որպես վերջնակետ` ժամանակի այն 

պահը, որը բավարարում է ≤  պահին: 

Կարճաժամկետ արտամղումների ժամանակ ( ≥ 0.1  չափանիշի 

պահպանման դեպքում) մակարդակների վերականգնման տվյալները 

մշակելիս պետք է հաշվի առնել նաև արտամղումների տևողությունը: 

Այս դեպքում մակարդակների վերականգնումը բնութագրող հավասա-

րումը կլինի՝ = . ℓ ( )
:    (4.17) 

Գրաֆիկը կառուցվում է = ℓ
 կոորդինատներով, որտեղ t-ն 

վերականգնման ժամանակն է` հաշված արտամղման ավարտի պահից, 

-ն արտամղման տևողությունն է: Ջրահաղորդականության գործակի-

ցը որոշվում է ըստ (4.12) բանաձևի, իսկ պիեզոհաղորդականության 

գործակիցը կարելի է որոշել հետևյալ բանաձևով՝ 
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ℓ = 2ℓ − 0.35 + − ℓ ,     (4.18) 

որտեղ -ը մակարդակի մաքսիմալ (առավելագույն) վերականգ-

նումն է: Մնացած նշանակումները նույնն են (տե՛ս վերևը): 

Մակարդակների իջեցմանը, ըստ մակերեսի հետամուտ լինելու և հա-

մակցված եղանակներով ջրատար հորիզոնների ջրաերկրաբանական 

պայմանների որոշումը իրականացվում է համանման մոտեցումներով, 

ինչպիսին է մակարդակների իջեցմանը ըստ ժամանակի հետևելու եղա-

նակը: 

Բ) Հետամտման համակցված եղանակի դեպքում = ℓ  

գրաֆիկի կառուցման համար օգտագործվում են մի քանի դիտողական 

հորատանցքերում մակարդակների իջեցման միաժամանակյա չափում-

ները (ինչքան շատ լինեն դիտողական կետերը, այնքան հուսալի և ար-

ժանահավատ կլինեն որոշվող պարամետրերի արժեքները): Կառուց-

ված գրաֆիկի վրայից հանելով ուղեգծային մասը օրդինատին հատող 

կետից մինչև դրա զրոյական կետը ընկած հատվածը` A, և անկյունային 

գործակիցը` B, որոշում են ջրահաղորդականության և պիեզոհաղորդա-

կանության գործակիցները` համապատասխանաբար հետևյալ բանաձ-

ևերով` = .
 և ℓ = − 0.35:	  (4.19) 

Այս եղանակի դեպքում կարելի է որոշել նաև առաձգական ջրատվու-

թյան գործակցի ( ∗) մեծությունը ըստ գրաֆիկի՝ ուղեգիծը աբսցիսների 

առանցքին հատող կետից մինչև դրա զրոյական կետն ընկած հատվա-

ծի` ℓ  (տե՛ս նկ. 7, բ) հետևյալ բանաձևով` ∗ = . :    (4.20) 

Հարկ է նշել, որ համակցված հետամտման եղանակով արտամղման 

տվյալների մշակման ժամանակ գրաֆիկների կառուցումը կատարվում 

է = ℓ ( ) և = ℓ ( ) կոորդինատների համակարգով, որն 

անդրադառնում է միայն գրաֆիկների թեքությունների վրա (տե՛ս նկ. 7, 

բ): 
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Գ) Մակերեսին հետամտելու եղանակով արտամղման տվյալների 

մշակման ժամանակ ըստ դիտողական հորատանցքերում մակարդակ-

ների իջեցումների միաժամանակյա չափումների, (երբ t=const), կառու-

ցում են = (ℓ ) գրաֆիկը:  և  պարամետրերի որոշումը իրակա-

նացվում է համանման վերը շարադրվածին` օգտագործելով գրաֆիկի 

ուղեգծից վերցրած A և B գործակիցները` ըստ հետևյալ կախվածու-

թյունների` = .
 և ℓ = 2 − 0.35 − ℓ :  (4.21) 

Նմանօրինակ ձևով որոշվում է նաև ∗ մեծությունը` ըստ հետևյալ 

բանաձևի` ∗ = .
:    (4.22) 

Ունենալով պիեզոհաղորդականության գործակիցը, որը որոշվել է 

ըստ դիտողական հորատանցքերում մակարդակների իջեցման կամ վե-

րականգնման ձևափոխված գրաֆիկների, կարելի է յուրաքանչյուր պա-

հի համար որոշել փորձային հորատանցքի ազդման շառավիղը (R) 

հետևյալ բանաձևով՝ = 1.5√ ,    (4.23) 

իսկ թվացող կայունացած (քվազի ստացիոնար) ռեժիմի տարածման 

շառավիղը ( ) որոշվում է = 0.63√  բանաձևով [7, 39]: 

Անալիտիկ (վերլուծական) մեթոդներ: Այս մեթոդներով ջրաերկրա-

բանական պարամետրերի որոշումները հիմնված են ֆիլտրացիայի 

թվացող կայունացած բնույթի ժամանակ նույն կետում (հորատանց-

քում) ժամանակի  և  պահերին մակարդակների իջեցումների (  և 

) կամ երկու կետերում տեղադրված   և  հեռավորությունների վրա 

կենտրոնականից (փորձայինից) ժամանակի նույն պահին իջեցման մե-

ծությունների համադրման (համեմատման) վրա: Այս մեթոդներից կա-

րելի է օգտվել, երբ բացակայում են մակարդակների համակարգված 

(սիստեմատիկ) չափումների տվյալները, և պարամետրերի որոշման 

համար հնարավոր չէ կիրառել գրաֆովերլուծական (գրաֆոանալիտիկ) 

մեթոդները: 

Վերլուծական հաշվարկների համար համապատասխան բանաձևե-

րը կարելի է շատ հեշտ ստանալ` քննարկելով մակարդակների երկու 
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իջեցումների տարբերությունը` օգտագործելով թվացող կայունացած 

ֆիլտրացիայի ելակետային հավասարման հիմնական վերափոխումնե-

րը (մոդիֆիկացիաները) (4.7-4.9):  

Նույն հորատանցքում ժամանակի երկու պահերին մակարդակների 

իջեցումների մեծությունների տարբերությամբ ջրահաղորդականության 

և պիեզոհաղորդականության գործակիցները, համաձայն (4.7) հավա-

սարման, որոշվում են հետևյալ բանաձևերով` = . ℓ ,        (4.24) ℓ = . − ℓ ( . )   (4.25) 

կամ   ℓ = . − ℓ . :   (4.26) 

Ժամանակի նույն պահին երկու հորատանցքերում մակարդակների 

իջեցման մեծությունների համադրման դեպքում T-ն և -ն, համաձայն 

(4.9) հավասարման, որոշում են հետևյալ բանաձևերով՝ = . ℓ ,           (4.27) 	ℓ = . − ℓ . ,   (4.28) 

կամ  ℓ = . − ℓ ( . ):   (4.29) 

Միաժամանակ նշենք, որ թվացյալ կայունացած ֆիլտրացիայի 

շրջանի ցանկացած  պահի համար կիրառելի հաշվարկային բանաձևի 

(4.27) և կայունացած ֆիլտրացիայի համապատասխան բանաձևի հա-

մադրումից երևում է, որ դրանք նույնական են, նույնական են նաև 

դրանցով որոշվող պարամետրերի մեծությունները: Հետևապես այն մո-

տեցումները (պնդումները), թե հորատանցքերից արտամղումները 

պետք է կատարել մինչև կայունացած շարժման հասնելը, հիմնավոր-

ված չեն [18, 37, 44]:  

Դեպի հորատանցքեր ստորերկրյա ջրերի կայունացած և չկայունա-

ցած ֆիլտրացիայի հավասարումների կիրառման հարցերը, փորձա-

ֆիլտրացիոն աշխատանքների տվյալներով ջրաերկրաբանական տար-

բեր պարամետրերի մեծությունների որոշման հետ կապված, մանրա-

մասն դիտարկված են «Ստորերկրյա ջրերի դինամիկա» կուրսում [օրի-

նակ` տե՛ս 52, 35]: 
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Միայն նշենք, որ վերևը շարադրված մեթոդների և ջրաերկրաբանա-

կան պարամետրերի որոշման եղանակների կիրառելիության պարտա-

դիր պայմանները հանդիսացել են փորձային հորատանցքերի հաստա-

տուն ծախսը և փորձարկվող ջրատար հորիզոնի ապարների համասե-

ռությունը: Այդ պայմանների խախտման դեպքում պահանջվում են ար-

տամղումների տվյալների մշակման եղանակների համապատասխան 

կանոնավորում և հնարավոր շեղումների հաշվառում:  

Արտամղման ընթացքում հորատանցքի ծախսի փոփոխումը բերում է 

այդ ծախսի տվյալների մշակման եղանակների բարդացմանը, աշխա-

տատարության և պատահական սխալների հավանականության բարձ-

րացմանը, դրա համար էլ փորձային արտամղումները հաստատուն 

ծախսով կատարելու ձգտումները հանդիսանում են լիարժեքորեն հիմ-

նավորված և ճիշտ: Սակայն պետք է նկատել, որ այն միշտ չէ, որ հա-

ջողվում է: 

Եթե արտամղումների ընթացքում նկատվում են ծախսի անօրինա-

չափ տատանումներ դրա միջին մեծության նկատմամբ, ապա հաշ-

վարկների մեջ ընդգրկում են ծախսի միջինացված մեծությունը, և ար-

տամղումների տվյալների մշակումը տարվում է ծախսի անփոփոխա-

կան (հաստատուն) լինելը հաշվի առնող մեթոդիկայով: Ծախսի օրինա-

չափ փոփոխությունների դեպքում (աստիճանական, գծային, պարաբո-

լական և այլն) կիրառում են դրանց հաշվառման այլ մոտեցումներ, 

որոնք կարելի է լուսաբանել խմբային արտամղումների տվյալների 

մշակման օրինակի վրա: 

Դ) Խմբային արտամղումներ: Բարձր ջրառատություն ունեցող ջրա-

տար հորիզոններում ջրի մակարդակի նկատելի իջեցում ապահովելու 

համար (այն անհրաժեշտ է ֆիլտրացիոն և այլ պարամետրերի որոշման 

ժամանակ) արտամղումը կատարում են մի քանի հորատանցքերից 

միաժամանակ կամ անհամաժամանակ: 

Նման փորձերի տվյալների մշակման համար լուծումների հիմքում 

ընկած է հոսքերն իրար վրա դնելու մեթոդը, համաձայն որի` մակարդա-

կի գումարային իջեցումը որևէ կետում մի քանի արտամղվող հորա-

տանցքերի ազդեցությամբ հավասար է համակարգի յուրաքանչյուր հո-
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րատանցքի գործունեությամբ պայմանավորված մակարդակների իջեց-

ման հանրահաշվական գումարին: 

Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշման համար խումբ հորա-

տանցքերից միաժամանակյա կամ անհամաժամանակային արտա-

մղման տվյալների մշակումը կատարվում է նույն մեթոդներով (տվյալ 

դեպքում՝ գրաֆովերլուծական), ինչ միայնակ հորատանքերից արտա-

մղումների դեպքում, միայն այն տարբերությամբ, որ գրաֆիկների կա-

ռուցման և հաշվարկների կատարման ժամանակ ℓ -ի փոխարեն 

դրվում է բերված ժամանակը` (ℓ пр), իսկ ℓ -ի ( -հորատանցքի շա-

ռավիղը) կամ ℓ -ի ( -դիտարկային հորատանցքի հեռավորությունը 

կենտրոնականից) փոխարեն` բերված շառավիղը (ℓ пр) [7, 18]: ℓ -ը վերջնական տեսքով որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ ℓ = 	 ℓ ±∆ ℓ ( )±.		.			.		±∆ ℓ ( )
 ,      (4.30) 

որտեղ -ը հորատանցքերի համակարգի գումարային ծախսն է գրգըռ-

ման տվյալ աստիճանի համար, -ը սկզբնական գումարային ծախսն 

է, ∆ -ը՝ գումարային ծախսի համապատասխան փոփոխությունները 

(i=1,2, . . . , n-1 )՝ ∆ = − ,.		.		 . , ∆ = − , t-ն փորձի ըն-

թացիկ ժամանակն է` հաշված համակարգի աշխատանքի սկզբից, -ն 

գրգռման աստիճանին համապատասխանող գումարային ծախսի սկըս-

ման ժամանակն է: Պլյուս նշանը նշանակում է ծախսի ավելացում, իսկ 

մինուսը` պակասեցում: 

Բերված շառավիղը (նոր) մինչև հետաքրքրելի դիտարկային հորա-

տանցքը որոշվում է այսպես՝ ℓ пр = 	 ℓ ± ℓ ±.		.		.± ℓ ,    (4.31) 

որտեղ -ն առանձին հորատանցքերի ծախսերն են (i=1,2,. . .,n), -ն 

հետաքրքրող դիտարկային հորատանցքի հեռավորությունն է յուրա-

քանչյուր գրգռվող հորատանցքից (i=1,2,. . .,n): Պլյուս նշանը նշանա-

կում է գրգռվող հորատանցքի ավելացում, իսկ մինուսը` պակասեցում: 

Եթե հորատանցքերը միացված են միաժամանակ և աշխատում են 

նույն ծախսով, ապա` пр = , пр = 	. . . :   (4.32) 
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Որպես ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշման օրինակ` բե-

րենք մակարդակների իջեցմանը հետամուտ լինելու ժամանակային 

եղանակը: Գրաֆիկները կազմվում են = 	 (ℓ пр) կոորդինատներով: 

Այս դեպքում ջրահաղորդականության և պիեզոհաղորդականության 

(մակարդակահաղորդականության) գործակիցները որոշվում են հե-

տևյալ բանաձևերով՝ = . 	,    (4.33) ℓ = 2ℓ − 0.35 + ,             (4.34) 

որտեղ  և -ն = (ℓ пр) գրաֆիկի ուղղագծի պարամետրերն են 

(տես վերևը), t-ն փորձի ընթացիկ ժամանակն է` հաշված առաջին հո-

րատանցքի աշխատանքի սկզբից: 

Խումբ հորատանցքերից փոփոխական արտամղումների ավարտից 

(դադարեցումից) հետո ջրի մակարդակների վերականգնման դիտար-

կային տվյալների մշակումը սովորաբար իրականացվում է հաստատուն 

ծախսով արտամղումների համար կիրառվող նմանօրինակ մեթոդի-

կայով (տե՛ս վերևը): 

Ստորերկրյա ջրերի մակարդակների վերականգնման դիտարկային 

տվյալների մշակման եղանակները, դրանց համապատասխան հիմնա-

վորումները և երաշխավորված հաշվարկային բանաձևերը բերված են 

հատուկ ձեռնարկներում [7, 17, 27, 29, 37]: 

Ջրատար շերտի սահմանների վրա ազդող մեկ կամ մի քանի գործոն-

ների առկայության պայմաններում, ինչպես նաև կտրվածքում սահմա-

նակից ջրատար հորիզոնների (շերտավոր հաստվածքներ) փոխազդե-

ցության պայմաններում արտամղումների սխեմաները ջրաերկրաբա-

նական հետազոտությունների պրակտիկայում օգտագործվում են հա-

մեմատաբար հազվադեպ: Փորձային աշխատանքների ընթացքում մա-

կարդակների ռեժիմի վրա ազդող այդ գործոնները պահանջում են փոր-

ձային աշխատանքների տվյալների մշակման յուրահատուկ եղանակ-

ներ և արդյունքների մեկնաբանման մոտեցումներ: Այսպես թե այնպես, 

շատ տեղամասերի վրա կարելի է օգտագործել նախկինում քննարկված 

եղանակները, որոնք կիրառել էին պլանում անսահմանափակ պայման-

ների համար: Փորձի տվյալների մշակման և մեկնաբանման համար այդ 
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եղանակների և մեկնաբանումների օգտագործման ժամանակ ներկա-

յացվում են որոշակի սահմանափակումներ՝ ելակետային տեղեկատվու-

թյան հետ կապված: Մասնավորապես թվացող կայունացած ֆիլտրա-

ցիայի (որպես ընդհանուր պայմանի) պայմանի բավարարման համար 

պետք է` ( < > 1.7 ), պարամետրերի որոշման համար դիտարկ-

վում են այն հորատանցքերը, որոնք տեղադրված են ≤ ≤ (0.3 ÷0.45)ℓ զոնայում, որտեղ -ը փորձարկվող շերտի հաստությունն է, ℓ-ը 

դրան ամենամոտ սահմանի հեռավորությունն է: Սահմանափակ շերտե-

րում (ջրատար հորիզոններում) փորձային աշխատանքների տվյալների 

մշակման մեթոդները և արդյունքների մեկնաբանությունները առավել 

մանրամասն բերված են հատուկ գրականությունում և ձեռնարկներում 

[7, 17, 27, 29, 37]: Դրանցում նմանապես բերվում են բարդ ջրաերկրա-

բանական պայմաններում պարամետրերի որոշման այլ մեթոդներ, 

որոնք հիմնված են պլանում և կտրվածքում փորձարկվող շերտի վրա 

ազդող ջրաթափանց կամ ջրամերժ սահմանների ազդեցությունը, ինչ-

պես նաև ֆիլտրացիոն մարզի առանձնահատկությունները հաշվի առ-

նող հիմնական կախվածությունների օգտագործման վրա: Ինչպես ան-

սահմանափակ շերտի սխեմաների, այնպես էլ այս պայմանների հա-

մար լայնորեն կիրառում են գրաֆոանալիտիկ մեթոդները, ինչպես նաև 

անալիտիկ (վերլուծական) կախվածությունները, որոնք ստացվում են 

ճիշտ կամ մոտավոր լուծումների հիման վրա: Առավել շատ գործածա-

կան են համարվում կիսասահմանափակ, շերտաձև և ներփակված, ինչ-

պես նաև սահմանների պարզ ուրվագիծ (կոնֆիգուրացիա) ունեցող շեր-

տերի համար լուծումները: 

 

4.5. Արտամղումների կազմակերպման և կատարման մեթոդիկան 

 

Փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքների մեթոդիկան իր մեջ ներառում 

է հետևյալ հիմնական հարցերը. 

1) արտամղման եղանակի ընտրություն (նմուշային, միայնակ փոր-

ձային, փնջային կամ խմբային, փորձային-շահագործական), 
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2) փնջային փորձի տեղի և սխեմայի ընտրություն (փորձային և դի-

տարկային հորատանցքերի քանակը, դրանց տեղադրման սխեման, հո-

րատանցքերի միջև հեռավորությունը), 

3) գրգռման տևողությունը, բնույթը և աստիճանը (փորձի տևողությու-

նը, փորձային հորատանցքի ծախսը, ծախսի հաստատուն կամ ոչ հաս-

տատուն լինելը, ծախսի (մակարդակի) աստիճանների քանակը), 

4) կենտրոնական և դիտարկային հորատանցքերի սարքավորումը, 

պոմպային սարքավորումների ընտրությունը [39]: 

Արտամղման բոլոր եղանակների համար, որպես ընդհանուր հանձ-

նարարականներ, պետք է նշել հետևյալները` 

1) արտամղումներն անհրաժեշտ է կատարել հնարավորին չափ 

առավելագույն և հաստատուն ծախսով (ընտրված սարքավորման հա-

մար), հաստվածքի (շերտի) փորձարկվող հատվածում` ապահովելով 

մակարդակի առավելագույն իջեցում (փորձային հորատանցքերում ոչ 

պակաս 3-5 մ, իսկ դիտողական հորատանցքերում` ոչ պակաս 0.3-0.5 

մ), 

2) արտամղումների տևողությունը պետք է ապահովի պահանջվող 

պարամետրերի հաշվարկման առավել հուսալի մեթոդների կիրառումը 

(որպես կանոն թվացող կայունացած ֆիլտրացիայի օրինաչափություն-

ների վերլուծության վրա հիմնվածների), որից ելնելով` այն պետք է 

կազմի 2-3 օրից ոչ պակաս, 

3) փորձային հորատանցքերը, ըստ ջրատար հորիզոնների բացվա-

ծության աստիճանի և բնույթի, հնարավորին չափ պետք է լինեն կատա-

րյալ տիպի, իսկ դրանց ամենամոտ գտնվող դիտողական հորատանցքե-

րը, որպես կանոն, պետք է տեղադրվեն փորձարկվող ջրատար հորիզո-

նի հաստությունը (հզորությունը) չգերազանցող հեռավորությունների 

վրա, 

4) կենտրոնական (փորձային) հորատանցքում ջրի մակարդակի իջե-

ցումը ավելի ճիշտ գնահատելու համար անհրաժեշտ է այն սարքավորել 

պիեզոմետրով, իսկ բնական պայմանների ազդեցության բնույթի և աս-

տիճանի գնահատման համար արտամղման ազդեցության տիրույթից 

(զոնայից) դուրս ռեժիմային հորատանցքերի առկայությունը պարտա-

դիր է: 
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Արտամղումների ժամանակ ջրի մակարդակի (ծախսի) մի քանի իջե-

ցումների դեպքում անհրաժեշտ է այն սկսել փոքր իջեցումից (հակառա-

կը` ճեղքավորված ապարներում և անհամասեռ ավազներում, որոնք 

պետք է լինեն 1-2 մ-ից ոչ պակաս, ընդ որում` բարձր իջեցումից փոքր 

իջեցմանը անցնելուց առաջ արտամղումը դադարեցվում է մինչև իջեց-

ված մակարդակի վերականգնումը): 

Փորձային աշխատանքների ընթացքում մակարդակների չափման 

հաճախականությունը պետք է ապահովի դրա փոփոխության օրինա-

չափությունների պարզաբանումը: Ելնելով փորձային արտամղումներից 

ստացված տվյալների մշակման տարբեր մեթոդների համալիր կիրառ-

ման հնարավորությունից և նպատակայնությունից` արտամղման առա-

ջին երկու ժամերի ընթացքում չափումները պետք է կատարել յուրա-

քանչյուր 5-10 րոպեն մեկ, հետագա 12 ժամերին` յուրաքանչյուր 2-3 

ժամը մեկ, որից հետո մինչև արտամղման վերջը` յուրաքանչյուր 2-3 

ժամը մեկ: Մակարդակների վերականգնման ընթացքում չափումները 

կատարվում են ավելի հաճախակի: 

Բոլոր դեպքերում փորձային արտամղումներ կատարելիս պետք է 

ձգտել ամբողջ փորձի ընթացքում ջրի ծախսը պահել հաստատուն, որը 

հեշտացնում է տվյալների մշակումը և մեծացնում ստացվող արդյունք-

ների հուսալիությունը: Գործնականում կայունացած ծախս համարվում 

է այն ծախսը, որի մեծությունը 4-6 ժամ տևողությամբ արտամղման ժա-

մանակ տարբերվում է դրա միջին արժեքից ոչ ավելի, քան 10%-ով, իսկ 

կայունացած մակարդակ համարվում է այն մակարդակը, որի փոփո-

խությունը հորատանցքի հաստատուն ծախսի դեպքում 4-6 ժամ տևո-

ղությամբ արտամղման ժամանակ չի գերազանցում 1-2 սմ-ը [7, 39]: 

Փնջային արտամղումների հորատանցքերն առավել նպատակա-

հարմար է տեղակայել նախագծվող ինժեներական կառույցների (ջըր-

հաններ, դրենաժներ և այլն) տեղամասերում, սակայն այնպիսի դասա-

վորությամբ, որպեսզի այդ կառույցների տեղամասի և դրան մոտիկ 

գտնվող մակերեսների ջրատար հորիզոնների վերաբերյալ ստացվի 

հնարավորինս լիարժեք տեղեկատվություն: Դիտողական հորատանց-

քերի քանակը փնջային փորձերի ժամանակ պետք է լինի համասեռ 

ջրատար հորիզոնների համար 2-3, անհամասեռ ջրատար հորիզոնների 
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(շերտերի) համար` 3-4, խիստ անհամասեռ, ինչպես նաև ճեղքային և 

ճեղքաերակային տիպի ջրատար հորիզոնների համար` 4-10 հատ, իսկ 

առավել արդյունավետը (օպտիմալը)` 6-7 հատ [39]: Դիտողական հո-

րատանցքերը գրգռվող (կենտրոնական) հորատանցքի նկատմամբ դա-

սավորվում են ճառագայթաձև (ուղեգծային), որոնց քանակը և ուղղու-

թյունը ընտրվում են` ելնելով փորձարկվող օբյեկտի ջրաերկրաբանա-

կան պայմանների բարդության աստիճանից և նախագծվող ինժեներա-

կան կառույցի առանձնահատկություններից (սովորաբար նախագծում 

են 1-3 ճառագայթային սխեմաներ): 

Ուղեգծի վրա համապատասխան դիտողական հորատանցքի հեռա-

վորությունը փորձային հորատանցքից, անկախ ուղեգծերի քանակից և 

ուղղվածությունից, կարելի է որոշել հետևյալ կիսաէմպիրիկ բանաձևով 

[7, 39, 46]՝ = ,    (4.35) 

որտեղ -ը ամենամոտ (առաջին) հորատանցքի հեռավորությունն է 

կենտրոնականից (սովորաբար ≥(0.7-1) m, m-ը փորձարկվող շերտի 

հաստությունն է, -ն էմպիրիկ գործակից է, որը ոչ ճնշումային ջրատար 

հորիզոնների համար ընդունվում է 1.5, իսկ ճնշումայինների համար` 2.5, 

-ը ճառագայթի վրա հորատանցքի հերթական համարն է` հաշված 

փորձային հորատանցքից (նկ. 5.): 

Բանաձևում (4.35) էմպիրիկ գործակիցները ընտրված են այնպես, որ 

կենտրոնական (փորձային) հորատանցքում ջրի մակարդակի 3-4 մ 

իջեցման և մոտ 10 օր տևողությամբ արտամղման դեպքում ամենահեռու 

դիտողական հորատանցքում ջրի մակարդակի իջեցումը կազմի ոչ քիչ 

0.2 մ-ից: Ելնելով այս պայմաններից` ճառագայթների վրա ամենահեռու 

դիտողական հորատանցքը պետք է տեղադրել գրունտային ջրատար 

հորիզոնի դեպքում 150 մ, իսկ ճնշումայինի դեպքում` 1500 մ հեռավորու-

թյունների վրա: 

Տարբեր ջրաերկրաբանական պայմաններում տարվող արտամղում-

ների տևողությունը, երբ դրանք ծառայելու են ջրաերկրաբանական 

պարամետրերի որոշման համար, կարելի է սահմանել. 

1) ավազային ճնշումային ջրատար հորիզոնի փորձարկման ժամա-

նակ` 6-11 օր, 
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2) ավազային գրունտային ջրատար հորիզոնի փորձարկման ժամա-

նակ` 15 օր, 

3) ճեղքային, ճեղքաերակային և ճեղքակարստային ճնշումային և ոչ 

ճնշումային ջրատար հորիզոնի փորձարկման ժամանակ` 10-15 օր, 

4) ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի փոխադարձ կապի գնա-

հատման համար ջրատար հորիզոնների փորձարկման ժամանակ` 10-

15 օր, 

5) երկշերտ և բազմաշերտ հաստվածքներում ջրատար հորիզոնների 

փոխադարձ կապի գնահատման համար, կախված դրանք բաժանող 

թույլ ջրաթափանց շերտերի ֆիլտրացիայի գործակցի մեծությունից 

(այն սովորաբար տատանվում է 10 − 10  մ/օր սահմաններում), 

փորձային արտամղումների տևողությունը պետք է կազմի 30-40 օր և 

ավելի: 

Խումբ հորատանցքերից արտամղումներ կատարելիս ցանկալի է, որ 

ջրի ծախսը ամբողջ փորձի ընթացքում լինի հաստատուն: Խմբում փոր-

ձարկվող (գրգռվող) հորատանցքերի քանակը, կախված կոնկրետ տե-

ղամասի ջրաերկրաբանական պայմաններից, դրանց փոխազդեցու-

թյան և տեղակայման պայմաններից, կարող է լինել 2-4 և ավելի: 

Փորձային խմբի հորատանցքերը` հետախուզական, հետախուզա-

կան-շահագործական, պետք է տեղակայված լինեն հետագա շահագոր-

ծական հորատանցքերի կետերում կամ դրանց մոտիկ, իսկ դրանց հե-

ռավորությունը իրարից ընդունվում է ոչ ճնշումային ջրատար հորիզոն-

ների դեպքում` 0.3 , իսկ ճնշումային ջրատար հորիզոնների դեպքում` 

0.5 : 

Սովորաբար դիտողական հորատանցքերի տեղակայման սխեման 

ընտրվում է` հաշվի առնելով հետախուզվող տեղամասի ջրաերկրաբա-

նական պայմանները և տեղամասի սահմաններում գրգռվող հորա-

տանցքերի քանակն ու տեղակայությունը: Ընդհանուր առմամբ՝ նպա-

տակահարմար է դիտողական հորատանցքեր ունենալ յուրաքանչյուր 

գրգռվող հորատանցքի մոտ և դրանց միջև: 

Փորձային շահագործական հորատանցքերից արտամղումները կա-

տարվում են ստորերկրյա ջրերի մակարդակի ամենացածր տեղադիրքի 

(մեժենի) շրջանում, հնարավորինս մեկ առավելագույն ծախսով (նա-
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խագծայինին մոտ) 1-3 ամիս, հազվադեպ` 5-7 ամիս տևողությամբ: Յու-

րաքանչյուր կոնկրետ տեղամասում փորձային շահագործական ար-

տամղումների տևողությունը (ժամանակահատվածը) պետք է բոլոր 

գրգռվող և դիտողական հորատանցքերում ապահովի ֆիլտրացիայի 

թվացող կայունացած ռեժիմ, ինչպես նաև այն հիմնական գործոնների 

բացահայտումը և հաշվառումը, որոնք կարող են բարդացնել ուսումնա-

սիրվող հանքավայրի շահագործման պայմանները: 

Փորձային հորատանցքերի տրամագծերը և խորությունը պետք է 

բավարարեն արտամղման համար նախատեսվող ջրամբարձ սարքավո-

րումների (պոմպեր) տեղակայումը դրանցում, իսկ դիտողական հորա-

տանցքերի տրամագծերը` նախատեսվող չափիչ սարքերի անխափան 

օգտագործմանը և անհրաժեշտության դեպքում փորձային արտամղում-

ների կատարմանը: Փորձային հորատանցքերի սարքավորման ժամա-

նակ հստակ ուշադրություն պետք է դարձնել ֆիլտրի տեղակայմանը 

արդյունավետ ջրատար հորիզոնի կտրվածքում, քանի որ դրանք կոչ-

ված են ջրատար հորիզոնի հատվածում հորատանցքի պատերը ամրա-

կապելու (փլուզումից պաշտպանելու), ստորերկրյա ջրերի ներհոսքը դե-

պի հորատանցք ապահովելու համար: 

Փորձային հորատանցքերի սարքավորվածությունը արտամղումների 

ժամանակ պետք է ապահովի ջրի ծախսի չափումը և կարգավորումը 

(ծախսաչափեր, ջրաչափեր, հաշվիչներ և այլն), մակարդակի չափումը, 

նմուշառումը անալիզների համար, արտամղվող ջրի հեռացումը անհրա-

ժեշտ հեռավորությունների վրա և բավարարի արտամղման տեխնոլո-

գիայի այլ պահանջները: 

Փորձային արտամղումների կատարման ընթացքում կատարվում է 

դրանց արդյունքների ընթացիկ մշակում, և կազմվում են դաշտային 

հետևյալ փաստագրումները՝ 

1) արտամղումների մատյան, 

2) փորձային հորատանցքի ջրի ծախսի և մակարդակի, դիտողական 

հորատանցքերի` մակարդակների փոփոխության գրաֆիկներ ըստ ժա-

մանակի ( = ( ), փ = ( ), դ = ( )	), 
3) ծախսի կախվածության գրաֆիկներ մակարդակի իջեցումից, 

4)  = (ℓ ) գրաֆիկներ: 
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Փորձի ընթացքում ժամանակագրական գրաֆիկների կազմումը, 

հատկապես = (ℓ ), դիտարկային բոլոր կետերի համար հնարավո-

րություն է տալիս ստուգելու փորձի տարման որակը և ճշտությունը, 

կարգավորելու դիտարկումների հաճախականությունը և ժամանակին 

դադարեցնելու արտամղումները: 

 

4.6. Հորատանցքերում և շուրֆերում ջրլցման ու ներմղման փորձերի 

կազմակերպման և կատարման մեթոդիկան 

 

Հորատանցքերում փորձային ներմղումներ և ջրլցումներ կատարում 

են ջրակալված ապարների ջրաթափանցելիության ուսումնասիրության 

և գնահատման համար, որոնց պայմանները (ստորերկրյա ջրերի խորը 

տեղադրումը, թույլ ջրատվությունը, մակարդակի նշանակալից իջեցման 

ապահովման անհնարինությունը և այլն) դժվարացնում են արտամղում-

ների կազմակերպումը և կատարումը, ինչպես նաև աերացիոն զոնայի 

թույլ ջրակալված և չջրակալված (չոր) ապարների ֆիլտրացիոն հատ-

կությունների ուսումնասիրության ժամանակ: Աերացիայի զոնայի վե-

րին մասի (մինչև 5 մ խորությունը) ապարների ֆիլտրացիոն հատկու-

թյունների որոշման համար կիրառում են նաև ջրլցումներ շուրֆերում: 

Փորձային ներմղումներ և ջրլցումներ հորատանցքերում: Փորձային 

ներմղումների տակ պետք է հասկանալ այնպիսի փորձեր, որոնց դեպ-

քում փորձարկվող ինտերվալի վերին սահմանում ջրի ֆիլտրացիան 

տեղի է ունենում ավելցուկային ճնշման պայմաններում: Եթե փորձի ըն-

թացքում ջրի մակարդակը պահվում է փորձարկվող ապարների շերտի 

սահմաններում, ապա այն համապատասխանում է ջրլցման հասկացու-

թյանը: 

Ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական հետազոտու-

թյունների ժամանակ փորձային ջրլցումները և ներմղումները լայնորեն 

կիրառվում են ապառաժային ճեղքավորված ապարների ջրաթափան-

ցելիության և տեսակարար ջրակլանողականության որոշման, ինժենե-

րական կառույցների տակի ապառաժային հիմնատակերի ցեմենտաց-

ման անհրաժեշտության վերհանման և ցեմենտացման որակի ստուգ-

ման համար: 
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Փորձային ներմղումները համարվում են ապառաժային և կիսաա-

պառաժային ճեղքավորված ոչ ջրապարունակ ապարների ջրաթափան-

ցելիության գնահատման հիմնական մեթոդը: 

Փորձային ջրլցումները մեծամասամբ կիրառվում են հողմնահարման 

զոնայի փուխր կապակցված և ճեղքավորված ապարներում, որոնց թա-

փանցելիությունը  բնութագրվում է համեմատաբար բարձր տեսակա-

րար ջրակլանողականությամբ (որտեղ դժվար է հորատանցքի փոր-

ձարկվող ինտերվալի անհրաժեշտ մեկուսացման ապահովումը, կամ 

հնարավոր չէ ստեղծել լրացուցիչ ճնշում): 

Սովորաբար ներմղումները և ջրլցումները կատարվում են առանց դի-

տողական հորատանցքերի: Բայց ցուցանիշների առավել ճիշտ տվյալ-

ների ստացման նպատակով ցանկալի է ունենալ մեկ ստուգիչ հորա-

տանցք, որտեղ փորձի ընթացքում հնարավոր լիներ արձանագրել ջրի 

հայտնվելը: 

Փորձերի ընթացքում ֆիլտրացիայի ռեժիմները կարող են լինել կա-

յունացած, երբ փորձը մինչև ծախսի (կամ ճնշման) կայունացումը տար-

վում է հաստատուն ճնշումով (կամ ծախսով), կամ չկայունացած, երբ 

փորձը տարվում է հաստատուն ծախսով (Q=const) կամ ճնշումով 

(H=const), սակայն դրանք կայունացման չեն հասնում: Այս հանգա-

մանքն էլ որոշում է համապատասխան հաշվարկային սխեմաների և 

բանաձևերի ընտրումը: 

1. Ջրլցումներ և ներմղումներ ջրատար ապարներում: Ջրատար 

ապարներում ջրլցումների և ներմղումների ժամանակ ջրաերկրաբանա-

կան պարամետրերի որոշման համար կարելի է կիրառել նույն բանա-

ձևերը, ինչ արտամղումների ժամանակ` հաշվի առնելով փորձային հո-

րատանցքերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, անկա-

տարելության աստիճանը և փորձի հաշվարկային սխեման: Շատ հա-

ճախ հաշվարկների համար կիրառվում են անալիտիկ (վերլուծական) 

կախվածությունները, որոնք ստացվում են արտամղումների ընթացքում 

ստորերկրյա ջրերի ֆիլտրացիայի չկայունացած կամ կայունացած 

պայմանների համար: Այս դեպքում հաշվարկային բանաձևերում մա-

կարդակների իջեցման փոխարեն հաշվի են առնվում կենտրոնական և 

դիտողական հորատանցքերում մակարդակների համապատասխան 
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բարձրացումները: Սակայն ներմղումների պայմաններում առավել հա-

ճախ, քան արտամղումների դեպքում, անհրաժեշտություն է առաջա-

նում հաշվի առնել ճնշման կորուստը խողովակներում, ինչպես նաև այլ 

գործոններ, որոնք աղավաղում են փորձի արդյունքները (ներմղվող ջրի 

ջերմաստիճանը և որակը, անցքախցանման, ջրաճեղքվածքի երևույթ-

ները և այլն): 

Ապառաժային և կիսաապառաժային ապարներում փորձային ներ-

մղումները հնարավորություն են տալիս գնահատելու ոչ միայն ջրաթա-

փանցելիությունը, այլև դրանց համեմատական ճեղքավորվածությունը, 

որոնց պայմանական բնութագրիչ հանդիսանում է տեսակարար ջրա-

կլանողականությունը ( ), որի տակ հասկանում են հորատանցքի փոր-

ձարկվող ինտերվալի ապարների 1 կտրվածքի (հատվածի) կողմից 1 

րոպեում կլանվող ջրի քանակը (լիտրերով) ջրի 1 մ ճնշման դեպքում: 

Փորձային ներմղումները սովորաբար կատարվում են ինտերվալներով 

(ստանդարտ` տիպօրինակ ինտերվալը` 5 մ)՝ ճնշման մի քանի աստի-

ճաններով: Փորձի արդյունքներով կառուցված ծախսի և ճնշման ժամա-

նակից կախված գրաֆիկներով որոշում են կայունացած ծախսը և 

ճնշումը փորձի յուրաքանչյուր ճնշման աստիճանի համար, ու հաշվար-

կում են բերված ծախսի ( ) մեծությունը (լ/րոպե 1 գծ. մ)` կայունացած 

ծախսի (լ/րոպե) և փորձարկվող ինտերվալի երկարության հարաբերու-

թյամբ: Բերված ծախսի գրաֆիկները ( = ( )) ծառայում են փորձի 

տարման ճշտության ստուգման և հանդիսանում են հիմք տեսակարար 

ջրակլանողականության որոշման համար: 

Ապարների տեսակարար ջրակլանողականության հիման վրա 

դրանց ջրաթափանցելիության (ֆիլտրացիայի) գործակիցը կարելի է 

որոշել ըստ Վ. Դ. Բաբուշկինի հետևյալ բանաձևի՝ = 0.525 ℓ ℓ ,     (4.36) 

որտեղ -ն գործակից է, ընդունվում է հավասար 0.66-ի, երբ ℓ երկարու-

թյամբ փորձարկվող ինտերվալը մոտակա ջրամերժից (ըստ կտրվածքի) 

հեռու է ոչ պակաս իր երկարությունից, և 1.32, երբ փորձարկվող ինտեր-

վալը հպվում է ջրամերժերից (ըստ կտրվածքի) մեկի հետ, -ն հորա-

տանցքի շառավիղն է: 
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2. Ջրլցումներ և ներմղումներ չջրահագեցած (չոր) ապարներում: 

Փորձային ներմղումները և ջրլցումները հորատանցքերում առայժմ 

գործնականորեն հանդիսանում են միակ մեթոդը, որը հնարավորություն 

է տալիս որոշելու մեծ խորությունների վրա տեղադրված չոր ապարների 

ֆիլտրացիոն հատկությունները:  

Այս փորձերը կարող են կատարվել ֆիլտրացիայի կայունացած և 

չկայունացած ռեժիմների դեպքում: Ներմղման դեպքում հորատանցքին 

մոտիկ զոնայում առաջ է գալիս ճնշումային կամ ճնշումա-ոչ ճնշու-

մային ֆիլտրացիա, իսկ ջրլցումների դեպքում` միայն ոչ ճնշումային: 

Ներմղումների փորձերը չոր ապարներում պահանջում են ավելի եր-

կար ժամանակ տրված ճնշման դեպքում ջրի կայունացած ծախսի հաս-

նելու համար, քան ներմղումները ջրատար հորիզոններում: Դրա համար 

էլ այն մեթոդները, որոնք հիմնված են ֆիլտրացիայի չկայունացած ռե-

ժիմի կախվածությունների օգտագործման վրա, տվյալ պայմանների 

համար հանդիսանում են առավել հեռանկարային: 

ա) Ներմղումներ հորատանցքում: Հորատանցքի միջոցով չոր 

ապարների մեջ հաստատուն ծախսով ջրի ներմղման ժամանակ տեղի է 

ունենում առաջացող տեղական հոսքի մակարդակների փոփոխություն: 

Մակարդակների տեղադիրքի դիտարկումները հանդիսանում են որպես 

ելակետային տվյալներ պարամետրերի հաշվարկման համար: Կենտրո-

նական և դիտարկային հորատանցքերում, ըստ պիեզոմետրական մա-

կարդակների տեղադիրքի չափման տվյալների, կարելի է որոշել չհագե-

ցած ապարների ֆիլտրացիայի և ջրատվության պակասի (ակտիվ ծա-

կոտկենության) գործակիցները ըստ Ն. Ն. Վերիգինի հետևյալ մեթոդի: 

Կենտրոնական հորատանցքում ժամանակի  և  (ժամանակը 

հաշվարկվում է փորձի սկզբից` օրերով) պահերին համապատաս-

խանաբար ջրի մակարդակների երկու չափումների` ℎ -ի և ℎ -ի (հաշ-

ված փորձարկվող ինտերվալի վերևի նիշից) առկայության դեպքում օգ-

տագործվում են հետևյալ հաշվարկային բանաձևերը. 

