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Գիտահանրամատչելի գիրք-ալբոմում ընդգրկված են Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի 
վերաբերյալ թվով 110-ից ավելի լուսանկարներ, մեծ թվով փաստացի տվյալներ, 50-ից ավելի 
քարտեզներ՝ մասնագիտական հանրամատչելի մեկնաբանություններով: Հատկապես 
մեծ ուշադրություն է դարձված Սպիտակի ողբերգության ծանր հետևանքներին և դրանց 
պատճառներին: Նյութերը համակարգված են ըստ երկրաշարժի ոլորտների և աղետի 
զարգացման փուլերի: Գիրք-ալբոմում համառոտակի ներկայացված են երկրաշարժի 
հիմնական պարամետրերն ու բնութագրերը, կորուստները, սեյսմաբանական ու 
երկրաբանական հետևանքները, տարբեր տիպի շենքերի վնասվելու վիճակագրությունը, 
իրավիճակը երկրաշարժից հետո, տուժածներին ցուցաբերված փրկարարական ու 
բժշկական օգնությունը, աղետյալների կենսաապահովումը, երկրաշարժի գոտու 
վերականգնման ու վերակառուցման գործընթացները, աղետի հետևանքների վերացման 
բացթողումներն ու կարևոր արդյունքները: Այս բոլորը ներկայացված են առավել 
պատկերավոր լուսանկարներով, քարտեզներով ու փաստերով: Մեծ տեղ է հատկացված 
Սպիտակի երկրաշարժի դասերին և նպատակ ունի նպաստելու սեյսմիկ պաշտպանության 
կազմակերպմանը, որպեսզի չկրկնվի Սպիտակի ողբերգությունը: Այն իր բովանդակությամբ 
յուրահատուկ է, քանի որ ներառում է երկրաշարժին վերաբերող առավել կարևոր ոլորտները 
բավականին մեծ՝ 30 տարվա ժամանակահատվածի համար:

Հասցեգրվում է ընթերցող լայն շրջաններին, այդ թվում՝ սեյսմիկ պաշտպանության 
խնդիրներով զբաղվող մասնագետներին, շենքերի նախագծողներին, պետական 
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներին, 
ուսանողներին և պարզապես հետաքրքրվողներին:                                                                                                                                                                      

This scientific-popular book-album includes more than 110 photos related to the 1988 
Spitak earthquake, a large number of factual data, and more than 50 maps accompanied 
by their popular comments. Special attention is paid to the severe consequences and 
causes of the Spitak tragedy. The materials are systematized by the important aspects of 
the earthquake and disaster stages. The book-album describes briefly the main losses, 
parameters and characteristics of the earthquake, seismological and geological effects, 
damage statistics for different building types, post-earthquake situation, rescue and medical 
assistance to the survivors, post-disaster livelihood recovery, earthquake zone recovery 
and reconstruction, disaster recovery gaps and main results. These are all presented with 
the most expressive photos, maps and facts. A large place is given to the Spitak earthquake 
lessons, aiming to promote seismic protection and avoid tragedies like the Spitak in future. 
The latter is special by its content, as it involves the most important earthquake aspects for 
a long time-30 year.

This publication is intended for a wide range of readers, including specialists in seismic 
protection issues, heads of public administration and local authorities,  students and simply 
people interested in the topic.
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Պատկեր # 1. Երեսուն տարի առաջ[18] և այսօր
Figure # 1. Thirty years ago[18] and today
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4 SPITAK 

Հարգելի ընթերցող.  

Հայաստանը դարեր շարունակ տուժել է երկրաշարժերից, որի մասին 
վկայում են բազմաթիվ պատմական գրավոր աղբյուրները և մասնագիտական 
հետազոտությունների արդյունքները: Միայն այն փաստը, որ Հայոց բոլոր 12 
մայրաքաղաքները տուժել են երկրաշարժերից, խոսում է դրանց հասցրած 
վնասների մասին: Ըստ գրավոր վկայությունների մարդկային կորուստների 
տեսակետից ամենածանրը եղել է 893թ. Դվինի երկրաշարժը՝ հարյուր հազարից 
ավելի զոհ: Հայ ճարտարապետերն ու շինարարները միշտ փորձել են նախագծել 
ու կառուցել այնպիսի շենքեր ու կառույցներ, որոնք դիմակայեն ուժեղ 
երկրաշարժերին: Եվ հիմնականում դա հաջողվել է, քանի որ այսօր միայն ՀՀ 
տարածքում պահպանվել են դարեր առաջ կառուցված 1000-ից ավելի եկեղեցիների 
շենքեր, բազմաթիվ բերդեր, կամուրջներ, պալատներ, որոնք դիմացել են ուժեղ 
ցնցումներին: Պատահել է և հակառակը: Այսպես, 30 տարի առաջ տեղի ունեցած 
Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը պատճառ հանդիսացավ մոտ 25 հազար զոհերի 
և 15-20 միլիարդ ԱՄՆ դոլար նյութական կորուստների այն պատճառով, որ 
հատկապես խորհրդային տարիներին կառուցված բազմաբնակարան, կրթական 
ու առողջապահական հաստատությունների շենքերը ունեին ցածր որակ և 
թերագնահատվել էր սեյսմիկ վտանգը:

Անկախ Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի չկրկնվի Սպիտակի 
ողբերգությունը: Դրա համար խիստ կարևոր է դասեր քաղել սեյսմիկ  աղետներից: 
Ս. Նազարեթյանի սույն գիրք-ալբոմը ուղղված է հենց այս նպատակին: Մյուս 
կողմից, նույնիսկ եթե հիշելը ցավալի է, մեր պարտքն է չմոռանալ այս ողբերգության 
զոհերին: Այս գիրքը նաև նրանց հանդեպ հարգանքի դրսևորում է: Գիրքն ունի 
հանրագիտարանային բնույթ: Ներկայացված արտահայտիչ պատկերներն 
ու մեկնաբանությունները ցույց են տալիս Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի 
հետևանքներն ու դրանց հիմնական պատճառները, աղետից խուսափելու 
ուղիները: Համոզված ենք, որ այն կհետաքրքրի թե’ մասնագետներին և պետական 
ու տեղական կառավարման մարմինների աշխատողներին, և թե’ շարքային 
ընթերցողին:

Միշել Նիկոլաս Դավուդյան,  
“Ապագա  թեքնոլոջիս“  ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն 

Dear Reader

Armenia suffered from earthquakes for centuries. This is evidenced by numerous 
historic written sources and the results of professional research. Only the fact that all 12 
Armenian capitals suffered from earthquakes speaks about the damage they have caused. 
According to documentary records, the Dvin earthquake of 893 was the most severe in 
terms of human losses, more than one hundred thousand victims. Armenian architects 
and constructers have always tried to design and build buildings and structures that will 
resist strong earthquakes. One can say that they succeeded, since today in the territory 
of Armenia there are buildings of more than 1000 churches, fortresses, bridges, palaces 
built centuries ago that have survived to strong shocks. It happened and vice versa. 
Thus, the devastating earthquake in Spitak, 30 years ago, caused about 25,000 casualties 
and $ 15-20 billion material losses, as the multi-apartment buildings, educational and 
healthcare facilities especially those built during the Soviet era were of low quality and 
had underestimated seismic hazard.

Independent Armenia must do everything not to avoid Spitak tragedy. Therefore, it 
is important to draw lessons from seismic disasters.  Prof. S. Nazaretyan’s book-album is 
aimed at this goal. Even if the remembering is painful, it is our duty not to forget the victims 
of this tragedy. This book is also a way to honor them. It has an encyclopedic nature. The 
expressive illustrations and commentary presented by 1988 Spitak earthquake devastation 
and their main causes, ways to avoid disaster. We are convinced that it will interest both 
professionals and state and local government employees and ordinary readers.

Michel Nicolas Davudian,
General Director of “Apaga Technologies” CJSC

83 Ghorghanyan st.
3118 Gyumri
E-mail: info@apaga.am

Ղորղանյան  փողոց. 83.  
3118 Գյումրի

www.apaga.am 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

     Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժը սեյսմաբանական տեսակետից չի համարվում բացառիկ երևույթ: 
Երկրագնդի վրա տարեկան այդ մագնիտուդի երկրաշարժեր լինում են 15-20 հատ [1,8]: Սակայն 
այն հայտնի է իր ծանր հետևանքներով և համարվում է աշխարհի մանրամասն ու համակողմանի 
ուսումնասիրված երկրաշարժերից մեկը: Այս տեսակետից Սպիտակի երկրաշարժն ուսանելի է և մեծ 
հետաքրքրություն է ներկայացնում սեյսմիկ աղետների դեմ պայքարում: Սպիտակ- 88-ի մասին գրվել 
են բազմաթիվ գրքեր ու հոդվածներ, նկարահանվել են ֆիլմեր, համացանց են տեղադրվել բազմաթիվ 
նյութեր, սակայն դժվար է այս բոլորի միջից զատել կարևորն ու անհրաժեշտը: Բացի դրանից, ուժեղ 
երկրաշարժը հարյուրավոր բնական աղետներից այն եզակին է, որը խաթարում է կյանքի բոլոր 
ոլորտներն առանց բացառության, այսինքն՝ կարիք է զգացվում մասնագետի կողմից երկրաշարժի 
համակողմանի ներկայացման: Նկատելի էր, որ կամաց-կամաց մոռացվում, աստիճանաբար կորչում 
են Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի վերաբերյալ կարևոր տվյալներն ու, նույնիսկ, դասերը: Դա բնական 
է, քանի որ տեղեկատվական այս հզոր դարում դժվար է պահել ու անհրաժեշտության դեպքում գտնել 
հետաքրքրող նյութերը: Վաղուց անհրաժեշտություն կար հավաքելու, համակարգելու ու մեկնաբանելու 
այն, ինչն առավել կարևոր է Սպիտակի երկրաշարժի մասին, որի կարիքը զգում է թե´ հասարակ 
քաղաքացին, թե´ մասնագետը: Սպիտակի աղետի պատճառը մեկը կամ մի քանիսը չեն: Կային լուրջ 
բացթողումներ սեյսմիկ պաշտպանության բոլոր օղակներում: Այդ սխալներն ու բացթողումները կարելի 
է միավորել երեք խոշոր խմբերում[1,5,9].