ֆիլտրացիայի գործակցի որոշման համար` = .( ) ℓ ,          (4.37) 

ջրահագեցման պակասի գործակցի որոշման համար` 



- 138 - 
 

ℓ = ℓ − ℓ , որտեղ = .
:  (4.38) 

Դիտողական հորատանցքի առկայության դեպքում, որում արձա-

նագրվում է ջրի հայտնվելու ժամանակը` հաշված փորձի սկզբից ( ), 

պարամետրերի հաշվարկը տանում են ըստ հետևյալ բանաձևերի՝ = .( . ) ℓ  և = ( ),   (4.39) 

որտեղ` -ն հորատանցք ներմղվող ջրի հաստատուն ծախսն է (մ3/օր), ℎ -ը ջրի սյան հաստությունն է կենտրոնական հորատանցքում դիտո-

ղական հորատանցքում ջրի հայտնվելու պահին, m-ը փորձարկվող ին-

տերվալի հաստությունն է, -ն և -ը՝ կենտրոնական հորատանցքի շա-

ռավիղը և դիտողական հորատանցքի հեռավորությունը դրանից: 

Վերջին ժամանակներս չոր ապարների ֆիլտրացիոն հատկություն-

ների ուսումնասիրման համար փորձեր են արվում հորատանցքի մեկու-

սացված (փորձարկվող) ինտերվալը ներմղել ոչ թե ջուր, այլ գազ: Այդ 

մեթոդը երաշխավորվում է կիրառել ճեղքավորված, փուխր և կապակց-

ված մի քանի տիպի ապարների ֆիլտրացիոն բնութագրիչների որոշ-

ման, ինչպես նաև դրանց, ըստ ջրաթափանցելիության, տարանջատ-

ման համար: Այս մեթոդի հիմքում դրված է Ա. Դարսի օրենքը, որը իրա-

տեսական է ծակոտինային միջավայրում ջրերի և գազերի ֆիլտրա-

ցիաների համար: 

Ներմղման համար գազի կիրառումը բացառում է գրավիտացիոն և 

կապիլյար ուժերի հաշվի առնելու անհրաժեշտությունը, փորձի ընթաց-

քում կտրուկ ընկնում է ապարների ծակոտիների և ճեղքերի կոլոմատա-

ցիան (անցքախցանումը), հնարավորություն է տալիս փորձը տանելու 

ջրի բացակայության դեպքում: 

Փորձերը կատարվում են հորատող խողովակաշարի միջով մեկու-

սացված փորձարկվող ինտերվալ գազի ներմղումով` հետևելով կենտրո-

նական հորատանցք ներմղվող գազի քանակին և շերտում գազի տա-

րածմանը դիտարկային հորատանցքերի միջոցով: Փորձի ընթացքում 

կենտրոնական հորատանցքում արձանագրվում են գազի ծախսը և դրա 

ֆիզիկական պարամետրերը (ջերմաստիճան, մածուցիկություն, խտու-

թյուն), ինչպես նաև գազի ճնշումը և ջերմաստիճանը բոլոր դիտար-

կային հորատանցքերում: 
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Սակայն այդ փորձերի կատարումը կցորդվում է տեխնիկական 

բնույթի մի շարք դժվարություններով (գազի քանակի ապահովում և 

հսկում, դիտակետերում գազի ճնշման չափումների համար գերզգա 

սարքերի համակարգի անհրաժեշտություն, փորձերի տարման պայ-

մանների մանրազնին կարգավորում ու հսկում և այլն): Այդ իսկ պատ-

ճառով գազի ներմղման փորձերի միջոցով վերը նշված ապարների 

ֆիլտրացիոն պարամետրերի որոշման մեթոդը դեռևս պրակտիկ տարա-

ծում չի ստացել: 

բ) Ջրլցումներ հորատանցքում: Անջուր ավազային ապարների 

ֆիլտրացիոն պարամետրերի որոշման համար, երբ ջրլցումը կատար-

վում է կատարյալ հորատանցքում, օգտագործվում են թվացող կայունա-

ցած ռեժիմի պայմաններում ջրլցումից առաջացող ձագարի զարգաց-

ման տվյալները: Դրա համար փորձերի ժամանակ բացի փորձային հո-

րատանցքից, պետք է ներառել դրանից 3-ից մինչև 10-15 մ հեռավորու-

թյան վրա տեղակայված նաև մի քանի դիտողական հորատանցքեր, 

որոնք օգտագործվում են ձևավորվող ձագարին հետամտելու համար 

(նկ. 8.): 

 Այս դեպքում ֆիլտրացիայի 

գործակցի ավելի ճիշտ տվյալներ 

կարելի է ստանալ ժամանակի 

նույն պահին փորձային հորա-

տանցքից  և  հեռավորության 

վրա գտնվող դիտողական հորա-

տանցքեում ջրի մակարդակների 

(ℎ  և ℎ ) տվյալների հիման վրա` 

ըստ հետևյալ բանաձևի՝ = . ℓ : (4.40) 

Միայնակ հորատանցքում ջրլըց-

ման դեպքում ֆիլտրացիայի գոր-

ծակիցը որոշվում է դրանում ժամանակի  և  պահերին (հաշված 

փորձի սկզբից) ջրի մակարդակների (ℎ  և ℎ ) բարձրացումների հա-

մադրման հիման վրա` ըստ հետևյալ բանաձևի՝ 

Նկ. 8. Հորատանցքում ջրլցման 
փորձի սխեմա 
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= . ℓ ,    (4.41) 

որտեղ -ն հորատանցք լցվող ջրի հաստատուն ծախսն է (մ3/օր): 

(4.41) բանաձևով հաշվարկման համար ժամանակի  և  պահերի 

ընտրությունը իրականացվում է նախօրոք ℎ = (ℓ ) գրաֆիկի կա-

ռուցման հիման վրա, որը պետք է լինի ուղիղ գծային (այդ գրաֆիկից 

վերցվում են ցանկացած երկու կետեր իրենց ,	ℎ , , ℎ  կոորդինատ-

ներով): 

Փորձային ջրլցումներ շուրֆերում: Աերացիոն զոնայի կապակցված 

և փուխր ապարների ֆիլտրացիոն հատկությունների ուսումնասիրու-

թյան առավել տարածված և մշակված մեթոդները հանդիսանում են 

փորձային ջրլցումները շուրֆերում, որոնք ապահովում են ապարների 

ֆիլտրացիոն փորձարկումները մինչև 5 մ խորության վրա: 

Փորձի էությունը կայանում է շուրֆում լցվող ջրի ինֆիլտրացիայի ըն-

թացքին (գրանցել ջրի ծախսը ըստ ժամանակի). հետևելու մեջ՝ դրանում 

ջրի շերտի հաստությունը մինչև փորձի ավարտը պահելով հաստատուն: 

Շուրֆերից ջրի ինֆիլտրացիայի մեթոդը, որը առաջին անգամ առա-

ջարկվել է Ա. Կ. Բոլդիրովի կողմից, տարբեր վերափոխումներով կիրառ-

վում է առայսօր (ըստ Ն. Ս. Նեստերովի, Ն. Կ. Գիրինսկու, Ն. Ն. Բինդե-

մանի և այլոց): 

Փորձի ընթացքում պետք է բացասել ինֆիլտրացվող ջրերի միակցելը 

գրունտային ջրերի հոսքի հետ, և հետևաբար, շուրֆերում ջրլցման 

փորձերը կատարվում են ստորերկրյա ջրերի մակարդակի ոչ պակաս 4-

5 մ խորությունում տեղադրման դեպքում: Այդպիսի պայմաններում շուր-

ֆից ջրի ինֆիլտրացիայի դեպքում հիմնական գործող ուժերը հանդիսա-

նում են ջրի շերտի հիդրոստատիկ ճնշումը և կապիլյար ճնշումը, որոնք 

ըստ ուղղության համընկնում են ինֆիլտրացիայի և ջրի ի հայտ եկող 

կապիլյար (մազական) ներծծումների հետ: Ջրի ինֆիլտրացիայի վրա 

կապիլյար ներծծման ազդեցությունը նկատելիորեն ի հայտ է գալիս 

ավազակավային և կավային ապարներում ու ոչ այնքան նկատելի` լավ 

թափանցելի ապարներում (ավազներում և կավավազներում): Փորձերի 

կատարումը ինչ-որ չափով բարդացվում է ինֆիլտրացիոն հոսքի կո-

ղային տարածումով և ապարներում, այսպես կոչված, ճզմված օդի ազ-
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դեցությամբ և աերացիոն զոնայի ապարների անհամասեռությամբ: 

Դրանց ազդեցությունը հաշվի են առնվում կամ անտեսվում են փորձերի 

կատարման կատարելագործումով: 

Շուրֆերում ջրլցման տվյալներով ապարների ֆիլտրացիայի գոր-

ծակցի որոշման ներկայիս կիրառելի մեթոդները, բացառությամբ Ն. Ն. 

Բինդեմանի մեթոդի, հիմնված են կայունացած ֆիլտրացիայի բանա-

ձևերով հաշվարկների վրա: 

Ա. Կ. Բոլդիրովի եղանակը: Փորձի էությունը կայանում է հետևյա-

լում. մինչև փորձարկվող ապարների տրված խորությունը փորվում է 

1.0-1.2 մ կամ 1.0-1.5 մ չափսերի ուղղաձիգ պատերով շուրֆ, որից հետո 

դրա հատակի մի անկյունում փորվում է 0.2-0.3 մ կամ 0.25-0.5մ չափսե-

րի 0.2-0.3 մ խորության ուղղաձիգ պատերով փոս (զումպֆ) (նկ. 9.), 

որում և կատարվում է ջրլցման փորձը` ջրի շերտը (մոտ 0.1 մ) պահելով 

հաստատուն: Փորձը շարունակվում է մինչև ջրի ծախսի՝ այս կամ այն 

չափով հաստատունի հասնելը: Այս դեպքում ճնշման գրադիենտը ըն-

դունելով հավասար մեկի` ֆիլտրացիայի գործակիցը, որպես ֆիլտրա-

ցիայի արագություն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ = ,    (4.42) 

որտեղ	 -ն փորձի ընթացքում 

ջրի հաստատուն ծախսն է (մ3-

/օր), վերցվում է նախօրոք կա-

ռուցված = ( ) գրաֆիկից,   

-ն փոսիկի հատակի մակերեսն 

է (մ2): 

Այս բանաձևից թույլատրվում 

է օգտվել միայն ավազային և 

ճեղքավորված ապարների ֆիլտ-

րացիայի գործակիցների մոտա-

վոր արժեքների որոշման համար, 

քանի որ դրանցում ճնշման գրա-

դիենտի և կողային արտահոսքի 

ազդեցությունները մեծ չեն: 

Նկ. 9. Շուրֆից ջրի ինֆիլտրացիայի 
փորձի սխեմա ըստ Ա. Կ. Բոլդիրևի 
եղանակի 
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Ն. Ս. Նեստերովի եղանակը: Ինֆիլտրացիոն հոսքի կողային տար-

հոսի փոքրացման համար Նեստերովը առաջարկել է շուրֆի հարթեց-

ված հատակին ներս սեղմել (ապարի բնական վիճակը չխախտելու հա-

մար) 5-10 սմ խորությամբ երկու համակենտրոն տարբեր չափսերի (սո-

վորաբար 0.25 և 0.5 մ տրամագծերի և 0.2-0.25 մ բարձրության) պողպա-

տյա բարակ պատերով գլաններ (նկ. 10.): Երկու գլանների մեջ էլ լցվում 

է ջուր`=10 սմ բարձրությամբ, և ամբողջ փորձի ընթացքում այն Մա-

րիոտտի՝ երկու ջրով լցված անոթների միջոցով պահվում է հաստատուն: 

Փորձը տարվում է մինչև սարքի ներսի գլանում ծախսի կայունացումը:  

 

 

 

Նկ. 10.  Շուրֆից ջրի 
ինֆիլտրացիայի սխեմա ըստ Ն. 
Ս. Նեստերովի եղանակի  
1-ծախսաչափ քանոն, 2-
Մարիոտտի անոթներ, 3-
կոպճաավազային ֆիլտր, 4-
ներսի գլան, 5-արտաքին գլան 
  

 

 

 

Ենթադրվում է, որ արտաքին գլանի ջուրը ծախսվում է հոսքի կո-

ղային տարածման և մազանոթային ներծծման վրա, իսկ ներսի գլանի 

ջուրը` հիմնականում ուղղաձիգ ուղղությամբ ինֆիլտրացիայի վրա: 

Վերջինս թույլ է տալիս ընդունել, որ ինֆիլտրացիոն հոսքի ընդլայնա-

կան կտրվածքը հավասար է ներսի գլանի ընդլայնական կտրվածքին: 

Այս դեպքում ֆիլտրացիայի գործակիցը հաշվարկվում է ըստ հե-

տևյալ բանաձևի` = ℓ( ℓ ),    (4.43) 

որտեղ` -ն ներսի գլանից ջրի կայունացած ծախսն է՝ մ3/օր (որոշվում է 

համաձայն նախօրոք կազմված = ( ) գրաֆիկի), ℎ -ն ինֆիլտրա-

ցիայի ընթացքում զարգացող մազանոթային ճնշումն է՝ մ, ℎ -ն ջրի շեր-
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տի հաստությունն է գլաններում՝ մ, ℓ-ը փորձի ընթացքում ջրի ներծծման 

խորությունն է` հաշված շուրֆի հատակից: 

Ջրի ներծծման խորության (ℓ) որոշման համար փորվում է երկու հո-

րատանցք` մեկը շուրֆից 3-4 մ հեռավորության վրա, իսկ մյուսը` ներսի 

գլանի մեջ (փորձի ավարտից հետո): Ներծծման խորությունը որոշվում է 

ըստ ապարների խոնավության մեծությունների համեմատության: Մա-

զանոթային ճնշման մեծությունը (ℎ ) պրակտիկ նպատակներով ընդու-

նում են մազանոթային բարձրացման 50%-ի չափով: 

Նեստերովի եղանակը տալիս է լավ արդյունքներ թույլ ջրաթափանց 

ապարներում, որտեղ գերիշխում է ուղղաձիգ ֆիլտրացիայի բաղադրիչը 

(ավազակավեր, լյոսեր): 

Այս եղանակը նույնպես զերծ չէ թերություններից. ենթադրվում է, որ 

ներսի գլանից ջրի ինֆիլտրացիան գլխավորապես գնում է ուղղաձիգ 

ուղղությամբ, որը ոչ լրիվությամբ է համապատասխանում իրականու-

թյանը և փորձի երկարատևությանը: 

Ն. Կ. Գիրինսկու եղանակը: Այս եղանակը կիրառվում է ավազային և 

ավազակավային ապարներում: Ըստ կատարման մեթոդիկայի` այն 

նման է վերևը նկարագրված եղանակներին: Շուրֆի հատակին 1-3 սմ 

խորությամբ ճնշումով մտցնում են 20 սմ բարձրության և 35-ից մինչև 50 

սմ տրամագծով գլան, որի մեջ լցվում է ջուր` պահելով այն հաստատուն 

մակարդակի վրա մինչև տրվող ջրի ծախսի կայունացումը (2-3 ժամվա 

ընթացքում ծախսի շեղումը՝ դրա միջին արժեքի 10%-ից ոչ ավելի), որից 

հետո փորձը դադարեցվում է: Փորձի ընթացքում կատարվում է ինֆիլտ-

րացվող ջրի ծախսի հաշվարկ, և կառուցվում է = ( ) գրաֆիկը: 

Ֆիլտրացիայի գործակիցը` K (մ/օր)-ն, որոշվում է՝ կախված կայու-

նացած ծախսի մեծությունից (Q (լ/րոպե))՝ ըստ հետևյալ բանաձևի՝ = ,     (4.44) 

որտեղ` -ն գործակից է, որը կախված է գլանի ներս սեղմելու խորու-

թյունից (ℓ ) և տրամագծից ( ), երբ 
ℓ

-ն հավասար է մինչև 0.03` 

=1.06, երբ ℓ / =0.04` =1.08, երբ ℓ / =0.5` =1.1: 

-ն գործակից է, որի մեծությունը կախված է (ℎ + ) արժեքից և 

գլանի տրամագծից ( -ը գլանում ջրի շերտի հաստությունն է սմ-ե-
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րով):	 -ի մեծությունը գլանի տարբեր տրամագծերի դեպքում վերցվում է 

տեղեկագրերից [39]: Այն տատանվում է 0.9-ից մինչև 5.5 սահմաննե-

րում: 

Ն. Ն. Բինդեմանի եղանակը: Բինդեմանն առաջարկել է ֆիլտրա-

ցիայի գործակցի որոշման համար Նեստերովի եղանակով շուրֆերից 

ինֆիլտրացիոն փորձերի տվյալների մշակումը կատարել չկայունացած 

ֆիլտրացիայի հավասարումներով: 

Ֆիլտրացիայի գործակցի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բա-

նաձևով [12, 39]՝ = ,              (4.45) 

որտեղ -ն ջրի ծավալն է, որը ծախսվել է t ժամանակում` հաշված փոր-

ձի սկզբից, -ն գործակից է, որը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ = 1 − ℓ ℓ 1 + ℓ ,           (4.46) 

որտեղ -ը ճնշումն է, որը հավասար է (ℎ + ℎ ): 

Հաշվարկների հեշտացման համար -ի մեծությունը որոշվում է ըստ 

օժանդակ գրաֆիկի՝ կախված /  հարաբերությունից (նկ. 11), որտեղ 

-ն այն ժամանակն է (սկսած փորձի սկզբից), որի ընթացքում ինֆիլտ-

րացվող ջրի ծավալը կազմում է  ժամանակում ինֆիլտրացված ծավալի 

կեսը ( -ը հեշտ որոշվում է ըստ = ( ) գրաֆիկի): 

Բինդեմանի մեթոդը հարմար է, հասարակ, փորձի տևողությունը` 

կարճ, բացի դրանից` հնարավորություն է տալիս մեկ փորձի տվյալնե-

րով բազմաթիվ անգամ որոշելու պարամետրերը և դրանք դարձնելու 

հուսալի (որոշումը իրականացվում է  և  տարբեր արժեքների հա-

մար): Ֆիլտրացիայի գործակցի որոշման ճշտությունը մեծանում է փոր-

ձի տևողության մեծացման հետ, դրա համար ցանկալի է K-ի մի քանի 

որոշումների հիման վրա կառուցել = ( ) գրաֆիկը և դրա հաշվար-

կային մեծությունը որոշել ըստ ստացվող կորի աբսցիսների առանցքին 

սիմետրիկ գնացող հատվածի: 

Չհագեցված ապարների (հատկապես թույլ ջրաթափանց) ֆիլտրա-

ցիայի գործակցի որոշման հետ միաժամանակ Բինդեմանի մեթոդով 

կարելի է որոշել նաև մազանոթային ճնշման մեծությունը (ℎ ) և ջրահա-

գեցվածության պակասի գործակիցը ( ), այսինքն` պարամետրեր, 



- 145 - 
 

որոնք անհրաժեշտ են չկայունացած 

ֆիլտրացիայի կանխատեսումային հաշ-

վարկների համար: Դրա համար նախա-

պես ունենալով /  հարաբերությունը` 

ըստ 	ℓ =  գրաֆիկի որոշում են ℓ -ը ( = ℎ + ℎ ), որից էլ որոշվում է 

մազանոթային ճնշման մեծությունը (ℎ ) 
(դրա համար էլ անհրաժեշտ է իմանալ ջրի 

ներծծման խորությունը` ℓ), կամ հայտնի ℎ -ի դեպքում որոշում են ℓ-ը: 

Տվյալ դեպքում ապարի հագեցվածու-

թյան պակասի գործակիցը ( ) որոշվում է ողջ փորձի ընթացքում ներսի 

գլանից ֆիլտրացված ջրի ծավալի ( ) և թացացած ապարի ծավալի 

( ℓ) հարաբերությունից, այսինքն` = ℓ:               (4.47) 

Վերը շարադրված բոլոր մեթոդները ենթադրում են փորձարկվող շեր-

տի (զոնայի) կառուցվածքի, որում տեղի է ունենում շուրֆից ջրի ինֆիլտ-

րացիան, համասեռությունը (միատարրությունը): Այդ զոնայում ավելի 

ջրաթափանց և թույլ ջրաթափանց շերտերի առկայությունը համատեղ 

կարելի է կանխորոշել փորձերի արդյունքների անհավաստիությունը: 

Դրա համար մինչև փորձը կատարելը հարկավոր է ունենալ իրական 

(ռեալ) պատկերացում աերացիայի զոնայի լիթոլոգիական կառուցված-

քի և համեմատական ջրամերժ կամ լավ ջրաթափանց շերտերի տեղա-

դիրքի և ստորերկրյա ջրերի տեղադրման խորության վերաբերյալ: Դա 

թույլ կտա հիմնավորված ընտրել փորձի տարման սխեման, դրա տևո-

ղությունը, փորձի տվյալների մշակման մեթոդիկան և տալ դրանց ճիշտ 

մեկնաբանումը: 

 

4.7. Ջրատար հորիզոնների էքսպրես փորձարկումներ 

 

Ջրատար հորիզոնների էքսպրես (ճեպընթաց, կարճաժամկետ, շատ 

կարճ տևողությամբ) փորձարկումները, որոնք հիմնված են փորձարկ-

Նկ. 11. Օժանդակ գրաֆիկ՝  = ( ) 
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վող օբյեկտների ռեակցիաների (արձագանքի) ուսումնասիրությունների 

վրա, երբ կատարվում է դրանց կարճաժամկետ գրգռում, ստանում են 

ավելի լայն տարածում ապարների ֆիլտրացիոն հատկությունների 

նախնական (մոտավոր) գնահատման և կտրվածքում ըստ ջրատվու-

թյան աստիճանի դրանց տարանջատման համար, ինչպես ջրաերկրա-

բանական հորատանցքերի անցման (հորատման) ընթացքում (հատուկ 

սարքերի օգնությամբ առաջանցային փորձարկումներ), այնպես էլ 

դրանց կառուցումից հետո (էքսպրես արտամղումներ, էքսպրես ջրլցում-

ներ, շերտերի փորձարկումներ հատուկ գործիքներով և շերտափորձար-

կիչներով, ծախսամետրիա, թերմոմետրիա և այլն): 

Էքսպրես արտամղումները, էքսպրես ջրլցումները հորատանցքերում 

կիրառվում են համեմատաբար ոչ մեծ ջրաթափանցելիություն 

(0.01<K<5 մ/օր) ունեցող ապարների ֆիլտրացիոն հատկությունների ու-

սումնասիրությունների ժամանակ: Սրանց հիմնական թերությունը հո-

րատանցքի գործունեության փոքր մակերեսի ընդգրկումն է և փորձերի 

կատարման կարճաժամկետությունը: Ֆիլտրացիոն պարամետրերի 

որոշման հուսալիության բարձրացման համար մեծացնում են էքսպրես 

որոշումների ժամանակը, սակայն բոլոր դեպքերում այն մնում է մոտա-

վոր, և որոշված պարամետրերի մեծությունները համարվում են նախնա-

կան: 

Էքսպրես մեթոդների տվյալների մշակման մեթոդիկան մանրամասն 

շարադրված է հատուկ աշխատանքներում [17, 24, 29]: 

Ջրատար հորիզոնների առաջանցային փորձարկումներ: Կիրառ-

վում են փուխր ապարներում հորատանցքերի հորատման պտտողա-

կան եղանակի դեպքում: Դրանք հնարավորություն են տալիս հորատ-

ման ընթացքում ստանալու փորձարկվող հորիզոնների քանակական և 

որակական բնութագրերը այնպիսի ճշտությամբ, որը բավարար է նախ-

նական հետազոտությունների համար [29]: Առաջանցային փորձար-

կումների ժամանակ, ըստ արտամղումային տվյալների, որոնք կատար-

վում են մինչև ջրի ( ) մակարդակի իջեցման կայունացումը ծախսի 

հայտնի մեծության դեպքում, որոշվում է ֆիլտրացիայի գործակիցը (K): 

Հաշվարկների համար օգտագործվում է Ն. Ն. Վերիգինի բանաձևը, որը 
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հաշվի է առնում փորձային հորատանցքի անկատարելությունը ըստ 

շերտի (հորիզոնի) բացվածության աստիճանի և բնույթի՝ = . ℓ . ℓ Фℓ ,            (4.48) 

որտեղ ℓ-ը փորձարկվող ֆիլտր-ինտերվալի երկարությունն է (սովորա-

բար 1-2 մ), -ն՝ հորատանցքի շառավիղը, -ն գործակից է, այն հավա-

սար է 2-ի, երբ ֆիլտրը տեղակայված է շերտի առաստաղին կամ հիմքին 

մոտ (հպվում է), և հավասար է 1-ի, երբ այն տեղակայված է շերտի մի-

ջակայքում (ներսում), -ն մակարդակի հաշվարկային իջեցումն է 

( = − Δ , որտեղ Δ -ը ճնշման անկումն է հորատող խողովակնե-

րում), Ф-ը ֆիլտր-ինտերվալի դիմադրության ցուցանիշն է (փոխվում է 

1.5-ից մինչև 6.5 սահմաններում, ապարների ֆիլտրացիայի գործակցի 

համապատասխանաբար 5-ից մինչև 100 մ/օր արժեքների դեպքում): 

Էքսպրես արտամղում (ջրլցում) կատարյալ հորատանցք: Այս դեպ-

քում ֆիլտրացիայի գործակիցը կարելի է որոշել փորձերի ընթացքում 

հորատանցքում ջրի մակարդակի փոփոխությունը (բարձրացումը կամ 

իջեցումը) բնութագրող հավասարման հիման վրա [29]՝ = = 0.08 ,     (4.49) 

որտեղ -ը ջրի մակարդակի բարձրացումն է կամ իջեցումը փորձի 

ավարտից  ժամանակ անց (մ), = -ն հանվող կամ լցվող ջրի ծա-

վալն է (մ3) ( -ն հորատանցքի կտրվածքի մակերեսն է, -ն ջրի մակար-

դակի իջեցումը կամ բարձրացումն է), -ը փորձարկվող շերտի հաստու-

թյունն է (մ): 

Փորձի տվյալների մշակումը կարելի է կատարել գրաֆոանալիտիկ 

եղանակով` կառուցելով = (1/ ) գրաֆիկը, որը, ինչպես երևում է 

(4.49) բանաձևից, ներկայացնում է ուղիղ գիծը՝ = 4  անկյու-

նային գործակցով: Գրաֆիկի ուղիղ գծի հատվածի ցանկացած կետով 

կարելի է որոշել ջրահաղորդականության գործակիցը՝ = = = 0.08 :   (4.50) 

Էքսպրես արտամղում (ջրլցում) ոչ կատարյալ հորատանցք: Թվա-

ցող կայունացած ֆիլտրացիայի պայմաններում և հոսքի սահմանների 
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ազդեցության բացակայության դեպքում ոչ կատարյալ հորատանցքե-

րում արտամղումների (ջրլցումների) տվյալների վերլուծության համար 

առաջարկվում է օգտագործել հետևյալ կախվածությունը 29]՝ ℓ = ℓ ,    (4.51) 

որտեղ -ն և -ն փորձի սկզբում և  ժամանակ անց ջրի մակարդակի 

դիրքն է կայուն (ստատիկ) մակարդակի նկատմամբ (նկ. 12.), ℓ -ն հո-

րատանցքի աշխատող մասի (ֆիլտրի) հաշվարկային երկարությունն է, 

որոշվում է դրա տրամագծից և ֆիլտրի չափսերից կախված: Այն ոչ կա-

տարյալ հորատանցքի համար ℓ  երկարության ֆիլտրի և  շառավղի 

դեպքում որոշվում է` ℓ = . ℓℓ ℓ ,    (4.52)  

իսկ միայն հատակով (հորախորշով) աշխատող հորատանցքերի հա-

մար` ℓ = 10  : 

 

 

 

Նկ. 12.  Ոչ կատարյալ 
հորատանցքում 
էքսպրեսջրլցում 
A-սխեմա, Б-գրաֆիկ, ℓ = ( ) 

 

 

(4.51) հավասարումից հետևում է, որ ℓ =f(t) գրաֆիկը իրենից 

ներկայացնում է ուղիղ գիծ` = ℓ
 անկյունային գործակցով: 

Գրաֆիկից անկյունային գործակցի ( ) մեծության կամ ուղիղ գծի 

ցանկացած կետի ℓ  և t կոորդինատների հանումից հետո ֆիլտ-

րացիայի գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևերով՝ = 2.3 ℓ  կամ = 2.3 ℓ ℓ 	 :  (4.53) 
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Փորձի կատարման ժամանակ երաշխավորվում է ֆիլտրը խորասու-

զել ջրի մեջ դրա երկարության մեկուկեսի չափով, այսինքն`	ℓ ≥ 1.5ℓ  

(նկ. 12.): 

Էքսպրես արտամղումների (ջրլցումների) տվյալների հիման վրա 

ջրհագեցած ապարների ֆիլտրացիայի գործակիցը կարելի է որոշել 

նաև հետևյալ բանաձևով [24]՝ = ℓ     (4.54) 

որտեղ` -ն ջրի մակարդակն է արտամղումից կամ ջրլցումից անմիջա-

պես հետո` հաշված հորատանցքի խորությունից (ջրի սյան հաստու-

թյունը), -ն գործակից է, որը կախված է ֆիլտրի տեղադիրքից փոր-

ձարկվող շերտում: 

 Եթե ֆիլտրը տեղակայված է շերտի միջին մասում և բավարա-

րում է (ℓ < ) պայմանին, ապա՝ = . ℓ ℓ . ℓ :              (4.55) 

Նշանակումները նույնն են (տե՛ս վերևը): 

Չամրակապված հորատանցքերից (խողովակաշար չիջեցրած) 

էքսպրես արտամղումներ կատարելու դեպքում ֆիտրացիայի գործակի-

ցը կարելի է որոշել Կ. Յ. Կոժենովի առաջարկած մեթոդով: Այդ փորձի 

էությունը կայանում է հետևյալում. հորատանցքը որոշակի խորությամբ 

փորելուց հետո դադարեցվում է հորատումը, և դրանից կատարվում է 

ջրի արտամղում (ձեռքի սարքավորումներով կամ պոմպերով), ջրի կա-

յուն մակարդակը իջեցվում է ինչքան հնարավոր է խորը (նկ. 13.), որից 

հետո հետևում են մակարդակի վերականգնմանը ըստ -ի, և վերջինիս 

հիման վրա որոշվում է ֆիլտրացիայի գործակիցը հետևյալ բանաձևով՝ 
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Նկ. 13. Ոչ ճնշումային շերտում 
փորձարկվող հորատանցքի 
սխեմա 

Նկ. 14. Գրաֆիկ՝ α-ն որոշելու 

համար 

 

 
 

= ( ) ℓ ,          (4,56) 

որտեղ -ն որոշվում է = ( ) գրաֆիկից, ℎ = ℎ + , իսկ մնացած 

նշանակումները՝ տե՛ս նկ. 13-ում: 

Առանձին դեպքերում խոր հորատանցքերի էքսպրես փորձարկումնե-

րը իրականացնում են նախօրոք հերմետիզացված հորատանցք բարձր 

ճնշման տակ գազի ներմղումով, որի հետևանքով տեղի է ունենում ջրի 

մակարդակի իջեցում հորատանցքում, որից հետո արձանագրում են 

ստորերկրյա ջրերի իջեցված մակարդակի վերականգնումը ըստ ժամա-

նակի: Փորձային տվյալների մշակման համար օգտագործվում է մա-

կարդակների վերականգնման կորերի մշակման ցանկացած մեթոդը` 

հաշվի առնելով ջրի հոսքը հորատանցք [7, 29]: 

Հորատանցքերի ծախսոմետրիա: Մեթոդի էությունն հորատանցքա-

փողում հոսքի ծախսի պրոֆիլի (կողապատկերի) որոշումը և վերլուծու-

մը արտամղումների, ջրլցումների ժամանակ կամ բնական պայմաննե-

րում: Դրա կիրառումը արդյունավետ և նպատակահարմար է չկավա-

պատված փողով հորատանցքերում: Ծախսագրամի մեկնաբանությունը 

իրականացվում է` հաշվի առնելով այն, որ ջրի առանցքային հոսքը դե-

պի հորատանցք փոփոխվում է միայն ջրաթափանց (ջրատար) ապար-
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ների ինտերվալում, իսկ ջրամերժի սահմաններում այն մնում է անփո-

փոխ (նկ. 15.): 

 

 

Նկ. 15. Հորատանցքից 
արտամղումների ժամանակ 
ծախսամետրիական 
հետազոտությունների սխեմա 

A-ծախսագրամմա	 ՛ = (ℎ), Б-

դիֆերենցիալ ծախսագրամմա՝  ∆ ՛ = (ℎ), 
հ -հորատանցքում ջրի կայունացած 

մակարդակը, հ -հորատանցքում ջրի 

դինամիկ մակարդակը արտամղման 
ժամանակ 

 

Ըստ հորատանցքի առանցքի` ջրի ծախսի գրաֆիկը ( = (ℎ)) հնա-

րավորություն է տալիս որոշելու ջրաթափանց ապարների տեղադրման 

խորությունը, հաստությունը և հիդրոդինամիկական պարամետրերը 

(ջրաթափանցելիություն, ճնշում և այլն): Տարբեր ջրաթափանցելիու-

թյան շերտերի սահմանները որոշում են ըստ ծախսամետրիական գրա-

ֆիկի բեկյալների կետերի (նկ. 15, A): Ջրաթափանց շերտի ծախսը որո-

շում են դրա առաստաղի և հատակի հոսքի ծախսերի տարբերությամբ 

( = - ): 

Անհամասեռ շերտերի բնույթը, ըստ դրանց հաստության, որոշում են 

հոսքի ծախսի փոփոխության գրաֆիկների վերլուծման հիման վրա, յու-

րաքանչյուր շերտի ջրաթափանցելիությունը, պիեզոմետրիական մա-

կարդակը, ընդհանուր ջրահաղորդականությունը որոշում են հիդրոդի-

նամիկական հաշվարկների հիման վրա: 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի ծախսոմետրիայի մեթոդիկան 

կախված է իրականացվող հետազոտությունների խնդիրներից, օբյեկտ-

ների երկրաբանատեխնիկական պայմաններից և կիրառվող սարքավո-

րումների տեսակից: Ջրաերկրաբանական խնդիրների (կտրվածքի տա-

րանջատումը ըստ ջրաթափանցելիության, շերտերի ֆիլտրացիոն հատ-

կությունների և ճնշումների որոշում, արտահոսքի և ջրակլանման զո-
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նայի պարզում, ֆիլտրերի աշխատանքի գնահատում և այլն) լուծման 

համար կիրառելի մեթոդիկայի մանրամասն լուսաբանումը տրվում է հա-

տուկ գրականությունում [13]: 

Ծախսոմետրիա կատարում են շատրվանող հորատանցքերում, ար-

տամղումների, ջրլցումների և ներմղումների ժամանակ, ստորերկրյա 

ջրերի կայունացած, երբեմն չկայունացած ֆիլտրացիաների պայման-

ներում: Այդ նպատակի համար հորատանցքը պետք է համապատաս-

խան ձևով սարքավորել և նախապատրաստել (ֆիլտրի նստեցում, շլա-

մի մաքրում, կավազերծում, նախաարտամղում, սարքավորումների տե-

ղակայում): 

Անհրաժեշտ է նշել, որ այս կետում (պարագրաֆում) նկարագրված 

էքսպրես մեթոդները հարկավոր է կիրառել փորձաֆիլտրացիոն աշխա-

տանքների, որոնք հանդիսանում են հիմնական ձևերը, և երկրաֆիզիկա-

կան հետազոտությունների հետ համատեղ, որը հատկապես որոնողա-

հանութային աշխատանքների ընթացքում կկրճատի թանկ արժեցող 

արտամղումների ծավալները: 

 

4.8. Ստորերկրյա ջրերի շարժման ուղղության և  

արագության որոշումը 

 

Գործնական և տեսական շատ խնդիրների լուծման համար, որոնք 

կապված են օգտակար հանածոների հանքավայրերի (այդ թվում նաև՝ 

ստորերկրյա ջրերի) ձևավորման և քայքայման օրինաչափությունների 

պայմանների պարզաբանման, ջրում տարբեր քիմիական և կենսաբա-

նական կոմպոնենտների (տարրերի) միգրացիայի (տեղագաղթի), ստո-

րերկրյա ջրերի որակի փոփոխության կանխատեսումների և այլնի հետ, 

անհրաժեշտ է որոշել ստորերկրյա ջրերի շարժման ուղղությունը, դրանց 

տեղաշարժի արագությունը, ստորերկրյա շերտերի (ջրատար հորիզոն-

ների և համալիրների) ակտիվ ծակոտկենությունը և մի շարք այլ միգրա-

ցիոն պարամետրեր: Այդ ցուցանիշները որոշվում են ջրաերկրաբանա-

կան և երկրաֆիզիկական մեթոդներով: Սովորաբար ստորերկրյա ջրերի 

շարժման ուղղության և իրական արագության խնդիրների պարզաբան-
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ման լուծումները տրվում են համատեղ ուսումնասիրությունների ար-

դյունքում: 

Ստորերկրյա ջրերի շարժման ուղղությունը որոշվում է շատ հեշտ, 

եթե ուսումնասիրվող ջրատար հորիզոնների համար առկա են ջրաիզո-

գծերի (պիեզոիզոգծերի) քարտեզները: Ըստ այդ քարտեզների` ստո-

րերկրյա ջրերի շարժման ուղղությունը որոշվում է հոսքի գծերով, որոնք 

տարվում են հավասար ճնշման գծերին (ջրաիզոգծերին կամ պիեզո-

իզոգծերին) ուղղահայաց: 

Նման քարտեզների բացակայության դեպքում դրանց շարժման ուղ-

ղությունը որոշելու համար պետք է ունենալ (կամ տեղադրել) ոչ պակաս, 

քան երեք փորվածք (հորատանցք, շուրֆ), որոնցում պետք է որոշվեն 

ստորերկրյա ջրերի մակարդակների նիշերը: Փորվածքները ցանկալի է 

տեղակայել հավասարակողմ 

եռանկյան անկյուններում` կողմե-

րի երկարությունը 50-ից մինչև 200 

մ (որքան փոքր է հոսքի անկյունը, 

այնքան մեծ է դրանց միջև հեռա-

վորությունը): Հայտնի կամ որոշ-

ված ստորերկրյա ջրերի մակար-

դակների նիշերի ինտերպոլա-

ցիայի (միջարկման) ճանապար-

հով կազմվում է ազատ (գրուն-

տային) կամ պիեզոմետրիական 

մակերեսի իզոգծերի պլանը, և ըստ 

հոսքի գծերի` որոշվում է ստորերկ-

րյա ջրերի շարժման ուղղությունը 

(նկ. 16.): 

Ստորերկրյա ջրերի շարժման ուղղությունը վերը նշված եղանակներով 

որոշելու բացակայության դեպքում կարելի է որոշել երկրաֆիզիկական, 

ռադիոինդիկատորային և այլ մեթոդներով: 

Երկրաֆիզիկական մեթոդներ: Դրանք մանրամասն շարադրված են 

հատուկ ձեռնարկներում [39.42]: Դրանցից առավել հեռանկարային են 

համարվում միահորատանցքային մեթոդները, այդ թվում` ներկանյութի 

Նկ. 16. Գրունտային ջրերի շարժման 
ուղղության որոշման համար 
հորատանցքերի տեղադրման սխեմա 
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լցման կետից, դրա արտաբերման կոնի տեսքով տարածման պարբերա-

բար ֆոտոլուսանկարման մեթոդը: Ներկանյութի մեկանգամյա լցման 

դեպքում կարելի է կատարել մինչև 50 լուսանկար: Ստորերկրյա ջրերի 

շարժման ուղղությունը որոշվում է ըստ ներկանյութի արտաբերման կո-

նի ուղղության: Հուսալի արդյունքներ ստանալու համար բավական է 4-5 

լուսանկար: Ստորերկրյա հոսքի ուղղության որոշման սխալը գնահատ-

վում է 3-ից մինչև 20%: Ըստ կոնի գոյության տևողության` մոտավոր 

կարելի է որոշել նաև ֆիլտրացիայի արագությունը: 

Այս մեթոդը կարելի է կիրառել 0.5 մ/օր-ից ոչ պակաս ֆիլտրացիայի 

արագությունների դեպքում: Ստորերկրյա ջրերի շարժման ուղղության 

որոշման միահորատանցքային մեթոդի կիրառումը հազվադեպ և ոչ հա-

վասարաչափ ճեղքավորվածություն ունեցող ապարներում չի երաշխա-

վորվում: 

Ինդիկատորային մեթոդներ: Հորատանցքերում ինդիկատորային 

մեթոդներով հետազոտությունները կատարվում են` նպատակ ունենա-

լով որոշել ստորերկրյա ջրերի շարժման իրական արագությունները և 

դրանց միգրացիոն (տեղագաղթի) պարամետրերը` արդյունավետ (է-

ֆեկտիվ) ծակոտկենությունը, միկրոդիսպերսիաները (կոլոիդային լու-

ծույթում պարունակվող մասնիկներ) և այլն: Փորձի սխեման ներառում է 

փորձային հորատանցքը, որում լցվում է ինդիկատորը, և դիտողական 

հորատանցքերը, որոնցում ժամանակի համապատասխան ինտերվալ-

ներով արձանագրվելու է ինդիկատորի ի հայտ գալը: Որպես ինդիկա-

տորներ` օգտագործվում են ներկանյութեր (ֆլյորեսցեին, մեթիլային կա-

պույտ, էրիտրոզին և այլն), էլեկտրոլիտներ (կերակրի աղ, քլորիդային 

ամոնիակ, լիթիումի աղեր և այլն) և մի շարք ռադիոակտիվ նյութեր: 

Ինդիկատորի շարժմանը հետամտելու համար դիտողական հորա-

տանցքերը տեղակայում են հոսանքի ուղղությամբ և կախված ապարնե-

րի տեսակից՝ փորձային հորատանցքից հետևյալ հեռավորությունների 

վրա` ավազակավային և կավավազային ապարներում 0.5 մ-ից մինչև 2 

մ, ավազային ապարներում` 2 մ-ից մինչև 8 մ, գլաքարակոպճային և լավ 

ջրաթափանց ճեղքավորված ապարներում` 5 մ-ից մինչև 15 մ և կարս-

տավորված ապարներում` 15 մ-ից մինչև 50 մ և ավելի հեռավորություն-
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ների վրա: Դիտողական հորատանցքերի քանակը կարող է լինել մեկից 

մինչև երեք, իսկ դրանց միջև հեռավորությունը՝ 0.5-ից մինչև 2 մ: 

Դիտարկային հորատանցքերում ինդիկատորի հայտնվելը որոշում 

են քիմիական, էլեկտրոլիտիական և կալորիմետրիական եղանակնե-

րով, ընդ որում` առաջին երկուսը տալիս են առավել հուսալի արդյունք-

ներ: 

Քիմիական եղանակի դեպքում ինդիկատորի հայտնվելը դիտողա-

կան հորատանցքեր որոշվում է դրանցում ինդիկատորի կոնցենտրա-

ցիայի (բաղադրության) փոփոխությանը հետամտելու ճանապարհով 

(պարբերաբար վերցրած ջրի նմուշները քիմիական անալիզի ենթարկե-

լով): Դիտողական հորատանցքում ինդիկատորի հայտնվելու պահը 

ավելի ճիշտ և հիմնավորված որոշելու համար ինդիկատորի կոնցենտ-

րացիայի փոփոխության որոշված արդյունքները ըստ ժամանակի ար-

տահայտվում են = ( ) գրաֆիկի տեսքով: 

 

 

 Նկ. 17. Դիտարկային 
հորատանցքում ինդիկատորի 
բաղադրության C 
փոփոխությունը ըստ 
ժամանակի 
1-դիտարկային 
հորատանցքում ինդիկատորի 
հայտնվելու կետը,  
2-ինդիկատորի առավելագույն 
բաղադրության կետը 

 

 

Ինդիկատորի հայտնվելու ժամանակը լցվող հորատանցքից մինչև 

դիտարկային հորատանցք որոշվում է փորձի սկզբից մինչև ինդիկատո-

րի կոնցենտրացիայի առավելագույն արժեքի՝ դիտարկային հորա-

տանցք հասնելը ընկած ժամանակահատվածով (տես նկ. 17.): Ստո-

րերկրյա ջրերի շարժման իրական արագությունը ( ) որոշվում է ինդի-

կատորի անցած ճանապարհի (ℓ) և ժամանակի ( )  հարաբերու-

թյամբ [39]:  
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Համանմանորեն որոշվում է շարժման իրական արագությունը էլեկտ-

րոլիտիական և կալորիմետրիական մեթոդներով: Առաջինի դեպքում դի-

տարկային հորատանցք ինդիկատորի հայտնվելու ժամանակը արձա-

նագրվում է ըստ հորատանցքի միջով անցնող էլեկտրական հոսանքի 

առավելագույն ուժի (հոսանքի առավելագույն ուժը համապատասխա-

նում է դիտարկային հորատանցքով ինդիկատոր-էլեկտրոլիտի անցման 

պահը): Երկրորդ դեպքում դիտարկային հորատանցք ինդիկատոր-ներ-

կանյութի հայտնվելու ժամանակը որոշվում է վերցվող ջրի նմուշի առա-

վելագույն ներկվածության ինտենսիվությամբ (ներկվածության ինտեն-

սիվությունը գնահատվում է ֆլյուրոսկոպիայի օգնությամբ): Ցանկացած 

մեթոդի օգտագործման ժամանակ դիտարկային հորատանցք ինդիկա-

տորի հայտնվելու պահը առավել հուսալի որոշելու համար անհրաժեշտ 

է կառուցել դիտարկվող ցուցանիշի փոփոխման գրաֆիկներ (հոսանքի 

ուժերի կամ ներկանյութի կոնցենտրացիայի) ըստ ժամանակի, որոնք 

համանման են նկ. 18-ում պատկերվածին: 