1. Սեյսմիկ վտանգի գնահատման ոլորտում թույլ տրված սխալներ, հատկապես ՀՀ տարածքի մեծ 
մասի վտանգի թերագնահատումը: 

2. Բազմաբնակարան շենքերի նախագծման, շինարարության և շահագործման ժամանակ թույլ 
տրված կոպիտ սխալները, որոնք պատճառ հանդիսացան դրանց սեյսմիկ խոցելիության բարձրացման: 
Հատկապես զգալի էին պետական հատվածի շենքերի շինարարության ցածր որակի հետևանքները:; 

3. Աղետի կառավարման՝ այդ թվում արագ արձագանքման և երկրաշարժին իշխանությունների 
ու բնակչության դիմակայելու ցածր պատրաստվածությունը և այս ոլորտում բացթողումները, 
հատկապես աղետի առաջին օրերին, երբ մեծ էր մարդկային ու նյութական կորուստները նվազեցնելու 
հնարավորությունը:

Մենք Սպիտակի ողբերգության պահից առ այսօր զբաղվում ենք երկրաշարժի և դրա հետևանքների 
պատճառների ուսումնասիրությամբ: Հավաքել ենք հսկայական քանակի փաստացի նյութեր ու 
դրանց վերլուծության արդյունքներ, գրել ենք մոտ հարյուր  գիտական աշխատանքներ, այդ թվում՝ 5 
գրքեր[1,2,5,7] և այս բոլորը մեզ թույլ են տվել կազմելու սույն գիրք-ալբոմը: 

Գիրք-ալբոմում օգտագործված են տարբեր հեղինակների լուսանկարներ, երկրաշարժի 
հետևանքների վերաբերյալ բազմաթիվ վիճակագրական տվյալներ ու դրանց պատճառների 
վերլուծության արդյունքներ: Մատնանշել հատկապես լուսանկարների հեղինակներին 
կնշանակեր էապես ծանրաբեռնել ալբոմը, և դրա խիստ կարիքը չկա: Մենք օգտագործել ենք մեր ու 
գործընկերների[1,3,4,9,11,14] կողմից արված լուսանկարները, մեծ թիվ են կազմում համացանցից 
վերցված լուսանկարները [10,17,18]: Գիրք-ալբոմի վերջում տրված են օգտագործված մասնագիտական 
աղբյուրներից ամենանշանակալիները, իսկ մեկնաբանություններն արված են մեր կողմից: Ալբոմում 
նյութերը ներկայացված են առանձին բաժիններով, դրանց համառոտ մեկնաբանություններով և առավել 
արտահայտիչ լուսանկարներով:

Ներկայացված նյութը զերծ չէ թերություններից ու բացթողումներից, և երախտագիտությամբ հաշվի 
կառնվեն ցանկացած դիտողություն ու առաջարկ այն վերահրատարակելիս:  

   INTRODUCTION

    The 1988 Spitak earthquake is not an exceptional phenomenon from the seismological point 
of view. Globally, 15 – 20 earthquakes of comparable magnitude happen every year. However, the 
Spitak event is known for its severe consequences, and is considered as one of the world’s most 
thoroughly studied earthquakes. In this regard, the Spitak earthquake is very instructive and is of 
great interest in terms of  seismic disaster mitigation. Numerous books and articles have been written, 
movies have been made and various content has been available on the Internet about the 1988 Spitak 
earthquake; however, it is difficult to extract easily the important and necessary data. Furthermore, 
among hundreds of natural disasters, strong earthquakes are the ones that affect all aspects of life 
without exception, which means that there is a need for a comprehensive professional expertise in 
earthquakes. One notices how the important data and even the lessons learned from the 1988 Spitak 
earthquake have been slowly forgotten and eventually lost. It is in the nature of things, since it is 
difficult to keep and find adequate materials if needed in the current powerful information era. It 
is high time to compile, systematize and comment on the main data about the Spitak earthquake, 
which is much needed either for the general public, and for professionals. The causes of the 1988 
Spitak disaster were many: grave mistakes were made almost at every level of seismic protection. 
The major mistakes and omissions can be combined into the three major groups[1,5,9]:

Seismic hazard assessment mistakes, especially the underestimation of the risk for the major part 
of the RA territory. 

Grave mistakes in design, construction and maintenance of residential buildings, which 
increased their seismic vulnerability. The consequences of the poor-quality construction of state 
sector buildings were particularly disastrous ; 

Disaster management mistakes, including poor preparedness of both the government, and the 
population in terms of emergency response, especially during the first days of the disaster, when 
chances to reduce human and material losses were greater.