Ռադիոինդիկատորային մեթոդներ: Ռադիոինդիկատորային մեթոդ-

ները վերջին տարիներին ավելի լայն կիրառություն են ստացել ստո-

րերկրյա ջրերի շարժման ուղղության և իրական արագությունների 

որոշման, ինչպես նաև շատ ուրիշ պրակտիկ խնդիրների լուծման հա-

մար: Ջրերի նիշավորման համար որպես ինդիկատորներ օգտագործ-

վում են տարբեր ռադիոիզոտոպներ: Իզոտոպերի տեղաշարժման հե-

տևումը կատարվում է ըստ ճառագայթման ինտենսիվության չափումնե-

րի և դրանց կոնցենտրացիաների որոշման [42]: Ցածր կոնցենտրա-

ցիայի ռադիոակտիվ ինդիկատորների օգտագործման հնարավորությու-

նը, դրանց համեմատաբար աննշան սորբցիոն ունակությունը և որոշ-

ման բարձր ճշտությունը նախանշում են ռադիոինդիկատորային մեթոդ-

ների հեռանկարային լայն կիրառելիությունը ջրաերկրաբանական խըն-

դիրների լուծման, մասնավորապես ստորերկրյա ջրերի շարժման ուղ-

ղության և արագությունների որոշման համար: 

Ռադիոինդիկատորային մեթոդները կիրառվում են տարբեր տարբե-

րակներով և վերափոխումներով (միահորատանցքային և դիտողական 

հորատանցքերի հետ, միաինդիկատորային և երկինդիկատորային և 

այլն): 
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Մի հորատանցքային ռադիոինդիկատորային մեթոդի էությունը կա-

յանում է հորատանցք մտցված ռադիոակտիվ ինդիկատորի փոփոխու-

թյանը ըստ ժամանակի հետամտելու մեջ: Ինդիկատորի կոնցենտրա-

ցիայի փոփոխությունը ըստ ժամանակի և դրա ակտիվության բաշխման 

էպյուրաները, որոնք ստացվում են հորատանցք իջեցված զոնդի օգնու-

թյամբ, հանդիսանում են ստորերկրյա ջրերի ծախսի, արագությունների 

և հոսքի շարժման ուղղության որոշման հիմքը:  

Մեթոդիկայի տեսակետից ռադիոինդիկատորային մեթոդները դիտո-

ղական հորատանցքերի առկայությամբ նմանօրինակ են վերևը շա-

րադրվածին` ֆիլտրացիայի իրական արագության որոշման համար ար-

ձանագրվում են ինդիկատորի հայտնվելը դիտողական հորատանցքում 

և դրա տեղաշարժման ժամանակը մտցված կետից մինչև վերահսկիչ 

կետը: 
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Գլուխ 5. 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի և հաշվեկշռի ուսումնասիրումը 

 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի և հաշվեկշռի ուսումնասիրությանը 

տրվում են էական դեր և նշանակություն ջրաերկրաբանական հետազո-

տությունների ընդհանուր համալիրում, որոնք իրականացվում են ամե-

նատարատեսակ ժողովրդատնտեսական խնդիրներ լուծելիս: 

Ջրաերկրաբանական մշտադիտարկումները (ստացիոնար դիտար-

կումներ) ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի և հաշվեկշռի ուսումնասիրության 

նպատակով հնարավորություն են տալիս քանակապես բնութագրելու 

ստորերկրյա ջրերի ձևավորման գործընթացները, պարզելու դրանց քա-

նակական, որակական ու կազմի ժամանակային փոփոխությունների 

հիմնական օրինաչափությունները և այդ օրինաչափությունները օգտա-

գործելու ստորերկրյա ջրերի առավել արդյունավետ օգտագործման ու 

պահպանության ուղիների հիմնավորման, դրանց վնասակար ազդեցու-

թյունների դեմ պայքարի միջոցառումների մշակման և դրանց ռեժիմնե-

րի կառավարման եղանակների ընտրման համար: 

Ջրաերկրաբանական տարբեր տեսակի կանխատեսումների իրա-

գործման համար այդ հետազոտությունների դերն ու նշանակությունը 

ավելի կմեծանան տարածքների ջրաերկրաբանական ուսումնասիրվա-

ծության աճին, ռեժիմային դիտարկումային ցանցերի ընդլայնմանը, 

այդ դիտարկումների արդյունքների օգտագործման մեթոդների կատա-

րելագործմանը զուգընթաց: 

Ժամանակի ընթացքում ստորերկրյա ջրերի ռեժիմային ուսումնասի-

րությունները բնական և խախտված պայմաններում կհանդիսանան 

գլխավոր, իսկ շատ հաճախ՝ ջրաերկրաբանական դաշտային հետազո-

տությունների միակ ձևը [18]: Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի և հաշվեկշռի 

դիտարկումային տվյալները կապահովեն ոչ միայն կատարվող ինժենե-

րական կանխատեսումների հիմնավորվածությունը, այլև նշանակա-

լիորեն կբարձրացնեն ջրաերկրաբանական հետազոտությունների և ու-

սումնասիրությունների տնտեսական արդյունավետությունը: 
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5.1. Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմը և հաշվեկշիռը, դրանց ուսումնասիրման 

նպատակները և խնդիրները 

  

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմ ասելով հասկանում են գործընթացներ, 

որոնք բնութագրում են մակարդակի, ծախսի, հիդրավլիկական թեքու-

թյան, արագության, ջերմաստիճանի, քիմիական, մանրէաբանական և 

գազային կազմի փոփոխությունը ժամանակի ու տարածության մեջ: 

Ռեժիմային դիտարկումների նպատակը երևույթի օբյեկտիվ օրենքների 

հիմնավորումն է, որոնք տեղի ունեն ստորերկրյա ջրերի ձևավորման 

ժամանակ, դրանց մեկնաբանումն ու օգտագործումը ջրաերկրաբանա-

կան տարատեսակ կանխատեսումների հիմնավորման համար: 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմը, կախված այն սահմանող երևույթների և 

գործոնների բնույթից, կարող է լինել բնական (ձևավորվում է բնական 

համալիր գործոնների (երկրաբանական, կլիմայական, ջրաերկրաբա-

նական, հողակենսաբանական, տիեզերածին) ազդեցությամբ, խախտ-

ված (հիմնականում պայմանավորված մարդու ինժեներատնտեսական 

գործունեության ազդեցությամբ) և թույլ խախտված (միախառնված, որը 

ձևավորվում է արհեստական և բնական գործոնների համալիր ներգոր-

ծությամբ, սակայն վերջինիս գերակշիռ դերով): Գործոններ ասելով 

հասկացվում է այս կամ այն գործընթացի (պրոցեսի) շարժող ուժի 

պատճառը, որը որոշում է դրա բնույթը կամ որևէ բնորոշ գիծը [39]: 

Խախտված ռեժիմը բնորոշ է առանձին տեղամասերի համար, որ-

տեղ ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի ստեղծման որոշիչ գործոնը հանդիսա-

նում է մարդաինժեներական գործունեությունը (ոռոգում, չորացում, 

ջրատեխնիկական շինարարություն, ջրհան և դրենաժային կառույցնե-

րի ազդեցություն և այլն): Դրա հետ կապված` ստորերկրյա ջրերի հե-

տազոտությունները կարող են լինել ռեգիոնալ, որոնք ուղղված են ստո-

րերկրյա ջրերի ռեժիմի ձևավորման ընդհանուր ռեգիոնալ օրինաչափու-

թյունների բացահայտմանը (գլխավորապես բնական ռեժիմագոյացնող 

գործոնների ազդեցությամբ), և լոկալ, որոնք ուղղված են տեղական գոր-

ծոնների (ապարների լիթոլոգիական կազմի, գետերի և ջրավազանների 

ջրաբանական ռեժիմի, ստորերկրյա ջրերի տեղադրման խորության) 
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ազդեցությամբ ձևավորվող ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի առանձնահատ-

կությունների ուսումնասիրությանը: 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի ուսումնասիրությունը հնարավորություն 

է տալիս սահմանելու՝ 

1) բնական կամ խախտված ռեժիմների կանխատեսումների համար 

ռեժիմի տարրերի անհրաժեշտ կապերը և կախվածությունները բնական 

և արհեստական գործոններից (կամ դրանց միագումարից), 

2) ջրային հաշվեկշռի առանձին էլեմենտները (տարրերը), որոնք օգ-

տագործվում են ջրատնտեսական միջոցառումների և ջրահաշվե-

կշռային հաշվարկների հիմնավորման դեպքում, 

3) մարդու ինժեներական գործունեության ազդեցության բնույթը և 

աստիճանը ստորերկրյա ջրերի վրա ու դրանց ռեժիմի փոփոխության 

հետ կապված երևույթները և գործընթացները, 

4) հաշվարկային սխեմաների և ջրաերկրաբանական հաշվարկային 

պարամետրերի մեծությունների առանձնահատկությունները, որոնք 

անհրաժեշտ են տարբեր կանխատեսումների հիմնավորումների հա-

մար: 

Ստորերկրյա ջրերի հաշվեկշիռ ասելով հասկանում են այս կամ այն 

տարածք դրանց մուտքի (մուտքային մաս) և ելքի (ծախսային մաս) քա-

նակական արտահայտության (ջրի շերտը մմ-ով կամ մ3/օր-ով) հարա-

բերակցությունը որոշակի ժամանակաշրջանում: 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմը և հաշվեկշիռը փոխկապակցված են: 

Դրանք երկուսն էլ բնութագրում են մեկ գործընթաց` ստորերկրյա ջրերի 

ձևավորումը: Ջրային հաշվեկշիռը, պայմանավորված բնական (տեղում-

ներ, գոլորշիացում, տրանսպիրիցիա, կոնդենսացիա, ստորերկրյա մա-

կերևութային հոսք) և արհեստական (ոռոգում, դիմհար, դրենաժ, ագրո-

մելիորատիվ միջոցառումներ և այլն) գործոնների ազդեցությամբ, կան-

խորոշում է ստորերկրյա ջրերի ծագումնաբանական հիմքը, ուղղվածու-

թյունը և դրանց ռեժիմի բնույթը: Դրա համար էլ հաշվեկշռի տարրերի 

ուսումնասիրությունը և դրա հիմնական ցուցանիշների բացահայտումը  

հիմք են ստեղծում ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի գիտական ճանաչողու-

թյան և կառավարման համար: Իր հերթին ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի 

վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս կատարելու ջրային հաշ-
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վեկշռի առանձին տարրերի քանակական որոշումներ (ինֆիլտրացիա, 

գոլորշիացում, ստորերկրյա հոսք) և առավել հիմնավորված իրագոր-

ծելու ջրահաշվեկշռային հաշվարկներ: Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի և 

հաշվեկշռի ուսումնասիրության խնդիրներն անչափ բազմաբնույթ են: 

Այսպես՝ դրանց բնական ռեժիմի ուսումնասիրությունը իրականացվում է 

հետևյալ խնդիրների լուծումներն ապահովելու նպատակով. 

1) պարզելու ստորերկրյա ջրերի ձևավորման պայմանները (սնման, 

բեռնաթափման և ռեժիմագոյացնող առանձին գործոնների և գործըն-

թացների դերի գնահատում, ջրային հաշվեկշռի բաղադրիչների որո-

շում), 

2) ուսումնասիրելու ստորերկրյա ջրերի բնական սնման փոփոխու-

թյան օրինաչափությունները ըստ ժամանակի, 

3) որոշելու ստորերկրյա ջրերի ջրային, աղային և ջերմային հաշվե-

կշիռների ձևավորման օրինաչափությունները և դրանց օգտագործումը 

ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի կանխատեսումների համար, 

4) ստորերկրյա ջրերի բնական ռեժիմի տարածաշրջանային ուսում-

նասիրությունը` որպես ելակետային ֆոն (միջավայր, իրադրություն) լո-

կալ տեղամասերում ստորերկրյա ջրերի խախտված ռեժիմի վերլուծման 

և կանխատեսման համար, 

5) ճշգրտելու բնական պայմանները և ջրաերկրաբանական հաշվար-

կային պարամետրերի մեծությունները, 

6) ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի և հաշվեկշռի կառավարումը մարդու 

համար ցանկալի ուղղությամբ: 

Բնական ռեժիմի կանխատեսումներն օգտագործվում են տարբեր 

տիպի շինարարությունների (քաղաքացիական, արդյունաբերական, 

տրանսպորտային, հիդրոէներգետիկական, մելիորատիվ և այլն), ջրա-

մատակարարման, գյուղատնտեսական արդյունաբերության և ժո-

ղովրդատնտեսական այլ խնդիրների լուծման, պլանավորման և իրա-

կանացման ժամանակ: 

Ստորերկրյա ջրերի թույլ խախտված (միախառնված) և խախտված 

ռեժիմների ուսումնասիրությունը, դրանց կանխատեսումները և վերլու-

ծությունները կատարվում են հետևյալ գործառնական խնդիրների լուծ-

ման դեպքում. 
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1) ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի հետախուզման, դրանց պա-

շարների գնահատման, շահագործման ժամանակ դրանց ռեժիմի կան-

խատեսումների կազմման և ստորերկրյա ջրերի արդյունավետ օգտա-

գործման, հյուծումից ու աղտոտումից պաշտպանության միջոցառումնե-

րի հիմնավորման, 

2) պինդ օգտակար հանածոների, նավթի և գազի հանքավայրերի հե-

տախուզման և արդյունահանման (ջրհոսքի, ջրթափման և փորվածքնե-

րի կայունության կանխատեսումներ, հանքավայրերի շահագործման 

առավել արդյունավետ ուղիների և մեթոդների հիմնավորում և այլն), 

3) ոռոգման, չորացման, ջրարբիացման մելիորացիաների և դրանց 

կատարման շրջաններում ստորերկրյա ջրերի ռեժիմների կառավար-

ման մեթոդների հիմնավորման, 

4) տարբեր ինժեներական կառույցների հետազոտությունների, նա-

խագծումների շինարարության և շահագործման, ինչպես նաև ջրաերկ-

րաբանական, ջրաերկրաքիմիական, սառածության, մելիորատիվ, ին-

ժեներաերկրաբանական և այլ պայմանների հնարավոր փոփոխու-

թյունների կանխատեսումներ` կապված ջրամատակարարման, ոռոգ-

ման, չորացման, ջրատեխնիկական, արդյունաբերական ու քաղաքա-

ցիական շինարարության և մարդու ինժեներային գործունեության այլ 

տեսակների հետ: 

 

5.2. Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի ուսումնասիրման մեթոդները 

 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի բազմամյա (երկարատև) դիտարկումնե-

րի վերլուծությունը վկայում է այն մասին, որ տարբեր ծագման ռեժիմա-

գոյացնող էկզոգեն (արտածին)` տիեզերական, օդերևութաբանական, 

ջրաբանական, կենսաբանական, էնդոգեն (ներծին)` երկրաբանական, 

արհեստական (անտրոպոգեն) և բնական պայմանների (երկրաբանա-

կան կառուցվածք, լիթոլոգիա, ռելիեֆ, հողածածկ, սառածության առ-

կայություն և այլն) գործոնների ազդեցության տակ տեղի են ունենում 

ստորերկրյա ջրերի ֆիզիկական հատկությունների, կազմի և քանակի 

օրինաչափ փոփոխություններ, որոնք արտահայտվում են դրանց մա-

կարդակի ու որակի փոփոխությամբ և հանդիսանում են մշտադիտար-
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կումների (ստացիոնար դիտարկումների) հիմնական նպատակը: Հարկ 

է նշել, որ ռեժիմային դիտարկումներ տարվում են ինչպես գրունտային, 

այնպես էլ ճնշումային ջրերի ուսումնասիրությունների դեպքում, չնայած 

վերջինիս ռեժիմը, երբ այն խախտված չի մարդու ինժեներական գոր-

ծունեությամբ, բնութագրվում է դրա հիմնական տարրերի (պիեզոմետ-

րիական մակարդակը, ջրի ֆիզիկական հատկությունները և քիմիական 

կազմը) ոչ էական փոփոխությամբ: 

Ավելի նշանակալից և բազմազան են գրունտային և ոչ խորը տե-

ղադրված ճնշումային ջրերի ռեժիմի փոփոխությունները, որոնք կրում 

են բնական և արհեստական գործոնների նշանակալի ազդեցությունը: 

Այդ փոփոխությունները իրենցից ներկայացնում են ավելի շատ գիտա-

կան և գործնական հետաքրքրություն` կապված ժողովրդատնտեսական 

տարաբնույթ խնդիրների լուծման անհրաժեշտության հետ: Դրանց ար-

դյունավետ լուծման համար ռեժիմային դիտարկումների արդյունքում 

պետք է ստացվեն տարբեր բնական պայմաններում ստորերկրյա ջրերի 

ռեժիմի հիմնական բաղադրիչների (մակարդակի, ջերմաստիճանի և քի-

միական կազմի) սեզոնային և բազմամյա տատանումների հիմնական 

գործոնների մասին տվյալներ, որոնք բնորոշում են ստորերկրյա ջրերի 

ռեժիմի բնույթը: 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի ուսումնասիրությունները կատարվում են 

հատուկ սարքավորված դիտարկումային կետերում (հորատանցքեր, 

աղբյուրներ, շուրֆեր, ջրհորներ) ռեժիմի հիմնական տարրերի (մակար-

դակի, ջերմաստիճանի, ծախսի, քիմիական և մանրէաբանական կազ-

մի) ջրաերկրաբանական մշտադիտարկումներ իրագործելու ճանա-

պարհով: Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմային դիտարկումների համար նա-

խընտրելի են հորատանցքերը և աղբյուրները: Խախտված ռեժիմի 

շրջաններում դիտարկումների համար օգտագործում են նաև ջրհա-

նային (ջրառու) և դրենաժային կառույցները, լեռնային փորվածքները և 

այլն: 

Կոնստրուկցիայի տեսակետից դիտարկումների ներառված բոլոր 

ջրակետերը պետք է բավարարեն ռեժիմային կետերին ներկայացվող 

պահանջներին (մթնոլորտային տեղումների անմիջական թափանցման 

և կեղտոտման բացառում, դիտարկային կետերի մեկուսացում այլ 
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օբյեկտների ազդեցությունից, ջրի նմուշառման, մակարդակի և ջերմաս-

տիճանի չափումների, վերանորոգումների կատարման հնարավորու-

թյան և այլն): Այդ պահանջները իրենց արտահայտությունը գտնում են 

դիտողական հորատանցքերի կառուցման և սարքավորման ու ջրատար 

հորիզոնների մեկուսացման յուրահատկություններում (նկ. 18, 19), 

որոնց մասին արդեն խոսվել է 3-րդ գլխում: 

 

 
 
 
 
 
Նկ. 18. Դիտարկային հորատանցքի կառուց- 
վածքը 
1-գլխամաս, 2-խողովակի վերերկրյա մաս, 3-
կավացեմենտային փական (а-բարձիկ 
ցեմենտյա, б-կավային փական), 4-
խողովակների սյունաշար, 5-ֆիլտրի 
բանվորական մաս, 6-խցան, 7-ռեպեր 
(հենանիշ) 

 

 

Նկ. 19. Ջրատար հորիզոնների 
մեկուսացման սխեմա 
a-կավերի մեջ ամրակապ 
խողովակների սեղմման եղանակ՝ 1-
խողովակների արտաքին 
սյունաշար, 2-ֆիլտրացիայի 
սյունաշար, 3-ֆիլտրի բանվորական 
մաս, 4-տղմազտիչ, б-ցեմենտացման 
եղանակ՝  1-խողովակաշարի հետին 
մասի ցեմենտացում, 2-ամրակապ 
խողովակների սյունաշար, 3-
վերֆիլտրային մաս,  
4-ֆիլտրի բանվորական մաս, I-III-
ջրատար հորիզոններ 

 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի ռեգիոնալ և լոկալ հետազոտությունների 

կարևոր նշանակության հետ կապված` աշխարհի համարյա բոլոր 

երկրներում ստեղծված է և ստեղծում են ընդարձակ դիտարկումային 
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ցանց, որի հիմքը հանդիսանում են ռեգիոնալ դիտարկային կետերը: Այդ 

տեսակետից նախկինում (սկսած 1947 թ.) Հայաստանում ստեղծվել է 

ռեգիոնալ դիտարկային ցանց, որը ներկայումս կազմված է 70 ջրահե-

նակետերից (աղբյուրներ, հորատանցքեր), իսկ միջլեռնային գոգավո-

րություններում (հատկապես Արարատյան հարթավայրում) ստեղծվել է 

99 ջրահենակետերից բաղկացած լոկալ մշտադիտարկումային ցանց: 

Դրանք սպասարկվում են ՀՀ բնապահպանության նախարարության 

«Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպության) կողմից: 

Բացի դրանից՝ Հայաստանի Հանրապետության ոռոգելի և չորաց-

ված հողերի մելիորատիվ վիճակի ուսումնասիրության համար ստեղծ-

վել է հատուկ (մասնագիտացված) դիտարկային ցանց` գրունտային 

ջրերի ռեժիմի ուսումնասիրման նպատակով: Այն գործում է անցյալ դա-

րի 70-ական թվականներից և ներկայումս սպասարկվում է Գյուղնախա-

րարության կազմում Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին կից 

կազմավորված «Մելիորացիա» ՓԲԸ (փակ բաժնետիրական ընկերու-

թյան) կողմից: 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի ուսումնասիրության մեթոդիկան և 

առանձնահատկությունները կախված են իրականացվող հետազոտու-

թյունների նպատակային նշանակությունից, ենթադրյալ լուծվող խնդիր-

ների բովանդակությունից, շրջանի բնական պայմաններից, ռեժիմագո-

յացնող գործոնների ազդեցության բնույթից և այլ ցուցանիշներից: 

  

5.2.1. Ստորերկրյա ջրերի բնական ռեժիմի ուսումնասիրումը 

 

Գրունտային ջրերի բնական ռեժիմի օրինաչափությունների ուսում-

նասիրությունը պետք է ընդգրկի հիմնական ջրատար հորիզոնները և 

տարվի բոլոր շրջաններում, որտեղ այդ հորիզոնները հետաքրքրություն 

են ներկայացնում ժողովրդական տնտեսության համար ներկա ժամա-

նակներում կամ հեռանկարում: 

Հենակետային դիտարկային ցանցի տեղակայումը իրականացվում է 

ըստ գրունտային ջրերի ռեժիմի ձևավորման պայմանների տարածքի 

ջրաերկրաբանական շրջանացման հիման վրա` օգտագործելով խոշո-
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րամասշտաբ ջրաերկրաբանական քարտեզները և հաշվի առնելով յու-

րաքանչյուր շրջանի ուսումնասիրվածության աստիճանը: Տարածքի 

ջրաերկրաբանական շրջանացման ժամանակ հաշվի է առնվում ռեժի-

մագոյացնող գործոնների ազդեցությունը, որոնք հատուկ են անջատվող 

(առանձնացվող) ջրաերկրաբանական շրջանին (ըստ կլիմայական 

պայմանների՝ անջատվում են պրովինցիաներ, ըստ խոնավացածու-

թյան աստիճանի` զոնաներ, ըստ դրենացվածության աստիճանի` մար-

զեր, ըստ ջրապարունակ ապարների լիթոլոգիական կազմի` շրջաններ, 

ըստ երկրաձևաբանական պայմանների` տեղամասեր, ըստ աերացիոն 

զոնայի հաստության` մակերեսներ), և ըստ այդմ էլ որոշվում է ստորերկ-

րյա ջրերի ռեժիմի և հաշվեկշռի ուսումնասիրման հետազոտությունների 

ուղղվածությունը [34]: 

Դիտարկային ցանցը տեղաբաշխվում է յուրաքանչյուր ջրաերկրա-

բանական շրջանի (շրջանացման հիմնական միավորը) սահմաններում 

նշագծերի (ուղագծերի) տեսքով, որոնք պետք է կողմնորոշված լինեն 

ջրբաժաններից դեպի դրենացնող տեղամասերը (գետահուն, ցածրադիր 

մասեր և այլն) այնպես, որպեսզի դիտարկումներով ընդգրկվեն շրջանի 

համար բնորոշ բոլոր ջրապարունակ ապարների համալիրները և երկ-

րաձևաբանական տարրերը (միջգետային տեղամասերը, լանջերը, դա-

րավանդները և ողողահուները, աերացիայի զոնայի տարբեր հաստու-

թյունների մակերեսները և այլն, նկ. 20):  
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 Նկ. 20. Ջրաերկրաբանական 
շրջանում դիտարկային 
հորատանցքերի տեղակայման 
սխեմա 
1-ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի 
մերձգետային տիպի տեղամաս, 
2-ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի 
լանջային տիպի տեղամաս, 3-
ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի 
միջգետային տիպի տեղամաս, 
4-դարավանդների 
սահմանները,  
5-դիտարկային հորատանցքերի 
նշագիծը (ստվորը) 

 

Խոշոր գետային ավազաններում ջրբաժանների կամ դարավանդնե-

րի համասեռ կառուցվածքի (պարզ պայմաններ) դեպքում խորհուրդ է 

տրվում ջրբաժանի, լանջի, դարավանդների և բուն դրենացնող տարած-

քի սահմաններում հորատանցքերը նշագծերի վրա տեղադրել փնջերի 

տեսքով` յուրաքանչյուրում 3-5 հորատանցք: Գետահովիտներով ճնշու-

մային ջրերի դրենացման դեպքում անհրաժեշտ է լրացուցիչ տեղակայել 

հորատանցքեր ճնշումային ջրատար հորիզոններում, ինչպես ջրբաժա-

նի, այնպես էլ հովտի սահմաններում [34]: Փոքր գետային ավազաննե-

րում հորատանցքերի փունջը ջրբաժանների և դարավանդների վրա կա-

րելի է չտեղադրել: Այն շրջաններում, որտեղ գրունտային ջրերը սնվում 

են ճնշումային ջրերից, նպատակահարմար է տեղակայել պիեզոմետ-

րեր` իջեցված տարբեր խորությունների վրա: Երկրաձևաբանական և 

լիթոլոգիական տեսակետից բարդ շրջաններում դիտարկային ցանցը 

խտացվում է (հորատանցքերը տեղակայվում են տիպային տեղամասե-

րում, շատ հաճախ` նշագծերից դուրս): 

Ճնշումային ջրերի բնական ռեժիմի ուսումնասիրության համար դի-

տարկային հորատանցքերի տեղակայումը կատարվում է նույնպես 

ջրաերկրաբանական շրջանացման հիման վրա` հաշվի առնելով հիմ-

նական ռեժիմագոյացնող գործոնները (երկրաբանական, տեկտոնա-

կան և լեռնագրական կառուցվածքները, ստորերկրյա ջրերի դրենաց-
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ման աստիճանը ու տեղադրման խորությունները, դրանց սնման և բեռ-

նաթափման պայմանները, ջրատար ապարների լիթոլոգիական կազմը, 

ստորերկրյա ու մակերևութային ջրերի փոխադարձ կապը և այլն): Այդ-

պիսի շրջանացման հիմնական միավորը պետք է լինի ստորերկրյա ջրե-

րի ավազանը, որը անջատվում է` ըստ երկրակառուցվածքային պայ-

մանների: Յուրաքանչյուր ավազանի սահմաններում գրունտային և 

ճնշումային ջրերի ռեժիմի ու հաշվեկշռի ուսումնասիրության համար դի-

տարկային կետերի տեղադրման ցանցի սխեմաները պետք է լինեն 

փոխկապակցված: Ուսումնասիրվում են միայն ըստ նշանակության 

հիմնական ջրատար հորիզոնները և համալիրները: Դրանց սահմաննե-

րում դիտարկային կետերը տեղաբաշխում են ստորերկրյա ջրերի տա-

րածման, տեղադրման խորությունների, պիեզոիզոգծերի, լիթոլոգիական 

կազմի, ջրատար հորիզոնների հիդրավլիկական փոխկապվածության, 

քիմիական կազմի և այլ կազմված քարտեզների հիման վրա: 

Պլատֆորմային տիպի արտեզյան ավազաններում դիտարկային 

ցանցը տեղաբաշխվում է նշագծերով (ստվորներով)` ուսումնասիրվող 

ջրատար հորիզոնների սնման մարզերից դեպի բեռնաթափման մարզե-

րը: Փոքր արտեզյան ավազանների համար (հորիզոնների համասեռ կա-

ռուցվածքով) յուրաքանչյուր հորիզոնում անհրաժեշտ է տեղադրել երեք 

հորատանցք (մեկական հորատանցք սնման, ճնշման ձևավորման և 

բեռնաթափման մարզերում): Մի քանի սնման և բեռնաթափման մարզե-

րի առկայության հորիզոնների ֆացիալ փոփոխությունների, ինչպես 

նաև խոշոր արտեզյան ավազանների դեպքում հորատանցքերի քանա-

կը նշագծերում ավելացվում է: Ավազանի սահմաններում մի քանի ջրա-

տար հորիզոնների կամ դրանց փոխկապվածության ուսումնասիրու-

թյունների դեպքում հորատանցքերը տեղակայվում են «փնջերով», ջրա-

տար հորիզոնների սահմաններում ֆիլտրերի հարկաշարքային տե-

ղադրմամբ (նկ. 21): 

Պլատֆորմային մարզերի գերխորացված (переглубленных) գետա-

հովտային շրջաններում անհրաժեշտ է հորատանցքերը նույնպես տե-

ղադրել «փնջերով» (նկ. 22): 

Նախալեռնային արտեզյան ավազանների (արտաբերման կոներ և 

պրոլյուվիալային շլեյֆեր) ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրության դեպ-



- 169 - 
 

քում դիտարկային հորատանցքերը պետք է տեղադրել նշագծերով` յու-

րաքանչյուրում 3-5 հորատանցք լեռից դեպի գետահովիտ և իջվածք: 

 
Նկ. 21. Երեք ջրատար հորիզոններում ջրի մակարդակների տատանումները 
դիտարկելու համար պիեզոմետրերի տեղադրման սխեմա 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Նկ. 22. Շատ խորացած 
հովիտներում դիտարկումային 
հորատանցքերի տեղաբաշխման 
սխեմա (հռոմեական թվերը՝ 
ժամանակակից հովտի 
դարավանդների համարը) 
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Միջլեռնային արտեզյան ավազանների ջրերի բնական ռեժիմի ու-

սումնասիրության համար դիտարկային ցանցը նպատակահարմար է 

տեղաբաշխել միջլեռնային հովտի լայնքով 2-3 նշագծերով` այդ նշա-

գծերի միջև ավելացնելով մեկական հորատանցք` դրանով իսկ ձևավո-

րելով մեկ երկայնական նշագիծ իր լայնական կտրվածքներով (նշա-

գծերով) (նկ. 23.): Հորատանցքերը սովորաբար տեղակայում են փնջե-

րով, որպեսզի դիտարկումների տակ լինեն հիմնական ջրատար հորի-

զոնները: 

 

 

Նկ. 23. Միջլեռնային 
արտեզյան ավազանում 
դիտարկային 
հորատանցքերի փնջային և 
լայնական կտրվածքներով 
տեղաբաշխման սխեմա (I-IV-
նշագծերի համարը) 

 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմային դիտարկումները պետք է լինեն հա-

մալիր, այսինքն` ուսումնասիրություններով պետք է ներառվեն դրանց 

մակարդակների, ջերմաստիճանների և քիմիական կազմի փոփոխու-

թյունները, իսկ չորային շրջաններում` աերացիայի զոնայի հողերի և 

ապարների աղային կազմը: Ապարների հավերժական սառածության 

շրջաններում, բացի դասական դիտարկումներից, կատարվում են նաև 

ապարների սառեցման և հալեցման խորությունների փոփոխության դի-

տարկումներ: 

Չափումների հաճախականությունը կախված է կատարվող հետա-

զոտությունների նպատակային նշանակությունից, բնական և արհես-

տական գործոնների ազդեցության բնույթից և աստիճանից, ռեժիմի 

առանձնահատկություններից, դիտարկումների ցիկլի երկարատևությու-

նից և այլ գործոններից [19, 22, 24]: Ստորերկրյա ջրերի բնական ռեժի-

մի դիտարկումները կատարվում են ամսական միջինը 10 անգամ: Ռեժի-

մագոյացնող գործոնների (հեղեղումներ, տեղումներ և այլն) ինտենսիվ 

ներգործության շրջաններում ստորերկրյա ջրերի (հատկապես գրուն-

տային) ռեժիմային դիտարկումները 2-3 անգամ շատանում են: Ստո-
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րերկրյա ջրերի քիմիական և մանրէաբանական ու դրանց ջերմաստի-

ճանի փոփոխության դիտարկումները կատարում են մակարդակի չա-

փումների նկատմամբ ամսական 2-3 անգամ քիչ և տարեկան 4-6 ան-

գամ քիչ: Ճնշումային ջրերի ռեժիմի տարրերի դիտարկումները գրուն-

տայինի նկատմամբ կատարվում է 2-3 անգամ քիչ: 

Ստորերկրյա ջրերի բնական ռեժիմի հետազոտությունների առաջին 

շրջանի համար (2-3 տարի տևողությամբ) կարելի է ընտրել դիտար-

կային կետերի ավելի լայն ցանց, իսկ հետո ստացված տվյալների վեր-

լուծության հիման վրա այդ ցանցը կարելի է ինչ-որ չափով կրճատել, 

իսկ հետագա դիտարկումների հաճախականությունը` փոքրացնել: Յու-

րաքանչյուր ջրաերկրաբանական շրջանի (տեղամասի) սահմաններում 

պահպանվում (մնում) են այն կետերը, որոնցով ստացված ռեժիմի պա-

րամետրերը մոտ են տվյալ շրջանի միջինին, որոնք որոշվել են կետերի 

լայն ցանցի տվյալներով: Հարկ է նշել, որ գրունտային ջրերի ռեժիմի ռե-

գիոնալ օրինաչափությունների հետազոտությունները կատարվում են 

նաև այն շրջաններում, որտեղ մեծ մակերեսների վրա բնական ռեժիմը 

խախտված է արհեստական գործոններով, իսկ վերջինիս ազդեցությու-

նը ձեռք է բերում ռեգիոնալ բնույթ: 

  

5.2.2. Ստորերկրյա ջրերի խախտված ռեժիմի ուսումնասիրումը 

  

Ստորերկրյա ջրերի խախտված ռեժիմի ուսումնասիրումն ունի բա-

ցառիկ կարևոր նշանակություն շատ գործնական խնդիրների լուծման 

դեպքում, որոնք կապված են ստորերկրյա ջրերի օգտագործման կամ էլ 

դրանց կարգավորման հետ: Այդպիսի ուսումնասիրության կազմակերպ-

ման դեպքում հատուկ նշանակություն են ձեռք բերում արհեստական 

գործոնների ազդեցության նկատման դիտարկումները, իսկ ստորերկ-

րյա ջրերի ռեժիմի առանձին տարրերի (մակարդակի, ջերմաստիճանի, 

քիմիական կամ մանրէաբանական կազմը) և արհեստական գործոննե-

րի միջև բացահայտված քանակական կապերը հիմք են հանդիսանում 

կանխատեսումների իրականացման և ստորերկրյա ջրերի իրատեսա-

կան օգտագործման ու կարգավորման վերաբերյալ միջոցառումների 

հիմնավորման համար: 
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Դիտարկային ցանցի տեղակայման սկզբունքները և խախտված ռե-

ժիմի նկատմամբ դիտարկումների անցկացման մեթոդիկան սահման-

վում են շրջանի բնական առանձնահատկությունների, դրա ուսումնա-

սիրվածության, տարատեսակ ռեժիմագոյացնող գործոնների ազդեցու-

թյան հնարավոր աստիճանի, պլանավորվող ուսումնասիրությունների 

նպատակային նշանակությունների և խնդիրների հաշվառմամբ [19, 24, 

34]: Դիտարկային ցանցի տեղակայումը և իրականացվող դիտումները 

պետք է ապահովեն ստորերկրյա ջրերի խախտված ռեժիմի առանձնա-

հատկությունների ուսումնասիրությունը, արհեստական գործոնների 

ազդեցության (ջրահանման, դրենաժի, ոռոգման և այլն) քանակական 

գնահատականը դրանց ռեժիմի առանձին տարրերի վրա (մակարդակ, 

ջերմաստիճան, որակ), ուսումնասիրվող օբյեկտների բնական պայման-

ների, դրանց հաշվարկային պարամետրերի ու սխեմաների ճշգրտումը, 

ինժեներական կանխատեսումների կատարումը և այլն: 

Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում դիտորդական հորատանցքերի 

տեղակայման սխեման սահմանվում է ուսումնասիրվող ջրատար հորի-

զոնների տարածվածության, դրանց հիդրավլիկ փոխկապվածության, 

սահմանային պայմանների, ջրաերկրաքիմիական իրավիճակի, ջրա-

տար ապարների լիթոլոգիայի, ինժեներական կառույցների ազդեցու-

թյան առանձնահատկությունների հաշվառմամբ և դիտարկումների 

առջև դրված խնդիրների բնույթով: Այն պետք է ապահովի նաև ստո-

րերկրյա ջրերի բնական ռեժիմի ուսումնասիրությունը իբրև ֆոնի, որի 

վրա ձևավորվում է դրանց խախտված ռեժիմը: 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի տարրերի նկատմամբ դիտարկումների 

հաճախականությունը պետք է ապահովի դրանց փոփոխության հիմնա-

կան օրինաչափությունների բացահայտումը առաջադրված խնդիրների 

բնույթի և դրանց լուծման ենթադրվող մեթոդների հաշվառմամբ: Այս-

պես՝ եթե ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի նկատմամբ դիտարկումների 

տվյալները ենթադրվում է օգտագործել ջրաերկրաբանական պարա-

մետրերի որոշման համար, ապա նպատակահարմար է ունենալ մա-

կարդակի և ծախսի փոփոխությունների անընդմեջ գրառումներ (ինքնա-

գրերի, ծախսաչափերի և այլն): Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի ընդհանուր 

օրինաչափությունները բացահայտելու համար դիտարկումները բավա-
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րար կլինի անցկացնել ամիսը 5-10 անգամ և ավելի հազվադեպ: Մակեր-

ևութային ջրերի հետ ստորգետնյա ջրերի հիդրավլիկ փոխկապվածու-

թյան տեղամասերում վարարումների և մթնոլորտային ինտենսիվ տե-

ղումների ժամանակաշրջաններում մակարդակը հարկավոր է չափել 

ամեն օր (օրվա միևնույն ժամին չափման ±1 սմ ճշգրտությամբ): 

Ջրի ջերմաստիճանի փոփոխությունների նկատմամբ դիտարկումնե-

րը անհրաժեշտ է իրականացնել ռեժիմային հորատանցքերի ընտրովի 

ցանցով խորությունների որոշակի միջակայքերում: Չափումների հա-

ճախականությունը սահմանվում է դիտարկումների նպատակային նշա-

նակմամբ: Ռեժիմի ընդհանուր հետազոտությունների դեպքում ջերմաս-

տիճանը չափվում է ամիսը 1-3 անգամ (ոչ խորը հորատանցքերում՝ 

ամիսը մինչև 10 անգամ), հատուկ ջերմաչափական հետազոտություն-

ների դեպքում քայլերը և չափումների հաճախականությունը մանրա-

մասնեցվում են: 

Ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմի ռեժիմի նկատմամբ դիտար-

կումների կազմը և մեթոդիկան նույնպես կախված են նպատակային 

նշանակությունից: Քիմիական անալիզների հիմնական տիպը հանդի-

սանում է կրճատ (տե՛ս գլ. 6.): Ջրի լրիվ (ամբողջական) քիմիական 

անալիզը կատարվում է 1-2 տարին մեկ անգամ: Ջրի քիմիական կազմի 

փոփոխության օրինաչափությունների հատուկ հետազոտությունների 

դեպքում նպատակահարմար է ունենալ մի քանի հորատանցք հարկա-

շարքորեն տեղակայված ֆիլտրերով: Անալիզների կազմը կարող է սահ-

մանափակվել որոշակի բաղադրիչներով կամ ցուցանիշներով, որոնց 

փոփոխությունները սպասվում են ոչ կոնդիցիոն (պահանջված որակը 

չունեցող) ջրերի ներհոսքի (ներքաշման) դեպքում: Փորձանմուշների 

վերցման հաճախականությունը կախված է հետազոտությունների 

նպատակից, բայց միշտ ավելանում է ջրի կազմը փոփոխող գործոնների 

(հեղեղումներ, ջրումների ժամանակաշրջաններ, ջրահանման ինտենսի-

վացում և այլն) ազդեցության դեպքում: 

Մակերևութային ջրերի հետ ստորերկրյա ջրերի փոխկապվածու-

թյան ուսումնասիրման դեպքում կատարում են դրանց փորձանմուշների 

համաչափ վերցնում: 
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Ստորև կանգ առնենք կարևորագույն գործնական խնդիրների լուծ-

ման դեպքում (ստորերկրյա ջրերի շահագործման, ոռոգման, չորացման 

շինարարության շրջանների) ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի ուսումնասի-

րության որոշ առանձնահատկությունների վրա: 

Ջրհանների (ջրհան կառույցների) շրջաններ: Ջրհան կառույցների 

շրջաններում ստորերկրյա ջրերի ռեժիմային դիտարկումները կատար-

վում են ինչպես որոնողական-հետախուզական աշխատանքների ըն-

թացքում, այնպես էլ ջրհան կառույցների (առանձնապես մեծ) շահա-

գործման ժամանակ, որոնք գործում են բարդ ջրաերկրաբանական 

պայմաններում` դրանց շահագործական պաշարների ձևավորման սահ-

մանափակ կամ չբացահայտված աղբյուրներով հանդերձ: Որոնողա-

կան-հետախուզական աշխատանքների ընթացքում այդ դիտարկումնե-

րի հիման վրա կատարում են. 

1) հաշվարկային պարամետրերի և բնութագրերի որոշումներ, որոնք 

օգտագործվում են ջրամատակարարման աղբյուրների երկրաբանա-

արդյունաբերական գնահատման և ջրհան կառույցների աշխատանքի 

պայմանների կանխատեսումների ժամանակ, 

2) ֆիլտրացիայի մարզի սահմանային պայմանների ճշգրտումներ 

(ստորերկրյա ջրերի հիդրավլիկական կապի աստիճանը գետում ջրի հո-

րիզոնների հետ, դրանց ռեժիմի կախվածությունը տեղումներից և գոլոր-

շիացումից), 

3) բնական պաշարների լրացման չափերի և հնարավոր փոփոխու-

թյունների գնահատում, 

4) ստորերկրյա ջրերի որակի և դրա հնարավոր փոփոխությունների 

գնահատում: 

Նշված խնդիրների լուծման համար սովորաբար դիտարկումների 

ցիկլը իրականացնում են 1-3 տարի (նվազագույնը մեկ տարի) տևողու-

թյամբ, հնարավորության դեպքում ներառվում են նաև մշտադիտար-

կային հենակետային դիտարկումները: Դիտարկային կետերը պետք է 

տեղաբաշխվեն` հաշվի առնելով ստորերկրյա ջրերի հանքավայրի տի-

պը, դրա սահմանային պայմանները, երկրաբանաջրաերկրաբանական 

առանձնահատկությունները և այլ գործոններ [19, 34]: 
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Սովորաբար դիտարկային կետերը տեղաբաշխում են իրար հատող 

երկու նշագծերով, որոնք անցնում են  շառավիղ ունեցող, այսպես կոչ-

ված «Մեծ հորի» կենտրոնով: Յուրաքանչյուր նշագծում տեղադրում են 

3-7 հորատանցք` 1-ը` մեծ հորի կենտրոնում, 2-ը` դրա ներսում` կենտ-

րոնից (0.25-0.5)  հեռավորությունների վրա, 1-2 հատ` (1-1.25)  հե-

ռավորությունների վրա, նշագծերը պետք է կողմնորոշված լինեն հոսքի 

գծերին և դրանց սնման ու բեռնաթափման մարզերի սահմաններին ուղ-

ղահայաց ուղղությամբ (տե՛ս նկ. 24.): Ջրհանի ազդման գոտում հարա-

կից հորատանցքերի հեռավորությունները իրարից ճշգրտում են` ելնելով 

այն պայմանից, որ դրանցում ջրի մակարդակների տարբերությունը լի-

նի ոչ փոքր 0.25-0.3 մ-ից: 

 

 Նկ. 24. Գործող ջրհանների 
շրջանում դիտարկումային 
ցանցի տեղաբաշխման սխեմա 
A-սահմաններից հեռու, Б-
գետահովտում, 
1-շահագործական 
հորատանցքեր, 2-
դիտարկումային հորատանցքեր, 

 -«Մեծ հորի» շառավիղը 
 

Դեպի գետը կողմնորոշված նշագիծը (առնվազն 3 հորատանցքեր, 

նրանցից մեկը` գետափին) պետք է ապահովի ստորերկրյա և մակերևու-

թային ջրերի փոխկապվածության և դրանց ռեժիմների առանձնահատ-

կությունների քանակական գնահատումը: 

Բարդ ջրաքիմիական և սանիտարական պայմաններում դիտողա-

կան ցանցը պետք է ապահովի նաև տեղեկատվություն ոչ կոնդիցիոն 

ջրերի` պլանում և կտրվածքում շարժման ուրվագծերի, ջրերի որակի 

փոփոխության միտումների (տենդենցիաների) մասին: 

Շինարարական և ճնշումային ջրերի ինտենսիվ շահագործման 

շրջաններում անհրաժեշտ է կազմակերպել նաև դիտարկումներ Երկրի 

մակերևույթի հնարավոր նստեցումների արձանագրման համար: Դի-

տարկումները տարվում են բոլոր շահագործական հորատանցքերի 

վրա, դրանց ռեժիմի համապատասխան տարրերի (մակարդակների, 
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ծախսերի, քիմիական կազմի) պարզաբանման համար, անհրաժեշտու-

թյան դեպքում կատարվում են մակերևութային ջրերի ջրաբանական հե-

տազոտություններ: Խմելու-տնտեսական նշանակության ջրհանների 

ռեժիմի տարրերի դիտարկումների հաճախականությունը կատարում են 

սովորաբար ամսական ոչ պակաս 10 անգամից, իսկ ուրիշ ջրհանների-

նը` ավելի հազվադեպ: 

Ոռոգելի և չորացվող շրջաններ: Այսպիսի շրջաններում ստորերկրյա 

ջրերի ռեժիմի (ինչպես բնական, այնպես էլ խախտված) ուսումնասիրու-

թյունը հանդիսանում է ջրաերկրաբանական հետազոտությունների հիմ-

նական տեսակներից մեկը, առանց որի կատարման հնարավոր չէ գի-

տականորեն հիմնավորել մելիորատիվ շինարարության պլանավորումը 

և ոռոգման ու չորացման համակարգերի շահագործումը: 

Ոռոգելի շրջաններում այդպիսի հետազոտությունները տարվում են 

հողերի մելիորատիվ վիճակի գնահատման, ոռոգման և դրենաժային 

համակարգերի նախագծման, ոռոգման ռեժիմի և դրենաժային կառույց-

ների աշխատանքի արդյունավետության հիմնավորման, լվացումային 

ջրումների, ագրոմելիորատիվ և այլ միջոցառումների կատարման ան-

հրաժեշտության պարզաբանման համար: Ռեժիմի հիմնական օրինա-

չափությունների բացահայտման և մելիորատիվ միջոցառումների հիմ-

նավորումների համար այստեղ արտակարգ կարևոր են համարվում նաև 

ոռոգելի հողատարածքների ջրային և աղային հաշվեկշիռների ուսում-

նասիրությունները: 

Ոռոգելի շրջաններում ստորերկրյա ջրերի ռեժիմը և հաշվեկշիռը ու-

սումնասիրվում են ներտնտեսային և ժամանակավոր դիտարկային 

ցանցի (ոռոգելի հողատարածքներում հատուկ ստեղծվող) սահմաննե-

րում դիտարկումների հիմքի վրա` ներառելով հենակետային ռեգիոնալ 

ցանցի տվյալները և տիպային («բանալի») տեղամասերում իրակա-

նացվող ջրահաշվեկշռային հետազոտությունների արդյունքները: 

Դիտարկային ցանցի տեղաբաշխումը իրականացվում է ջրաերկրա-

բանական-մելիորատիվ քարտեզների հիման վրա` հաշվի առնելով լուծ-

վող խնդիրների յուրահատկությունները և հողատարածքների մելիորա-

տիվ իրացման առանձնահատկությունները:  
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Հատուկ խնդիրների լուծման համար (ջրաերկրաբանական պարա-

մետրերի որոշում, ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի վրա մելիորատիվ համա-

կարգերի ազդեցության գնահատում և այլն) անհրաժեշտ է նախատեսել 

հորատանցքերի տեղակայում նշագծերով (ստվորներով), որոնք հատե-

լով կանցնեն խոշոր ջրանցքները, դրենաժները, ջրովի և չորացվող տե-

ղամասերը: 

Ընդհանուր առմամբ՝ ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի ուսումնասիրության 

աշխատանքների կազմի մեջ այս դեպքում մտնում են [24]. 

1) գրունտային և ճնշումային ջրերի մակարդակների, ջերմաստի-

ճանների և քիմիական կազմի սեզոնային, տարեկան և բազմամյա փո-

փոխությունների դիտարկումները, 

2) ինքնաշատրվանող հորատանցքերի, աղբյուրների, քյարիզների և 

սեպացող ստորերկրյա ջրերի ծախսի դիտարկումները, 

3) ստորերկրյա ջրերի հաշվեկշռի տարրերի (էլեմենտների)` մթնոլոր-

տային տեղումների, գետաջրերի, ջրանցքներից ֆիլտրացվող ջրերի, 

ոռոգելի ջրերի ինֆիլտրացիայի, ստորերկրյա ներհոսքերի և արտահոս-

քերի, գոլորշիացման վրա գրունտային ջրերի ծախսի ու  տրանսպիրա-

ցիայի և այլ ուսումնասիրությունները, 

4) գրունտային ջրերի աղային հաշվեկշռի տարրերի ուսումնասիրու-

թյունը: 

Հողատարածքների չորացվող շրջաններում ռեժիմի հետազոտու-

թյունները կատարվում են չորացման ցանցի նախագծերի հիմնավոր-

ման, նրանց աշխատանքի արդյունավետության (հատակագծում և 

կտրվածքում) գնահատման, հողի ջրային ռեժիմի հսկման և կարգավոր-

ման իրականացման, չորացվող ապարների և չորացման համակարգե-

րի պարամետրերի որոշման, մերձակա տարածքների վրա չորացման 

համակարգերի ազդեցության գնահատման և այլ խնդիրների լուծման 

համար: Ինչպես ոռոգման հողատարածքներում, այնպես էլ այստեղ 

կարևոր դերը տրվում է ջրաաղային հետազոտություններին, որոնք բնո-

րոշում են մելիորատիվ միջոցառումների ուղղվածությունը: 

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակման շրջաններ: Այս-

պիսի պայմաններում ռեժիմագոյացնող հիմնական գործոնը հանդիսա-

նում է հանքարանային ջրհանումը (ջրթափումը): Ռեժիմին հետամտելու 
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համար ստեղծվող ցանցը պետք է հնարավորություն տա որոշելու 

ջրհանման արդյունավետությունը, այդ արդյունավետության փոփոխու-

թյունը ըստ ժամանակի` կախված բնական (մթնոլորտային տեղումներ, 

մակերևութային հոսք) և արհեստական (լեռնային աշխատանքների ճա-

կատի մշակման համակարգի լայնացում և խորացում) գործոնների ազ-

դեցությունից, ուսումնասիրելու հանքարանային ջրերի կազմի ու որակի 

փոփոխությունները, դեպրեսիոն ձագարի (կորի) զարգացման դինամի-

կան և գնահատելու ջրհանման ազդեցությունը մերձակա հողատա-

րածքների ջրաերկրաբանական ու մելիորատիվ պայմանների վրա, 

ջրհանման սխեմայի և պարամետրերի ճշգրտումը և մշակելու ջրային, 

հողային ու այլ բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և 

պահպանության միջոցառումներ: 

Թվարկված խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը հաշվի առնե-

լով` դիտողական ցանցը սովորաբար դասավորվում է երկու իրար 

հատող-անցնող նշագծերի տեսքով, որոնց ճառագայթները կողմնորոշ-

վում են հանքային դաշտի (տեղամասի) կենտրոնից դեպի հանքավայրը 

ջրակալող ջրատար շերտերի (հորիզոնների) սահմանները: Կտրված-

քում մի քանի ջրատար հորիզոնների ռեժիմի ուսումնասիրության դեպ-

քում նշագծերում դիտակետերը տեղակայում են հորատանցքերի փնջե-

րի տեսքով: Դիտարկումային տարրերին վերաբերում են ստորերկրյա 

ջրերի մակարդակը, ջերմաստիճանը և որակը, ջրհոսքի մուտքի և 

ջրհանման մեծությունները: Չափումների հաճախականությունը սովո-

րաբար կազմում է ամիսը 3-5 անգամ: Դրանք շատանում են (ամիսը 

մինչև 10 և ավելի անգամ) հիմնական ռեժիմագոյացնող գործոնների 

ակտիվացման դեպքում: 

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության շրջաններ: 

Ինժեներական կառուցվածքների նախագծման ժամանակ գրունտային 

(իսկ երբեմն և ճնշումային) ջրերի ռեժիմի ուսումնասիրությունը և կան-

խատեսումը հանդիսանում են պարտադիր: Ստորերկրյա ջրերի ռեժի-

մային դիտարկումները սկսվում են դեռևս շինարարական հրապարակ-

ների հետախուզության ընթացքում (բնական ռեժիմ) և շարունակվում են 

հետագայում` արդեն հաշվի առնելով բազմատեսակ արհեստական 

գործոնների (տարբեր խողովակաշարային համակարգերից հոսակո-
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րուստները, հոսքաջրերի թափումը, շենքերից և կառուցվածքներից ծան-

րաբեռնվածությունը, դրենաժների գործունեությունը, մակերևութային 

հոսքի կարգավորումը և այլն) հնարավոր հանդես գալը: Այդպիսի դի-

տարկումների խնդիրները շատ բազմատեսակ են, սակայն ընդհանուր 

առմամբ դրանք բերում են բնական և խախտված ռեժիմների առանձ-

նահատկությունների բացահայտմանը, յուրացված տարածքների ստո-

րերկրյա ջրերի ռեժիմի վրա ազդող տարբեր բնական ու արհեստական 

գործոնների բացահայտմանը և կանխատեսմանը [19, 24, 34]: 

 

5.3. Ստորերկրյա ջրերի հաշվեկշռի ուսումնասիրման մեթոդները 

 

Ստորերկրյա ջրերի հաշվեկշռի ուսումնասիրումը կատարվում է` 

կապված ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի ձևավորման գլխավոր գործոնների 

բացահայտման և գնահատման, կանխատեսման ուղիների սահման-

ման ու ռեժիմների կառավարման հետ` կապված ինժեներական կա-

ռույցների և առանձին տարածքների շահագործման, ոռոգման ու չո-

րացման համակարգերի նախագծերի ջրաերկրաբանական հիմնավոր-

ման, ստորերկրյա ջրերի բնական և շահագործական ռեսուրսների, գե-

տերի ստորերկրյա սնման մեծությունների գնահատման ու այլ տեսա-

կան և պրակտիկ խնդիրների լուծման հետ [22, 24]: Հաշվեկշիռը ուսում-

նասիրվում է ինչպես տարածքների առանձին հաշվեկշռային տեղամա-

սերի (ջրահաշվեկշռային մակերեսների վրա), այնպես էլ խոշոր շրջան-

ների և գետերի ամբողջ ավազանների (բանալի տեղամասերի և ներկա-

յացուցչական ավազանների սահմաններում) համար: 

Ջրաերկրաբանության պրակտիկայում ջրային հաշվեկշռի ուսում-

նասիրությունների համար լայնորեն կիրառվում են մեթոդների երկու 

խումբ. 

1) ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի հիդրոդինամիկական վերլուծության 

(օգտագործելով դիֆերենցիալ հավասարումների անալիտիկ և վերջա-

վոր տարբերությունների լուծումները), 

2) փորձարարական (ջրահաշվեկշռային և լիզիմետրիական): 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի հիդրոդինամիկական վերլուծության մե-

թոդը հիմնված է գրունտային ջրերի չկայունացած շարժման տեսության 
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կիրառման վրա: Մեթոդը համակողմանի հաշվի է առնում ջրաերկրաբա-

նական իրավիճակը, թույլ է տալիս քանակապես գնահատել գրուն-

տային ջրերի մակարդակին հասնող տեղումների, ոռոգման ջրերի ին-

ֆիլտրացիան, վերջիններիս գումար ծախսը գոլորշիացման և ստորերկ-

րյա հոսքի վրա, ինչպես նաև գնահատել անհրաժեշտ ջրաերկրաբանա-

կան պարամետրերը: Բոլոր այդ տվյալները անմիջականորեն օգտա-

գործվում են մարդու տնտեսական գործունեությամբ պայմանավորված 

ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի փոփոխությունների կանխատեսումները 

կազմելիս: Մեթոդը ջրաերկրաբանական հետազոտությունների պրակ-

տիկայում արդյունավետ է և ոչ ծախսատար, քանի որ ելակետային 

գլխավոր նյութը ծառայում են ջրի մակարդակի ռեժիմային դիտարկում-

ները, որոնք ստացվում են տիպային հաշվեկշռային տեղամասերում 

հատուկ նշագծերով (ստվորներով)` տեղակայված ըստ դիտարկային 

հորատանցքերի: 

Գրունտային ջրերի հաշվեկշիռը ստորերկրյա հոսքի F մակերեսի 

համար 	∆  ժամանակում արտահայտվում է հետևյալ հավասարումով՝ ∆ = ∆ ± ∆ + խ∆  ,    (5.1) 

 

որտեղ -ն ապարի ջրատվության կամ ջրահագեցվածության պակասի 

գործակիցն է, ∆ -ը գրունտային ջրերի մակարդակի տատանումն է ∆  

ժամանակում, -ը և -ը գրունտային ջրերի համապատասխանաբար 

ներհոսքն ու արտահոսքն են F մակերեսում, -ն գրունտային ջրերի 

սնման մեծությունն է (կարող է լինել դրական` մթնոլորտային տեղումնե-

րի և ոռոգման ջրերի ինֆիլտրացիայի դեպքում և բացասական` գոլոր-

շիացման հաշվին), խ-ն ջրամերժ կամ թույլ ջրաթափանց շերտի միջով 

ջրի ներհոսման ինտենսիվությունն է դրանից ներքև տեղադրված ջրա-

տար հորիզոնի հետ ջրափոխանակության հաշվին: 

Մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ (5.1) հավասարման մեջ 

մտնող ջրային հաշվեկշռի բոլոր տարրերը ( , , , խ) որոշվում են` 

օգտագործելով դիտարկային հորատանցքերում ջրի մակարդակների 

տեղադիրքի տվյալները ստորերկրյա ջրերի դինամիկայի (վերլուծական 

կամ վերջավոր տարբերությունների) համապատասխան բանաձևերով` 

հաշվի առնելով դրանց սահմանային պայմանները թե՛ հատակագծում, 
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թե՛ կտրվածքում: Ընդ որում` հաշվարկների ժամանակ նախապես 

պետք է հայտնի լինեն օգտագործվող ջրաերկրաբանական պարամետ-

րերի մեծությունները (ջրահաղորդականության, մակարդակահաղորդա-

կանության գործակիցները, առանձին շերտերի ֆիլտրացիայի գործա-

կիցները և այլն): Դրա համար կարելի է սկզբունքորեն օգտագործել 

մշտադիտարկումների տվյալները (եթե այդ պարամետրերը չեն որոշվել 

փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքների արդյունքում): (5.1) հավասար-

ման կիրառմամբ ջրային հաշվեկշռի առանձին տարրերի որոշման և 

տարվա կտրվածքում հաշվեկշռի վերլուծման մեթոդիկան մանրամասն 

դիտարկվում է «Ստորերկրյա ջրերի դինամիկա» կուրսում և հատուկ 

ձեռնարկներում [22, 39]: 

Տարվա կտրվածքում յուրաքանչյուր փորձարարական (բանալի) տե-

ղամասի գրունտային ջրերի հաշվեկշռի տարրերի որոշումից հետո բա-

ցահայտում են այդ տարրերի կորելիացիոն կապը գլխավոր գործոնների 

հետ, օրինակ` աերացիոն զոնայի հաստության կամ այլ որոշիչ պայ-

մանների հետ: Բանալի տեղամասերում բացահայտված կորելիացիոն 

կապերի արդյունքները արտամիջարկում (էքստրապոլացնում) են ու-

սումնասիրվող ամբողջ տարածքի վրա: Ընդ որում` ըստ տարվա սեզոն-

ների կազմվում են քարտեզներ` գրունտային ջրերի սնման ( ∆ ), ներ-

հոսքի և արտահոսքի միջև տարբերության (
∆ ∆ ), գրունտային 

ջրերի կուտակման և այլն, որոնք հնարավորություն են տալիս ուսումնա-

սիրելու ստորերկրյա հոսքի ձևավորման գործընթացները, գնահատելու 

ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսները և լուծելու այլ պրակտիկ խնդիրներ: 

Փորձարարական մեթոդները թույլ են տալիս ջրային հաշվեկշռի 

տարրերը որոշել տիպական հաշվեկշռային (բանալի) տեղամասերի 

վրա և հետագայում դրանք տարածել ուսումնասիրվող ողջ կամ 

ջրաերկրաբանական պայմանների տեսակետից նմանօրինակ տա-

րածքների վրա: Ջրային հաշվեկշռի տարրերի փորձարարական որոշ-

ման կոնկրետ խնդիրները հանդիսանում են. 

1) գրունտային ջրերի սնման մեծությունների քանակական կապի ու-

սումնասիրումը բնական և ջրատնտեսական տիպական պայմաններում՝ 

բնական օդերևութաբանական և արհեստական ջրատնտեսական գոր-

ծոնների հաշվառմամբ, այսպես, օրինակ, տեղումները, գումարային գո-
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լորշիացումը, մակերևութային ջրերի ինֆիլտրացիան, դրանց լանջային 

հոսքը, ոռոգման ջրի ծախսը, դրենաժային հոսքը և այլն, 

2) ջրային հաշվեկշռի տարրերի քանակական գնահատումը գետնի 

մակերևույթին, աերացիայի զոնայում` ներառելով ըստ կտրվածքի 

տարբեր զոնաներում ջրի ծախսի փոփոխությունները, որոնք անհրա-

ժեշտ են համապատասխան ջրային հաշվեկշիռներ կազմելու համար, 

3) ջրային հաշվեկշռի մուտքի և ելքի գլխավոր տարրերի ու գրուն-

տային ջրերի ռեժիմի հետ դրանց կապի բացահայտումը (որոշումը), 

4) տարվա և բազմամյա ցիկլերի ընթացքում գրունտային ջրերի պա-

շարների ձևավորման գործընթացների մանրամասն հետազոտությունը, 

մասնավորապես աերացիայի զոնայում խոնավատարման գործընթաց-

ները, դրանց կապի ուսումնասիրումը գրունտային հոսքի և միջշեր-

տային ջրերի ձևավորման հետ, սնման աղբյուրների բացահայտումը, 

արհեստական դրենացման հիմնավորումը և այլն: 

Ջրային հաշվեկշռի բոլոր տարրերը, որոնք մտնում են (65) տիպի 

հաշվեկշռային հավասարումների մեջ, ջրահաշվեկշռային մեթոդի դեպ-

քում որոշվում են փորձարարական եղանակով` օգտագործելով տարբեր 

փորձասարքեր և տեղակայանքներ (սարքեր)` անկախ մեկը մյուսից:  

Լիզիմետրիական մեթոդի դեպքում ջրային հաշվեկշռի տարրերի 

փորձնական ճանապարհով որոշումները իրականացվում են տարբեր 

տիպի կառուցվածքի հատուկ լիզիմետրիական տեղակայանքների օգ-

նությամբ [22]: 

Գրունտային ջրերի հաստատուն մակարդակով լիզիմետրերը թույլ 

են տալիս անմիջական չափումներով որոշել ինֆիլտրացիոն սնումը կամ 

գումար գոլորշիացումը, որը պայմանավորված է հաշվարկային ∆  ժա-

մանակաշրջանում համատեղ հանդես եկող բոլոր գործոնների ազդեցու-

թյամբ (նկ. 25): Այդ մեծությունները համապատասխանաբար որոշվում 

են ջրի ծավալով, որը վերցվում (թափվում) կամ ավելացվում է լիզիմետ-

րում ջրի տրված մակարդակը հաստատուն պահելու համար: 
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Ըստ ժամանակի գրուն-

տային ջրերի մակարդակի 

փոփոխական լիզիմետրե-

րը, որոնցում ջրի մակար-

դակները բնական բարձ-

րության վրա պահելը կա-

տարվում է ավտոմատ կեր-

պով, թույլ են տալիս որոշել 

գրունտային ջրերի ներհոս-

քի և արտահոսքի միջև 

տարբերությունը հորիզո-

նական ուղղությամբ: 

Երկու լիզիմետրիական 

տեղակայանքների (ջրի 

հաստատուն և փոփոխա-

կան մակարդակներով) համակցությունը և դիտողական հորատանցքը, 

որով որոշում են գրունտային ջրերի մակարդակի փոփոխության մեծու-

թյունը (∆ ), թույլ են տալիս հաշվարկել ապարների ջրատվությունը 

կամ ջրահագեցվածության պակասը ( ) ըստ հետևյալ բանաձևի՝ = ∆∆ + ,    (5.2) 

 

որտեղ բոլոր մեծությունները որոշվում են փորձնականորեն: 

Լիզիմետրիական դիտարկումների արդյունքում ինֆիլտրացիայի, 

կոնդենսացիայի (խտացման) և գոլորշիացման մեծությունների բացա-

հայտված կախվածությունները աերացիայի զոնայի հաստությունից և 

այլ գործոններ հիմք են տալիս ջրային հաշվեկշռի բացահայտված 

առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները ուսումնասիրվող 

ողջ տարածքի վրա արտարկելու համար: 

Ջրային հաշվեկշռի ուսումնասիրման մեթոդների հիմնավորումները և 

դրանց կիրառումը տարբեր ջրաերկրաբանական խնդիրներ լուծելիս 

տեղ են գտել հատուկ գրականությունում [22, 24]: 

 

Նկ. 25. Լիզիմետրերի տեղակայման սխեմա
A-լիզիմետր խախտված մոնոլիտով 
(գրունտային ջրերի հաստատուն 
մակարդակով), Б-նույնը՝ գրունտային ջրերի 
մակարդակի անընդհատ կարգավորումով, 
1-ջրի լցման խողովակ, 2-դիտարկային 
խողովակ, 3-ավազակոպճային ֆիլտր,  
4-Մարիոտտի անոթ, 5-ջրթափ աման 
(փոքրիկ բաք), 6-անոթ՝ մինչև գրունտային 
ջրերի մակարդակը ինֆիլտրացիայի 
չափման համար 
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5.4. Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի կանխատեսումը և քարտեզագրումը 

 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի և հաշվեկշռի ուսումնասիրությունների 

կարևորագույն խնդիրներն են ժամանակի և տարածության մեջ դրանց 

ռեժիմի կանխատեսումը և քարտեզագրումը: Ստորերկրյա ջրերի ռեժի-

մի կանխատեսման տակ հասկացվում է ժամանակի և տարածության 

մեջ ջրաերկրաբանական գործընթացների և երևույթների զարգացման 

կանխատեսումը, այսինքն` ստորերկրյա ջրերի մակարդակի, ջերմաս-

տիճանի, քիմիական կազմի, ռեսուրսների կամ պաշարների փոփոխու-

թյունները, որոնք տեղի են ունենում տարատեսակ բնական և արհես-

տական գործոնների ազդեցության տակ: Տեսականորեն կանխատե-

սումների նախապայման է հանդիսանում ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի 

ձևավորման մեջ հիմնական օրինաչափությունների և կապերի բացա-

հայտումը` ռեժիմագոյացնող գործոնների (բնական ու արհեստական) 

ներգործության և փոփոխության ազդեցության տակ: 

Ռեժիմային դիտարկումների բազմամյա փորձը և ստորերկրյա ջրե-

րի ռեժիմի ձևավորման օրինաչափությունների և առանձնահատկու-

թյունների վերլուծությունը՝ ռեժիմագոյացնող գործոնների ընդգրկուն 

ազդեցությամբ հաստատում են դրանց միջև որոշակի պատճառահե-

տևանքային կապերի առկայությունը և այդ կապերի հնարավոր 

օգտագործումը այս կամ այն աստիճանի արժանավատությամբ կան-

խատեսումների համար [22, 24]: Ստորերկրյա ջրերի բնական և խախտ-

ված ռեժիմի կանխատեսումների ժամանակ առայժմ որոշվում և օգտա-

գործվում են ռեժիմի տարրերի կորելիացիոն (համահարաբերակցա-

կան) կապերը միայն առավել դինամիկ ռեժիմագոյացնող գործոնների 

հետ` հիմնականում կլիմայական (տեղումներ, գոլորշիացում, ջերմաս-

տիճան և այլն) և արհեստական (ջրառում, ջրթափում, ոռոգում, դրենաժ 

և այլն), իսկ կանխատեսումները կատարվում են ռեժիմի առանձին 

տարրերի նկատմամբ (մակարդակի, ծախսի, քիմիական կազմի, ջեր-

մաստիճանի): Անհրաժեշտությունը, կարևորությունը և խնդիրները, 

որոնք լուծվում են կանխատեսումների հիման վրա, լուսաբանված են 

վերևում (տե՛ս գլուխ 5, կետ 1): 
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Կանխատեսումների տեսակները: Ռեժիմագոյացնող գործոնների 

գերիշխող ազդեցությունից և նպատակային նշանակությունից կախ-

ված` տարանջատում են ստորերկրյա ջրերի բնական և խախտված ռե-

ժիմների կանխատեսումներ: Բնական ռեժիմի կանխատեսումը ֆոն է 

ծառայում, որի հիման վրա տրվում են խախտված ռեժիմի կանխատե-

սումները: Բնական ռեժիմի կանխատեսումը հանդիսանում է ընդհանուր 

օգտագործման կանխատեսում, իսկ խախտված ռեժիմի կանխատե-

սումները` մասնագիտացված: Կանխատեսումների կատարումն ըստ 

վաղօրոքության լինում են` ճեպընթացային (1-15 օր առաջ), կարճա-

ժամկետային (0.5-1.5 ամիս առաջ), սեզոնային (1.5-12 ամիս առաջ), 

երկարաժամկետային (1-3 տարի առաջ) և գերժամկետային (3 տարի և 

ավելի առաջ): Ճեպընթացային կանխատեսումները տրվում են ստո-

րերկրյա ջրերի ռեժիմի փոփոխության հնարավոր վնասակար դրսևո-

րումների նախազգուշացման նպատակով, մնացածները օգտագործ-

վում են ջրատնտեսական միջոցառումները պլանավորելու համար [19]: 

Կանխատեսումների մեթոդները: Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի կան-

խատեսումների համար կիրառվում են մեթոդների հետևյալ խմբերը. 1) 

հիդրոդինամիկական, 2) հավանական-վիճակագրական, 3) տենդեն-

ցային (դիտարկումների շարքի ներդաշնակ վերլուծության հիման վրա), 

4) հաշվեկշռային, 5) ջրաերկրաբանական նմանակման: 

Հիդրոդինամիկական մեթոդները հիմնված են ստորերկրյա ջրերի 

դինամիկայի համապատասխան բանաձևերի օգտագործման վրա և սո-

վորաբար կիրառվում են այն պայմաններում, երբ ռեժիմը կանխորոշ-

վում է մեկ, հազվադեպ երկու գործոնների գործունեությամբ: 

Ջրաերկրաբանական կանխատեսումների պրակտիկայում առավել 

մշակված են այն մեթոդները, որոնք հիմնված են այն ենթադրություննե-

րի վրա, որ ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի տարրերը հիմնականում կախ-

ված են կամ ստորերկրյա հոսքից (այսպես կոչված «անկախ» իջեցում) 

կամ մակերևութային հոսքերի կամ ջրավազանների դիմահարումից: 

Հիդրոդինամիկական մեթոդների կիրառման համար անհրաժեշտ է 

իմանալ ջրատար հորիզոնների ջրաերկրաբանական պարամետրերի 

մեծությունները: Այդ խմբի մեջ մտնում են այն մեթոդները, որոնք 

հիմնված են Բուսսինեսկի-Մայե, Ֆորխգեհմերի հավասարումների, 
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անալիտիկ (վերլուծական) լուծումների, վերջավոր-տարբերությունների 

լուծումների և մոդելացման օգտագործման վրա:  

Բոլոր այդ մեթոդները հնարավորություն են տալիս հիմնականում 

կանխատեսելու մակարդակի և ծախսի փոփոխություններն ու պահան-

ջում են հաշվարկային պարամետրերի և ֆիլտրացիայի մարզի ֆիլտրա-

ցիոն սխեմայի նախապես իմացություն: Այդ մեթոդները մանրամասն 

դիտարկվում են «Ստորերկրյա ջրերի դինամիկա» կուրսում և հատուկ 

գրականությունում [19, 24]: 

Հավանական-վիճակագրական մեթոդները: Հիմնված են ստորերկ-

րյա ջրերի ռեժիմի տարրերի և դրանք բնորոշող գործոնների (մեկ, երկու 

կամ մի քանիսի համակցություն) միջև պատճառահետևանքային կապե-

րի կանխատեսումների բացահայտման և օգտագործման վրա: Կորե-

լիացիոն կամ ներդաշնակ վերլուծության հիման վրա բացահայտված 

կանխատեսումային կապերը հնարավորություն են տալիս կանխատե-

սելու ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի տարրերը` մատնանշելով այդ կանխա-

տեսումների արժանահավատությունը: 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի օրինաչափությունների բացահայտման 

համար օգտագործվող այս մեթոդները իրենց մեջ ներառում են. 

1) ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի սեզոնային և բազմամյա խրոնոմետ-

րիական (ճշտաչափական) գրաֆիկներով բնորոշ կետերի միջև կորե-

լիացիոն կապերի բացահայտումը, 

2) ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի օրինաչափությունների բնույթի փոփո-

խության բացահայտումը, երբ այն մեկ բնական զոնայից կամ մարզից 

անցնում է մեկ ուրիշի, 

3) ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի օրինաչափությունների ուսումնասի-

րումը և այդ օրինաչափությունների հետամտումը շրջանի ամբողջ տա-

րածքով, 

4) ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի վրա բնական առանձին գործոնների 

ազդեցության բնույթի բացահայտումը և այդ ներգործությունների փո-

փոխության որոշումն ու գնահատումը ռեգիոնալ մասշտաբով: 

Կանխատեսումների հաշվեկշռային մեթոդները հիմնված են ջրային 

հաշվեկշռի համապատասխան բանաձևերի օգտագործմամբ մակար-

դակի վարքագծի կամ ռեժիմի այլ տարրերի կանխատեսման վրա՝ 
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կախված ջրային հաշվեկշռի առանձին տարրերի հարաբերակցու-

թյունից, որոնք որոշվել են փորձերով կամ անալիտիկ լուծումներով: 

Ջրաերկրաբանական նմանակման մեթոդով կանխատեսումները 

ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի բացահայտված առանձին օրինաչափու-

թյունների և առանձնահատկությունների արտարկումներն են ուսումնա-

սիրված տեղամասի ջրաերկրաբանական պայմաններին նմանօրինակ 

տարածքների վրա: 

Ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ ներկայումս մենք դեռ հեռու ենք 

ստորերկրյա ջրերի բոլոր օրինաչափությունների համակողմանի և խոր 

իմացությունից: Սակայն բացահայտված օրինաչափությունները արդեն 

թույլ են տալիս կազմել բավականին արժանահավատ կանխատեսում-

ներ:  

Այսպիսով՝  ստորերկրյա ջրերի ձևավորման գործընթացների օրինա-

չափությունների բացահայտումը ժամանակակից փուլում հանդիսանում 

է տեսական հիմքը դրանց ռեժիմի կանխատեսումների համար: 

Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի քարտեզագրումը: Ստորերկրյա ջրերի 

մակարդակների, պաշարների և որակի էական փոփոխությունները, 

ըստ ժամանակի և տարածության մեջ, ստորերկրյա ջրերի որոշված և 

կանխատեսված ռեժիմների քարտեզագրման անհրաժեշտություն են 

առաջացնում: Կախված քարտեզագրվող կամ կանխատեսվող տարրի 

նշանակությունից և այլ ցուցանիշներից` քարտեզների բովանդակությու-

նը կարող է լինել բազմազան: Այսպես՝ տեղեկատվական քարտեզները 

հիմնականում պարունակում են տեղեկություններ, որոնք ստացվել են 

ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի նկատմամբ դիտարկումների արդյունքում, 

իսկ կանխատեսումների քարտեզները պատկերացում են տալիս այդ 

ռեժիմի հնարավոր փոփոխությունների մասին: Ստորերկրյա ջրերի ռե-

ժիմի քարտեզները պայմանականորեն ստորաբաժանվում են համա-

կարգված (սիստեմատիկ), վերլուծական (անալիտիկ) և համալիր 

(կոմպլեքս) տեսակների [19]: 

Համակարգված քարտեզները տալիս են ընդհանրացված տեղե-

կատվություն ռեժիմի օրինաչափությունների և դրա սեզոնային ու բազ-

մամյա փոփոխությունների գծերի մասին: Դրանց թվին են դասվում 

տարածքների շրջանացման քարտեզները` ըստ ստորերկրյա ջրերի ռե-
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ժիմի տիպերի և առանձնահատկությունների, որոնց վրա բերվում են 

ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի բոլոր անջատված տարատեսակների ընդ-

հանրացված բնութագրերը: Դրանք ըստ մասշտաբայնության լինում են 

ակնարկային, փոքր, միջին և խոշորամասշտաբ: 

Վերլուծական քարտեզները պատկերացում են տալիս ռեժիմի 

առանձին տարրերի տարածական փոփոխության մասին: Սրանց են 

վերագրվում ստորերկրյա ջրերի տեղադրման խորությունների (որոշակի 

ժամկետի), մակարդակների տարբեր ապահովվածության (օրինակ` 1, 

5, 50, 95-97 և 99%) դրանց մակարդակի տատանման, ամպլիտուդայի 

(լայնույթի) և այլ քարտեզներ: 

Համալիր քարտեզների վրա լուսաբանվում են ստորերկրյա ջրերի 

ռեժիմի մի քանի առանձին բնութագրեր միաժամանակ: Օրինակ` ստո-

րերկրյա ջրերի հաշվեկշռի քարտեզի վրա կարելի է ցուց տալ ինֆիլտ-

րացիոն սնումը (գույնով), գոլորշիացումը (նրբագծերով) և ստորերկրյա 

հոսքը (իզոգծերով): Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի կանխատեսման և քար-

տեզագրման հարցերի մանրամասն շարադրանքը տրված է [19] աշխա-

տություններում: 

Քարտեզների վրա գրունտային ջրերի մակարդակների կանխատե-

սումային մեծությունները ներկայացվում են հարաբերական դիրքի գոր-

ծակիցների ձևով (Л ): Հարաբերական դիրքի գործակիցները բնութա-

գրում են մակարդակի շեղման մեծությունը միջին բազմամյա արժեքից 

(նշանակությունից)՝ արտահայտված տոկոսներով կամ բազմամյա 

ամպլիտուդայի (A) մասերով: 

Գրունտային ջրերի մակարդակի ռեժիմի քարտեզագրման տվյալ մե-

թոդը թույլ է տալիս հաղթահարել սահմանափակումները, որոնք կապ-

ված են աերացիոն զոնայի նշանակալից ֆիլտրացիոն անհամասեռու-

թյան և ջրատար ապարների լիթոլոգիական առանձնահատկություննե-

րի, ինչպես նաև տեղանքի երկրաձևաբանական բազմազանության 

հետ: Մակարդակների հարաբերական դիրքի գործակիցը (Л ) հաշ-

վարկվում է հետևյալ բանաձևով՝    Л = ,    (5.3) 
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որին համապատասխան հաշվարկային խորությունը մինչև գրունտային 

ջրերի մակարդակը` ℎ -ն (հաշված հողի մակերևույթից, մ-ով), որոշվում 

է հետևյալ արտահայտությունից՝ ℎ = ℎ − Л (ℎ − ℎ ) = ℎ − Л = ℎ + Л : (5.4) 

(5.3) և (5.4) բանաձևերում ℎ -ը և ℎ -ը գրունտային ջրերի մա-

կարդակների առավելագույն և նվազագույն խորություններն են դիտար-

կումների ամբողջ ժամանակաշրջանի համար (երբեմն ℎ -ի և ℎ -ի 

փոխարեն ընդունում են 1% և 99% ապահովվածության խորություննե-

րը): 

Տատանումների գոյություն ունեցող ընթացքի սինխրոնությունը (հա-

մաժամանակայնությունը) հնարավորություն է տալիս կախատեսումնե-

րի արդյունքները, որոնք ստացվել են ներկայացուցչական դիտարկային 

կետում, տարածելու նշանակալից հեռավորությունների վրա:  

Լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ` ներկայացնելով 

նախորդող տարվա իրական մակարդակների տեղաբաշխման քարտեզ-

ները` կազմված նույնպես հարաբերական ցուցանիշներով: Երկու քար-

տեզների առկայությունը հնարավորություն է տալիս առավել իրավազե-

նորեն (ակնառու կերպով) ներկայացնելու կանխատեսվող մակարդակի 

փոփոխության ուղղվածությունը բազմամյա կտրվածքում: 

Հաշվի առնելով, որ բնական ռեսուրսների մեծության և փոփոխու-

թյունների հիմնական ցուցանիշը հանդիսանում է մակարդակը (հորիզո-

նի հաստությունը) և դրա փոփոխության ամպլիտուդան, կարելի է իրա-

կանացնել գրունտային ջրերի բնական ռեսուրսների փոփոխության 

կանխատեսումներ և քարտեզագծում հարաբերական ցուցանիշներով` 

օգտագործելով մակարդակների հարաբերական իջեցման գործակցի 

(Л ) նմանօրինակությամբ (անալոգիայով) բնական ռեսուրսների հա-

րաբերական փոփոխականության գործակիցը (Л∆ ): Այն որոշվում է 

հետևյալ բանաձևով՝ Л∆ = ∆ ∆∆ ∆ ,    (5.5) 

որտեղ ∆ℎ -ն մակարդակի գարնանային բարձրացման կանխատեսու-

մային ամպլիտուդայի մեծությունն է տվյալ կետում, ∆ℎ -ն և ∆ℎ -ն 

գրունտային ջրերի բարձրացման համապատասխանաբար առավելա-
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գույն և նվազագույն ամպլիտուդաներն են բազմամյա ժամանակաշըր-

ջանում: 

 Մակարդակների բաշխման և գրունտային ջրերի բնական ռեսուրս-

ների փոփոխության կանխատեսումային քարտեզները հնարավորու-

թյուն են տալիս իրականացնելու տարբեր ջրատնտեսական միջոցա-

ռումների պլանավորման և կատարման օպերատիվ լուծումներ և այդ 

տեղեկատվությունը օգտագործելու ցանկացած ջրաերկրաբանական 

խնդիրների լուծման ժամանակ: 

 

5.5. Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմային դիտումների տվյալներով  

ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումը 

 

Բնական կամ արհեստական գործոնների ազդեցությամբ ստորերկ-

րյա ջրերի մակարդակների փոփոխության մշտադիտարկումների 

տվյալները տալիս են բացառիկ արժեքավոր տեղեկատվություն, որի հի-

ման վրա հնարավոր է որոշել ջրատար հորիզոնների ջրաերկրաբանա-

կան պարամետրերը և ճշտել ֆիլտրացիայի մարզի սահմանային պայ-

մանները առանց հատուկ փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքների կա-

տարման: Ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշումը հանդիսա-

նում է հակադարձ խնդիր, որի դեպքում ուսումնասիրվող բնական պայ-

մաններին համապատասխանող հավասարումները և կախվածություն-

ները լուծվում են դրանց մեջ մտնող պարամետրերի հարաբերությամբ` 

օգտագործելով հոսքի ծախսի և մակարդակի վարքագծերի վերաբերյալ 

տվյալները, որոնք ստացվում են ստորերկրյա ջրերի ռեժիմային դի-

տումների ընթացքում: 

Սակայն ստորերկրյա ջրերի ռեժիմային դիտարկումների տվյալնե-

րով ջրաերկրաբանական պայմանների որոշումը հնարավոր է միայն 

այն դեպքում, երբ բավականին լավ են բացահայտված ուսումնասիրվող 

տարածքի բնական պայմանները և գործոնները, որոնք բնորոշում են 

տարածքի սահմաններում ստորերկրյա ջրերի մակարդակի փոփոխու-

թյունը (տեղաբաշխումը), և հատկապես ճիշտ ու հիմնավորված կարող 

են ընտրվել այդ փոփոխությունները արտահայտող սկզբնական հավա-

սարումները կամ հաշվարկային կախվածությունները: 
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Ֆիլտրացիայի մարզի բնական պայմանների բարդությունից և մա-

կարդակի վարքի օրինաչափությունները պայմանավորող գործոնների 

գործունեությունից կախված` հակադարձ խնդիրների լուծումով 

ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշման համար օգտագործվում 

են վերլուծական (անալիտիկ) կախվածությունները (սովորաբար պարզ 

բնական պայմանների և ֆիլտրացիայի մարզի համասեռ կառուցվածքի 

դեպքում) կամ վերջավոր տարբերությունների հավասարումները (բարդ 

բնական պայմանների դեպքում): Անչափ բարդ բնական պայմաննե-

րում հակադարձ խնդիրը լուծվում է մոդելացման կամ ԷԹՀՄ (էլեկտ-

րաթվային հաշվողական մեքենաների) օգնությամբ: 

Մշտադիտարկումների հիման վրա որոշվում են ջրատար հորիզոննե-

րի և համալիրների մինիմալ ու միջին հաստությունների և ճնշումների 

մեծությունները, ֆիլտրացիայի գործակիցը (K). մակարդական պիեզո-

հաղորդականության գործակիցները, ստորերկրյա ջրերի մակարդակ-

ների տատանման զոնայի ապարների ջրատվությունը և ջրատվության 

պակասը, առաձգական ջրատվությունը, ինֆիլտրացիոն սնման ինտեն-

սիվությունը (w) կամ ընդհանրացված պարամետրը (w/k), ջրատար հո-

րիզոնների հիդրավլիկական կապի աստիճանը գետի հետ (∆ ` ընդհան-

րացված ցուցանիշ, որը հաշվի է առնում գետահունային և ենթահու-

նային ապարների տղմակալվածության աստիճանը, գետի խրվածքի 

անկատարելությունը, դրա հունի դիմադրությունը և այլ գործոններ): 

Նշված ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշման համապատաս-

խան հաշվարկային եղանակները և կախվածությունները դիտարկված 

են «Ստորերկրյա ջրերի դինամիկա» կուրսում և հատուկ գրականությու-

նում:  

Ջրաերկրաբանական պարամետրերը ավելի արժանահավատ 

(ճիշտ) որոշվում են գործող ջրհանային (ջրառային) և դրենաժային կա-

ռույցների շրջանում, գետերի, ջրանցքների և ջրավազանների մերձակա 

զոնաներում ըստ ստորերկրյա ջրերի մակարդակների փոփոխության 

դիտումային տվյալների, որտեղ ստորերկրյա ջրերի մակարդակների 

փոփոխության հիմնական գործոնները հանդիսանում են նրանց ջրառը 

կամ մակերևութային ջրերի հորիզոնի փոփոխությունը: Ջրհանային և 

դրենաժային կառույցների շահագործման տվյալներով պարամետրերի 
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որոշման եղանակները և մեթոդները համանման են փորձային արտա-

մղումներին (տե՛ս գլ. 4.): 

Սակայն ջրհան և դրենաժային կառույցների շահագործման տվյալ-

ների մշակման ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանում հաշվի առ-

նելու այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են գրգռումների բարդ բնույթը, 

գրգռվող հորատանցքերի տարակենտրոնացված տեղաբաշխումը և 

այլն: 

Այդպիսի պայմաններում գրգռվող կառույցների (օրինակ՝ հորա-

տանցքերի) իրական համակարգը փոխարինվում է «մեծ հորերով», 

որոնց շառավիղները ( ) որոշվում են հետևյալ կերպ. հորատանցքերի՝ 

մակերեսով տեղակայվածության դեպքում` = 0.16  կամ =0.56√  (որտեղ P-ն և F-ը հորատանցքերի տեղակայվածությանը փո-

խարինած խոշորացված ջրառի համապատասխանաբար պարագիծը և 

մակերեսն են), հորատանցքերի՝ գծային շարքով դասավորվածության 

դեպքում` = 0.2ℓ (որտեղ ℓ-ը հորատանցքերի շարքի երկարությունն 

է), հորատանցքերի օղակաձև դասավորվածության դեպքում` =  

(որտեղ -ն օղակի ուրվագծի շառավիղն է): Ջրհանների և դրենաժների 

ծախսերը ըստ ժամանակի սխեմատացնում են ու դարձնում հարմար 

կախվածությունների հաշվման համար, հիմնավորվում են ֆիլտրա-

ցիայի ռեժիմը և ջրաերկրաբանական պարամետրերի որոշման համա-

պատասխան հաշվարկային կապվածությունների ու մեթոդների ընտ-

րությունը: 

Ֆիլտրացիայի թվացող կայունացած շարժման պայմաններում, որ-

պես կանոն, օգտագործվում է մակարդակին հետամտելու ժամանա-

կային եղանակը` դրանում մտցնելով բերված ժամանակի և բերված հե-

ռավորության պարամետրերը, ինչպես ցույց տրվեց խմբային արտա-

մղումների համար (տե՛ս վերևը): Ընդ որում` ժամանակին հետամտելու 

համար ցանկալի է օգտագործել այն դիտումային հորատանցքերը, 

որոնք մեծ ջրհորի կենտրոնից գտնվում են բավականին մեծ հեռավորու-

թյան վրա ( ≥ 1.5 	 հեռավորության վրա), որը թույլ կտա պարամետ-

րերի որոշումը կատարել ըստ մեկ հորատանցքից արտամղումների հա-

մար օգտագործվող բանաձևերի: Մեծ հորի ներսում տեղակայված հո-

րատանցքերի տվյալների օգտագործման դեպքում պիեզոհաղորդակա-
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նության (մակարդակահաղորդականության) որոշման համար բանա-

ձևերը որոշ չափով ձևափոխվում են, որոնք մակերեսային համակարգի 

կենտրոն և գծային շարքի ծայրամասային տեղամասեր ձգվող հորա-

տանցքերի տվյալների օգտագործման դեպքում, իսկ ընդունում են հա-

մապատասխանաբար հետևյալ տեսքը` ℓ = 2ℓ − 0.79 +   և ℓ = 2ℓ ℓ − 1.23 + , (5.6) 

մակերեսային համակարգի ծայրամասերը, գծային շարքի՝ դեպի կենտ-

րոն ձգվող, ինչպես նաև օղակային համակարգի ներսի ցանկացած հո-

րատանցքերի տվյալների օգտագործման դեպքում հետևյալ տեսքը` ℓ = 2ℓ − 0.35 + ,   (5.7) 

որտեղ -ն դիտարկվող հորատանցքերի համակարգում մեծ հորի շա-

ռավիղն է: 

Մեծ հորի սահմաններից դուրս ( ≥ 1.5 	) տեղակայված դիտար-

կային հորատանցքերի բավարար քանակի առկայության դեպքում պա-

րամետրերի որոշման համար կարող են օգտագործվել մակերեսային և 

համակցված հետամտման եղանակները [39]: 

Հոսքերի մերձափնյա տեղամասերում ինֆիլտրացիայի հաստատուն 

ինտենսիվության կամ դրա բացակայության պայմաններում հիմնական 

գրգռիչ գործոնը հանդիսանում է ջրի մակարդակի փոփոխությունը 

ջրհոսքերում (օրինակ` հեղեղումները): Սովորաբար հեռու սահմանների 

վրա դրա ազդեցությունը ի հայտ չի գալիս, դրա համար էլ այդ տեղամա-

սերի համար, որտեղ հոսքը հատակագծում հանդիսանում է գծային, կա-

րելի է օգտագործել անալիտիկ լուծումները, որոնք ստացվել են պայմա-

նական միատարր (համասեռ) կիսասահմանափակ հոսքերում չկայու-

նացած միաչափ ֆիլտրացիայի համար: Դրանց ընդհանուր ձևը արտա-

հայտվում է ∆ ( ) = ∆ ( ) կախվածությամբ, որտեղ ( )-ն 

հատուկ ֆունկցիա է, որը կախված է սահմանագծում մակարդակի փո-

փոխման բնույթից:  

Այսպես, օրինակ, դաշտի եզրագծի վրա մակարդակի գծային տեսքի 

փոփոխումով՝ կիսասահմանափակ հոսքի պայմանների համար (նկ. 26.) 