 From the moment of the Spitak tragedy, we have been investigating the causes of the earthquake 
and its consequences. We have compiled a huge amount of information and the results of their 
analysis. We have written about one hundred scientific works, including five books [1, 2, 5,7 ], 
which all enabled us to compile this album. This book-album contains photographs by different 
authors, extensive statistical data on the consequences of the earthquake and the results of their 
analysis. Mentioning the authors of the photographs would overload the album and it was not strictly 
necessary. We used photos taken by our colleagues and by us [1, 3, 4, 9 ,11, 14]. There is a large 
number of photographs from the Internet [10,17,18]. References to the most important professional 
sources are given at the end of the album, and the comments are made by us. Materials along with 
brief comments and most impressive photos are grouped under individual album sections. Needless 
to say, the material presented may contain shortcomings and omissions and we will gladly accept 
any comments and  suggestions for its second edition for. 
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Պատկեր # 2. ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի քարտեզները՝ կազմված 1981, 
1994, 1998 և 2017թ.: Ձախից առաջինը գործող նորմատիվային քարտեզն 
է՝ կազմված 1994թ.: Վտանգի մակարդակը սեյսմիկ գոտիներում 
ներկայացված է հորիզոնական առավելագույն արագացման մեծությամբ: 
1-ին գոտում սեյսմիկ ուժգնությունը, ըստ MSK-64 սանդղակի, կազմում է 
8 բալ, 2-րդ գոտում` 9 բալ և 3-րդ գոտում` 9 բալից ավելի [9]:
Figure # 2. The seismic hazard maps of the territory of  RA were compiled in 
1981, 1994, 1998 and 2017. The first map on the left is a current regulatory 
(normative) map of 1994. The level of hazard in zones is represented by peak 
horizontal acceleration. In Zone 1, seismic intensity is 8 points by MSK-64 
scale; in Zone 2 it is 9 points and  Zone 3 - more than 9 points [9].

1994 1981

2017

1998
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Պատկեր # 3. ՀՀ տարածքում սեյսմիկ ռիսկի պայմանական մակարդակի 
(ուղղաձիգ առանցք) փոփոխման դինամիկան 1900-2015թթ.: Ռիսկի աճը 1900-
1988թթ.  պայմանավորված է` ա)ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի, հատկապես 
մակարդակի թերագնահատմամբ, բ)բնակչության թվի աճով, գ/սեյսմիկ 
տեսակետից խոցելի շենքերի քանակի (բնակելի 4500 հատ հինգ հարկանի և 
ավեի բարձր) աճով, հատկապես 1955-1988թթ. կառուցված շենքերով, դ)խոցելի 
կենսաապահովման գծերի ու օբյեկտների աճով, ե/)Երևանի մեխանիկական 
աճով (անօրինաչափ բաշխված բազմաբնակարան խոցելի շենքեր ու 
կենսաապահովման գծեր, արդյունաբերական ձեռնարկություններ և այլն); զ/
արդյունաբերական, այդ թվում՝ 173 համամիութենական մասշտաբի, ներառյալ 
քիմիական ձեռնարկությունների կտրուկ աճ և այլն: 1988թ. դեկտեմբերից 
սկսած սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման հիմնական պատճառներն են` ա)Սպիտակի 
1988թ. երկրաշարժի հետևանքով ՀՀ հյուսիսում խոցելի տարածքների զգալի 
նվազեցում; բ)սեյսմիկ վտանգի ավելի բարձր մակարդակին համապատասխան 
սեյսմակայուն շենքերի ու շինությունների կառուցում; գ)ՀՀ բնակչության թվի 
նվազում; դ/100-ից ավելի խոշոր հիմնարկ-ձեռնարկությունների պարապուրդ և 
այլն [7]:  

Figure # 3. Dynamics of the conventional seismic risk level (vertical axis) from 1900 to 
2015 in Armenia.  The increase in risk estimation in 1900-1988 is conditioned by: 
a) underestimation of seismic hazard in the territory of the Republic of Armenia; b) 
population growth; c) growth of the number of seismically vulnerable residential 
buildings (4500 five-storey and higher residential buildings), especially in 1955-1988; 
d)development of lifelines and facilities; e)unreasonable urban development of Yerevan 
(irregularly distributed multi-storey buildings and lifelines, industrial enterprises, 
etc.); f) drastic increase of the number of large industrial enterprises, including 173 
enterprises of the USSR national-rank (including chemical plants), etc. Main reasons for 
seismic risk reduction since December 1988 are the following: a) significant reduction 
of vulnerable areas in the north of Armenia as a result of the 1988 Spitak earthquake; 
b) construction of seismic resistant buildings and structures corresponding to a higher 
level of seismic hazard; c)  population decline in Armenia; d) non-operation of more 
than 100  major industrial facilities [7].