մակարդակի փոփոխությունը արտագծվում է հետևյալ տեսքի հավասա-

րումով`∆ ( ) = ∆ (л), որտեղ 	 (л)-ը հատուկ ֆունկցիա է, որի 
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նշանակությունը կախված է Л = 2√  արգումենտից, այն հաշվարկ-

ված և բերված է տեղեկագրերում: Այս դեպքում մակարդակի փոփոխու-

թյունը սահմանագծում ∆  և դիտարկային հորատանցքում ∆ ( ) 
համարելով հայտնի` կստանանք հետևյալ հարաբերակցությունը.  ∆ ( )∆ = ( ):	    (5.8) 

Ըստ (5.8) հարաբերակցության որոշելով (л) ֆունկցիան (հարաբե-

րակցությունը կարելի է դիտարկել ∆ /∆ ,	∆ /∆  կամ ∆ /∆ ՝ 

աղյուսակից գտնում են л արգումենտի արժեքը և հաշվարկում մակար-

դակահաղորդականության (պիեզոհաղորդականության) գործակիցը` 

ելնելով արգումենտի համար = /4  արտահայտությունից: 

Այստեղ՝ t-ն ժամանակն է, որի ընթացքում հոսքի սահմանագծում 

տեղի է ունեցել մակարդակի աստիճանական փոփոխություն՝ = ∆ , ∆ ( )-ն նույն ժամանակում սահմանագծից  հեռավորության վրա 

գտնվող դիտարկային հորատանցքում ջրի մակարդակի համապատաս-

խան փոփոխությունն է: Ջրատվության գործակիցը ( ) հայտնի ջրահա-

ղորդականության (T) և որոշված մակարդակահաղորդականության ( ) 

հիման վրա որոշվում է հետևյալ հարաբերակցությունից` = / : 

 

Նկ. 26. Ստորերկրյա ջրերի 

ռեժիմային դիտարկումների 

տվյալներով պարամետրերի 

որոշման սխեմա 
1-գրունտային ջրերի 
ստացիոնար մակարդակը, 2-
գրունտային ջրերի մակարդակի 
տեղադիրքը դիմհարման 
դեպքում 

 

 

Նկարագրված մեթոդի օգտագործման դեպքում 
∆ ( ) ∆  հարա-

բերակցությունը պետք է լինի բավարար շոշափելի (0.2 ÷ 0.5 սահման-

ներում): Սահմանագծում և հորատանցքերում մակարդակների փոփո-
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խության բնույթը որոշվում է ըստ ռեժիմային դիտարկումների կազմած 

գրաֆիկների:  

Կիսասահմանափակ հոսքի սահմանագծում մակարդակի ակնթար-

թային փոփոխման պայմաններում (5.8) հավասարման մեջ ( ) ֆունկ-

ցիայի փոխարեն հաշվի է առնվում [1-Ф( )] ֆունկցիան, այդ դեպքում 

երկու կետերում մակարդակների փոփոխության հարաբերակցությունը 

արտահայտվում է հետևյալ տեսքով` 

  Ф( ) = 1 − ∆ ( )∆ :      (5.9) 

Պարամետրերի ( , a	և	 ) որոշումների ընթացքը համանման է վերևը 

դիտարկվածին: Ըստ Ф( ) ֆունկցիայի՝  արգումենտի որոշման համար 

օգտագործվում են աղյուսակներ կամ գրաֆիկներ, որոնք տեղ են գտել 

տեղեկատու ձեռնարկներում [39]: 

Ջրային սահմանների (գետ, ջրամբար, ջրանցք, դրենաժ) հիմնատա-

կերի դիմադրության գնահատումը նպատակահարմար է կատարել 

նշագծի հորատանցքերում, որոնք տեղադրված են հիմնական ջրատար 

հորիզոնում, և նշագիծն ուղղահայաց է ջրավազանի ջրագծին (ափին)՝ 

ըստ ռեժիմի մշտադիտումային տվյալների (նկ. 27.): Ընդհանրացված 

ցուցանիշի ∆  մեծությունը որոշվում է դիտողական հորատանցքերի 

նշագծի տեղամասում հոսքի հաստատուն ծախսի պայմանից ելնելով` 

ըստ հետևյալ բանաձևի (նշանակումները տե՛ս նկ. 26-ի վրա)՝ ∆ = ℓ − ℓ :          (5.10) 

Ինֆիլտրացիոն սնման մեծությունը ( ) կամ ( / ) պարամետրը 

կարելի է որոշել նշագծի երեք հորատանցքերում ըստ մակարդակների 

տեղադիրքերի տվյալների (օրինակ` 1, 2 և 3 հորատանցքերում, =  պայմանի դեպքում, նկ. 26.) հետևյալ արտահայտությունից՝ = (ℓ ℓ )ℓ +	 (ℓ ℓ )ℓ :      (5.11) 

Ինֆիլտրացիոն սնման մեծությունը կարելի է որոշել նաև չկայունա-

ցած շարժման հավասարումների հիման վրա: Որոշումը կատարվում է 

վերը շարադրվածին համանման եղանակով: 
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Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի մշտադիտարկումային տվյալներով 

ջրաերկրաբանական այլ պարամետրերի որոշման եղանակները շա-

րադրված են հատուկ գրականությունում [22, 24, 39]: 

Վերջին տարիներին որոշ ջրաերկրաբանական պարամետրերի, 

մասնավորապես ճնշումային ջրատար հորիզոնների և համալիրների 

առաձգական ջրատվության, առաձգատարողունակության և պիեզոհա-

ղորդականության գործակիցների որոշման համար օգտագործում են 

մթնոլորտային ճնշման փոփոխության ազդեցության տակ հորատանց-

քերում ստորերկրյա ջրերի մակարդակների փոփոխության մշտադի-

տարկումների տվյալները [39]: 

Մշտադիտարկումային տվյալների օգտագործումը բարձրացնում է 

ջրաերկրաբանական համալիր հետազոտությունների արդյունավետու-

թյունը և նպաստում է ջրաերկրաբանության գործնական ու տեսական 

շատ խնդիրների առավել հիմնավորված և ճիշտ լուծումներին: 
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Գլուխ 6. 

Ջրաերկրաբանական լաբորատոր հետազոտություններ 

 

Ջրաերկրաբանական լաբորատոր հետազոտությունները ջրաերկ-

րաբանական հետախուզական աշխատանքների ընդհանուր համալիրի 

անբաժանելի մասն են կազում: Դրանց կատարման անհրաժեշտությու-

նը առաջ է գալիս ջրաերկրաբանական հետազոտությունների կատար-

ման բոլոր փուլերում ժողովրդատնտեսական բազմազան խնդիրների 

լուծման ժամանակ: Դրանք հիմնականում կատարվում են դաշտային և 

ստացիոնար լաբորատոր կայաններում:  

Ջրաերկրաբանական լաբորատոր հետազոտությունները սովորա-

բար ներառում են ապարների ջրաֆիզիկական և ֆիլտրացիոն հատկու-

թյունների, ինչպես նաև ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի ֆիզիկա-

կան հատկությունների, քիմիական, գազային և մանրէաբանական կազ-

մի որոշումները: Ապարների ջրաֆիզիկական և ֆիզիկամեխանիկական 

հատկությունների, ինչպես նաև ջրերի ֆիզիկական հատկությունների և 

քիմիական կազմի լաբորատոր որոշման մեթոդները մանրամասն դի-

տարկված են «Անալիտիկ քիմիա», «Ընդհանուր ջրաերկրաբանու-

թյուն», «Գրունտագիտություն» կուրսերում: 

Լաբորատոր հետազոտությունների խնդիրները և ծավալները որոշ-

վում են յուրաքանչյուր կոնկրետ օբյեկտի համար` կախված նպատա-

կային նշանակությունից, կատարվող հետազոտությունների բնույթից և 

փուլից, լաբորատորայի հնարավորությունից և այլ գործոնից: Լաբորա-

տոր մեթոդները էական նշանակություն ունեն տարբեր տիպի ջրաերկ-

րաբանական որոնողական-հետախուզական աշխատանքների նախ-

նական փուլերում, երբ լաբորատոր որոշումները կատարվում են մաս-

սայական քանակով` ուսումնասիրվող ջրաերկրաբանական օբյեկտի 

բնութագրերի կողմնորոշիչ տվյալների ստացման նպատակով: 

 

 

 



- 198 - 
 

6.1. Ապարների ջրային, ֆիզիկական և ֆիլտրացիոն հատկությունների 

ուսումնասիրությունը լաբորատոր մեթոդներով 

   

Ջրաերկրաբանական լաբորատոր հետազոտությունների ժամանակ 

ուսումնասիրությունների օբյեկտ են հանդիսանում ապարները` դրան-

ցում ներփակված ջրերի և գազերի հետ, որոնք առաջացնում են եռա-

ֆազ բարդ համակարգ, որի հիմնական ցուցանիշները և հատկություն-

ները կախված են ֆազաների հարաբերակցությունից ու փոխազդեցու-

թյունից և արտաքին բնական ու արհեստական գործոնների ազդեցու-

թյունից: 

Այսպիսով՝ ապարների ֆիզիկամեխանիկական և ջրաֆիզիկական 

հատկությունների և դրանցում պարունակվող ջրերի ֆիզիկաքիմիական 

ցուցանիշների սերտ փոխկապվածությունը և փոխկախվածությունը 

պահանջում են ջուր-ապար համակարգի համալիր ուսումնասիրություն, 

ու դրա հետ կապված` հարկավոր է ճիշտ համարել, երբ ջրատար 

ապարների որակական և քանակական գնահատականը դիտարկվում է 

որպես մեկ միասնական մեխանիկական համակարգ, որի հատկություն-

ներն ու վարքը պայմանավորված են ֆազաների փոխազդեցությամբ և 

հարաբերակցությամբ: 

Ապարների ջրային և ֆիլտրացիոն հատկությունների (խոնավու-

թյուն, խոնավատարություն, ջրատվություն, ջրհագեցվածության պա-

կաս, մազական բարձրացում, ջրաթափանցելիություն, պիեզոհաղորդա-

կանություն և այլն) լաբորատոր որոշումների ժամանակ ուսումնասիրում 

են նաև դրանց որոշ ֆիզիկամեխանիկական հատկություններ (ծակոտ-

կենություն, հատիկաչափական կազմ, ծավալի զանգված և խտություն, 

սեղմելիություն և այլն), որոնց հետ դրանք փոխկապակցված են, և վեր-

ջիններիս տվյալները օգտագործվում են ջրաերկրաբանական հաշվար-

կային պարամետրի գնահատման ժամանակ: Շերտերի և ֆիլտրացվող 

հեղուկի հատկությունները բնութագրող որոշ ցուցանիշներ կարող են 

որոշվել միայն լաբորատոր պայմաններում: 

Ծակոտկենությունը և հատիկաչափական կազմը գլխավոր ցուցա-

նիշներ են, որոնք որոշում են ապարների ֆիլտրացիոն հատկություննե-

րը: Ծակոտկենությունը (n) քանակապես բնորոշվում է ծակոտիների ծա-
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վալի ( ) և ապարի ծավալի ( ) հարաբերությամբ (ծակոտկենության 

գործակից` = ) կամ ապարի կմախքի ծավալի հարաբերությամբ 

(ծակոտկենության բերված գործակից՝ = (1 − )): Սովորաբար 

տարբերակում են երեք տիպի ծակոտկենություն` ընդհանուր (n), բաց 

( ) և ակտիվ (դինամիկ ): Ընդհանուր ծակոտկենությունը բնութա-

գրում է ապարի բոլոր դատարկությունների ծավալը, բացը` իրար հետ 

հաղորդակցվող ծակոտիների ծավալը, ակտիվը` ծակոտիների ծավալը, 

որոնցով տեղի է ունենում հեղուկի ազատ շարժումը [12, 27, 39, 48]: 

Ապարների ծակոտկենության որոշումը լաբորատոր պայմաններում 

կատարում են հաշվարկային եղանակով (ըստ ապարի խտության` Δ և 

ծավալի զանգվածի`  որոշված տվյալների) և նմուշների վրա հատուկ 

փորձերի օգնությամբ [12, 39]: 

Ծակոտկենության գործակիցը հաշվարկային եղանակով որոշվում է 

ըստ հետևյալ բանաձևի` =    կամ          = ( )( ) ,  (6.1) 

որտեղ -ն և -ն համապատասխանաբար նմուշի զանգվածի խոնա-

վությունը և կմախքի զանգվածի ծավալն են (միավորի մասերով): 

Ցեմենտացված ապարների բաց ծակոտկենությունը որոշվում է նա-

խօրոք վակուումի տակ (օդի կամ գազի նոսրացված վիճակ փակ անո-

թում) լուծազատված, չորացված և կշռված նմուշի՝ կերոսինով (թորած 

նավթով) հագեցման մեթոդով: Բաց ծակոտկենության որոշման համար 

օգտագործում են հետևյալ բանաձևը՝ = ,    (6.2) 

որտեղ -ն և -ն չոր և կերոսինով հագեցված նմուշի զանգվածներն են 

օդում, -ն կերոսինի մեջ հագեցված նմուշի զանգվածն (մասսան) է: 

Ակտիվ ծակոտկենությունը կարելի է որոշել լրիվ և մաքսիմալ մոլե-

կուլյար խոնավատարության ( ) տարբերությունից ծավալային ար-

տահայտությամբ ( = − ): Լաբորատորիաներում ակտիվ ծա-

կոտկենությունը որոշվում է գազով մազանոթաչափիչում տեղակայված 

ապարի նմուշից մազանոթային հեղուկի դուրս մղման մեթոդով:  
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Ավազային ապարների համար լրիվ, բաց և ակտիվ ծակոտիների 

նշանակությունները իրարից քիչ են տարբերվում: 

Հատիկաչափական կազմը որոշվում է հատիկաչափական անալիզ-

ների օգնությամբ և օգտագործվում է ապարների մոտավոր (նախնա-

կան) ֆիլտրացիոն հատկությունների որոշման, ապարների դասակարգ-

ման, հնէաջրաերկրաբանության վերականգնման, հորատանցքերի 

ֆիլտրերի ընտրման և այլ նպատակների համար: 

Ապարների խոնավության (ըստ խոնավ և չորացված ապարների 

զանգվածների տարբերության), խոնավատարության (ըստ ապարի հա-

գեցման համար ծախսված ջրի քանակի) և մազանոթային բարձրաց-

ման բարձրության (ըստ խողովակներում և մազանոթաչափիչներում 

մազանոթային բարձրացման հետամտման դիտարկումների) լաբորա-

տոր որոշումների մեթոդները հանրահայտ են և մանրամասն նկարա-

գրված են ուսումնական ձեռնարկներում [12, 41]: Միայն նշենք, որ խո-

նավատարության առավել կարևոր ցուցանիշ է հանդիսանում մաքսի-

մալ մոլեկուլյար խոնավատարությունը, որը լաբորատոր պայմաննե-

րում որոշվում է բարձր սյուների, խոնավատար միջավայրի ցենտրիֆու-

գացման մեթոդներով: Մաքսիմալ մոլեկուլյար խոնավատարության (իսկ 

կավային տարատեսակ ապարների համար` դաշտային խոնավատա-

րության` ) մեծության լաբորատոր որոշումները օգտագործվում են 

այնպիսի կարևորագույն ցուցանիշների որոշման համար, ինչպիսիք են 

ջրատվությունը և ջրահագեցվածության պակասը: 

Ջրատվությունը ( ) որոշվում է ջրհագեցած ապարից ազատ հոսող 

(դուրս եկող) գրավիտացիոն ջրի ծավալի ( ջ) և ապարի ծավալի ( ) հա-

րաբերությամբ ( = ջ
  անչափողական մեծություն է) և բնութագրում 

է ջրատար ապարների գրավիտացիոն ջրերի պաշարների տարողունա-

կությունը, որոնք կարելի է ստանալ ջրատար ապարներում ջրի մակար-

դակների իջեցման ժամանակ: Ջրատվության մեծությունը կախված է 

ապարների հատիկաչափական կազմից, ակտիվ ծակոտկենությունից և 

ապարներում ջրի մակարդակների իջեցման արագությունից: 

Ջրատվության որոշման համար կիրառվում են նաև լաբորատոր այլ 

եղանակներ (նկ. 27.), որոնց համապատասխան -ն որոշվում է ապա-
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րից ազատ հոսող ջրի ծավալի և ջրազրկված ապարի ծավալի` Δ -ի 

( -ն խողովակի ներսի մակերեսն է) հարաբերությամբ, այսինքն` = Δ 	 Δ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 27. Ապարների ջրատվության որոշման 
լաբորատոր սարք 
1-ապարով լցված խողովակ, 2-ջրթափ 
ծորակ, 3-պիեզոմետր սեղմակներով,  
4-կոպճային ֆիլտր, 5-շտատիվ 
(ամրակալան), 6-ճնշումային աման (բաչոկ) 

 

 

Ավազային ապարների հայտնի ֆիլտրացիայի գործակցի (K) դեպ-

քում ջրատվության չափը կարելի է որոշել (մոտավոր) ըստ Պ. Ա. Բե-

ցինսկու կիսաէմպիրիկ բանաձևի` = 0.117√ , որտեղ K-ի չափողա-

կանությունը մ/օր է [34]: 

Ջրահագեցվածության պակասի ցուցանիշը բնութագրում է ապար-

ների՝ ջուր ընդունելու ունակությունը դրանց լրիվ հագեցնելու դեպքում: 

Այն լաբորատոր պայմաններում որոշվում է դիտարկվող պայմաններում 

ապարի լրիվ ջրատարողունակության (կամ լրիվ ծակոտկենության) և 

բնական խոնավության միջև եղած տարբերությամբ ( = − ): Սո-

վորաբար 3 մ-ից խորը տեղադրած (երկրի մակերևույթից հաշված) 

ապարների համար գործնական հաշվարկների համար ջրահագեցվա-

ծության պակասի մեծությունը ընդունում են ջրատվության մեծությանը 

հավասար: Գրավիտացիոն ջրատվությունը տարբեր ապարների հա-

մար մոտավորապես փոփոխվում է հետևյալ սահմաններում. ավազա-
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կավեր-0.005-0.05, կավավազներ, փոշային և կավային ավազներ՝ 0.05-

0.1, նրբահատիկ ավազներ՝ 0.2-0.25, խոշորահատիկ և կոպճային 

ավազներ՝  0.25-0.35, ճեղքավորված կրաքարեր՝ 0.001-0.1, ճեղքավոր-

ված ավազաքարեր՝ 0.02-0.03 [39]: 

Ապարների ֆիլտրացիոն հատկությունները, ինչպես հայտնի է, բնո-

րոշվում են ֆիլտրացիայի և թափանցելիության գործակիցներով (հա-

մապատասխանաբար  և ): Ֆիլտրացիայի գործակիցը, որը կախ-

ված է ծակոտիների տարածվածության երկրաչափությունից և ֆիլտ-

րացվող հեղուկի հատկություններից (խտությունից և մածուցիկությու-

նից), օգտագործվում է գլխավորապես քաղցրահամ և թույլ հանքայնաց-

ված ջրերով հագեցված ապարների ջրաթափանցելիության բնութա-

գրման համար: Ստորերկրյա ջրերի փոփոխական կազմի, նավթի, գազի 

և բազմաֆազ հեղուկների նկատմամբ ապարների ֆիլտրացիոն հատ-

կությունների ուսումնասիրման ժամանակ օգտագործվում է թափանցե-

լիության գործակիցը, որը կախված է միայն ծակոտիների տարածվա-

ծության երկրաչափությունից: Ջրաթափանցելիության և թափանցելիու-

թյան գործակիցները իրար հետ կապված են հետևյալ հարաբերակցու-

թյամբ՝ = = = ,  (6.3) 

որտեղ -ը և -ն ֆիլտրացվող հեղուկի դինամիկ և կինեմատիկ մածուցի-

կության գործակիցներն են,  և ՝ ֆիլտրացվող հեղուկի տեսակարար 

կշիռը և խտությունը,  ծանրության ուժի արագացումն է: 

Ֆիլտրացիայի և թափանցելիության գործակիցները լաբորատոր 

պայմաններում որոշում են ծակոտկենության և հատիկաչափական 

կազմի լաբորատոր որոշումների վրա հիմնված էմպիրիկ կախվածու-

թյուններով ու ըստ խախտված և չխախտված ապարների նմուշների մի-

ջով հեղուկների ու գազերի ֆիլտրացման փորձերի: 

Էմպիրիկ կախվածությունները (Խազենի, Սլիխտերի, Կրյուգերի, 

Զամարինի, Կոզենի, Տերցագի և այլոց բանաձևերը) խորհուրդ է տրվում 

կիրառել հետազոտությունների սկզբնական փուլերում ապարների 

ֆիլտրացիայի գործակցի մոտավոր համեմատական արժեքները գնա-

հատելիս: Ընդ որում` դրանց կիրառելիության սահմանները պարտադիր 
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կարգով պետք է ստուգվեն դաշտային փորձաֆիլտրացիոն աշխա-

տանքների տվյալներով: 

Լաբորատոր պայմաններում ֆիլտրացիայի և թափանցելիության 

գործակիցների որոշումները կատարվում են հատուկ փորձասարքերի 

օգնությամբ (Կամենսկու, Տիմայի, Սպեցգեռի, МГРИ, ПВ, ГК-5, УИПК-

1М և այլն), իսկ ստացված տվյալների մշակման մեթոդիկան մանրա-

մասն բերվում է տեղեկագրերում և հատուկ գրականությունում [39, 41]: 

Լաբորատոր մեթոդները ավելի հասարակ և էժան են, դրա համար էլ 

դրանք լայնորեն օգտագործվում են ապարների ֆիլտրացիոն հատկու-

թյունների մասսայական որոշումների դեպքում ուսումնասիրվող օբյեկ-

տի համեմատական բնութագրերի ստացման համար: Սակայն լաբորա-

տոր որոշումները ավելի քիչ են արժանահավատ, քան դաշտային փոր-

ձաֆիլտրացիոն աշխատանքների արդյունքները: Այդ թերությունը բա-

ցատրվում է հետևյալ պատճառներով. 

1. որոշումները տարվում են առանձին նմուշների վրա (կետ-կետ), 

ինչը չի բավարարում դրանց նշանակալի ներկայացուցչությանը, 

2. անխուսափելի խախտվում է բնական վիճակը դրանց նմուշարկ-

ման (վերցնելու) ժամանակ, 

3. կիրառվող փորձասարքերի կոնստրուկցիաների անկատարելիու-

թյունը, 

4. փորձերի ժամանակ ֆիլտրացիայի պայմանները կարող են տար-

բերվել բնականից:  

Ինչպես ցույց են տվել հատուկ հետազոտությունները և ֆիլտրացիոն 

բնութագրերի լաբորատոր ու դաշտային մեթոդներով որոշումների 

ճշտության գնահատականների համադրումները, լաբորատոր որոշում-

ները, որպես կանոն, իջեցված են (ավելի փոքր են), և դրանց օգտագոր-

ծումը հաշվարկներում հնարավոր է միայն ուղղում մտցնելու դեպքում, 

որոնք հաշվի կառնեն լաբորատոր որոշումների սիստեմատիկ սխալնե-

րը: Այդպիսի ուղղումները որոշվում են դաշտային և լաբորատոր որո-

շումների արդյունքների համադրման ու դրանց միջև կորելիացիոն (հա-

մահարաբերակցական) կապերի բացահայտման հիման վրա: 

Պիեզոհաղորդականության և մակարդակահաղորդականության 

գործակիցները որոշում են հաշվարկային ճանապարհով` օգտագործե-
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լով շերտի ֆիլտրացիոն և դրա ու հեղուկների առաձգական հատկու-

թյունները, ինչպես նաև ապարների ջրատվությունները: 

Առաձգական սեղմելիության գործակիցները, որոնք բնութագրում են 

ճնշման փոփոխության ազդեցության տակ ապարների և ջրի ծավալնե-

րի փոփոխության ունակությունները, որոշվում են կայունամետրեր 

(ստաբիլոմետրեր) տիպի փորձասարքերում, որոնք թույլ են տալիս իրա-

կանացնել ապարի կամ ջրի նմուշի վրա բազմակողմանի (համակողմա-

նի) ճնշում: Սեղմելիության գործակիցների առավել տարածված նշա-

նակությունները (մեծությունները) ջրի համար կազմում են = (2.7 ÷5)10  մ-1 , իսկ ապարների համար` = (0.3 ÷ 2)10  մ-1 : Գործա-

կիցների , , ,  և ծակոտկենության ( ) հայտնի նշանակություն-

ների դեպքում պիեզոհաղորդականության գործակիցը որոշվում է ըստ 

հետևյալ բանաձևի` ∗ = ( ) = ( ) = ∗ = ∗,       (6.4) 

որտեղ ∗ = 	 +  շերտի առաձգատարողունակության (առաձգա-

տարության) գործակիցն է, ∗-ն առաձգական ջրատվությունը, որը բնու-

թագրում է ճնշումային շերտի ջուր տալու ունակությունը առաձգական 

ռեժիմի պայմաններում: 

Ոչ ճնշումային (գրունտային) ջրատար հորիզոնների համար մակար-

դակահաղորդականության գործակիցը ( ) (6.4) բանաձևի անալո-

գիայով որոշվում է ըստ ջրահաղորդականության ( ) և գրավիտացիոն 

ջրատվության ( ) նշանակությունների՝ = = ,    (6.5) 

որտեղ ℎ -ն ուսումնասիրվող ջրատար շերտի միջին հաստությունն է: 

Պիեզո- և մակարդակահաղորդականության գործակիցների առավել 

արժանահավատ տվյալներ ստացվում են ըստ փնջային արտամղումնե-

րի արդյունքների (տե՛ս գլուխ 4): 
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6.2. Ջրերի ֆիզիկական հատկությունների, քիմիական, գազային և 

մանրէաբանական կազմերի լաբորատոր ուսումնասիրություններ 

 

Ստորերկրյա ջրերի ֆիզիկական հատկությունների, քիմիական (այդ 

թվում` գազային) և մանրէաբանական կազմերի ուսումնասիրության և 

գնահատման աշխատանքները կատարվում են ջրաերկրաբանական 

հետազոտությունների բոլոր փուլերում: 

Լաբորատոր հետազոտությունների կազմը և ծավալները կախված 

են կատարվող ջրաերկրաբանական հետազոտությունների նպատա-

կային նշանակությունից, բնույթից և փուլերից: Այդպիսի հետազոտու-

թյունների հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել ստորերկրյա ջրերի 

ֆիզիկական հատկությունները, քիմիական, գազային և մանրէաբանա-

կան կազմերը, որոնք իրականացվում են դաշտային և ստացիոնար (մշ-

տական) պայմաններում համապատասխան լաբորատոր համալիր 

անալիզների և առանձին որոշումների հիման վրա: 

Լաբորատոր հետազոտությունների հիմնական օբյեկտներ են հան-

դիսանում ջրաերկրաբանական որոնողական-հետախուզական աշխա-

տանքների ժամանակ ուսումնասիրվող ստորերկրյա ջրերի բոլոր 

օբյեկտները (ջրատար շերտերը, հորիզոնները, համալիրները): Այդ 

օբյեկտներից ջրի նմուշառումները կատարվում են հանութային աշխա-

տանքների ժամանակ բնական և արհեստական ջրաերևակումներից 

(թացույթներ, աղբյուրներ, հորատանցքեր, շուրֆեր, գետակներ և այլն) 

նմուշային, փորձային, փորձային-շահագործական արտամղումների, 

ռեժիմային դիտարկումների ժամանակ: Լաբորատոր ուսումնասիրու-

թյունների լրացուցիչ օբյեկտներ կարող են լինել ջրային քաշվածքները 

(հողի քիմիական կազմի որոշման համար), ծակոտինային լուծույթները, 

մակերևութային ջրհոսքերը և ջրավազանները, մթնոլորտային տեղում-

ները: 

Ջրի ֆիզիկական հատկությունները: Ջրի նմուշների ուսումնասիրու-

թյունների ժամանակ (շատ հաճախ անմիջականորեն դաշտային պայ-

մաններում) առաջին հերթին որոշվում են ուսումնասիրվող օբյեկտի ջրե-

րի ֆիզիկական հատկությունները, որոնց թվին են պատկանում ջերմաս-

տիճանը, վճիտությունը, պղտորությունը, նստվածքը, գույնը, հոտը, հա-
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մը, խտությունը: Անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ որոշում են ջրի 

սեղմելիությունը, մածուցիկությունը, էլեկտրահաղորդականությունը և 

ռադիոհաղորդականությունը: 

Ջրի ջերմաստիճանը աղբյուրներում, ջրհորերում, հորատանցքերում 

անմիջականորեն չափվում է ջերմաչափերով, էլեկտրաջերմաչափերով 

և ջերմաէլեմենտներով: Վճիտությունը, պղտորությունը, նստվածքը, 

գույնը, հոտը և համը որոշվում են համընդհանուր ճանաչում ստացած 

հասարակ հարմարանքներով, ստանդարտային (տիպօրինակ) սանդ-

ղակներով և զգայական օրգանների մեթոդներով [36, 39]: Ջրի խտու-

թյան վերաբերյալ մոտավոր տվյալները գնահատում են աերոմետրի, 

իսկ ավելի ճիշտ տվյալները` պիկնոմետրի օգնությամբ: Խտության 

որոշման արդյունքները արտահայտվում են տվյալ ջերմաստիճանում 

որոշակի ծավալով ուսումնասիրվող ջրի զանգվածի և նույն ծավալում 

թորած ջրի զանգվածի հարաբերությամբ կամ այդ ամենը 4օ -ի դեպ-

քում: 

Ջրի սեղմելիությունը, որը բնութագրվում է առաձգական սեղմելիու-

թյան գործակցով ( ), որոշվում է հատուկ կայունամետր (ստաբիլո-

մետր) տիպի փորձասարքերում (տե՛ս վերևը):  

Ջրի մածուցիկությունը բնութագրվում է դինամիկ ( ) և կինեմատիկ 

( ) գործակիցներով: Դրանց որոշման անհրաժեշտությունը առաջ է գա-

լիս խորը կառուցվածքային հորիզոնների ջրերի ուսումնասիրության 

դեպքում, որոնք ունեն փոփոխական կազմ (խտություն և մածուցիկու-

թյուն): Այն մոտավորապես որոշվում է ըստ հատուկ գրաֆիկների և նո-

մոգրամմաների` կախված ջրի ջերմաստիճանից և դրանում լուծված 

աղերի քանակից [39]:  

Ջրի էլեկտրահաղորդականությունը, որը բնութագրվում է տեսակա-

րար էլեկտրական դիմադրությամբ, (1 մ2 կտրվածքով 1 գծմ ջրի սյան 

ցույց տված դիմադրությունն է հոսանքին), չափվում է հատուկ երկկոն-

տակտ սարքերի օգնությամբ, երբ սնուցող հոսանքի հաճախականու-

թյունը 1000 հերց է: Այդ ցուցանիշը ստորերկրյա ջրերի համար փոփոխ-

վում է 0.02-ից մինչև 1.0 օհմ. մ-ի սահմաններում և օգտագործվում է կա-

րոտաժային դիագրամմաների համապատասխան մեկնաբանություն-

ների ու ջրերի ընդհանուր հանքայնացման աստիճանի մոտավոր գնա-
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հատման համար: Ընդ որում` ինչքան ջրերի հանքայնացումը մեծ է, և 

ջերմաստիճանը` ցածր, այնքան դրանց էլեկտրական դիմադրությունը 

փոքր է: 

Ջրի քիմիական և գազային կազմը: Բնական ջրերը հանդիսանում են 

բարդ կազմի լուծույթներ, որոնք պարունակում են նշանակալից քանա-

կի քիմիական տարրեր իոնների տեսքով, չդիսոցվող մոլեկուլներ (այդ 

թվում` գազեր) և կոլոիդներ (կարծր, հեղուկ և գազանման): Բազմաթիվ 

քիմիական անալիզների տվյալներով բնական ջրերում բացահայտվել 

են 80 և ավելի տարրեր, սակայն դրանցից շատերը պարունակվում են 

շատ չնչին քանակություններով [36]: Դրա համար էլ ստորերկրյա ջրերի 

քիմիական կազմի անալիզների ժամանակ սովորաբար անջատում են 

մակրոկոմպոնենտներ (մակրոբաղադրիչներ), որոնք բնական ջրերում 

հանդիպում են համեմատաբար մեծ քանակություններով, և միկրոկոմ-

պոնենտներ (միկրոբաղադրիչներ), որոնց պարունակությունը ջրերում 

սովորաբար շատ չնչին է: Մակրոկոմպոնենտները պայմանավորում են 

հիմնականում ստորերկրյա ջրերի հանքայնացումը, դրանց խտությունը, 

ֆիզիկական հատկությունները և քիմիական կազմը, վերջինիս հետ 

կապված` դրանք ենթակա են որոշման համարյա բոլոր տիպի քի-

միական անալիզների ժամանակ: Մակրոկոմպոնենտների շարքից սո-

վորաբար որոշվում են -ը, -ը, -ը, -ը, -ը, -ը, 

ինչպես նաև օրգանական նյութերը, ազոտի միացությունները (գլխավո-

րապես նիտրիտ  իոնը), սիլիկաթթուն, -ը և -ը: Միկրոկոմպո-

նենտները (բացառությամբ որոշ թունավորների) որոշվում են ջրերի լրիվ 

քիմիական անալիզների և հատուկ ջրաերկրաբանական հետազոտու-

թյունների դեպքում: 

Ջրի վիճակի և դրա շատ հատկությունների որոշման հիմնական ցու-

ցանիշների թվին են պատկանում ջրածնային իոնների կոնցենտրա-

ցիայի (կուտակման) ցուցանիշը ( ) և օքսիդացման-վերականգնման 

պոտենցիալը ( ℎ): -ը որոշվում է բոլոր տիպի քիմիական անալիզնե-

րի դեպքում, իսկ ℎ-ը` հատուկ ջրաերկրաբանական հետազոտություն-

ների ժամանակ [36, 39]: 

Ստորերկրյա ջրերի քիմիական և գազային կազմի ուսումնասիրու-

թյունների արդյունքում որոշվում են դրանց այնպիսի կարևոր ցուցանիշ-
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ներ, ինչպիսիք են հանքայնացումը (չոր մնացորդը), կոշտությունը, ալ-

կալայնությունը, ջրի ագրեսիվությունը (ածխաթթվային, տարրալուծե-

լիության, համաթթվային, սուլֆատային, մագնեզիումային, թթված-

նային) բետոնի և մետաղների նկատմամբ, օքսիդայնությունը, նավ-

թային թթուների պարունակությունը, ֆենոլները, թունավոր տարրերը և 

ուրիշներ, որոնք անհրաժեշտ են ժողովրդատնտեսության տարբեր 

ոլորտներում օգտագործման ժամանակ դրանց որակի գնահատման 

համար [36, 39]: 

Ջրերի քիմիական անալիզի տիպերը ջրաերկրաբանական հետազո-

տություններում: Ստորերկրյա ջրերի ֆիզիկական հատկությունների, 

քիմիական և գազային կազմի ուսումնասիրության համար ջրաերկրա-

բանական հետազոտությունների ընթացքում իրականացնում են դաշ-

տային, կրճատ, լրիվ և հատուկ անալիզներ, որոնք իրարից տարբերվում 

են կատարման պայմաններով, քանակներով և որոշումների ճշտու-

թյամբ: 

Դաշտային, կրճատ և լրիվ տիպի քիմիական անալիզները կիրառ-

վում են ստորերկրյա ջրերի կազմի և հատկությունների ընդհանուր բնու-

թագրերի ուսումնասիրության համար: Հատուկ անալիզները (սպեկտ-

րալ, էկստրակցիոն-կոլորոմետրիական, ռադիոքիմիական, իզոտո-

պային և այլն) իրականացվում են հատուկ ջրաքիմիական հետազոտու-

թյունների և արդյունաբերական ու հանքային ջրերի որակի գնահատ-

ման դեպքում: 

Դաշտային անալիզները կատարվում են դաշտային պայմաններում 

դաշտային ջրաքիմիական լաբորատորիաների (ПЛАВ, МЛАВ և այլ 

տիպերի) օգնությամբ մասսայական որոշումների ժամանակ (շրջանի 

ջրերի բնութագրերի նախնական որոշման համար` որոնողական-հա-

նութային աշխատանքների դեպքում): Դրանք իրենց մեջ ներառում են 

ֆիզիկական հատկությունների, , , , , , , , 

, , , ,  որոշումները, , ,  կամ  , 

կարբոնատային կոշտության, ընդհանուր հանքայնացման հաշվար-

կումները: 

Կրճատ անալիզները կատարվում են ստացիոնար լաբորատո-

րիաներում ավելի ճիշտ մեթոդներով: Ի համալրումն դաշտայինի` 
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դրանք իրենց մեջ ներառում են , , , , օքսիդացման, 

չոր մնացորդի, ագրեսիվ -ի, ընդհանուր կոշտության որոշումները: 

Կրճատ անալիզների ժամանակ ապահովվում է դրանց ստուգումը ըստ 

չոր մնացորդի, այդ պատճառով էլ դրանք օգտագործվում են ստորերկ-

րյա ջրերի ուսումնասիրման որոնողական (դաշտային անալիզների 

ստուգման համար) և նախնական հետախուզական փուլում: 

Լրիվ անալիզները կատարվում են ուսումնասիրվող օբյեկտի (սովո-

րաբար՝ մանրամասն և հազվադեպ` նախնական հետախուզական փու-

լերում) ստորերկրյա ջրերի մանրակրկիտ բնութագրման համար: 

Դրանք ներառում են բոլոր մակրոկոմպոնենտների փորձարարական 

որոշումները, որոնք իրականացվում են ավելի ճշգրիտ մեթոդներով, և 

ապահովում են ստուգիչ որոշումների կատարումը ըստ չոր կշռի և կա-

տիոնների ու անիոնների միլիգրամ/համարժեքների գումարի: 

Ջրաերկրաբանական և ջրաքիմիական հատուկ հետազոտություննե-

րի դեպքում (հանքային և արդյունաբերական ջրերի, նավթի, գազի և այլ 

հանքավայրերի հեռանկարային տարածքների գնահատման) անհրա-

ժեշտ է որոշել ինքնակամ (ազատ վիճակում գտնվող և ջրից պղպջակնե-

րի ձևով անջատվող գազ) և լուծվող գազերի ( , ,	 , , , + + , + , ծանր ածխաջրածինների) կազմը, օրգանա-

կան նյութերը, ինչպես նաև միկրոկոմպոնենտների համալիրը, որոնք 

առաջացնում են ջրային ցրման պսակներ (տե՛ս գլուխ 8): 

Բոլոր քիմիական անալիզների արդյունքները արտահայտվում են 

իոնային տեսքով (որոշած իոնների պարունակությունը մգ/լ-ով), որը հա-

մարվում է ելակետային բոլոր որոշումների համար: Ստորերկրյա ջրերի 

քիմիական կազմի վերաբերյալ ավելի լավ պատկերացում կազմելու և 

անալիզների համադրման համար օգտագործվում են ջրերի անալիզնե-

րի արդյունքների արտահայտման միլիգրամ-համարժեքային և տոկոս-

համարժեքային ձևերը [20, 36, 39]: 

Ստորերկրյա ջրերի մանրէաբանական կազմը: Ջրերի մանրէաբա-

նական հետազոտությունները տարվում են ջրամատակարարման հնա-

րավոր ջրաղբյուրների սանիտարական գնահատման, ջրերի վարակա-

զերծման (ախտահանման) միջոցառումների բացահայտման և այլ յու-

րօրինակ խնդիրների լուծման (նավթի և գազի մանրէաբանական հե-



- 210 - 
 

տախուզման, կենսաբանական գործընթացների գնահատման և այլն) 

նպատակով: 

Ջրի սանիտարական վիճակը, որը որոշվում է դրա ֆեկալային (մար-

դաղբի, կղկղանքի) աղտոտվածությամբ, հսկվում և գնահատվում է ըստ 

անուղղակի ցուցանիշների` ըստ մանրէաբանական աղտոտվածության 

աստիճանի (որոշվում է հետազոտվող 1 մլ ջրում մանրէների ընդհանուր 

քանակով) և ըստ աղիքային ցուպիկների խմբի մանրէների պարունա-

կության (որոշվում է 1 լ ջրում աղիքային ցուպիկների քանակով` կոլի-

ինդեքսով կամ ջրի ծավալով, որը հասնում է մեկ աղիքային ցուպիկին` 

կոլիտիտրով): Համաձայն հրահանգերի՝ 1 մլ ջրում միկրոօրգանիզմների 

ընդհանուր քանակը, տնտեսակենցաղային նշանակության ջրերի հա-

մար չպետք է գերազանցի 100-ը, կոլի-ինդեքսը լինի 3-ից ոչ ավել: Երբ 

ջրի որակը չի համապատասխանում սանիտարական նշված պահանջ-

ներին, ապա այն ենթակա է վարակազերծման: 

 

6.3. Լաբորատոր հետազոտությունների համար ստորերկրյա ջրերի 

նմուշառման մեթոդիկայի և որակի գնահատման հարցերը 

 

Նմուշառման մեթոդիկայի հիմնական հարցերից մեկը հանդիսանում 

է դրա ներկայացուցչության ապահովումը: Այդ հարցի դրական լուծումը 

ենթադրում է, որ նմուշառման տեղը, դրա քանակը, պայմանները և ժա-

մանակը ապահովում են փորձարկվող օբյեկտի քիմիական կազմի փո-

փոխության օրինաչափությունների արժանահավատ ուսումնասիրու-

թյունը և բացառում են տարբեր տիպի բնական ու արհեստական գոր-

ծոնների ազդեցությունը կամ ապահովում են այդ գործոնների հաշվա-

ռումը և գնահատումը: Յուրաքանչյուր առանձին նմուշի և դրա համալի-

րի ներկայացուցչության աստիճանը կախված է ջրի ու գազի նմուշառ-

ման հաստատված կանոնների պահպանումից, դրանց ծավալային 

ապահովվածությունից, նմուշների պահպանման (կոնսերվացման), 

դրանց փոխադրման, պահելու պայմանների բավարարելուց, ինչպես 

նաև առանձին կոմպոնենտների և ցուցանիշների որոշման մեթոդներից: 

Նման կարգի կանոններ սահմանվել են բոլոր քիմիական անալիզների և 

որոշումների հիմնական տիպերի համար և լուսաբանված են համապա-
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տասխան պետական ստանդարտներում (տիպօրինակներում) ու հրա-

հանգներում [31]: 

Ջրի նմուշներ վերցնելու որոշակի յուրահատկություններ պահպան-

վում են հանքային, արդյունաբերական, թերմալ (ջերմային) ստորերկ-

րյա ջրերի նմուշառման դեպքում, աղբյուրներից և հորատանցքերից 

նմուշառման, գազահագեցված ջրերից գազի նմուշառման և առանձնա-

հատուկ տիպի (մանրէաբանական, ռադիոքիմիական, իզոտոպային, 

միկրոկոմպոնենտային և այլ ձևի անալիզների) նմուշառումների ժամա-

նակ: 

Ջրի նմուշներ վերցնելիս պետք է պահպանվեն պայմաններ, որոնք 

կբացառեն պատահական տարրերի ազդեցությունը` ամանի մաքրու-

թյունը, ջրի քիմիական և գազային բնական կազմի անվնասությունը, 

վերցնելու ժամանակ ջրի աղտոտման անթույլատրելիությունը, ջրի 

նմուշի ծավալի բավարարությունը (դաշտային և կրճատ անալիզների 

համար` 0.5-1.0 լ, լրիվի և հատուկի համար` 1-2 լ), տարբեր ջրատար հո-

րիզոնների ջրերը իրար խառնելու անթույլատրելիությունը, նմուշների 

պահպանման և հաշվառման համապատասխանությունը և այլն: Բոլոր 

անալիզները և որոշումները նմուշների վերցնելուց հետո պետք է իրա-

կանացնել կարճ ժամկետում (ոչ ուշ 3 օրվանից), իսկ անհրաժեշտու-

թյան դեպքում` դրանց վերցնելու տեղում: 

Ջրի նմուշները աղբյուրներից, ջրհորերից և բաց ջրավազաններից 

վերջիններիս ոչ խորը տեղադրության դեպքում վերցվում են անմիջա-

պես շշերով` պահպանելով համապատասխան նախազգուշություն: Հո-

րատանցքերից ջրերի նմուշառումը կատարվում է համապատասխան 

գործիքների և սարքերի օգնությամբ: 

Գազի նմուշները վերցվում են գազահեռացնող խողովակներով, ձա-

գարներով, գազաանջատիչներով և հատուկ կոնստրուկցիաների փոր-

ձասարքերով (ППБ, ПГ, ПРОЗ, ПД-З և այլն): 

Ջրի քիմիական և մանրէաբանական կազմի փոփոխությունը ուսում-

նասիրելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել վերահսկիչ որոշումներ, 

որոնց հաճախականությունը սահմանվում է` հաշվի առնելով ուսումնա-

սիրվող կոնկրետ պայմանները: 
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Այսպիսով՝ ջրի նմուշի ծավալը, վերցնելու առանձնահատկություննե-

րը, կոնստրուկցիան կախված են անալիզի տիպից, ջրի հանքայնացման 

աստիճանից, պահանջվող անալիզի մանրամասնությունից և ճշտությու-

նից: 

Ստորերկրյա ջրերի որակի գնահատումը: Ստորերկրյա ջրերի որա-

կի գնահատումը, որոնք ենթադրվում են ժողտնտեսության մեջ օգտա-

գործման համար, կատարվում է դրանց լաբորատոր ուսումնասիրու-

թյունների արդյունքների և ջրի որակի նկատմամբ ներկայացվող համա-

պատասխան պահանջարկների հետ համադրման հիման վրա: 

Պահանջները ներկայացվում են ջրի ֆիզիկական հատկությունների, 

քիմիական և մանրէաբանական կազմի նկատմամբ ու հիմնականում 

կախված են ժողովրդական տնտեսության մեջ ջրի օգտագործման 

բնույթից կամ դրա բացասական ներգործության օբյեկտից (խմելու-

տնտեսական, տեխնիկական-արդյունաբերական, խմելու-բուժիչ, ջեռու-

ցում, ոռոգում, կոմպոնենտների կորզում, լեռնատեխնիկական շինարա-

րություն և այլն), ձեռնարկությունների ջրօգտագործման տեխնոլոգիայի 

առանձնահատկություններից, ջրամատակարարման պայմաններից և 

այլ գործոններից: Պահանջները, որոնք ներկայացվում են ջրի որակին, 

չափազանց բազմազան են և կարող են փոփոխվել ըստ ժամանակի 

(ձեռնարկության աշխատանքների տեխնոլոգիաների փոփոխում կամ 

կատարելագործում, արդյունաբերական, հանքային և թերմալ ջրերի 

կոնդիցիոն պահանջների փոփոխում և այլն): 

Յուրաքանչյուր կոնկրետ խնդրի լուծման ժամանակ ստորերկրյա 

ջրերի որակի գնահատման համար առաջնորդվում են պահանջներով, 

որոնք սահմանվել են համապատասխան ԳՈՍՏ-երով, տարբեր գերա-

տեսչական նորմաներով, տեխնիկական պայմաններով, կանոններով, 

կոնդիցիոն պահանջներով [31, 39]: 

Ստորերկրյա հանքային ջրերի որակի պահանջները սահմանում են 

համապատասխան ԳՈՍՏ-երով, իսկ արդյունաբերական և թերմալ ջրե-

րի որակը որոշվում և ճշգրտվում է կոնդիցիաների (պահանջվող որակ-

ների) հիմնավորումով [39]: 
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Գլուխ 7. 

Ստորերկրյա ջրերի ֆիլտրացիայի մոդելավորումը 

 

Ժամանակակից պայմաններում, երբ հսկայական մասշտաբների են 

հասնում ջրատեխնիկական, մելիորատիվ, արդյունաբերական և այլ 

տիպի շինարարությունը, միներալահումքային, ջրային և այլ բնական 

ռեսուրսների պահանջարկների անշեղ աճը, տարբեր ոլորտներում մար-

դու ինտենսիվ ինժեներական գործունեության ազդեցությունը բնական 

պայմանների և դրա ռեսուրսների վիճակի վրա, ավելի ու ավելի են մե-

ծացնում պահանջները ջրաերկրաբանական հետազոտությունների ար-

դյունավետության, ելակետային տեղեկատվության ստացման որակի և 

արժանահավատության, ուսումնասիրությունների հիման վրա կատար-

ված գնահատականների, հանձնարարականների, նախագծային լու-

ծումների ու ինժեներական կանխատեսումների հիմնավորվածության և 

հուսալիության նկատմամբ: 

Այդ պահանջարկների հաջող կատարման ապահովումը մեծամա-

սամբ կախված է ջրաերկրաբանության պրակտիկայում ստորերկրյա 

ջրերի ուսումնասիրման նոր մեթոդների ներդրումից և ակտիվ զարգա-

ցումից, ջրաերկրաբանական ավանդական (տրադիցիոն) մեթոդների 

հետ դրանց հիմնավորված ու արդյունավետ համակցությունից, յուրա-

քանչյուր կիրառվող մեթոդի հնարավորությունների բացահայտման աս-

տիճանից և օգտագործումից: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտություններում այդպիսի նոր և հե-

ռանկարային մեթոդներից մեկն է հանդիսանում ստորերկրյա ջրերի 

ֆիլտրացիայի մոդելավորումը: 

 

7.1. Մոդելացումը որպես մեթոդ ջրաերկրաբանական  

հետազոտություններում 

  

Ջրաերկրաբանությունում մոդելացում ասելով հասկանում են ստո-

րերկրյա ջրերի ֆիլտրացիայի գործընթացների և դրանց հետ կապված 

երևույթների արհեստական վերարտադրումը տարբեր մոդելների վրա` 
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նպատակ ունենալով ապահովել ջրաերկրաբանական տարբեր խնդիր-

ների արդյունավետ լուծումները: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների պրակտիկայում գլխա-

վորապես կիրառվում է մաթեմատիկական մոդելավորումը, որը 

հիմնված է իրենց ֆիզիկական էությամբ տարբեր գործընթացների, սա-

կայն նույն դիֆերենցիալ հավասարումներով արտագծվող (նկարագըր-

վող) մաթեմատիկական համանմանության (անալոգիայի) օգտագործ-

ման վրա: Այն հիմք է տալիս ֆիլտրացիայի գործընթացի փոխարեն մո-

դելի վրա դիտարկել ինչ-որ ուրիշ գործընթացներ, որոնք ենթարկվում են 

նույն հավասարումներին, ինչպես և ստորերկրյա ջրերի շարժումը: Ֆի-

զիկական մոդելավորումը (մոդելների վրա պահպանելով ֆիլտրացիայի 

ֆիզիկական էությունը) գործառվում է շատ հազվադեպ: 

Մոդելավորումը, որպես ստորերկրյա ջրերի շարժման պայմանների 

քանակական գնահատման մեթոդ, ջրաերկրաբանությունում կիրառվում 

է երկար ժամանակ և մանրամասն վերլուծված է «Ստորերկրյա ջրերի 

դինամիկա» և «Ջրաերկրաբանական գործընթացների մոդելավորում» 

կուրսերում [1, 11, 16, 28]: 

Ներկա ժամանակներում մոդելավորումը ստանում է առավել լայն 

ճանաչում և գործառական կիրառություն ջրաերկրաբանական ամենա-

տարբեր խնդիրների լուծման ժամանակ, այդ թվում և՝ որպես նոր, հե-

ռանկարային ու տնտեսապես արդյունավետ մեթոդ ջրաերկրաբանա-

կան հետազոտություններում: 

Ջրաերկրաբանական օբյեկտների ուսումնասիրությունների և ինժե-

ներական կանխատեսումների կազման ժամանակ մոդելավորումը հնա-

րավորություն է տալիս հաշվի առնելու բնական իրավիճակի բազմազա-

նությունը, գնահատելու տարբեր գործոնների և գործընթացների ազդե-

ցությունը, բարձրացնելու ստացվող տեղեկությունների որակը և արժա-

նահավատությունը, տալու ավելի հիմնավորված կանխատեսումներ ին-

ժեներական կառույցների աշխատանքի և ջրաերկրաբանական գործըն-

թացների ու երևույթների ուղղվածության, որոշելու հաշվարկային մե-

թոդների ճշտությունը և արժանահավատությունը: 

Ներկայիս մոդելավորման կիրառումը բավականին խոշոր ջրաերկ-

րաբանական օբյեկտների հետազոտությունների համար կարելի է հա-
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մարել պարտադիր, հատկապես ջրհանման (ջրառման) և դրենաժային 

կառույցների, խոշոր ոռոգման և չորացման համակարգերի նախագծերի 

հիմնավորման ժամանակ, տարածքների ռեգիոնալ ուսումնասիրություն-

ների ժամանակ ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարների ու 

դրանց ռեժիմների գնահատման նպատակով, բարդ ջրաերկրաբանա-

կան պայմանների ուսումնասիրման և գնահատման, ստորերկրյա ջրե-

րի արդյունավետ օգտագործման ու պաշտպանության միջոցառումների 

հիմնավորման ժամանակ և այլն: 

Սակայն մոդելավորման կիրառումը չի սահմանափակվում և չպետք 

է սահմանափակվի հիդրոդինամիկական կոնկրետ հաշվարկների և 

կանխատեսումների շրջանակներում, որոնք իրականացվում են 

ջրաերկրաբանական խնդիրների լուծման ժամանակ: Մոդելավորումը 

պետք է դիտարկել որպես տարբեր ջրաերկրաբանական գործընթացնե-

րի և երևույթների, ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, տարածման ու 

շարժման պայմանների, դրանց հիդրոդինամիկական և հիդրոերկրաքի-

միական առանձնահատկությունների, տարբեր բնական ու արհեստա-

կան գործոնների ազդեցության տակ դրանց ռեսուրսների կուտակման և 

փոփոխման ուսումնասիրման ու գնահատման հետազոտությունների 

գիտական մեթոդ: 

Բարդ ջրաերկրաբանական պայմաններում մոդելավորումը օգտա-

գործվում է ոչ միայն ստորերկրյա ջրերի շարժման պայմանների քանա-

կական գնահատման համար, այլև ապահովում է օբյեկտի երկրաբա-

նաջրաերկրաբանական առանձնահատկությունների ավելի խոր ուսում-

նասիրելու և հասկանալու կատարվող ջրաերկրաբանական հետազո-

տությունների ծավալների, ձևերի, տեսակների, ուղղվածության և մեթո-

դիկայի մեջ ճշտում մտցնելու հնարավորությունը: 

Մոդելավորման էությունը և բնույթը, որպես ջրաերկրաբանական մե-

թոդի, լավ երևում են ջրաերկրաբանական մոդելավորման կատարման 

ընթացքին հետամտելուց, որը կազմավորվում է հաջորդաբար իրակա-

նացվող հետևյալ էտապներից. 

1. Բնական պայմանների և ելակետային նյութերի վերլուծություն, 

ջրաերկրաբանական օբյեկտների բաժանում (առանձնացում), ջրաերկ-
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րաբանական պայմանների սխեմատացում և բնական ֆիլտրացիայի 

մարզերի ջրաերկրաբանական սխեմաների կազմում: 

2. Ուսումնասիրվող օբյեկտի ֆիլտրացիոն մոդելի ընտրում, հաշվար-

կում և կառուցում: 

3. Կառուցված մոդելի համապատասխանության աստիճանի գնա-

հատումը ուսումնասիրվող օբյեկտին (հակադարձ խնդիրների լուծման 

համալիրի, ֆրագմենտային մոդելավորման, գործոնների դիապազոնի 

գնահատման օգնությամբ` օգտագործելով կատարված հետազոտու-

թյունների նյութերը): 

4. Մոդելավորման եղանակի մեթոդիկայի ընտրում և հիմնավորում, 

մոդելավորող սարքի (սարքավորման) վրա խնդիրների հավաքագրում և 

լուծում (մեկ կամ մի քանի տարբերակներով): 

5. Մոդելից ստացված արդյունքների վերահաշվարկ բնօրինակի 

վրա` օգտագործելով համապատասխան մասշտաբային գործակիցներ 

և ստացված արդյունքների մշակում: 

Բնական ջրաերկրաբանական իրավիճակը և ֆիլտրացիայի պայ-

մանների վրա ներգործող բոլոր գործոնների ազդեցությունը արտացոլող 

(պատկերող) ֆունկցիոնալ (գործառնական) մոդելի կառուցման համար 

անհրաժեշտ է տրամադրության տակ ունենալ որոշակի տվյալներ ու-

սումնասիրվող օբյեկտի չափերի, դրա կառուցվածքի և ջրաերկրաբա-

նական պարամետրերի, սահմանների ու դրա վրա ներգործող սահմա-

նային պայմանների և այլ որոշիչ գործոնների առանձնահատկություն-

ների մասին: Ջրաերկրաբանական հետազոտություններում մոդելավոր-

ման օգտագործումը ունի հոգեբանական մեծ նշանակություն, քանի որ 

մոդելի կառուցումը և մշակումը հետազոտողից պահանջում են ունենալ 

պարզ պատկերացում բնական ֆիլտրացիոն սխեմայի ու դրա առանձ-

նահատկությունների մասին, այն դեպքում, երբ անալիտիկ և հիդրավլի-

կական հաշվարկային մեթոդների կիրառումը թույլ է տալիս ֆիլտրա-

ցիոն սխեմաները դիտարկել ավելի սքողված (շղարշված) ձևով: 

Մոդելի հարմարեցումը (ադապտացիան) կատարվում է աստիճանա-

կան մոտեցման սկզբունքին համապատասխան անընդհատական և 

աստիճանական` ըստ ուսումնասիրվող օբյեկտի վերաբերյալ ջրաերկ-

րաբանական տեղեկատվության ծավալի աճի և հակադարձ կապերի 
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սկզբունքի օգտագործման: Հակադարձ կապերի օգտագործումը, որոնք 

հատուկ են իրական օբյեկտի կառուցվող մոդելին, թույլ է տալիս իրա-

կան օբյեկտի և դրա հատկությունների մասին կատարել տեղեկատվու-

թյունների ճշտում ու ստուգել օբյեկտի և մոդելի նույնականության աս-

տիճանը: 

Այսպիսով՝ ջրաերկրաբանական մոդելի կառուցման ընթացքը թույլ է 

տալիս ավելի խոր հասկանալ ջրաերկրաբանական օբյեկտները, դրանց 

էությունը և հատկությունները, դրանց վարքի առանձնահատկություննե-

րը, դրանց վրա ազդող տարբեր բնական ու արհեստական գործոնները 

և այդ հիմքի վրա բարձրացնել իրականացվող հետազոտությունների 

նպատակաուղղվածությունը, գործունեությունն ու արդյունավետությու-

նը: Բոլոր ասվածները առավել արդարացի են այսպես կոչված «հետա-

խուզական մոդելավորման» համար, որը իրականացվում է ստորերկրյա 

ջրերի հանքավայրերի որոնման և հետախուզման տարբեր փուլերում, 

երբ մոդելի հարմարեցումը կատարվում է փուլից փուլ` ըստ ուսումնա-

սիրվող օբյեկտի վերաբերյալ նոր տեղեկատվությունների ստացման ու 

մշակումների և տարբեր նմանակումային (իմիտացիոն) ու հակադարձ 

խնդիրների լուծումների, և երբ մոդելը օգտագործվում է ոչ միայն օբյեկ-

տի ուսումնասիրման ու կանխատեսումների կատարման համար, այլև 

հետագա հետազոտությունների ուղղվածության գնահատման, նպա-

տակահարմար ծավալների և դրանց կատարման մեթոդների հիմնավոր-

ման, այսինքն` ջրաերկրաբանական հետազոտությունների գործընթաց-

ների կառավարման համար: Սկզբունքորեն այդպիսի մոդելավորումը 

կարող է ավարտվել (եզրափակվել) մշտապես գործող մոդելի ստեղծու-

մով, որը նպատակահարմար է հատկապես բարդ ջրաերկրաբանական 

համակարգերի (համալիրներ, ավազաններ) համար, և որը արդեն սկ-

սում է կյանքի կոչվել [11, 38]: 

Հարկավոր է նկատի ունենալ, որ մոդելացման համար ելակետային 

տվյալների նախնական մշակման գործընթացը և ինքը` մոդելավորումը, 

սովորաբար ավելի աշխատատար են, քան խնդիրների անալիտիկ մե-

թոդներով լուծումները, դրա համար էլ մոդելավորումը նպատակահար-

մար է կիրառել այնպիսի խնդիրների լուծման համար, որոնք չունեն ար-

ժանահավատ հաշվարկներ անալիտիկ մեթոդներով կամ այն դեպքում, 



- 218 - 
 

երբ այն ապահովում է նախատեսվող հետազոտությունների կատար-

ման տնտեսական արդյունավետության բարձրացումը:  

Մոդելավորման ձևը, բովանդակությունը և մեթոդիկան, ելակտային 

տեղեկատվության և դրա ստացման մեթոդներին ներկայացվող պա-

հանջները, մոդելավորման մասշտաբներն ու կանխատեսումների ար-

ժանահավատութան հիմնավորման եղանակները որոշվում են հետազո-

տությունների փուլերով, բնական պայմանների բարդությամբ, դրանց 

ուսումնասիրվածության աստիճանով, նախապես տրված ճշտությամբ և 

լուծվող խնդիրների տիպով: 

 

7.2. Մոդելացման կիրառումով լուծվող  

ջրաերկրաբանական խնդիրները 

 

Մոդելացման օգնությամբ լուծվում են ստորերկրյա ջրերի ֆիլտրա-

ցիայի ուղիղ, հակադարձ և ընդհանրացված խնդիրները:  

Ուղիղ խնդիրների լուծումը հանգեցնում է հոսքի առանձին հիդրոդի-

նամիկական տարրերի որոշմանը (օրինակ` ճնշումները, ծախսերը, 

շարժման արագությունները) հոսքի սկզբնական և վերջնական կոնկրետ 

պայմանների և պարամետրերի դեպքում, որոնք մոդելի վրա դրվել են 

ինչպես դրանց բնական պայմաններում, այնպես էլ ինժեներական կա-

ռույցների ներգործությունը հաշվի առնելու դեպքում: Մեծամասամբ այդ 

խնդիրները կապված են կոնկրետ օբյեկտների նախագծումների ժամա-

նակ ֆիլտրացիայի պայմանների կանխատեսումների հետ, և կախված 

ջրաերկրաբանական պայմանների բարդությունից` դրանք կարող են լի-

նել միաչափ, երկչափ և հազվադեպ` տարածական: 

Հակադարձ խնդիրների լուծումը իրենից ներկայացնում է ֆիլտրա-

ցիայի բնութագրերի կամ հոսքերի սահմանային պայմանների որոշումը 

և ճշտումը` ըստ դրանց ճնշումների և ծախսերի տարածման տվյալների: 

Այդպիսի խնդիրները մինչև բնական պայմաններում դիտարկվող 

ճնշումների (կամ ծախսերի) հետ ընդունելի համընկնումների ստացումը 

սովորաբար որոշվում են ընտրման եղանակով: 

Հակադարձ խնդիրների լուծումների օգնությամբ որոշում են ֆիլտ-

րացիայի, ջրատվության, պիեզո- կամ մակարդակահաղորդականու-
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թյան գործակիցները, գնահատում են ինֆիլտրացիոն և մակերևութային 

ջրերի հիդրավլիկական կապի աստիճանն ու բնույթը և այլ ցուցանիշ-

ներ: 

Այսպիսով՝ մոդելացման ժամանակ հակադարձ խնդիրների լուծում-

ները օգտագործվում են որպես մեթոդ` օբյեկտի ջրաերկրաբանական 

առանձնահատկությունները ավելի լիարժեք ուսումնասիրելու և դրանով 

հանդերձ որպես մեթոդ` կառուցվող մոդելի արժանահավատության, 

նրա համապատասխանության աստիճանը բնական ֆիլտրացիոն սխե-

մային և դրա հիմքի վրա կատարված ինժեներական կանխատեսումնե-

րի հուսալիության գնահատման: Կառուցված մոդելի արժանահավա-

տության հիմնավորումը ներառում է. 

1) ֆիլտրացիոն միջավայրերի պարամետրերի որոշումը և ճշգրտումը 

ու դրանց արժանահավատության հիմնավորումները փորձային ար-

տամղումների, գործող ջրհանների ազդեցությունների և այլնի վերար-

տադրմամբ, 

2) ուսումնասիրվող օբյեկտի ֆիլտրացիոն սխեմաների կառուցվածքի 

և առանձնահատկությունների ճշգրտումը, 

3) սահմանների հիդրոդինամիկական դերի և դրանց վրա ազդող 

սահմանային պայմանների ճշգրտումը, 

4) ջրային հաշվեկշռի տարրերի որոշումը կամ դրանց ճշգրտումը, 

5) ֆիլտրացիոն մոդելի կառուցումը և դրա արժանահավատության 

քանակական գնահատումը, 

6) կառուցված մոդելի և դրա վրա կատարված կախատեսումների 

ճշտության և արժանահավատության քանակական գնահատումը: 

Ընդհանրացված խնդիրները լուծվում են որևէ ֆիլտրացիոն գործըն-

թացի` ընդհանուր բնութագրերը ստանալու համար՝ օգտագործելով կամ 

անչափողական պարամետրերի կամ ուսումնասիրվող գործընթացի հա-

մար բնորոշ պարամետրերի բոլոր հնարավոր նշանակությունները: 

Այդպիսի լուծումների նպատակը ստացված լուծումների վիճակա-

գրական մշակումների և ընդհանրացումների հիման վրա գրաֆիկական 

կամ վերլուծական (անալիտիկ) կախվածությունների ստացումն է: 

Կախված ուսումնասիրվող օբյեկտի չափերից, ջրաերկրաբանական 

պայմանների բարդությունից և դրա ուսումնասիրվածության աստիճա-
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նից, լուծվող խնդիրների տիպից և իրականացվող հետազոտությունների 

փուլից` մոդելացումը ըստ մանրամասնության լինում է (ըստ Ի. Կ. Գա-

վիչի) ակնարկային՝ կատարվում է 1:500.000-ից փոքր մասշտաբներով, 

ռեգիոնալ` 1:500 000-ից մինչև 1:50.000 և մանրամասն` 1:50.000-ից խո-

շոր: 

Ակնարկային մոդելացումը կիրառվում է օրինակ՝ Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքի ռեգիոնալ ջրաերկրաբանական ուսում-

նասիրությունների ժամանակ, ջրային ռեսուրսների համալիր օգտա-

գործման և սխեմաների հիմնավորման, ջրատնտեսական միջոցառում-

ների պլանավորման, բնական և շահագործական պաշարների ռե-

գիոնալ գնահատման, արտեզյան ավազանների և այլ ջրաճնշումային 

համակարգերի ջրաերկրաբանական առանձնահատկությունների ու-

սումնասիրության նպատակներով: 

Ռեգիոնալ մոդելացումը օգտագործվում է ստորերկրյա ջրերի առան-

ձին խոշոր հանքավայրերի, ինժեներական կառույցների և այլ օբյեկտ-

ների ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների ժամանակ, դրանց 

արդյունաբերական հեռանկարային իրացման գնահատման, շահագոր-

ծական պաշարների, ջրաերկրաբանական բնութագրերի որոշման և 

տարբեր ինժեներական կանխատեսումներ կատարելու համար: 

Մանրամասն մոդելացման դեպքում լուծվում են ամենատարբեր 

ջրաերկրաբանական խնդիրներ, ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի 

կամ դրանց տեղամասերի ուսումնասիրության և երկրաբանաարդյունա-

բերական գնահատման, ջրաերկրաբանական հետազոտությունների 

տարբեր փուլերում կանխատեսումներ և նախագծերի հիմնավորումներ 

իրագործելու նպատակով [1, 9, 11, 26, 28, 38]: 

Փորձերը ցույց են տվել, որ մոդելացումը, որպես հետազոտական և 

քանակական գնահատման մեթոդ, կարող է արդյունավետ օգտագործ-

վել ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի ուսումնասիրման և գնահատ-

ման ժամանակ դրանց ուսումնասիրման բոլոր փուլերում` ներառելով  

շահագործման ժամանակ ստացված հետազոտությունները: Ուսումնա-

սիրվող օբյեկտի կոնկրետ պայմաններից կախված` մոդելացման օգնու-

թյամբ կարող են լուծվել տարբեր մասնակի խնդիրներ, այդ թվում նաև՝ 

ճշտել հետագա հետազոտությունների տիպերը և ծավալները: 
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Մոդելացման համար օգտագործելով ստացված ելակետային տվյալ-

ները` կարելի է գնահատել նախագծվող կառույցների աշխատանքների 

ազդեցությունը օբյեկտի երկրաբանական և ջրաերկրաբանական կա-

ռուցվածքի պայմանների վրա, դրա սահմանները և սահմանային պայ-

մանները, այսպիսով՝ որոշել թե որքանով են բավարար ունեցած տվյալ-

ները դրված խնդիրների լուծման համար, կամ որքանով են կարևոր և 

անհրաժեշտ այս կամ այն գործոնի հետագա ուսումնասիրումը և գնա-

հատումը: 

Որոնողական և նախնական հետախուզության տվյալներով հնարա-

վոր է դառնում. 

1) ճշգրտել կամ որոշել հիմնական ջրատար հորիզոնների և դրանց 

բաժանող կավային հաստվածքների պարամետրերը, որոնք ստացվել 

են փորձային աշխատանքների և մշտադիտարկային տվյալների հիման 

վրա, 

2) ուսումնասիրել ապարների ֆիլտրացիոն հատկությունների փո-

փոխման օրինաչափությունները ջրահաղորդականության սխեմատիկ 

քարտեզների կազմման ճանապարհով, 

3) տալ օբյեկտի ջրաերկրաբանական պայմանների ընդհանուր 

գնահատականը` անջատելով գլխավոր և հետագա ուսումնասիրություն 

պահանջող գործոնները, 

4) ճշտել հաջորդ հետազոտական փուլերում փորձաֆիլտրացիոն 

աշխատանքների կատարման մեթոդիկան` նախապես դրանք վերար-

տադրելով մոդելների վրա, 

5) ճշտել աշխատանքների ձևերը և ծավալները, որոնք նախագծված 

են հետագայում կատարման համար (օբյեկտի մակերեսի վրա հետա-

խուզական և դիտարկային հորատանցքերի ավելի օպտիմալ տեղաբաշ-

խում, փնջային և խմբային փորձային արտամղումներ, կատարման տե-

ղերի, տևողության ու ինտենսիվության որոշում և այլն), 

6) ընտրել մանրամասն հետախուզության համար տեղամասերը և 

դրանց համապատասխան կատարել նախագծվող ինժեներական կա-

ռույցների աշխատանքի պայմանների կանխատեսումները, 

7) կանխատեսումների ժամանակ դրանց թույլատրելի սխալներից 

ելնելով` գնահատել հանքավայրի սահմանային պայմանների փոփո-
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խության ազդեցությունը սխալի մեծության, ֆիլտրացիոն հատկություն-

ների որոշման ճշտության վրա և այլն, որը հետագա հետազոտություն-

ների մանրամասնության աստիճանի կամ օբյեկտի այլ տեղամասերի 

որոշման հնարավորություն է տալիս,  

8) տալ առաջարկություններ արդյունավետ տարբերակով նախա-

գծվող ինժեներական կառույցների տեղակայման: 

Նմանօրինակ խնդիրները, սակայն, փաստացի տվյալներով ավելի 

հիմնավորված և դրանց առավել նշանակալից տեսակազմով կարող են 

լուծվել մանրամասն հետախուզության փուլում, որտեղ հիմնական ու-

շադրությունը սևեռվում է նպատակային դրվածքին համապատասխան 

հիմնավորված ինժեներական կանխատեսման իրականացման ապա-

հովմանը: 

Շահագործական հետախուզության փուլում մոդելավորման օգնու-

թյամբ կարող են լուծվել ինժեներական կանխատեսումների ճշտման, 

ինժեներական կառույցների (կամ օբյեկտի) շահագործման ավելի ար-

դյունավետ պայմանների հիմնավորման, հետագա հետազոտություննե-

րի ձևերի, ծավալների և մեթոդիկայի կանոնավորման հետ կապված 

խնդիրներ: Այդ խնդիրների լուծման համար հիմք են ծառայում ինժենե-

րական կառույցների շահագործման փորձի և ստորերկրյա ջրերի ռեժի-

մի նկատմամբ հատուկ դիտարկումների տվյալները:  

Մոդելացումով խնդիրների լուծման արժանահավատությունը և 

տնտեսական արդյունավետությունը էապես բարձրանում են նմանակ-

ման (անալոգիական) հաշվողական մեքենաների (ՆՀՄ) և էլեկտրական 

թվային հաշվողական մեքենաների (ԷԹՀՄ) համատեղ (լրիվ կամ մաս-

նակի) օգտագործման դեպքում, այսինքն` նմանակման-թվային հաշվո-

ղական համալիրների դեպքում (ՆԹՀՄ): Խառնածին (հիբրիդային) 

հաշվողական համակարգի ստեղծման և օգտագործման արդյունավե-

տությունը հաստատվել է «Սատուրն» տիպի նմանակման-թվային հաշ-

վողական համակարգի կիրառման փորձով [11, 38]: 

Հեռանկարում խառնածին հաշվողական համակարգերի օգնությամբ 

պետք է ստեղծվեն ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի և առանձին 

ջրաերկրաբանական ռեգիոնների մշտապես գործող մաթեմատիկական 

մոդելներ, որոնց հիմքի վրա պետք է իրականացվեն գործարարական 
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(օպերատիվ) կանխատեսումներ և ստորերկրյա ջրերի հետախուզման 

ու շահագործման կառավարում: 

Առանձին օբյեկտների մաթեմատիկական մոդելները, որոնք գրանց-

ված են տեղեկատվության (ինֆորմացիայի) տեխնիկական կրողների 

վրա (մագնիսական ժապավեններ, պերֆոքարտեզներ և այլն), կարող 

են գործողության մեջ ներդրվել ցանկացած ժամանակ՝ դրված խնդիրը 

մոդելացման օգնությամբ լուծելու համար: 

Արդյունքում յուրաքանչյուր ջրաերկրաբանական ռեգիոնի համար 

կարելի է ստեղծել մոդելների համակարգ` սկսած ակնարկային և ռե-

գիոնալ և վերջացրած առանձին օբյեկտների մոդելներով (հանքավայր, 

տեղամաս, ջրհաններ): Այդպիսի մոդելային համակարգերը կարելի է 

դիտարկել որպես ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսների ուսումնասիրման, 

գնահատման և օգտագործման ավտոմատացված կառավարման հա-

մակարգի (ԱԿՀ) հիմնական մաս: 

Ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսների ԱԿՀ-ն ամբողջությամբ վերցրած 

կարելի է ներկայացնել որպես համալիր` կազմված հետևյալ կառուց-

վածքային մասերից. 

1. որոնողական-հետախուզական աշխատանքների և ստորերկրյա 

ջրերի շահագործման ռեժիմային տվյալների ավտոմատիզացված որո-

նողատեղեկատվական համակարգ, 

2. ելակետային տեղեկատվության մշակման (քարտեզների, գրա-

ֆիկների, աղյուսակների կազմման և այլն) մասնագիտացված համա-

կարգ, 

3. ջրաերկրաբանական բնական օբյեկտների մաթեմատիկական մո-

դելների համակարգ, որը իրականացնում է չխախտված և խախտված 

բնական պայմանների վերարտադրման ֆունկցիա և դրանց հիմքի վրա 

օբյեկտների ջրաերկրաբանական պայմանների վրա տարբեր ներգոր-

ծությունների արդյունքների կանխատեսումներ: 

Այսպիսով՝ խառնածին հաշվողական համակարգերի օգնությամբ 

կարող է իրականացվել ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսների կառավարման 

ավտոմատիզացված համակարգի հիմնական մասը` բնական ջրաերկ-

րաբանական օբյեկտների մոդելների համակարգի ստեղծումը:  
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7.3. Մոդելացման համար ջրաերկրաբանական հետազոտությունների 

մեթոդիկային և ելակետային տվյալներին ներկայացվող պահանջները 

 

Մոդելացման առանձնահատկությունները, որպես հետազոտություն-

ների մեթոդ, ինչպես նաև մոդելացումով լուծվող խնդիրների յուրահատ-

կությունները ներկայացնում են որոշակի պահանջներ ելակետային 

տվյալների քանակի և որակի, ջրաերկրաբանական հետազոտություն-

ների կատարման տեսակների ու մեթոդիկայի նկատմամբ [11, 16, 28, 

38]: Պահանջները որոշվում են հետազոտությունների կատարման փու-

լով, օբյեկտի ուսումնասիրվածության աստիճանով և բնական պայման-

ների բարդությամբ, կատարվող հետազոտությունների ու մոդելավոր-

ման խնդիրներով և մոդելավորման մեթոդիկայով (մոդելավորվող հար-

մարանքի տիպով և մոդելով, մոդելավորման եղանակով և այլն): 

Ընդհանուր առմամբ՝ մոդելացման կիրառումը պահանջում է դաշ-

տային հետազոտությունների նպատակասլաց կատարում և առավել 

լրիվ ու արժանահավատ տեղեկատվության ապահովում ֆիլտրացիայի 

ամբողջ մարզի  և դրա սահմաններում գործող գործոնների համար, 

հատկապես երբ մոդելացման ընթացքում ենթադրվում է հակադարձ 

խնդիրների լուծում: Առանձնակի կարևորություն են ներկայացնում 

ֆիլտրացիայի մարզի արտաքին և ներքին սահմանների ու դրանց վրա 

ներգործող սահմանային պայմանների, ինչպես նաև ուսումնասիրվող 

օբյեկտի պարամետրերի և կառուցվածքի մասին տվյալները: Դրա հետ 

կապված` հետազոտությունների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է 

նախատեսել համալիր աշխատանքներ՝ ֆիլտրացիայի մարզի սահման-

ների պարզաբանման, դրանց բնույթի և յուրահատուկ սահմանային 

պայմանների ուսումնասիրման համար (տեղադիտական հետազոտում, 

երկրաֆիզիկական և ջրաբանական աշխատանքներ, մշտադիտարկում-

ներ, փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքներ և այլն):  

Օբյեկտի ուսումնասիրության սկզբնական փուլերում ելակետային 

նյութը պետք է ապահովի ընդհանուր ջրաերկրաբանական պայմաննե-

րի ուսումնասիրումը մոդելացման օգնությամբ, գործող գործոնների և 

հետագա հետազոտությունների հիմնական ուղղությունների պարզա-

բանումը և գնահատումը: 
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Ելակետային տեղեկատվության քանակի և որակի նկատմամբ ավե-

լի բարձր պահանջներ ներկայացվում են մանրամասն և շահագործա-

կան հետախուզական փուլերի` ինժեներական կառույցների նախա-

գծման և շահագործման պայմանների հիմնավորման ժամանակ: Նյու-

թը, որը ենթադրվում է օգտագործել հակադարձ խնդիրների լուծման ժա-

մանակ, պետք է առավելագույնս լինի հուսալի, իսկ ֆիլտրացիայի մար-

զերի սահմանների և սահմանային պայմանների որոշումների արժանա-

հավատությունը` հետախուզական տվյալներով հիմնավորված: Ստորև 

բերվում է անհրաժեշտ տեղեկատվական նյութերի մոտավոր ցանկը 

(ըստ Ի. Կ. Գավիչի) մանրամասն ուսումնասիրությունների փուլերում և 

ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի երկրաբանաարդյունաբերական 

գնահատման խնդիրները մոդելացումով լուծելու համար [11]. 