Տարեթիվ
Year

Բնակչությունը մլն. մարդ
Population, million people
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Seismic risk
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1.ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

Մարդկային կորուստները [1,5,7] 
 ¾ Զոհերի ընդհանուր քանակը` մոտ 25 000 մարդ: Այդ թվում, մոտավորապես` 

 � Լենինականում-17 000 մարդ 230 000 բնակչից(բնակարաններում-9000, 
հիմնարկ-ձեռնարկություններում- 4900, այլ վայրերում-3100), ավերվել էր 
տարածքի  60%-ը,                        

 � Վանաձոր-1 200 մարդ  172 000-ից, ավերվել էր տարածքի  20-30%-ը,
 � Սպիտակ- 4000 մարդ  18 500-ից, ավերվել էր տարածքի  100%-ը,
 � Ախուրյան- 500 մարդ  8 000-ից,  ավերվել էր տարածքի  50%-ը,
 � Ստեփանավան-120 մարդ  22 000-ից, ավերվել էր տարածքի  60%-ը,

 ¾ Հաշմանդամների ընդհանուր քանակը- 50 000 մարդ:
Այլ կորուստներ [1,5,7,9,15]

 ¾ Աղետյալների  թիվը-1 մլն մարդ (աղետի գոտու մակերեսը` 10 000կմ²);
 ¾ Անօթևանների թիվը` 514 000 մարդ: Միայն Գյումրիում անօթևան ընտանիքների 

թիվը կազմեց  22 000,  որից  20 612-ը պետական հատվածի բնակարաններում:
 ¾ Ամբողջությամբ ավերված քաղաքներ-11, գյուղեր-58: 
 ¾ Կիսավեր քաղաքներ-21, գյուղեր-342:
 ¾ Նյութական ուղիղ կորուստները` 14 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: Համաշխարհային 

բանկի 2017թ. գնահատումներով այն կազմում է  15-20 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: 
 ¾ Բնակելի տարածքը-9 մլն  մ² (ՀՀ  բնակֆոնդի 18%), որից  4.3 մլն մ²՝ պետական
 ¾ Փլատակներից հանված մարդկանց  թիվը- 45 000:
 ¾ Հոսպիտալացվածների թիվը  - 40000 մարդ, որից միայն Գյումրիից  21 000 մարդ:
 ¾ Ավերված արդյունաբերական ձեռնարկությունների թիվը- 157, որտեղ 

աշխատում էին 82000 մարդ, իսկ տարեկան համախառն արտադրանքը  
կազմում էր  1,9 միլիարդ ԱՄՆ  դոլար:

 ¾ Ագրոարդյունաբերական համալիրի կորուստներն ավերված 58 գյուղում` 
քանդված տուն - 21 000, դպրոց-84, մանկապարտեզ-90, սննդի ու առևտրի 
օբյեկտ- 2260, տուժեցին 300 կոլեկտիվ ու պետական տնտեսություններ, 
32 արտադրական ու 52 շինարարական կազմակերպություններ, շարքից 
դուրս եկավ 600կմ ոռոգման գիծ, ջրից զրկվեց 90 000 հա հողատարածք: 
Գյուղատնտեսության վնասները կազմեցին 2 մլրդ ԱՄՆ դոլար: 

 ¾ Ծանր` 4-5-րդ աստիճանի  վնասված  դպրոցների  թիվը – 185 (20 000 
աշակերտով) և մանկապարտեզներ` 180 ( 18 000 տեղով):

 ¾ Վնասված առողջապահական օբյեկտներ-250,  մշակույթի– 324, ժողկրթության 
օբյեկտներ-917 որտեղ սովորում էին  200 000 աշակերտ, ու աշխատում էին 20 
000 մանկավարժ: Ընդհանուր վնասը կազմեց 700 մլն ԱՄՆ դոլար:

 ¾ Ճարտարապետ. հուշարձաններ-2300, որից  1216-ը՝ կիսավեր, 155-ը՝ ավերված:
 ¾ Կենսաապահովման գծեր ու օբյեկտներ` խիստ վնասված երկաթգիծ - 40կմ, 

հեռախոսային կապից զրկված բնակավայրեր-117:

1. THE MAJOR LOSSES BY THE EARTHQUAKE 

Casualties [1, 5, 7]
 ¾  The total number of victims was approximately 25,000, among them

 � Leninakan  lost about  17 000 people  out of  230 000 inhabitants  (9000 – in 
apartments, 4900 - in offices and enterprises, and 3100     elsewhere), 60% of the 
city area was destroyed;

 � Vanadzor lost 1200 people out of 172 000, 20-30% of the city area was destroyed;
 � Spitak lost  4,000 people out of 18500, 100% of the city area was destroyed;
 � Akhouryan lost 500 people out of 8,000, 50% of the city area was destroyed;
 � Stepanavan lost 120 people out of 22,000, 60% of the city area was destroyed;
 �  Number of people with disabilities amounted to 50 000;

   
Other losses [1,5,7,9,15]

 ¾ Number of affected people - 1 million, disaster zone area - 10 000 km²;
 ¾ Number of homeless people - 514,000. In Gyumri alone, there were 22,000 homeless 

families, out of which 20,612 lost their state-owned apartments.
 ¾ Completely ruined cities -11; villages -58;
 ¾ Partially-ruined cities -21 and villages -342;
 ¾ Direct material losses - $ 14 billion; By the World Bank’s estimate in 2017, the loss 

corresponded to $15-20 billion.
 ¾ Lost residential area - 9 million m2 (18% of the housing stock in Armenia);
 ¾ Number of ruined private houses- 61,000;
 ¾ Number of people extracted from the ruins -45,000;
 ¾ Number of hospitalized people- 40,000, out of which in Gyumri alone – 21,000;
 ¾ Number of destroyed industrial enterprises – 157 (people employed - 82,000; annual 

gross output - 1.9 billion US dollars);
 ¾ Agro-industrial complex losses in 58 ruined villages: destroyed houses - 21,000; 

schools – 84; kindergartens – 90; food and retail facilities – 2260; collective and state 
farms-300; production companies- 32; construction companies- 52; irrigation lines- 
600 km; land deprived of water- 90,000 hectares; agricultural losses -  2 billion US 
Dollars,