1. Երկրաբանական-լիթոլոգիական, երկրաձևաբանական, ջրաերկ-

րաբանական քարտեզները և կողապատկերները (պրոֆիլներ, տրա-

մատներ), ցանկալի են հիմնական համալիրների հաստությունների 

իզոգծերով կառուցվածքային (ստրուկտուրային) քարտեզները, որոնք 

բնութագրում են տարածքի երկրակառուցվածքային և երկրաձևաբանա-

կան առանձնահատկությունները, տարածված (զարգացած) ջրատար 

ու համեմատաբար ջրամերժ ապարների տեղադրման պայմանները, եզ-

րագծերը և մակերեսները, դրանց լիթոլոգիական առանձնահատկու-

թյուններն ու փոփոխությունը ըստ մակերեսի և կտրվածքի: 

2. Գետային ցանցի էռոզիոն խրվածքների խորությունների և ինտեն-

սիվության բնութագրերը, տեղումների, գետերի սնման ու ռեժիմի, գե-

տային հոսքի մեծությունների տվյալները, որոնք բնութագրում են ստո-

րերկրյա հոսքի ներքին և արտաքին սահմանների վրա մակարդակի ու 

ծախսի փոփոխությունների առանձնահատկությունները, ինֆիլտրա-

ցիոն սնման և գոլորշիացման հնարավոր մեծություններն ու փոփոխու-

թյունները ըստ ժամանակի: 

3. Փորձաֆիլտրացիոն և լաբորատոր աշխատանքների տվյալները, 

որոնք որոշում են հիմնական հաշվարկային պարամետրերը (ֆիլտրա-

ցիայի գործակիցը, ջրահաղորդականությունը, գրավիտացիոն կամ 

առաձգական ջրատվությունը, մակարդակահաղորդականությունը կամ 
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պիեզոհաղորդականությունը, ակտիվ ծակոտկենությունը) և դրանց 

հնարավոր փոփոխության դիապազոնը (լայնքաչափը): 

Բավականին նյութի առկայության դեպքում հաշվարկային պարա-

մետրերը ներկայացվում են համապատասխան քարտեզների տեսքով, 

որոնք մոդելացման ընթացքում ճշտվում են: 

4. Հիմնական և դրա հետ հիդրավլիկական կապի մեջ գտնվող ջրա-

տար համալիրների մակարդակների կամ պիեզոիզոգծերի քարտեզները՝ 

դրանց վրա անցկացնելով բոլոր ջրահենակետերում ջրի մակարդակնե-

րը, նիշերը, որոնք կընդգրկեն որոշ չափով ավելի մեծ մակերեսներ, քան 

նախագծվող կառույցի վրա ազդող հնարավոր զոնայի մակերեսն է: 

5. Աղբյուրների և գործող ջրհան հորատանցքերում ջրի մակարդակ-

ների և ծախսերի նկատմամբ դիտարկումների տվյալները: Դիտար-

կային շրջանի տևողությունը որոշվում է մոդելի արժանահավատության 

ընտրված մեթոդին համապատասխան: Տվյալները ներկայացվում են 

հատուկ սխեմաների և գրաֆիկների տեսքով: Քարտեզները, որոնք լու-

սաբանում են ստորերկրյա ջրերի սնման պայմանները և դրանց պա-

շարների վերականգնումը, սովորաբար կազմվում են մոդելացման ըն-

թացքում: 

6. Ստորերկրյա ջրերի հանքայնացման քարտեզները և հիդրոքի-

միական կողապատկերները (պրոֆիլները), որոնք այլ տեղեկատվական 

տվյալների համակցությամբ անհրաժեշտ են կառույցների նախագծման 

շրջանում ջրաերկրաքիմիական իրավիճակի հնարավոր փոփոխության 

կանխատեսման համար: 

7. Տեղեկություններ, որոնք բնութագրում են հետազոտվող շրջանում 

գործող ինժեներական կառույցների աշխատանքի պայմանները, ինչ-

պես նաև նախագծվող օբյեկտի մասին բոլոր անհրաժեշտ տվյալները: 

8. Փնջային և խմբային արտամղումների տվյալները, որոնք ապահո-

վում են դրանց վերարտադրությունը մոդելի կամ դրա առանձին տարրե-

րի (հենակետերում ջրի մակարդակի փոփոխման տեղեկատվությունը 

ըստ ժամանակի) արժանահավատության հիմնավորման ժամանակ: 

Վերը թվարկված նյութերի ստացումը հնարավոր է երկրաֆիզիկա-

կան հետազոտությունների մեթոդների, օդանկարահանութային (աերո-

ֆոտոհանութային), հորատանցքերի հորատման և փորձարկումների 
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արագացված մեթոդների, փնջային և խմբային հզոր արտամղումների 

իրականացման, անհրաժեշտ ծավալի ջրամետրիական, ջրաբանական, 

ռեժիմային և այլ աշխատանքների կատարման տվյալների լայնորեն 

օգտագործման դեպքում: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտություններում մոդելացման օգտա-

գործման կուտակված փորձը վկայում է այն մասին, որ մոդելացման կի-

րառումը մտցնում է որոշակի փոփոխություններ և լրացումներ դրանց 

կազմակերպման ու կատարման մեթոդիկայում, որոնք անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել ջրաերկրաբանական հետախուզական աշխատանքների 

նախագծման ժամանակ [11, 16, 28, 38]: Դրանք են՝  

1) մոդելացման կիրառումը պլանավորվում է, իսկ ջրաերկրաբա-

նական հետազոտությունների նախագիծը պետք է պարունակի մոդելա-

ցումով լուծվող խնդիրների նախատեսված ցանկը` նշելով դրանց լուծ-

ման հնարավոր մեթոդները և իրագործվող գնահատականների ու կան-

խատեսումների հուսալիության հիմնավորումները, 

2) հակադարձ խնդիրների լուծման ժամանակ օգտագործման հա-

մար նախատեսվող փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքները և դիտար-

կումները պետք է կատարել` հաշվի առնելով դրանցով ելակետային տե-

ղեկատվության լիարժեք բավարարումը քանակապես և որակապես, 

3) պարամետրերի, կազմված քարտեզների, դրանց տեղաբաշխման 

և մոդելի արժանահավատության հիմնավորման ճշգրտումների անհրա-

ժեշտության դեպքում պետք է աշխատանքների նախագծում նախատե-

սել ջրաիզոգծերի քարտեզների կազմում բոլոր ուսումնասիրվող և 

դրանց հետ հիդրավլիկական կապի մեջ գտնվող ջրատար հորիզոնների 

համար (հնարավորության դեպքում ժամանակի մի քանի պահերի), 

4) ֆիլտրացիայի մարզերի սահմանների բնույթի և դրանց վրա սահ-

մանային պայմանների ազդեցության որոշման համար պետք է կատա-

րել լրացուցիչ համալիր աշխատանքներ, որոնք կապահովեն դրանց ար-

ժանահավատ որոշումը և քանակական գնահատումը, 

5) ջրաերկրաբանական և այլ հետազոտությունների համալիրը 

պետք է ճշգրտել և իրագործել մոդելացման մեթոդներով` նախատես-

ված խնդիրների լուծումները հաջող կերպով ապահովելու նպատակով 

(ֆիլտրացիոն սխեմաների արժանահավատ հիմնավորում, հակադարձ 



- 228 - 
 

խնդիրների լուծման միարժեքություն, ելակետային տվյալների հուսա-

լիություն): 

Մոդելացումով ջրաերկրաբանական տրված խնդիրների հուսալի և 

արդյունավետ լուծումներ կապահովվեն միայն մոդելի գիտականորեն 

ճիշտ հիմնավորված դրվածքի, վերը շարադրված պահանջների իրա-

գործման և դրա ստեղծագործական կիրառման դեպքում: 
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Գլուխ 8. 

Երկրաֆիզիկական, ջրաքիմիական,  

ռադիոջրաերկրաբանական և այլ տիպի հետազոտություններ 

 

Ներկա ժամանակներում ցանկացած ջրաերկրաբանական հետազո-

տությունների նպատակն է աշխատանքի, միջոցների և ժամանակի 

նվազագույն ծախսերով դրված խնդիրների գիտականորեն հիմնավոր-

ված լուծումների հաջող կերպով ապահովումը: Այդ պահանջարկը, որը 

համապատասխանում է ջրաերկրաբանական հետախուզական գոր-

ծընթացների հիմնական սկզբունքներից մեկին` աշխատանքի և միջոց-

ների ամենափոքր ծախսերի սկզբունքին, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպ-

քում ապահովվում է դիտարկվող բնական ու տնտեսական պայմաննե-

րում առավել արդյունավետ ջրաերկրաբանական և այլ տիպի հետազո-

տությունների համալիրի ընտրման ու իրականացման ճանապարհով 

(տե՛ս գլ. 1.):  

Իրագործվող հետազոտությունների երկրաբանական և տնտեսական 

արդյունավետությունը էապես բարձրանում է՝ 

1) տարբեր տիպի ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, ջրաքի-

միական, միջուկաֆիզիկական և այլ հետազոտությունների խելամիտ ու 

հիմնավորված զուգորդման և ճիշտ հաջորդականությամբ իրականաց-

ման դեպքում, 

2) ավելի թանկ արժեցող և երկարաժամկետ հետազոտությունների 

տեսակները ավելի էժան և արագ մեթոդներով փոխարինելու դեպքում` 

առանց իջեցնելու (նվազեցնելու) ստացվող արդյունքների արժանահա-

վատությունը կամ ստացվող արդյունքները պահպանելով թույլատրելիի 

սահմաններում, 

3) կիրառվող յուրաքանչյուր հետազոտության տիպի թույլատրելի 

եղանակների և հնարավորությունների լիարժեք օգտագործման դեպ-

քում և այլն: 

Բացի դրանից՝ տարբեր տիպի հետազոտությունների կոմպլեկտա-

վորման (համալրիվացման) անհրաժեշտությունը սահմանվում է մի 

խումբ հարցերի ընդարձակությամբ և յուրահատկություններով, որոնք 
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անհրաժեշտ է լուծել ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի ջրաերկրաբա-

նական ուսումնասիրությունների ժամանակ: Այն բավականին համոզիչ 

ցույց է տրվել ջրաերկրաբանական հանույթի կատարման մեթոդիկայի 

քննարկման ժամանակ (տե՛ս գլ. 2.): 

Ջրաերկրաբանական և օժանդակ հետազոտական մեթոդների (աե-

րոֆոտոհանույթ, ինդիկացիոն դիտարկումներ, երկրաֆիզիկական հե-

տազոտությունների մեթոդներ և այլն) բուն իմաստով արդյունավետ զու-

գորդման համար առավել բարենպաստ հնարավորություններ ներկա-

յացվում են ուսումնասիրությունների սկզբնական էտապներում (ռե-

գիոնալ և որոնողահանութային աշխատանքներ, նախնական հետա-

խուզություն), երբ այդ հետազոտությունները տարվում են մեծ մակերես-

ների վրա, մասսայական քանակներով, և դրանց արժանահավատու-

թյան ավելի քիչ պահանջարկների դեպքում: Սակայն այն չի բացառում 

դրանց արդյունավետ օգտագործումը նաև ուսումնասիրությունների հե-

տագա փուլերում և ստորերկրյա ջրերի երկրաբանաարդյունաբերական 

գնահատումներում, առավել ևս, որ հետազոտությունների հատուկ տի-

պերի կատարման տեխնիկան և մեթոդիկան անընդհատ կատարելա-

գործվում են, իսկ դրանց լուծման ունակությունը և կիրառման արդյու-

նավետությունը` բարձրանում: 

 

8.1. Երկրաֆիզիկական մեթոդները ջրաերկրաբանական  

հետազոտություններում 

 

Ջրաերկրաբանական ամենատարբեր խնդիրների լուծման ժամա-

նակ երկրաֆիզիկական մեթոդները ձեռք են բերում ավելի մեծ նշանա-

կություն գործնականում ջրաերկրաբանական հետազոտությունների 

բոլոր փուլերում: Դրանց համեմատաբար էժանությունը, սարքավորում-

ների սերիական թողարկման առկայությունը, հետազոտությունների 

կատարման պարզությունը և օպերատիվությունը, երկրաֆիզիկական 

տարբեր հետազոտությունները իրար մեջ և ջրաերկրաբանական մեթոդ-

ների հետ կոմպլեկտավորման հաշվին լուծման ունակությունների և ար-

ժանահավատության աստիճանի բարձրացման հնարավորությունը, 

երկրաբանական լայն տեղեկատվությունը և ուրիշ այլ գործոնները կան-
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խորոշում են ջրաերկրաբանական հետազոտություններում երկրաֆիզի-

կական մեթոդների կիրառման լայն հեռանկարներ և բարձր տնտեսա-

կան արդյունավետություն: Ջրաերկրաբանական որոնողական-հետա-

խուզական աշխատանքների պրակտիկայում երկրաֆիզիկական մե-

թոդների լայն ներդրումը հանդիսանում է ռեալ ուղիներից մեկը դրանց 

երկրաբանական և տնտեսական արդյունավետության բարձրացման, 

նյութական, աշխատանքային և ժամանակային ծախսերի կրճատման, 

աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման համար: 

Հետազոտությունների իրագործման արդյունավետության որոշիչ 

հիմնական պայմաններից մեկը, հատկապես որոնողահանութային աշ-

խատանքների, հանդիսանում է երկրաֆիզիկական աշխատանքների 

առաջընթացային կատարումը: Այն ապահովում է ծավալների ճշտման 

և հիմնական ծախսատար հետազոտությունների (որոնողահետախու-

զական հորատում և հորատանցքերի փորձարկումներ) առավել նպա-

տակասլաց կատարման հնարավորությունները: 

Ինչպես հայտնի է, երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառումը հիմնը-

ված է բնական կամ արհեստականորեն ստեղծվող ֆիզիկական դաշտե-

րի օգտագործման վրա` Երկրի մագնիսական և գրավիտացիոն դաշտե-

րի (մագնիսահետախուզություն և գրավիհետախուզություն), բնական 

կամ արհեստականորեն ստեղծվող էլեկտրամագնիսական դաշտերի (է-

լեկտրահետախուզություն), առաձգական տատանումների դաշտերի 

(սեյսմոհետախուզություն), ջերմային դաշտերի (ջերմոմետրիա), առան-

ձին տարրերի ցրման պսակների դաշտերի (ռադիոմետրիական և միջու-

կաֆիզիկական մեթոդներ): Այդ դաշտերի ուսումնասիրումը, երկրաֆի-

զիկական անոմալիաների (անկանոնությունների) բացահայտումը և 

մեկնաբանությունը, որոնք կանխորոշված են ուսումնասիրվող օբյեկտի 

երկրաբանական կառուցվածքի և ջրաերկրաբանական պայմանների 

առանձնահատկություններով, հենց հանդիսանում են այն հիմքը, որի 

վրա հիմնված է երկրաֆիզիկական հետազոտությունների մեթոդների 

կիրառումը ջրաերկրաբանությունում: 

Կիրառման պայմաններից կախված` տարանջատում են վերերկրյա 

(գետնի վրայի) երկրաֆիզիկական հետազոտություններ (դաշտային 

երկրաֆիզիկա) և երկրաֆիզիկական հետազոտություններ հորատանց-
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քերում (հորատանցքային երկրաֆիզիկա): Վերերկրյա երկրաֆիզիկա-

կան հետազոտությունները (էլեկտրահետախուզություն, սեյսմոհետա-

խուզություն, մագնիսահետախուզություն, գրավիհետախուզություն և 

այլն) ունեն հիմնականում հրապարակային բնույթ և գլխավորապես կի-

րառվում են որոնողահանութային աշխատանքների կատարման ու մա-

կերեսից ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի ջրաերկրաբանական ու-

սումնասիրությունների դեպքում: 

Հորատանցքերում երկրաֆիզիկական հետազոտությունները կա-

տարվում են գործնականում ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրություննե-

րի բոլոր փուլերում, սակայն գերակշռող են հանդիսանում նախնական և 

մանրամասն հետազոտությունների փուլերում և ներկայանում են գլխա-

վորապես տարբեր տիպի կարոտաժային աշխատանքների իրագործու-

մով: 

 

8.1.1. Վերերկրյա երկրաֆիզիկական մեթոդներ 

  

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների պրակտիկայում առա-

վել լայն տարածում են ստացել էլեկտրահետախուզական մեթոդները, 

որոնք հիմնված են բնական և արհեստականորեն ստեղծվող փոփոխա-

կան և հաստատուն էլեկտրամագնիսական դաշտերի ուսումնասիրու-

թյունների վրա: Էլեկտրահետախուզական բազմաթիվ մեթոդների մեջ 

ջրաերկրաբանական խնդիրների լուծման համար առավել արդյունա-

վետները համարվում են նրանք, որոնք հիմնված են հաստատուն հո-

սանքի դաշտերի ուսումնասիրման վրա` ուղղաձիգ էլեկտրական զոն-

դավորում (ՈՒԷԶ), էլեկտրական պրոֆիլավորում, (ԷՊ) և բևեռացման 

հարուցում (ԲՀ) մեթոդները: 

ՈՒԷԶ և ԷՊ մեթոդները թույլ են տալիս միջավայրի թվացող դիմադ-

րության որոշման հիման վրա դատել ապարների լիթոլոգոպետրոգրա-

ֆիական կազմի, դրանց խոնավության, ստորերկրյա ջրերի հանքայ-

նացման մեծության, ապարների ջրաֆիզիկական հատկությունների, 

դրանց ճեղքավորվածության աստիճանի մասին և այլն: Նշված մեթոդ-

ներով ստացված տվյալների քանակական մեկնաբանությունը իրա-

գործվում է էմպիրիկ կախվածությունների և երկրաֆիզիկական չափ-
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ված ու որոշվող ջրաերկրաբանական պարամետրերի միջև կորելիա-

ցիոն կապերի օգնությամբ և այլ եղանակներով [26, 39]: 

Ջրաերկրաբանական հիմնական խնդիրները, որոնց լուծման ժամա-

նակ ՈՒԷԶ  և ԷՊ մեթոդների օգտագործումը արդյունավետ է, հանդի-

սանում են. 

1) հենակետային էլեկտրական հորիզոնի առաստաղի տեղադրման 

խորության ուսումնասիրումը, որը տարբեր տեղամասերում կարող է 

ներկայացված լինել ջրամերժ կամ լավ ֆիլտրացվող առաջացումներով` 

բյուրեղացված ապարներով, մինչչորրորդական ապարներով, բերվածք-

ներով և այլն, 

2) երկրաբանական կտրվածքում տարբեր ապարների հորիզոնների 

հաստությունների և տեղադրման խորությունների որոշումը, այդ թվում` 

ջրատար և ջրամերժ, 

3) տեկտոնական խախտումների և բարձր ճեղքավորվածության 

ջրակալված զոնաների ուսումնասիրումը և քարտեզագրումը, 

4) կտրվածքի ապարների լիթոլոգիական առանձնահատկություննե-

րի ուսումնասիրումը, 

5) ստորերկրյա ջրերի հանքայնացման և ապարների ու հողերի 

աղակալվածության որոշումը, 

6) համասեռ ապարներով ներկայացված տեղամասերի անջատումը 

(շրջանացում ըստ ապարների տեսակարար դիմադրության), 

7) ծածկոցային առաջացումներում ջրամերժ կամ լավ ֆիլտրացվող 

ապարների հորիզոնների բացահայտումը, 

8) բաց ճեղքավորվածությամբ ապարների տարածման խորություն-

ների և հողմնահարման կեղևի հաստության որոշումը և այլն: 

Բևեռացման հարուցման`ԲՀ մեթոդը նպատակահարմար է օգտա-

գործել հետևյալ խնդիրների լուծման համար` 

1) ջրատար և ջրամերժ հորիզոնների հաստությունների և տեղա-

դրման խորությունների ուսումնասիրությունների, 

2) ստորերկրյա ջրերի ընդհանուր հանքայնացման և աերացիայի զո-

նայի ապարների աղակալվածության գնահատումների, 

3) երկրի մակերևույթից առաջին ջրատար հորիզոնի ապարների թա-

փանցելիության ուսումնասիրությունների և փորձաֆիլտրացիոն աշխա-
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տանքների տվյալների արտամիջարկման (էքստրապոլյացիայի) հիմ-

նավորումների: 

Որոնողահանութային և հետախուզական աշխատանքների ընթաց-

քում ջրաերկրաբանական խնդիրների լուծման համար ԲՀ մեթոդի օգ-

տագործման հնարավորությունները էապես ընդարձակվում են, երբ այն 

կոմպլեքսավորվում է երկրաֆիզիկական հետազոտությունների այլ տե-

սակների հետ: Հետազոտությունների խորությունը այս մեթոդով չի գե-

րազանցում 100 մ-ը [26, 39]: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ կիրառվող 

էլեկտրախուզական այլ մեթոդներից կարելի է նշել բնական էլեկտրա-

կան դաշտի մեթոդը (ջրավազանների հատակից ջրաելքերի տեղերի, 

մթնոլորտային տեղումների ինֆիլտրացիայի և փուխր նստվածքներում 

ստորերկրյա ջրերի բեռնաթափման մարզերի, հալույթների, ստորերկ-

րյա ջրերի շարժման ուղղության և արագության որոշում), լիցքավորված 

մարմնի մեթոդը (ստորերկրյա ջրերի շարժման ուղղության և արագու-

թյան որոշում) և էլեկտրամագնիսական հաճախականության զոնդա-

վորման մեթոդը: 

Ապարների սեյսմիկ (առաձգական և կլանողական) հատկություննե-

րի սերտ կապը դրանց ֆիզիկամեխանիկական և ջրաֆիզիկական հատ-

կությունների հետ կանխորոշում է սեյսմոհետախուզական մեթոդների 

օգտագործման մեծ հնարավորությունները և հեռանկարները, որոնք 

հիմնված են տարբեր երկրաբանական միջավայրերում առաձգական 

տատանումների տարածման տեսության վրա: Այդ մեթոդները տալիս 

են ավելի ճիշտ տվյալներ տարբեր կազմի ապարների սահմանների տե-

ղադիրքի մասին և դրա համար էլ հատկապես լայն կիրառություն են 

գտնում տարածքների կառուցվածքային առանձնահատկությունների, 

կտրվածքի տարանջատման, տեկտոնական խախտումների և ճեղքա-

վորված զոնաների բացահայտման, գրունտային ջրերի, սառած ապար-

ների տեղադրման խորությունների և ապարների ֆիզիկամեխանիկա-

կան հատկությունների որոշման ժամանակ: Ջրաերկրաբանական 

խնդիրների լուծման ժամանակ սեյսմոհետախուզության առաջատար 

մեթոդը հանդիսանում է բեկված ալիքների կորելիացիայի մեթոդը: 
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Գրավիհետախուզությունը ջրաերկրաբանությունում կարող է օգտա-

գործվել հետևյալ խնդիրների լուծման դեպքում` 

1. տարածքների ջրաերկրաբանական շրջանացման և ծալքավոր 

կառուցվածքների քարտեզագրման, 

2. կտրվածքի ապարների լիթոլոգոպետրոգրաֆիական կազմի և 

խտությունների ուսումնասիրման, 

3. բյուրեղային հիմքի (ֆունդամենտի) ապարների առաստաղի մոր-

ֆոլոգիայի, որոնք արտեզյան ավազանների համար հանդիսանում են 

հիմնատակ (հիմք), և դրա տեղադրման խորության ուսումնասիրման, 

4. կարստերի, գետահովտային թաղվածքների և բարձր ճեղքավոր-

վածության զոնաների բացահայտման, 

5. կարբոնատային և այլ առաջացումներով կազմված հրապարակ-

ների կառուցվածքային առանձնահատկությունների ուսումնասիրման: 

Մագնիսահետախուզությունը հիմնված է երկրամագնիսական դաշ-

տի առանձնահատկությունների ուսումնասիրության վրա, որոնք պայ-

մանավորված են ապարների ոչ միատեսակ մագնիսակայունությամբ: 

Ջրաերկրաբանական նպատակներով մագնիսահետախուզության կի-

րառումը հիմնված է այն հանգամանքի վրա, որ շատ ապարներ, որոնք 

բնութագրվում են ջրային լավ հատկություններով, ունեն շատ ցածր 

մագնիսական հատկություններ: Դրանք նախ և առաջ նստվածքային 

ապարներն են` ավազները, ավազաքարերը, կրաքարերը, դոլոմիտները 

և այլն, որոնք իրենց մագնիսական ընկալունակությամբ նշանակալից 

տարբերվում են արտաժայթքումային առաջացումներից: 

Մագնիսահետախուզությունը սովորաբար կիրառվում է հետևյալ 

խնդիրների լուծման համար` 

1) շրջանների երկրաբանատեկտոնական կառուցվածքի ուսումնա-

սիրությունների, որոնք ծածկված են երիտասարդ նստվածքային առա-

ջացումներով, 

2) պլատֆորմային ծածկոցի նստվածքների հաստության և 

բյուրեղային հիմքի տեղադրման խորությունների որոշումների,  

3) հիմքի ապարների կազմի որոշումների, 
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4) տեկտոնական խախտումների, վարնետքերի, դայկաների, երակ-

ների և այլ կառուցվածքային (ստրուկտուրային) տարրերի բացա-

հայտումների, 

5) ճեղքավորվածության և կարստային երևակումների տարածման 

ուղղությունների ուսումնասիրությունների: 

Բարձր զգայունություն ունեցող պրոտոնային և քվանտային մագնի-

սոմետրերի ստեղծումը մագնիսահետախուզության օգտագործման 

հնարավորություն է տալիս խոշորամասշտաբ հանութային աշխա-

տանքների և ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի հետախուզության 

ժամանակ [26, 39]: 

Ջրաերկրաբանական և երկրաֆիզիկական աշխատանքների ընթաց-

քում հաճախ կիրառություն է գտնում ռադիոմետրիան: Արձանագրելով 

ապարներում պարունակվող ռադիոակտիվ տարրերի ցրման պսակնե-

րը` հետախուզման ռադիոմետրիական մեթոդները (գամմա-հանույթ և 

էմանացիոն հանույթ) օգնում են փուխր առաջացումների ծածկոցի տակ 

հետագծել տեկտոնական խախտումները, տարբեր լիթոլոգոպետրո-

գրաֆիական կազմ ունեցող ապարների տարածման սահմանների հե-

տամտմանը, ստորերկրյա ջրերի ռադիոակտիվության մեծության որոշ-

մանը, դրանց տեղաշարժման ուղղության և արագության հետամտմանը: 

Վերջին տարիներին ինտնեսիվ զարգանում է գիտության նոր ուղղու-

թյուն, որը կապված է միջուկային ճառագայթման հետ, ապարների 

(հատկապես նստվածքային) ջրային և ֆիզիկական հատկությունների 

ուսումնասիրությունների համար այն ստացել է միջուկային երկրաֆի-

զիկա անվանումը: Առայժմ առավել մշակված է համարվում միջուկային 

երկրաֆիզիկայի այն ճյուղը, որը վերաբերում է լեռնային փորվածքների 

ուսումնասիրությանը (ռադիոինդիկատորային և իզոտոպային հետազո-

տությունների մեթոդները), սակայն միջուկային ֆիզիկայի մեթոդների 

կիրառության հեռանկարը ջրաերկրաբանությունում բարենպաստ է [26, 

35, 39]: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտություններում ավելի մեծ ձեռքբե-

րում ունեն երկրի մակերևույթից և հորատանցքերում երկրաջերմային 

չափումները, որոնք հիմնված են Երկրի ջերմային անոմալիաների (ան-

բնականոնության) ուսումնասիրությունների վրա: Աշխատանքների ըն-
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թացքում սովորաբար չափում են երկրաջերմային գրադիենտը, որի մե-

ծությունը փոխվում է ապարների ջերմահաղորդականությանը հակա-

ռակ համեմատական, իսկ վերջինս, որպես կանոն, մեծանում է ապար-

ների խտության և ծակոտիների փոքրացման հետ միասին: Երկրաջեր-

մային չափումները տալիս են տեղեկություն ջերմային հոսքի, ինչպես 

նաև ապարների և կառուցվածքների մասին, որոնց միջով անցնում է 

այդ ջերմային հոսքը: 

Ստորերկրյա ջրափոխանակումը երկրակեղևի ջերմային դաշտի 

վրա թողնում է արտակարգ ուժեղ ազդեցություն: Այն հնարավորություն 

է տալիս երկրաջերմային չափումները օգտագործելու ստորերկրյա ջրե-

րի դինամիկայի և շարժման ուղղությունների ուսումնասիրությունների 

համար: Շատ հաճախ երկրաջերմային հետազոտությունների խնդիրը 

հանդիսանում է ջերմային ջրերի (ջերմաջրերի) հետախուզությունը, որի 

ընթացքում որոշում են ջերմաջրերի բարձրացման ուղիները, շարժման 

ուղղությունը և դրա ստորերկրյա «շտեմարանները»: Այդ հետազոտու-

թյունները տարվում են նաև ջրատար տեկտոնական խախտումների 

քարտեզագրման նպատակով, կարստաձևավորման գործընթացների 

ուսումնասիրման և այլ հարցերի լուծման համար: 

 

8.1.2. Երկրաֆիզիկական հետազոտությունները  

հորատանցքերում 

  

Երկրաֆիզիկական հետազոտությունների հորատանցքային մեթոդ-

ները (կարոտաժ) ջրաերկրաբանական հետազոտությունների բաղկա-

ցուցիչ մասն են հանդիսանում և պետք է տարվեն բոլոր հորատանցքե-

րում: Դրանք հիմնված են նույն ֆիզիկական դաշտերի ուսումնասիրու-

թյունների վրա, ինչպես և վերերկրյա երկրաֆիզիկական մեթոդները` 

հաշվի առնելով տարբեր արհեստական գործընթացների և գործոնների 

ազդեցությունները, որոնք տեղի ունեն կամ կարող են հանդես գալ հո-

րատանցքերի հորատման ժամանակ (հորատման լուծույթի, ապարների 

և ստորերկրյա ջրերի իրար հետ փոխազդեցության, շերտերի հիդրավլի-

կական գրգռվածության և այլն): Կարոտաժը սովորաբար կատարում են 
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չամրակապված, կավային լուծույթով կամ մաքուր ջրով լցված հորա-

տանցքերում (հազվադեպ չոր և ամրակապված հորատանցքերում): 

Ջրաերկրաբանական հորատանցքերի հետազոտությունում ավելի 

շատ պրակտիկ կիրառություն ունեն էլեկտրակարոտաժի մեթոդները 

(թվացող դիմադրության` ԹԴ, բնական պոտենցիալների` ԲՊ, կողային 

կարոտաժային զոնդավորման` ԿԿԶ, ռեզիստիվիմետրիա մեթոդները), 

ռադիոակտիվ կարոտաժի (գամմա-կարոտաժ` ԳԿ, նեյտրոնային գամ-

մա-կարոտաժ` ՆԳԿ, կարոտաժ ըստ իզոտոպների մեթոդի` ԻՄ, գամ-

մա-գամմա-կարոտաժ` ԳԳԿ), ծախսամետրիական, ակուստիկ (ձայ-

նագիտական) և ջերմամետրիական կարոտաժային մեթոդները: 

Առայժմ հազվադեպ կիրառվում են մագնիսական կարոտաժը (ՄԿ) և 

ալիքային էլեկտրամագնիսական կարոտաժը (ԱԷՄԿ): 

Կարոտաժային աշխատանքների թվարկված համալիրի կիրառումը 

ապահովում է լայն շրջանակի հարցերի լուծումները, այդ թվում`  

1. կտրվածքների երկրաբանական կառուցվածքի ուսումնասիրման և  

ապարները ըստ լիթոլոգիական առանձնահատկությունների ապարնե-

րի տարանջատման ուսումնասիրման, 

2. ջրատար և ջրամերժ շերտերի ու զոնաների անջատման և դրանց 

հաստությունների որոշման, 

3. ջրատար ապարների տարողունակության և ֆիլտրացիոն հատկու-

թյունների (ծակոտկենության, դատարկությունների, խոնավության, 

ֆիլտրացիայի և ջրատվության գործակիցների, ստատիկ ճնշումների, 

ֆիլտրացիայի արագությունների, ստորերկրյա ջրերի շարժման իրա-

կան արագությունների) գնահատման, 

4. ջրատար շերտերի և զոնաների փոխկապվածության աստիճանի 

ուսումնասիրման, 

5. ստորերկրյա ջրերի ընդհանուր հանքայնացման և ջերմաստիճանի 

գնահատման: 

Բացի դրանից՝ կարոտաժային աշխատանքների համալիրը կատար-

վում է ջրաերկրաբանական հորատանցքերի տեխնիկական վիճակի և 

դրանց տեխնոլոգիական նախապատրաստվածության համապատաս-

խանության ստուգման ու գնահատման համար (ռեզիստիվիմետրիա, 

ծախսամետրիա, խորշամետրիա, գամմա-կարոտաժ, ինկլինոմետրիա, 
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ֆոտոկարոտաժ, արատոմետրիա, հրաձգային աշխատանքներ և տոր-

պեդահարում), իսկ կարոտաժային աշխատանքների արդյունքները օգ-

տագործվում են վերերկրյա երկրաֆիզիկական հետազոտությունների 

արդյունքների մեկնաբանությունների ժամանակ: 

Պետք չէ մտածել, որ ջրաերկրաբանական այս կամ այն խնդրի լու-

ծումը կարող է ապահովվել կարոտաժային ձևերից մեկի կիրառումով, 

նույնիսկ եթե կարոտաժի այդ մեթոդը ունենա կիրառելիության լայն 

սահմաններ: Բնական բարդ պայմանները արհեստական բնույթի հա-

մալիր գործոնների հետ միասին շատ հորատանցքերում մեկ հետազո-

տական մեթոդով դժվարացնում են համարժեք պատասխան ստանալը, 

դրա համար էլ պահանջվում է կիրառել երկրաֆիզիկական մեթոդների 

համալիր, կատարել մեծ ծավալների պարամետրիական երկրաֆիզի-

կական դիտարկումներ, սահմանել համապատասխան կորելիացիոն 

կապեր և երկրաֆիզիկական աշխատանքների արդյունքների ստուգ-

ման համար պարտադիր կարգով հորատել ստուգիչ հորատանցքեր: 

Բոլոր դեպքերում հորատանցքերի երկրաֆիզիկական հետազոտու-

թյունները պետք է դիտարկել որպես կարևոր, անհրաժեշտ և բավակա-

նին արդյունավետ աշխատանքների համալիր, հատկապես դրանց երկ-

րաբանաջրաերկրաբանական փաստագրումների և փորձարկումների 

մասով: Դիտարկվող բնական պայմանների համար շատ հորատանցքե-

րում երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրի արդյունավետ կիրառու-

մը հնարավորություն է տալիս դրանց կտրվածքի երկրաբանական և 

ջրաերկրաբանական փաստագրումների հիմնական ծանրությունը 

դնելու կարոտաժային աշխատանքների վրա և հորատանցքերը անց-

նելու լրիվ հորատախորշով` հանուկի նվազագույն ծավալի վերցնումով 

և փորձաֆիլտրացիոն աշխատանքների օպտիմալ ծավալներով: 

Ստորև հակիրճ շարադրվում են երկրաֆիզիկական մեթոդների ար-

դյունավետ կոմպլեքսավորման միայն մի քանի հարցեր հորատման և 

հորատանցքերի փորձարկման արդյունքում ջրաերկրաբանական հիմ-

նական խնդիրների լուծման ժամանակ: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների պրակտիկայում երկրա-

ֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ ներդրման հետագա ուղիները 
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առավել մանրամասն նկարագրվում են հատուկ աշխատություններում 

[26, 35]: 

Կտրվածքների երկրաբանական կառուցվածքի ուսումնասիրումը և 

դրանց տարանջատումը ըստ լիթոլոգիական առանձնահատկություննե-

րի իրագործվում են երկրաբանակարոտաժային տիպային կտրվածքնե-

րի օգտագործման ճանապարհով, որոնք նախնական կազմված են կա-

րոտաժային դիագրամաների և հանուկի համատեղ վերլուծության հի-

ման վրա: Այդ նպատակի համար առավել արդյունավետ է հանդիսա-

նում թվացող դիմադրության, բնական և հարուցված պոտենցիալների, 

բնական գամմա-ակտիվացման համալիր մեթոդների համակցումը: 

Օժանդակ, սակայն հեռանկարային է համարվում նաև միկրոզոնդավո-

րումների մեթոդը (փուխր ցեմենտացված կտրվածքների ուսումնասիր-

ման ժամանակ): 

Ջրարբիացված և թափանցելի շերտերի ու զոնաների բացահայտու-

մը դրանց արդյունավետ հաստության որոշումով իրագործվում է մեթոդ-

ների տարբեր համալիրներով` կախված հորատանցքերի և մերձհորա-

տախորշային զոնաների վիճակից: Հորատանցքերի՝ կավային լուծույ-

թով հորատման դեպքում օգտագործվում են այն մեթոդները, որոնք 

հիմնված են կտրվածքի թափանցելի տեղամասերի հետ հորատման հե-

ղուկի հիդրավլիկական և էլեկտրաքիմիական փոխազդեցության ար-

դյունքների ուսումնասիրության վրա: Դա նախ և առաջ էլեկտրակարո-

տաժի մեթոդն է, երկզոնդային ռադիոակտիվ կարոտաժի տարբեր վե-

րափոխումների (մոդիֆիկացիաների) մեթոդը և այլն: 

Ջրատար ապարների տարողունակության և ֆիլտրացիոն հատկու-

թյունների գնահատումը համարվում է ավելի բարդ խնդիր: Ներկայումս 

նավթարդյունաբերության և ջրաերկրաբանության պրակտիկայում 

նշված հատկությունների որոշման համար այս կամ այն աստիճանի 

փորձարկված են մի քանի տասնյակ երկրաֆիզիկական մեթոդներ: 

Դրանց գերակշռող մասը վերաբերում է էմպիրիկների (փորձարարա-

կանների) շարքին, այսինքն` հիմնված է որոշ երկրաֆիզիկական ցուցա-

նիշների (էլեկտրական տեսակարար դիմադրություն, բնական և ստեղծ-

ված ռադիոակտիվություն և այլն) և ջրաերկրաբանական պարամետրե-

րի (ընդհանուր և արդյունավետ ծակոտկենության, ճեղքավորվածու-
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թյան, ֆիլտրացիայի գործակցի և արագության) միջև կորելիացիոն կա-

պերի սահմանման վրա և կիրառելի է համարվում միայն այն շրջաննե-

րի համար, որտեղ սահմանվել են այդ կապերը: Այդ եղանակները 

պրակտիկ կիրառություն են ստացել հիմնականում կավային լուծույթով 

անցած հորատանցքերի փորձարկումների ժամանակ (էլեկտրակարո-

տաժ, միկրոզոնդավորում, բնական ստեղծված պոտենցիալների, ռա-

դիոակտիվ և ակուստիկ կարոտաժներ): Ստորերկրյա ջրերի շարժման 

ուղղության և արագության որոշման համար օգտագործվում են լիցքա-

վորված մարմնի (քաղցրահամ ջրերի ոչ խորը տեղադրման դեպքում), 

ինչպես նաև ինդիկատորների մեթոդները (տե՛ս գլ. 5.): 

Կայուն կտրվածքներում ջրակալված ապարների ֆիլտրացիոն հատ-

կությունների գնահատման համար, որոնց հորատման համար օգտա-

գործվում է մաքուր ջուր, կամ հորատումից հետո այն կավազերծվում է, 

հեռանկարային են համարվում ռեզիստիվիմետրիայի և ծախսամետ-

րիայի մեթոդները, որոնք ունեն տեսական հիմնավորումներ, և կորելիա-

ցիոն կապերի սահմանման անհրաժեշտություն չկա: 

Ռեզիստիվիմետրիայի մեթոդը ունի պրակտիկ լայն կիրառություն 

ջրակալված նստվածքների ֆիլտրացիոն հատկությունները շերտ առ 

շերտ գնահատելու համար: Պարամետրերի որոշումը հիմնված է հորա-

տանցքում արհեստական լցված էլեկտրալուծույթի, նոսրացման արա-

գության կախվածության օգտագործման վրա և արտահայտվում է ըստ 

հետևյալ բանաձևի [18]՝  = .( ) ℓ ,           (8.1) 

որտեղ -ն ֆիլտրացիայի միջին արագությունն է, -ն՝ հորատանցքի 

տրամագիծը, -ն գործակից է, կախված է հորատանցքի ֆիլտրի պա-

տերի թափանցելիությունից (սովորաբար 0.5 ≤ ≤ 2, կատարյալ և մա-

քուր հորատանցքերի համար = 2), -ն ստորերկրյա ջրերի բնական 

հանքայնացումն է` արտահայտված  համարժեքով, -ը և -ը  

էլեկտրալուծույթի (ինդիկատորի) հանքայնացումն (կոնցենտրացիան) է 

ժամանակի  և  պահերի համար` հաշված այն լցնելու պահից (գնա-

հատվում է ըստ էլեկտրական տեսակարար դիմադրության): 
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Հոսքի հայտնի հիդրավլիկական թեքության դեպքում և (80) կախվա-

ծությունով որոշված ֆիլտրացիայի արագության հիման վրա կարելի է 

որոշել ֆիլտրացիայի գործակիցը` K= : Ընդունելի արդյունքներ 

ստացվում են ավազային և կոպճագլաքարային ապարները բացած հո-

րատանցքերում տարվող հետազոտությունների դեպքում, ֆիլտրացիայի 

արագության և գործակցի նշանակալի մեծ արժեքներ ստացվում են 

ճեղքավորված և կարստավորած ապարների դեպքում: 

Շերտ առ շերտ ֆիլտրացիայի գործակցի որոշման դեպքում սահ-

մանվում են յուրաքանչյուր շերտի կողմից հաստատուն ծախսով հորա-

տանցք լցված (արտամղված) ջրի կլանման քանակը ( ) և ջրի սյան 

բարձրացման մեծությունը ( ), և վերջիններիս հիման վրա որոշվում է 

ֆիլտրացիայի գործակցի մեծությունը հետևյալ կախվածությունից [18]՝ = ℓ = ,   (8.2) 

որտեղ -ն փորձարկվող շերտի հաստությունն է, -ն՝ հորատանցքի 

շառավիղը, = ℓ  գործակից է, որի մեծությունը ճնշումային ջրերի 

համար փոփոխվում է 1.3-ից մինչև 1.5, իսկ գրունտայինի համար` 0.9-

ից մինչև 1.2 և շատ հաճախ մոտավոր հաշվարկների համար ընդունվում 

է մեկ: 

Ռեզիստիվիմետրի տվյալների հիման վրա ֆիլտրացիայի գործակցի 

շերտ առ շերտ որոշումները ապահովում են 80-85% ճշտություն: Հարկ է 

նշել, որ այս մեթոդը մի քանի ջրատար հորիզոնների փոխկապվածու-

թյան պայմանների (ճնշումով տարբերվող) դեպքում ֆիլտրացիոն հատ-

կությունների գնահատման համար չի կարելի օգտագործել: Այդպիսի 

պայմաններում նպատակահարմար է կիրառել ծախսամետրիան: 

Ծախսամետրիայի մեթոդն ունի ավելի լայն հնարավորություններ 

ջրատար հորիզոնների ֆիլտրացիոն հատկությունների և հիդրոստատիկ 

ճնշումների որոշման, այդ թվում՝ դրանց փոխկապվածության պայման-

ներում: Ծախսամետրիայի տվյալների մշակումը հնարավորություն է ըն-

ձեռում կտրվածքում անջատելու բոլոր ջրատար հորիզոնները, որոշելու 

դրանց հաստությունները և դրանց համապատասխանող ստատիկ մա-

կարդակները, ըստ հորատանցքի կտրվածքի կազմելու ջրաթափանցե-

լիության ուղղաձիգ պրոֆիլները և ըստ զոնաների (հորիզոնների) գնա-
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հատելու ֆիլտրացիայի գործակցի միջինացված մեծությունները (տե՛ս 

գլ. 4.): 

Ջերմամետրիական մեթոդը հիմնված է հորատանցքային էլեկտրա-

տաքացուցչի օգնությամբ տաքացված ջրի ջերմաստիճանի հետագա 

փոփոխության չափումների վրա: Ջերմաստիճանի առավել փոփոխա-

կան տեղամասերը (ինտերվալները, հատվածները) ցույց են տալիս 

դրանց ջրառատ լինելու հանգամանքը: Ֆիլտրացիայի արագությունը 

որոշվում է այնպես, ինչպես ռեզիստիվիմետրիական մեթոդի դեպքում 

ըստ (80) բանաձևի, որում ինդիկատորի բաղադրության (կոնցենտրա-

ցիայի) -ի, -ի և -ի փոխարեն ընդունվում են ջերմաստիճանի հա-

մապատասխան ,  և  մեծությունները (ելակետայինը` , մինչև 

տաքացումը և տաքացումից հետո արձանագրված ջերմաստիճանները 	 և  ժամանակի  և  պահերին): 

Ստորերկրյա ջրերի ընդհանուր հանքայնացման որոշումը 

կատարվում է մի քանի մեթոդներով, որոնց ֆիզիկական հիմքը հանդի-

սանում է ուսումնասիրվող ջրի հանքայնացումից էլեկտրական դիմադ-

րության և բնական պոտենցիալների ամպլիտուդաների կախվածու-

թյունների օգտագործումը: Սովորաբար այդ նպատակի համար օգտա-

գործվում են ստանդարտային կարոտաժի (ՍԿ) և կողային կարոտա-

ժային զոնդավորման (ԿԿԶ) տվյալները, ըստ դրանց որոշված ջրի ընդ-

հանուր հանքայնացման սխալը չի գերազանցում 25%-ը: Ջրի հանքայ-

նացումը կարելի է որոշել նաև բնական պոտենցիալի (ԲՊ) կրկնական 

չափումների և միկրոզոնդավորման մեթոդներով: Նշված մեթոդների հա-

մատեղ կիրառման դեպքում հանքայնացման որոշման սխալը կլինի 

մինչև 10-15%: 

Դիտարկված բոլոր վերերկրյա և հորատանցքային երկրաֆիզիկա-

կան հետազոտությունները լայն պրակտիկ կիրառություն են ստացել 

ջրաերկրաբանական հանութային աշխատանքների և ստորերկրյա ջրե-

րի տարբեր հանքավայրերի հետախուզությունների ժամանակ [26, 35, 

39, 40]: 

Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի ջրաերկրաբանական ուսումնա-

սիրությունների ժամանակ երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման 

փորձերի վերլուծությունը ցույց է տալիս իրագործվող հետազոտություն-
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ների երկրաբանատնտեսական արդյունավետության բարձրացման 

հնարավորությունները: Մասնավորապես նախնական հետախուզու-

թյան փուլում հետազոտությունների երկրաֆիզիկական մեթոդների կի-

րառումը նպաստում է արդյունավետ լուծելու այնպիսի հարցեր, ինչպի-

սիք են՝ 

1. հանքավայրի սահմաններում առավել հեռանկարային շահագոր-

ծական տեղամասերի կամ նախագծվող կառույցների տեղակայման 

համար բարենպաստ տեղամասերի ընտրումը (անջատումը), 

2. հետախուզական կողապատկերների (պրոֆիլների) ուղղություննե-

րի ընտրումը և հետախուզական հորատանցքերի ցանցի տեղակայման 

սխեմաների հիմնավորումը, 

3. հանքավայրի ուսումնասիրման օպտիմալ խորությունների որոշու-

մը, 

4. ուսումնասիրվող ջրատար հորիզոնների քանակական և որակա-

կան գնահատումը, 

5. հանքավայրի սահմանների բացահայտումը և գնահատումը, ստո-

րերկրյա ջրերի ջրափոխանակման աստիճանը և դրանց պաշարների 

համալրման պայմանները: 