 ¾  Number of destroyed schools – 185 (number of pupils-20 000); kindergartens - 180;
 ¾ Destroyed health objects- 250, cultural objects -324, public education objects-917 

(pupils- 200,000 and teachers employed-20,000). Total damage amounted to 700 
million US dollars;

 ¾ Damaged historical and architectural monuments – 2300  (partially-destroyed- 1216  
and completely destroyed – 155);

 ¾ Lifelines and facilities: heavily damaged railways - 40 km; areas that lost telephone 
communication-117; damaged power substations-600. 
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Մարզ, բնակավայր
Province, Settlement

Բնակ. ֆոնդ, 1000մ²
Dwellings, 1000m²

Հանրակրթական 
դպրոցներ   (աշ. տեղ.)

Schools (number of pupils)

Հիվանդանոցներ (մահճ.)
Hospitals (bed)

Պոլիկլինիկաներ (հաճ./հերթ.)
Ambulances (patient)

Ընդամենը` աղետի գոտի ; 
Total for the disaster zone 8  906.3 150 172 5 795 14 880

Շիրակի մարզ; Shirak Marz 3 677.0 64 012 3 235 6 630

ք. Գյումրի; Gyumri city 21 93.4 33 900 2 160 4 500

Ք. Արթիկ; Artik city 141.3 47.60 370 500
Ամասիայի տարածաշրջան, 
Amasia Region 175.2 2300 130 -

Անիի տարածաշրջան, Ani Region 180.0 4600 - 50

Արթիկի տարածաշրջան, Artik Region 124.4 4370 - -
Ախուրյանի տարածաշրջան; 
Akhouryan Region 618.3 9432 572 1480

Աշոցքի տարածաշրջան; Ashotsk Region 128.6 4650 - 100

Լոռու մարզ; Lori Marz 3 953.4 6 1 680 2 860 6 370

ք. Վանաձոր, Vanadzor city 1 993.5 23 400 1 730 2 500

ք. Ալավերդի, Alaverdi city  31.4 4 320 - -

ք. Սպիտակ, Spitak city 281.9 7 320 250 500

ք. Ստեփանավան, Stepanavan city 306.6 3 800 380 850
Գուգարքի տարածաշրջան, 
Gougarq Region 312.0 3 520 250 150

Տաշիրի տարածաշրջան, Tashir Region 155.9 4  500 250 50
Սպիտակի տարածաշրջան, 
Spitak Region 353.6 8 440 - 770

Ստեփանավանի տարածաշրջան,
Stepanavan Region 200.1 5 180 - 1 500

Թումանյանի տարածաշրջան, 
Tumanyan Region 318.4 1 200 - 50

Տավուշի մարզ; Tavush Marz 832.9 13 010 - 420

ք. Իջևան, Ijevan-city 116.6 630 - -

ք. Դիլիջան, Dilijan-city 267.8 4 980 - -

Աղյուսակ  # 1. Երկրաշարժի գոտու մարզերի և խոշոր բնակավայրերի վնասված 
բնակֆոնդի, դպրոցների և առողջապահական օբյեկտների ցուցանիշները 
(պաշտոնական տվյալներ):

Table  # 1. Damage Indicators for residential housing, schools and health facilities by 
provinces and large settlements over the earthquake zone (official data).
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ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ  ԳՈՏՈՒ  ՏԻՐԱՄԱՅՐԸ                                                              
MADONNA OF THE EARTHQUAKE ZONE

Պատկեր  #  4. Մեկ րոպեում խաթարվեց կյանքի սովորական ընթացքը, 
տուժեցին նաև հավերժական արժեքները [17]:
Figure  # 4. In one minute, the normal course of life was broken, and items of eternal 
value  suffered as well [17].

07.12.1988 07.12.201307.12.2013 07.12.1988
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ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ   ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐՆ  ՈՒ  ՄԱԿՐՈՍԵՅՍՄԻԿ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Ստորև բերված տվյալները վերցված են տարբեր աղբյուրներից [1-7; 9-18], 
իսկ ընտրությունը կատարվել է մեր կողմից: Որոշ  տվյալների վերաբերյալ կան 
տարբեր կարծիքներ, ուստի մենք ընտրել ենք առավել ընդունվածները:

 ¾ էպիկենտրոնը`Սպիտակ քաղաքի մոտ, կոորդինատները` φ =40,900;  λ=44,200:
 ¾ Մագնիտուդը`  7,0 (6.9-7.1):
 ¾ ՈՒժգնությունը՝  9-10 բալ (ըստ MSK-64 սանդղակի): 
 ¾ Էպիկենտրոնային գոտու մակերեսը` 600 կմ² (10×60 կմ):
 ¾ 8-10 բալ ուժգնության գոտու մակերեսը` 3 000 կմ²:
 ¾ Հիպոկենտրոնի խորությունը`  10կմ ( 2,5-15կմ):
 ¾ Հիմնական ցնցման տևողությունը`  35-45 վրկ :
 ¾ Երկրի մակերեսին առաջացած կամ ակտիվացած սեյսմագեն բեկվածքի 

ընդհանուր երկարությունը` 37կմ:  
 ¾ Բեկվածքի ուղղաձիգ առավելագույն  ամպլիտուդը` 2,5մ,  հորիզոնականը` 

1,5մ, անկման անկյունը` 600-800 : 
 ¾ Հիմնական  ցնցումը կազմված էր առնվազն 3 առանձին ցնցումներից՝  5 և 14 

վրկ միջակայքերով:
 ¾ Գրանցված հետցնցումների քանակը առ 01.01.2018թ.` մոտ 14 000, առաջին 

ուժեղ հետցնցումը տեղի ունեցավ 4 րոպե հետո.
 ¾ Զգացվող նախացնցումները,  դեկտեմբերի  6-ին` առնվազն 2 հատ, որոնք 

զգացվել են Սպիտակում մինչև 4 բալ ուժգնության:
 ¾ Հիմնական իրադարձության երեք առավել ակնհայտ ցնցումները, ըստ 

ժամանակի, ուժի և հիպոկենտրոնի խորության, բնութագրվում են հետևյալ 
կերպ. 1-ին ցնցում` Սպիտակ քաղաքի մոտ, միջին ուժի, մոտ 10կմ խորությամբ, 
2-րդ ցնցում` երեքից ամենաթույլը, 5կմ խորությամբ, Հալավար գյուղի մոտ, 
3-րդ ցնցում` ամենաուժեղը և ամենախորը (15կ-20կմ), Ձորաշեն գյուղի 
դիմաց: Փաստորեն երկրաշարժը, սկսվելով Սպիտակ քաղաքի մոտ, նախ 
տեղափոխվել է դեպի հարավ-արևելք՝ մոտենալով Վանաձոր քաղաքին, ապա՝ 
դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ մոտենալով Լենինականին և Ստեփանավանին: 
Այսինքն,  վերջին խորը և ուժեղ ցնցումը եղել է Լենինական քաղաքին ավելի 
մոտ, որտեղ ուժգնությունը կազմեց 9 բալ, քան Վանաձորին՝ 8-9 բալ: Այս 
պատճառով էլ Լենինականը  մեծամասամբ ավերվեց, իսկ Վանաձորը` 
մասնակի: Բոլոր ականատեսները նշում են, որ Լենինականում հիմնական 
ավերածությունները և զոհերը  եղան վերջին ուժեղ ցնցման հետևանքով: Եթե 
երկրաշարժն ավարտվեր առաջին երկու ցնցումներով, ապա կորուստները 
Լենինականում կլինեին մի քանի անգամ քիչ:

2. MAIN PARAMETERS AND CHARACTERISTICS OF THE 
EARTHQUAKE 

The following data is taken from different sources [1-7; 9-18], and the selection has 
been made by us. There are different opinions about some data, so we have chosen the 
most common ones.

 ¾ The epicenter was located near Spitak,  the coordinates were: φ = 40,900 ; λ = 44.200 .
 ¾ Magnitude- 7.0 (6.9-7.1);
 ¾ Intensity - 9-10 on the MSK-64 scale
 ¾ Epicenteral area - 600 km2 (10 × 60 km);
 ¾  8-10 intensity area- 3 000 km2 ;
 ¾ Hypocenter depth - 10 km (2.5-15 km);
 ¾ Main shock duration- 35-45 sec;
 ¾ Length of seismogenic fault formed or activated on the earth’s surface - 37 km;
 ¾ Maximum vertical displacement of the rupture- 2.5 m, horizontal- 1.5 m; dipping 

angle - 600 - 800 ;
 ¾ The main shock was composed of at least 3 separate shocks with 5 and 14 sec intervals ;
 ¾ Number of aftershocks recorded from 07.12.1988  to 01.01.2018 - about 14,000. The 

first strong aftershock followed 4 minutes after the main shock. 
 ¾ Foreshocks felt on December 6  were at least 2;
 ¾ Based on the time, size, and depth of hypocenter,  the three most obvious shocks of the 

main event are described as follows: 
 � 1st shock had medium size and occurred near the city of Spitak,  at the depth of 

about 10 km,
 � 2nd shock was the weakest, and occurred near the village of Halavar, at the depth 

of 5 km,
 � 3rd shock was the strongest and the deepest (15 to 20 km); it was located close to 

the Dzorashen village. 
 ¾ In fact, the earthquake began near the city of Spitak, propagated to the southeast, 