Մանրամասն հետախուզության փուլում գերիշխող նշանակություն 

են ստանում հորատանցքային երկրաֆիզիկական հետազոտություննե-

րը, որոնք օժանդակում են ուսումնասիրվող կտրվածքի երկրաբանալի-

թոլոգիական մասնատմանը, դրա ջրաերկրաբանական շերտագրությա-

նը, ապարների ֆիլտրացիոն հատկությունների ուսումնասիրությանը և 

գնահատմանը, հանքավայրի ու տեղամասերի սահմանների տեղադիր-

քերի, դրանց բնույթի և սահմանային պայմանների ճշտմանը, ինչպես 

նաև ջրաերկրաբանական այլ խնդիրների լուծմանը: 

Յուրաքանչյուր փուլում կատարվող երկրաֆիզիկական աշխա-

տանքների արդյունքում կազմվում են սխեմատիկ քարտեզներ և 

կտրվածքներ, որոնք լուսաբանում են երկրաբանական առաջադրանքին 

համապատասխան կատարված հետազոտությունների արդյունքները 

(երկրաբանատեկտոնական կառուցվածքի սխեմաներ, աերացիոն զո-

նայի կամ փուխր առաջացումների հաստությունների սխեմատիկ քար-

տեզներ, լիթոլոգիական առանձնահատկությունների, ֆիլտրացիայի 
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գործակիցների, ստորերկրյա ջրերի հանքայնացման քարտեզներ և 

այլն): Այդ նյութերը հանդիսանում են հիմք հետագա ջրաերկրաբանա-

կան աշխատանքների տեսակների, ծավալների և ուղղվածությունների 

կանոնավորման համար:  

 

8.2. Հետազոտությունների միջուկաֆիզիկական մեթոդները 

 

Այստեղ միջուկաֆիզիկական մեթոդներին պայմանականորեն վե-

րագրվում են բոլոր այն մեթոդները, որոնք հիմնված են բնական ջրերում 

արհեստական ու բնական կայուն ռադիոակտիվ իզոտոպների տարած-

ման ու դրանց վարքագծերի օրինաչափությունների բացահայտման ու 

օգտագործման վրա` նպատակ ունենալով լուծել ամենատարբեր 

ջրաերկրաբանական խնդիրներ: Այդ մեթոդները ստացել են ինտենսիվ 

զարգացում վերջին տարիներին և շարունակում են բավականին լայնո-

րեն օգտագործվել ջրաերկրաբանական մասնակի խնդիրների լուծման 

համար (ստորերկրյա ջրերի ծագման, տարածման և հասակի ուսումնա-

սիրության, աերացիայի զոնայի ապարների խոնավության և հագեցված 

զոնայում ստորերկրյա ջրերի շարժման փոփոխությունների ինտենսի-

վության, ապարների ջրաֆիզիկական և ֆիլտրացիոն բնութագրերի 

որոշման, բնական ջրերի տարբեր տիպերի փոխկապվածության գնա-

հատման և այլն): Ջրաերկրաբանական և ջրաբանական հետազոտու-

թյունների պրակտիկայում այդ մեթոդների ներդրմանը և հեռանկարայ-

նությանը շատ երկրներում մեծ նշանակություն են տալիս [26, 35, 39, 

40]: 

Միջուկաֆիզիկական մեթոդները իրենց հիմքում օգտագործում են 

բնական կայուն և ռադիոակտիվ իզոտոպներ: Այդպիսի բնական իզո-

տոպների թվին պատկանում են ջրածնի և թթվածնի կայուն իզոտոպնե-

րը (Д	և	 О), ածխածնի ( ), տրիտիումի (T), սիլիցիումի ( ), հելիու-

մի ( ), բնական կայուն և ուրանի ու թորիումի ընտանիքի իզոտոպնե-

րը ( ,  և այլն): 

Ուսումնասիրելով մթնոլորտային տեղումների, ծովային և ստորերկ-

րյա ջրերի իզոտոպային կազմը և վերլուծելով դրա հնարավոր փոփո-
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խության պատճառները` կարելի է ավելի հիմնավորված լուծել ուսում-

նասիրվող օբյեկտի ջրերի ծագման հարցերը: 

Ջրերում որոշելով տարբեր բնական ռադիոակտիվ իզոտոպների բա-

ղադրությունը, որոնք հանդիսանում են ելակետային իզոտոպների ռա-

դիոակտիվ տրոհման արդյունք, և վերլուծելով այդպիսի տրոհման 

առանձնահատկություններն ու ստորերկրյա ջրերի՝ տվյալ իզոտոպնե-

րով հարստացման հնարավոր ուղիները՝ որոշում են ստորերկրյա ջրերի 

հասակը: Այդ նպատակի համար օգտագործում են ինչպես առանձին 

ռադիոակտիվ իզոտոպների պարունակությունը (օրինակ` T, , 	), 
այնպես էլ դրանց հարաբերակցությունը (ռադիայի և ռադոնի, հելիումի 

ու արգոնի և այլն): 

Տարբեր բնական ջրերում (նստվածքներում, գետերում, ծովերում, 

լճերում, ստորերկրյա ջրերում և այլն) բնական ռադիոակտիվ իզոտոպ-

ների բաղադրության և հարաբերակցության օրինաչափությունների բա-

ցահայտումը և հնարավոր փոփոխությունների պատճառների վերլու-

ծությունը հնարավորություն են տալիս լուծելու ամենատարբեր ջրաերկ-

րաբանական խնդիրներ` սկսած այս կամ այն բնական ջրի ծագումից ու 

վերջացրած դրանց ուսումնասիրության, գնահատման և ժողովրդական 

տնտեսության մեջ օգտագործման առավել արդյունավետ ուղիների հիմ-

նավորումներով: Միջուկային և իզոտոպային մեթոդների կիրառման 

բազմաթիվ օրինակներ, որոնցում օգտագործվել են ռադիոակտիվ և կա-

յուն իզոտոպներ, բերված են հատուկ գրականությունում [26, 35, 39]: 

Հետազոտությունների միջուկային և իզոտոպային մեթոդները լայնո-

րեն օգտագործում են նաև արհեստական ռադիոիզոտոպները, որոնք 

ստացվում են միջուկային մասնիկներով կայուն տարրերի ռմբակոծման 

ճանապարհով (օրինակ՝ միջուկային ռեակտորում նեյտրոններով): Ռա-

դիոիզոտոպներով արձակված տարբեր ձևի ճառագայթները հնարավո-

րություն են տալիս դրանցով նշելու ջրային և այլ օբյեկտներ, հետամ-

տելու դրանց միգրացիային (տեղագաղթին), այսպիսով՝ արհեստական 

ռադիոիզոտոպները օգտագործելու որպես ռադիոակտիվ ինդիկատոր-

ներ: Ստորերկրյա ջրերի շարժման ուսումնասիրությունների ժամանակ 

ռադիոակտիվ իզոտոպների կիրառումը, ըստ էության, հանդիսանում է 

հայտնի ինդիկատորային մեթոդի տրամաբանական շարունակություն 
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(տե՛ս գլ. 4, կետ 4.8.): Նիշակիր ատոմների մեթոդների առավելություն-

ների թվին են պատկանում ինդիկատորների հայտնաբերման բարձր 

զգայունությունը դրանց ցածր կոնցենտրացիաների դեպքում, ինդիկա-

տորների համար իզոտոպների լայն ընտրությունը և մեծ ծավալի ջրերի 

«նիշարկման» տեխնիկական հնարավորությունները: Ռադիոինդիկա-

տորային մեթոդների թերություններից պետք է նշել՝  դրանց բավակա-

նին թանկ արժեքը, հատուկ դաշտային փորձասարքերի և բարձր որակի 

աշխատակիցների պահանջարկը: 

Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ինդիկատորը ընտրվում է` հաշվի 

առնելով փորձի կատարման պայմանները, իզոտոպի ինդիկացիոն 

հատկությունները (ճառագայթման էներգիան, կիսատրոհման ժամա-

նակամիջոցը, սորբցիոն և լուծելիության հատկությունները) և դրա ար-

ժեքը: Համաշխարհային պրակտիկայում որպես առավել տարածված 

ինդիկատորներ օգտագործվում են՝ , , , , , , 

,  և այլն: 

Ստորերկրյա ջրերի շարժման ուղղության և ֆիլտրացիայի արագու-

թյան ռադիոինդիկատորային մեթոդներով որոշման էությունը շա-

րադրվել են նախկինում (տե՛ս գլ. 4, կետ 4.8.): Սակայն ջրաերկրաբա-

նական հետազոտությունների դեպքում ռադիոինդիկատորային մեթոդ-

ների պրակտիկ կիրառելիությունը հանդիսանում է էականորեն ավելի 

լայն [35, 40]: Դրանք հաջողությամբ կարող են օգտագործվել ծակոտի-

նային ապարների երկրաչափության, հագեցված և ոչ լրիվ հագեցված 

ապարներում խոնավատարության գործընթացների (մազական, ին-

ֆիլտրացիոն և ֆիլտրացիոն շարժումների), ծակոտինային և ճեղքավոր-

ված միջավայրերում շարժման ֆիզիկական պատկերների, տարբեր 

բնական իրադրություններում լուծույթների, աղտոտման և այլ նյութերի 

տեղաշարժման պայմանների, տարբեր ինժեներական կառույցների 

ազդեցության դեպքում չորացման կամ գերխոնավացման գործընթաց-

ների ուսումնասիրությունների ժամանակ, ապարների խոնավության, 

ծակոտկենության, ջրաթափանցելիության և այլ պարամետրերի որոշ-

ման, տեկտոնական խախտումների դերի, ստորերկրյա ջրերի սնման ու 

բեռնաթափման մարզերի, դրանց մակերևութային ջրերի հետ փոխկապ-
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վածության աստիճանի, ջրանցքներից և ջրամբարներից ջրի ֆիլտրա-

ցիայի պայմանների բացահայտման ու գնահատման համար և այլն: 

Հետազոտությունների միջուկաֆիզիկական մեթոդներին են դասվում 

նաև մի խումբ մեթոդներ, որոնք կիրառվում են ռադիոակտիվ աղբյուրնե-

րի հերմետիզացված (անթափանցելի դարձած) ջրային և այլ օբյեկտնե-

րի ուսումնասիրությունների համար [40]: 

Այդ խմբի մեջ մասնավորապես մտնում են կարոտաժի ռադիոակտիվ 

մեթոդները, որոնք հիմնված են հորատանցքերի կտրվածքներում տար-

բեր տեսակի ճառագայթումների փոփոխության վրա, որը կատարվում է 

կարոտաժային զոնդում տեղակայված ռադիոակտիվ ճառագայթման 

աղբյուրի ազդեցության տակ: Դրանց թվին են պատկանում գամմա-կա-

րոտաժը, գամմա-գամմա-կարոտաժը, նեյտրոն-նեյտրոնային կարոտա-

ժը և նեյտրոնային գամմա-կարոտաժը (տե՛ս գլ. 8, կ. 8.1.): 

 

8.3. Ջրաքիմիական հետազոտություններ 

 

Ջրաքիմիական  հետազոտությունները հանդիսանում են ցանկացած 

ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների բաղկացուցիչ մասը: 

Կախված ուսումնասիրությունների ուղղվածությունից և փուլերից` ջրա-

քիմիական հետազոտությունների խնդիրները և ծավալները կարող են 

էականորեն փոփոխվել: Որոշ չափով ընդհանրացված տեսքով ջրաքի-

միական հետազոտությունների խնդիրները կարելի է ձևակերպել հե-

տևյալ կերպ [18]. 

1. տարբեր տիպի ստորերկրյա ջրերի ձևավորման օրինաչափու-

թյունների և դրանց ջրաերկրաքիմիական զոնալականության պարզա-

բանումը, 

2. ստորերկրյա ջրերի որակական կազմի գնահատումը` որպես 

ջրաղբյուր խմելու-տնտեսական, արդյունաբերատեխնիկական, գյու-

ղատնտեսական և խմելու-բուժիչ ջրամատակարարման համար, 

3. ստորերկրյա ջրերի որակական կազմի և արդյունաբերական ար-

ժեքի` որպես արդյունաբերական կոմպոնենտների կամ դրանցից ջեր-

մաէներգետիկական պոտենցիալի կորզման հումքի գնահատման հա-

մար, 
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4. ստորերկրյա ջրերի ջրաերկրաքիմիական առանձնահատկություն-

ների և օրինաչափությունների բացահայտման` առավել ճիշտ ու խորը 

հասկանալու և գնահատելու ուսումնասիրվող տարածքների ջրաերկրա-

բանական պայմանները, 

5. ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմի ազդեցության բացահայ-

տումը ժամանակակից զարգացող երկրաբանաաշխարհագրական գոր-

ծընթացների վրա (կարստ, սուֆոզիա, փլուզումներ և այլն), 

6. ստորերկրյա ջրերի հնարավոր վնասակար ազդեցության գնահա-

տումը դրանց հետ մասնակի կամ լրիվ հաղորդակցվող ինժեներական 

կառույցների (ագրեսիվությունը կամ կոռոզիան), լեռնային փորվածքնե-

րում գտնվող սարքավորումների (կոռոզիա), հողերի մելիորատիվ վիճա-

կի վրա (երկրորդային աղակալում), 

7. ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի խախտված պայմաններում ստորերկ-

րյա ջրերի որակի և ջրաերկրաբանական իրավիճակի փոփոխություն-

ների հիմնավորումների և կանխատեսումների կազմման,  

8. ուսումնասիրվող տարածքների (մակերեսների) պինդ և հեղուկ օգ-

տակար հանածոների ու գազերի հանքավայրերի առկայության տեսա-

կետից հեռանկարների գնահատման, 

9. ստորերկրյա ջրերի որակի և քիմիական կազմի վրա տեխնածին 

(անտրոպոգեն) գործընթացների (հոսքաջրերի թափում, թափոնակույ-

տեր, միջուկային փորձարկումներ, ածուխների և թերթաքարերի ստո-

րերկրյա գազաֆիկացում և այլն) ազդեցությունների ուսումնասիրման, 

10. ռեժիմային, կարոտաժային, ինդիկացիոն և այլ տիպի հետազո-

տությունների դիտարկումների ջրաքիմիական սպասարկման, 

11. աերացիոն (օդահագեցման) զոնայի ապարների ստորերկրյա 

ջրերի իոնաաղային համալիրի ուսումնասիրման` հողերի մելիորացման 

դեպքում դրանց փոփոխության կանխատեսման նպատակով: 

Թվարկված խնդիրների մեծամասնությունը լուծվում է ընդհանուր և 

մասնագիտացված ջրաերկրաբանական հանույթների իրագործման ըն-

թացքում ստորերկրյա և դրանց հետ կապված մակերևութային ջրերի 

քիմիական կազմի ու ստացված տվյալների հետագա մեկնաբանման 

հիմքի վրա` հաշվի առնելով շրջանի բնական բոլոր առանձնահատկու-

թյունները և այլ գործոններ ու գործընթացներ, որոնք բնորոշում են ստո-
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րերկրյա ջրերի քիմիական կազմի ձևավորման պայմանները: Շատ հա-

ճախ նպատակահարմար է ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմի և 

ջրաերկրաբանական առանձին ցուցանիշների միջև սահմանել համա-

պատասխան կախվածությունների կամ կորելիացիոն կապեր: 

Ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմը որոշվում է հանութային աշ-

խատանքների ընթացքում բոլոր ներկայացուցչական ջրակետերի և 

ջրաերևակումների ջրաքիմիական փորձարկումների (ջրերի նմուշառ-

ման և հետագա քիմիական անալիզների կատարման) արդյունքում 

(տես գլ. 2, կ. 4.3. և գլուխ 4, կ. 4.2.): 

Փորձարկումների արդյունքները պետք է ապահովեն քարտեզա-

գրման ընթացքում առանձնացված (բաժանված) բոլոր ջրատար հորի-

զոնների (համալիրների) որակյալ գնահատումը, ռեգիոնալ ջրաերկրա-

քիմիական առանձնահատկությունների բացահայտումը և հանույթի 

առջև դրված այլ խնդիրների լուծումը: 

Ջրի որակի գնահատականը, կախված դրա օգտագործման բնագա-

վառից, տրվում է համապատասխան ԳՈՍՏ-երում և նորմատիվային 

հրահանգներում (տե՛ս գլ. 2, կ. 4.2.): 

Ջրաերկրաքիմիական զոնալականության բնութագրման դեպքում 

ստորերկրյա ջրերի հանքայնացումը և կազմը, ինչպես նաև լուծված գա-

զերը պետք է լուսաբանվեն ըստ ուղղաձիգի (կտրվածքի) և մակերեսի: 

Երկրաբանական կտրվածքի ուսումնասիրվող մասում կարևոր է 

ջրաերկրաքիմիական զոնաների անջատումը (ըստ հանքայնացման 

աստիճանի և լուծված գազերի կազմի): Անջատված ջրաերկրաքի-

միական զոնաների ֆոնի վրա պետք է նշվեն բոլոր ջրաերկրաքի-

միական անոմալիաները, և բացատրվեն դրանց երևակման պատճառ-

ները: 

Յուրաքանչյուր ջրաերկրաքիմիական զոնայի ջրերի համար հարկա-

վոր է կատարել այնպիսի թվով անալիզներ, որոնք թույլ կտան արժա-

նահավատ որոշել դրա սահմաններում հիմնական կոմպոնենտների փո-

փոխման բնույթը` հաշվի առնելով ուսումնասիրվող համակարգի հիդրո-

դինամիկական առանձնահատկությունները: 

Բացի ջրի կազմի հիմնական վեց կոմպոնենտներից (բաղադրիչնե-

րից)՝ պարտադիր քանակապես պետք է որոշվեն յոդը, բրոմը, բորը, լի-



- 251 - 
 

թիումը, ռուբիդինը, ցեզիումը, ստոնցիումը, իսկ ջրում լուծված գազերից` 

ազոտը, թթվածինը, ջրածինը, հելիումը, արգոնը, ածխաթթուն, ծծմբա-

թթուն: 

Ջրաերկրաբանական նշված և շատ այլ խնդիրների լուծումը իրա-

գործվում է ուղիղ (անմիջական) կամ օժանդակ կապերի օգտագործման 

հիման վրա, որոնք ստացվում են ջրաքիմիական տվյալների՝ երկրաբա-

նական և ջրաերկրաբանական համապատասխան բնութագրերի հետ 

համադրման արդյունքում, ինչպես նաև տեսական և փաստացի ստաց-

ված ջրաքիմիական ցուցանիշների համեմատության հիման վրա: Այս-

պես՝ ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմի մասին տվյալների համա-

պատասխան վերլուծությունը և մեկնաբանությունը թույլ են տալիս գնա-

հատել ջրափոխանակման ինտենսիվությունը, ստորերկրյա ջրերի ծա-

գումը և հասակը, ջրատար հորիզոնների փոխկապվածության պայման-

ները, ուսումնասիրվող շրջանի հեռանկարայնությունը, այս կամ այն օգ-

տակար հանածոների հանքավայրի առկայությունը: Աերացիոն զոնայի 

ապարների իոնաաղային համալիրի (ծակոտինային լուծույթների, 

կլանված կատիոնների, լուծված աղերի) և ստորերկրյա ջրերի քի-

միական կազմի ուսումնասիրությունը թույլ են տալիս հողերի ոռոգման 

ընթացքում անել դրանց ռեժիմի հիմնավորված կանխատեսումներ և 

այլն: 

Երկրաբանական և ջրաերկրաբանական շատ խնդիրների լուծման 

ժամանակ ջրի քիմիական կազմն օգտագործվում է որպես տեղեկատ-

վության արժեքավոր աղբյուր դրա ծագման ու գործընթացների մասին, 

որոնցում այն (ջուրը) անմիջական կամ օժանդակ մասնակցություն է ու-

նեցել, ջրապարունակ ապարների նյութական կազմի, երկրաբանական 

զարգացման պատմության և շատ այլ գործոնների մասին: Այդ ուսմուն-

քի անմիջական ելքը երկրաբանահետախուզական աշխատանքների 

պրակտիկայում հանդիսանում է օգտակար հանածոների հանքավայրե-

րի որոնման ջրաերկրաքիմիական մեթոդը: 

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման ջրաերկրաքի-

միական մեթոդը հիմնված է ստորերկրյա ջրերի՝ իրենց ներամփոփող 

ապարների հետ փոխազդեցության գործընթացների և ստորերկրյա 

ջրոլորտում (հիդրոսֆերացում) քիմիական տարրերի միգրացիայի (տե-
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ղագաղթման) առանձնահատկությունների ուսումնասիրության վրա: Ու-

սումնասիրվող տարածքի վրա ստորերկրյա և դրանց հետ կապված մա-

կերևութային ջրերի սիստեմատիկ ջրաքիմիական նմուշափորձումների 

(նմուշահանումների) արդյունքում բացահայտվում ու եզրագծվում են 

ջրային ցրման պսակները և ցրված հոսքերը (անոմալիաները), որոնք 

բնութագրվում են առանձին միկրոկոմպոնենտների կամ դրանց որոշա-

կի համալիրների բարձր պարունակությամբ` համեմատած դրանց ֆո-

նայինի հետ: Բացահայտված անոմալիաների ստուգումը և համակող-

մանի գնահատումը հնարավորություն են տալիս պարզելու դրանց կա-

պը օգտակար հանածոների հանքավայրերի կամ դրանց երևակումների 

հետ, նույնիսկ եթե վերջիններս տեղադրված են նշանակալից խորու-

թյունների վրա (մինչև 300-500 մ): 

Փորձը ցույց է տվել ջրաերկրաքիմիական հետազոտությունների օգ-

տագործման հնարավորությունը բոլոր լանդշաֆտային (բնապատկե-

րային) գոտիներում՝ տարբեր տիպի օգտակար հանածոների (հատկա-

պես հանքային, նավթի և գազի) որոնումների համար: Ջրաերկրաքի-

միական մեթոդը հատկապես արդյունավետ է համարվում լեռնային, 

նախալեռնային և հարթավայրային (կիսափակ) շրջաններում, որտեղ 

ռելիեֆի նշանակալի կտրտվածության և բազմաթիվ բնական ջրաերևա-

կումների (աղբյուրներ, թացույթներ, լճեր, ճահիճներ, վտակներ, գետեր) 

առկայության հետևանքով հեշտությամբ բացահայտվում են թաքնված 

(փակ) մարմինների և հանքակուտակների ջրերի ցրման պսակները: 

Նույնիսկ թույլ մասնատված և բնական ջրաերևակումների սահմանա-

փակ զարգացվածության (ջրաերկրաբանական ոչ բարենպաստ պայ-

մաններ) շրջաններում առավել լրիվ ջրաքիմիական նմուշափորձար-

կումների համար անհրաժեշտ է տեղակայել միայն որոշ քանակի լեռ-

նային փորվածքներ (շուրֆեր, առուներ, հորատանցքեր), և արդյունքում 

շատ հաճախ հանքավայրերի ջրաերկրաքիմիական որոնումները հան-

դիսանում են առավել արդյունավետ, քան մնացած բոլոր մեթոդները: 

Մեթոդի արդյունավետության մասին վկայում է դրա օգնությամբ նախ-

կին ԽՍՀՄ-ում մոտ 30 հանքավայրերի և հանքաերևակումների բացու-

մը (հայտնաբերումը) [25, 50]: 
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Որոնումների ջրաերկրաքիմիական մեթոդը, լինելով երկրաքի-

միական մնացած մեթոդներից ամենախորքայինը, առանձնապես ար-

դյունավետ է ռեգիոնալ երկրաբանաջրաերկրաբանական հետազոտու-

թյունների ժամանակ, որը առանց որևէ նշանակալի լրացուցիչ ծախսերի 

հնարավորություն է տալիս հետամտելու ցրման ջրային պսակների տա-

րածման ռեգիոնալ օրինաչափությունները, գնահատելու տարածքների 

ընդհանուր հեռանկարայնությունը այս կամ այն տիպի օգտակար հա-

նածոյի առկայության առումով և դրանց վրա անջատելու առավել հե-

ռանկարային շրջանները կամ տեղամասերը: Իրագործվող ջրաքի-

միական հետազոտությունները հիմք են հանդիսանում նաև այլ ջրաերկ-

րաբանական խնդիրների լուծման համար, որոնց մասին խոսվեց վերևը: 

Այն էապես բարձրացնում է և՛ ջրաերկրաբանական, և՛ թե ջրաքի-

միական հետազոտությունների երկրաբանական ու տնտեսական ար-

դյունավետությունը: 

Երկրաբանաորոնողական արդյունավետությունը լիարժեքորեն 

ապահովվում է որոնումների երկրաքիմիական տարբեր մեթոդների (լի-

թոքիմիական, կենսաքիմիական, աթմոքիմիական կամ գազային) և 

ջրաերկրաբանական հետազոտությունների համալիր կատարման դեպ-

քում (առանց որի հնարավոր չէ ջրաքիմիական փորձարկային ար-

դյունքների ճիշտ մեկնաբանումը): 

Մասշտաբայնությանը և փուլայնությանը համապատասխան 

ջրաերկրաքիմիական որոնումները բաժանվում են միջին մասշտաբայի-

նի (տեղադիտական), խոշորամասշտաբի (որոնողական) և մանրամաս-

նի: 

1:100.000-1:200.000 և փոքր մասշտաբների տեղադիտական հա-

նույթները  կատարվում են խոշոր ռեգիոնների սահմաններում ստորերկ-

րյա ջրերի քիմիական կազմի ձևավորման պայմանների ուսումնասիր-

ման, ընդհանուր հանքաբերության գնահատման և հեռանկարային 

շրջանների անջատման նպատակով: Ջրաերկրաքիմիական որոնողա-

կան հետազոտությունները (1:50.000-1:25.000 մասշտաբի) կատարվում 

են նպատակ ունենալով բացահայտելու հանքաձևավորող տարրերի 

ջրային պսակները և ցրման հոսքերը ու հետագա աշխատանքների հա-

մար հեռանկարային մակերեսների (տեղամասերի) ընտրման նպատա-



- 254 - 
 

կով: Մանրամասն ջրաերկրաքիմիական հետազոտությունները (1:10000 

մասշտաբի և խոշոր) կատարվում են հանքաջրերի երևակումների և 

առավել հեռանկարային ջրաերկրաքիմիական անոմալային տեղամա-

սերի վրա հանքային տեղամասերի և մարմինների անջատման ու եզ-

րագծման, անոմալիաների էության (բնույթի) ուսումնասիրման համար և 

այլն: Որոնումների ընթացքում կատարվում են պրոֆիլային և մակերե-

սային (հրապարակային) ջրաերկրաքիմիական հետազոտություններ` 

հանդիպող բնական և արհեստական ջրաերևակումների նմուշառումով 

և ռեժիմային դիտարկումների կատարումով: Ջրաերկրաբանական 

պայմանների բարդությունից կախված` ջրաքիմիական նմուշառման 

(նմուշափորձարկման) քանակը 1 կմ2 մակերեսի վրա ռեգիոնալ հետա-

զոտությունների դեպքում կազմում է 0.2-1.2, որոնողականի դեպքում 

`1.4-4.5 և մանրամասնի դեպքում` 5-ից մինչև 20 կետ 1 կմ2 ուսումնասիր-

վող մակերեսի վրա [25]: 

Որոնողական աշխատանքների ընթացքում վերցրած ջրի նմուշների 

լաբորատոր անալիզների ժամանակ որոշվում են մակրո- և միկրոկոմ-

պոնենտները, գազային ( , , ,  ,  և այլն) և մակրոկենսա-

բանական կազմերը: Ջրի անալիզները կարող են լինել կրճատ, լրիվ և 

հատուկ: Միկրոկոմպոնենտների կազմի որոշման համար ջրի նմուշները 

նախօրոք խտացվում են (գոլորշիացումով, կլանումով, լուծազատումով) 

և ուղարկվում են հետագա (հաջորդող) անալիզների (սպեկրալ, կալո-

րիամետրիական, բույսերի ֆոտոմետրիայի և այլն): Մակրոկոմպոնենտ-

ների և որոշ միկրոկոմպոնենտների որոշումը կատարվում է դաշտային 

պայմաններում շարժական լաբորատոր համալիր սարքերի օգնությամբ 

(տե՛ս գլ. 6.): 

Ջրաերկրաքիմիական անոմալիաների բացահայտումը, դրանց մեկ-

նաբանությունը և ենթադրյալ փակ հանքակուտակ տեղամասերի եզ-

րագծումները կատարվում են ստորերկրյա ջրերում հանքակուտակ 

մարմինների ինդիկատորներ-տարրերի տարածման տարբեր մեթոդիկ 

եղանակներով և ստատիկ (վիճակագրական) մեթոդներով վերլուծման 

օգնությամբ` հաշվի առնելով ուսումնասիրվող շրջանի հիդրոդինամիկա-

կան, օդերևութաբանական լանդշաֆտային և երկրաբանակառուցված-

քային առանձնահատկությունները: 
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Ջրաերկրաքիմիական մեթոդը առավել հեռանկարային է սուլֆա-

տային, կիսամետաղական, պղնձյա-նիկելային, ծարրի (անտիմոնիտ)-

սնդիկային, գունավոր, հազվագյուտ մետաղների, ուրանային և այլ օգ-

տակար հանածոների հանքավայրերի, ինչպես նաև նավթի, գազի, հան-

քային և արդյունաբերական ջրերի հանքավայրերի որոնումների դեպ-

քում: Որոնումների ջրաերկրաքիմիական մեթոդները մանրամասն բնու-

թագրված են հատուկ գրականությունում [20, 25, 30, 39, 50]: 

 

8.4. Ռադիոջրաերկրաբանական և այլ տիպի հետազոտություններ 

  

Ինչպես արդեն ասվել է (տե՛ս գլ. 2, 4.2.), ռադիոջրաերկրաբանական 

հետազոտությունները պարտադիր են ջրաերկրաբանական հանու-

թային աշխատանքների բոլոր մասշտաբների, ինչպես նաև ուրանային 

հանքավայրերի ուսումնասիրության, երկրաբանաարդյունաբերական 

գնահատման և շահագործման ժամանակ: Հանութային աշխատանքնե-

րի ընթացքում ռադիոջրաերկրաբանական հետազոտությունների նպա-

տակն է [18]. 

1. ուսումնասիրվող տարածքի ընդհանուր ռադիոջրաերկրաբանա-

կան գնահատումը և բնութագրումը, 

2. ռադիոակտիվ ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի որակական 

գնահատումը, ռադիոակտիվ տարրերի ( , , , , ,  և այլն) 

պարունակության որոշումը, 

3. ստորերկրյա ջրերում ռադիոակտիվ տարրերի տարածման և միգ-

րացիայի օրինաչափությունների ուսումնասիրումը և հրապարակների 

(մակերեսների) ու տեղամասերի բացահայտումը, որոնք հեռանկա-

րային են ուրանային հանքակուտակների, ինչպես նաև առողջարա-

նային կամ արդյունաբերական նշանակության ռադիոակտիվ ջրերի 

որոնումների համար, 

4. ռադիոջրաերկրաբանական և ռադիոմետրիական անոմալիաների 

և դրանց երկրաբանաորոնողական մեկնաբանության բացահայտումը, 

5. ստորերկրյա ջրերի ձևավորման պայմանների և օրինաչափու-

թյունների բացահայտումը և ռադիոակտիվ տարրերի ու իզոտոպների 
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պարունակության քանակական որոշումների հիման վրա ջրաերկրա-

բանական այլ խնդիրների լուծումը: 

Ուրանային հանքավայրերի ուսումնասիրությունների ժամանակ ռա-

դիոջրաերկրաբանական հետազոտությունները պետք է ապահովեն 

երկրաբանաարդյունաբերական ճիշտ գնահատումը և դրանց արդյու-

նաբերական իրացման միջոցառումների ընտրման հիմնավորումները 

(մշակման եղանակը և ռեժիմը, ռադիոակտիվ վարակման կանխումը, 

ռադիոջրաերկրաբանական փաստագրումն ու բոլոր տեսակի աշխա-

տանքների սպասարկումը և այլն): Ռադիոջրաերկրաբանական հետա-

զոտությունները ներառում են տարբեր բնական և արհեստական 

ջրաերևակումների ու ապարների ռադիոակտիվության և առանձին ռա-

դիոակտիվ ու դրանց ուղեկից տարրերի պարունակության նմուշափոր-

ձումները, ռադիոմետրիական դիտարկումների, ջրի, գազի և ապարների 

նմուշառումը հատուկ անալիզների կատարման համար և այլն: 

Ընդհանրապես հետազոտությունների կատարման մեթոդիկան այն-

պիսին է, ինչպիսին ջրաերկրաքիմիական հետազոտությունների դեպ-

քում, սակայն հարկավոր է հաշվի առնել տարբեր տեսակի ռադիոակ-

տիվ որոշումների համար ջրի, ապարի և գազի նմուշների վերցման յու-

րահատկությունները [35, 39, 40]: 

Ռադիոջրաերկրաբանական հետազոտությունների կարևորագույն 

բաղկացուցիչ մասը հանդիսանում են ուրանային հանքայնացումների 

կամ հանքավայրերի որոնումները ռադիոջրաերկրաբանական մեթոդով, 

որը, ինչպես և որոնումների ջրաքիմիական մեթոդը, հիմնված է ռա-

դիոակտիվ ու դրանց ուղեկից տարրերի ցրման ջրային և հոսքային 

պսակների ու դրանց համապատասխան երկրաբանաորոնողական մեկ-

նաբանությունների վրա: Մեթոդի արդյունավետությունը կախված է տե-

ղանքի ռելիեֆի կտրտվածության և այլ պայմաններից, որոնք նպաս-

տում են ուրանի, ռադիումի, ռադոնի, հելիումի, ռադիոակտիվ իզոտոպ-

ների և ուրանային հանքայնացման մետաղ-ուղեկիցների (մոլիբդեն, 

անագ, մկնդեղ, կապար, վանադիում, ֆոսֆոր և այլն) ցրման ջրային 

հոսքերի առաջացմանը: Դրա կիրառումը առավել արդյունավետ է լեռ-

նածալքավոր շրջաններում այլ որոնողական մեթոդների և ջրաերկրա-

բանական հետազոտությունների համալիրում: Որոնումների ռադիոջ-
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րաերկրաբանական մեթոդը ռադիոակտիվ տարրերի հանքայնացումնե-

րի կամ հանքավայրերի բացահայտումների կիրառությունում պետք է 

դիտարկել որպես ջրաերկրաքիմիական մեթոդի տարատեսակություն 

(վարիացիա): 

Հետազոտությունների այլ մեթոդներ: Զարգացման ժամանակակից 

փուլում ջրաերկրաբանական խնդիրների արդյունավետ լուծումները 

անհնար են առանց գիտատեխնիկական առաջադիմության հիմնական 

նվաճումների օգտագործման և հետազոտությունների ժամանակակից 

մեթոդների լայն ներդրման, որոնք զարգանում են ինչպես ջրաերկրա-

բանության բնագավառում, այնպես էլ զուգակից գիտական ճյուղերի 

բնագավառում: Նախորդ գլուխներում ցույց տրվեց, որ ջրաերկրաբա-

նական խնդիրների լայն շրջանակի լուծման համար, բացի ջրաերկրա-

բանական ավանդական (տրադիցիոն) մեթոդներից, լայնորեն ներգրավ-

վում են հիդրավլիկայի, ջրաբանական, հիդրոմետրիական, մաթեմատի-

կական մոդելացման, օդալուսանկարահանումների, բուսաբաշխաբա-

նական (գեոբոտանիկայի), ջրաքիմիական, երկրաֆիզիկական մեթոդ-

ները, միջուկային երկրաֆիզիկայի ժամանակակից մեթոդները, ջրա-

տար հորիզոնների ջրաերկրաբանական և ջրաերկրաքիմիական փոր-

ձարկումների արագացված մեթոդները: 

Այլ մեթոդների շարքում, որոնք կնպաստեն ջրաերկրաբանական գի-

տական և կիրառական խնդիրների արդյունավետ լուծումներին, առա-

ջին հերթին անհրաժեշտ է նշել հնէաջրաերկրաբանական, մաթեմատի-

կական, տնտեսագիտական և տիեզերական հետազոտությունների մե-

թոդները: 

Հնէաջրաերկրաբանական հետազոտությունները հիմնված են ու-

սումնասիրվող օբյեկտի ջրաերկրաբանական պատմության վերա-

կանգնման վրա և նպատակ ունեն պարզել ստորերկրյա ջրերի տարբեր 

տիպերի ու այլ օգտակար հանածոների հանքավայրերի ձևավորման 

պայմանները և տարածման օրինաչափությունները, որոնք կօգնեն որո-

նողական-հետազոտական աշխատանքների՝ նպատակասլաց գիտա-

կան հիմնավորումներով տարմանը և հայտնաբերվող (բացահայտվող) 

հանքավայրերի երկրաբանաարդյունաբերական գնահատմանը: 

Հնէաջրաերկրաբանական հետազոտությունները ներառում են հին (վա-
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ղեմի) ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմի վերականգնումը և հիդրո-

դինամիկական պայմանների վերահաստատումն ու պատմությունը, 

հնէաաշխարհագրության վերականգնումը, ստորերկրյա ջրերի հասակի 

և այլ կառուցվածքների որոշումը: Հնէաջրաերկրաբանական վերա-

կանգնումների համար օգտագործվում են մասնավորապես հիդրոմե-

խանիկայի, մոդելացման և հիդրոդինամիկական հաշվարկային մեթոդ-

ները, ծակոտինային լուծույթների ճզմաքամելու և ուսումնասիրման մե-

թոդները, միջուկային և իզոտոպային հետազոտությունների մեթոդները: 

Մաթեմատիկական մեթոդները գտել են լայն կիրառություն ջրաերկ-

րաբանական հետազոտությունների կատարման բոլոր փուլերում: Մա-

թեմատիկական մեթոդների կիրառման հիմնական ուղղությունները են 

[18]. 

1. ջրաերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, ջրաբանական, ջրաերկ-

րաքիմիական և այլ մասսայական (տարածուն) տեղեկատվության հա-

վաքում և նախնական մշակում ԷԹՀՄ-ի (էլեկտրաթվային հաշվողական 

մեքենաների) կիրառմամբ, 

 2. հետազոտությունների արդյունքում ստացված տեղեկատվության 

մաթեմատիկական մշակում, որոնելի ջրաերկրաբանական բնութագրե-

րի և հետազոտությունների ընթացքում դիտվող ցուցանիշների, գործոն-

ների ու գործընթացների միջև կորելիացիոն կապերի և կապվածություն-

ների հաստատման (բացահայտման) նպատակով, 

3. մաթեմատիկական մեթոդների մոդելացման օգտագործումը (այդ 

թվում և՝ ԷԹՀՄ-ի վրա մոդելացումը) ջրաերկրաբանական հետազոտու-

թյունների ամենատարբեր խնդիրներ լուծելու համար (ջրաերկրաբանա-

կան հաշվարկային պարամետրերի որոշում և ճշգրտում, հաշվարկային 

ֆիլտրացիոն սխեմաների հիմնավորում ու ճշգրտում, հետազոտություն-

ների կատարման ծավալների և մեթոդիկաների կանոնավորում, տար-

բեր կանխատեսումների կազման ու գնահատման մաթեմատիկական 

սպասարկում և այլն), 

4. վիճակագրական մաթեմատիկայի և հավանականության տեսու-

թյան մեթոդների կիրառումը տարբեր տիպի հետազոտությունների ար-

դյունքների արժանահավատության և ճշտության գնահատման համար, 

հետազոտությունների տարբեր մեթոդների համադրումների վերլուծու-
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թյան և դրանց արդյունքների արժանահավատության բարձրացման մի-

ջոցառումների հիմնավորման, 

5. վիճակագրական-հավանականության մեթոդներով մշտադիտար-

կումների վերլուծման և գնահատման ու դրանց օգտագործումը ջրաերկ-

րաբանական տարբեր տեսակի կանխատեսումների (ստորերկրյա ջրե-

րի ռեժիմի, լեռնային փորվածքների ջրհոսքերի և այլն) ժամանակ: 

Ջրաերկրաբանական հետազոտություններում մաթեմատիկական 

մեթոդների կիրառման դիապազոնը (ընդգրկվածությունը) անընդհատ 

ընդլայնվում է: 

Տնտեսագիտական մեթոդները ջրաերկրաբանական հետազոտու-

թյունների պրակտիկայում առայժմ պատշաճ ներդրում չեն ստացել, 

չնայած դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը առաջ է գալիս ինչպես 

տարբեր ջրատնտեսական միջոցառումների պլանավորման, այնպես էլ 

կոնկրետ օբյեկտների վրա ջրաերկրաբանական հետազոտություններ և 

հետախուզումներ իրագործելու ընթացքում: 

Այդ մեթոդները պետք է լայն կիրառություն գտնեն հետազոտություն-

ների առավել արդյունավետ համալիրի հիմնավորման դեպքում, որը 

կապահովի դրված ջրաերկրաբանական խնդիրների արդյունավետ լու-

ծումը: Այդպիսի հետազոտությունների պարտադիր տարրը հանդիսա-

նում են հետազոտությունների կատարման մրցակցային տարբերակնե-

րի տնտեսական գնահատումը, դրանց համադրումը ըստ հիմնական 

տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների և դրանցից առավել արդյունա-

վետ տարբերակի ընտրումը ըստ գումարի: 

Տնտեսական գնահատման մեթոդները օգտագործվում են այս կամ 

այն օբյեկտի ջրաերկրաբանական հետազոտությունների կազմակերպ-

ման և դրանց հետագա կատարման նպատակահարմարության հիմնա-

վորման համար` հիմնվելով նախագծվող շինարարական կառույցների 

կամ բոլոր հնարավոր նախագծային տարբերակներով ստորերկրյա 

ջրերի արդյունաբերական իրացման պայմանների տնտեսական գնա-

հատման և համադրման վրա: Տեխնիկատնտեսական հետազոտու-

թյունները անհրաժեշտ են նաև ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի երկ-

րաբանաարդյունաբերական գնահատման, դրանց շահագործական 

պաշարների որոշման և ժողտնտեսական օգտագործման առավել ար-
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դյունավետ տարբերակների հիմնավորման, հետազոտությունների 

տարբեր տեսակների և մեթոդների կամ նույն ինժեներական միջոցառ-

ման (ջրամատակարարում, ոռոգում, չորացում, ջրատեխնիկական շի-

նարարության և այլն) տարբեր տարբերակներով իրագործման համադ-

րումային գնահատման, այդ թվում և՝ ջրաերկրաբանական հետազոտու-

թյունների իրագործման նպատակասլացության որոշման դեպքերում: 

Հետազոտությունների տիեզերական մեթոդները ներառում են 

տիեզերական օբյեկտների օգնությամբ (զոնդերի, Երկրի արբանյակնե-

րի, ուղեծիրային գիտական կայանների) կատարվող տարբեր տեսակի 

դիտարկումներ և հանույթներ ու գլխավորապես օգտագործվում են 

ջրաերկրաբանական ռեգիոնալ խնդիրների լուծման և քարտեզագրման 

համար (ստորերկրյա ջրերի սնման և բեռնաթափման փակ օջախների 

բացահայտման, տեկտոնական խախտումների, լիթոլոգոֆացիալային 

կոնտակտների ու այլ ջրաերկրաբանական սահմանների հայտնաբեր-

ման, ստորերկրյա ջրերի երկրաբանական գործունեության դրսևորման 

մարզերի և մասշտաբների գնահատման, դաշտերում ու ոռոգելի մակե-

րեսներում հողի խոնավության աստիճանի և բնույթի գնահատման և 

այլն): Տիեզերական հետազոտությունների արդյունքների մեկնաբան-

ման եղանակների և մեթոդների մշակմանը զուգահեռ դրանց կիրառե-

լիության ընդգրկվածությունը, արդյունավետությունը և դրանց օգնու-

թյամբ լուծվող ջրաերկրաբանական խնդիրների համալիրը անընդհատ 

ընդարձակվում են [14]: 
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