approaching Vanadzor, then to the north-west, approaching Leninakan and 
Stepanavan. In other words, the last deep and strong shock of Intensity 9 was closer to 
the city of Leninakan than to Vanadzor (8-9 on MSK-64). For this reason, Leninakan 
was largely destroyed, whereas Vanadzor was destroyed partially. Major destructions 
and high rate of casualties in Leninakan were due to the last strong shock. There 
would have been several times less losses in Leninakan without the last 3rd shock.
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Պատկեր # 5. Սպիտակի 1988 թվականի երկրաշարժի իզոսեյստերի քարտեզը 
(մասշտաբ՝ 1:500 000): Կղզյակների տեսքով փոքր գոտիներում սեյսմիկ 
ուժգնության փոփոխությունը պայմանավորված է տեղային պայմաններով [6]:
Figure # 5. The isoseismal map of the 1988 Spitak earthquake (1:500000). Intensity 
variations in small “island” zones are conditioned by local soil effects [6].

Պատկեր # 6. Սպիտակի 1988 թվականի երկրաշարժի բարձր` 6-10 բալ 
ուժգնության իզոսեյստերի քարտեզը (մասշտաբ՝ 1:200 000):  Գծով ցույց է տրված 
երկրաշարժի ժամանակ առաջացած բեկվածքը [6]:
Figure # 6. The high-intensity (6-10) isoseismal map for the 1988 Spitak earthquake 
(1:200 000). The seismogenic fault is shown with the dashed line [6].
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Պատկեր # 7. Սպիտակ (կազմող` Ա. Հովսեփյան) և Գյումրի (կազմող` Վ. Գրիգորյան)  
քաղաքների տարածքներում Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի ուժգնության դրսևորման 
քարտեզները՝ ըստ մակրոսեյսմիկ տվյալների:  Սպիտակում երկրաշարժի ուժգնությունը 
կազմել է 9; 9-10 և 10 բալ՝ ըստ  MSK-64  սանդղակի, իսկ Գյումրիում` 8; 8-9 և 9, իսկ որոշ 
տեղերում նույնիսկ 9 բալից բարձր [7]: Միևնույն քաղաքի տարածքում սեյսմիկ ուժգնության 
փոփոխությունը պայմանավորված է տեղային գործոններով, հիմնականում գրունտների 
սեյսմիկ հատկություններով:  
Figure # 7. Intesity maps according to the macro-seismic data of the 1988 Spitak earthquake in 
the area of Spitak (prepared by A. Hovsepyan) and Gyumri (compiled by V. Grigoryan) cities. The 
earthquake intensity in Spitak was 9, 9-10 and 10 on the MSK-64 scale. The intensity in Gyumri was 
estimated at 8, 8-9, and in some places even greater 9 [7]. Variation in seismic intensity within the 
city is conditioned by local factors, primarily by seismic properties of the soils.
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Պատկեր # 8. Վանաձոր քաղաքի տարածքում 
Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի ուժգնության 
դրսևորման (վերևինը) և ինժեներաերկրաբանական 
քարտեզները  (Ռ. Աթաբեկյան) [7]:
Figure # 8. Intensity map of the 1988 Spitak earthquake 
in the area of Vanadzor city (above) and the engineering-
geological map (compiled by R. Atabekyan) [7].
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Պատկեր # 9. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի հիմնական  իրադարձության երեք առանձին 
ցնցումների տարածական բաշխումը: Քարտեզի վրա մագնիտուդին համապատասխան 
մասշտաբով պատկերված են 5 և 14 վրկ միջակայքերով երեք ցնցումների օջախային 
գոտիները: Դրանք պատկերված են տարբեր գույներով և ձգվում են սեյսմագեն 
բեկվածքի երկարությամբ:  Համարակալումով ցույց է տրված դրանց տեղի ունենալու 
հերթականությունը [7]: Հիմնական ցնցումը սկսվել է Սպիտակ քաղաքի մոտ և ավարտվել է 
հյուսիս-արևմուտքում` Ձորաշեն գյուղի դիմաց: 
Figure # 9. Distribution of the three separate shocks of the main event of the 1988 Spitak earthquake. 
The source zones of the three shocks (that occurred in 5 and 14 second intervals), located along the 
seismogenic fault, are shown on the map by different colors according to the magnitude scale. The 
main shock of the earthquake started near the city of Spitak and ended in the north-west, near the 
Dzorashen village [7].

Պատկեր # 10. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժերի մոտ  14000 հետցնցումների տարածական 
բաշխման քարտեզը և  դրանց  4 հիմնական սեգմենտները [4,13]:
Figure # 10. Distribution of about 14,000 aftershocks of the 1988 Spitak earthquake and the main 
four segments identified [4,13]. 

Figure # 11. Distribution of the 1988 Spitak earthquake aftershocks in the Earth crust 
by depth. The dashed line indicates the position of the seismogenic fault in depth. The 
dipping angle is fluctuating within the range of 60-80 degrees and the minimum depth 
is 15 km [4,13,14].

Պատկեր # 11. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի հետցնցումների բաշխումը 
երկրակեղևում ըստ խորության: Ընդհատվող գծով ցույց է տրված սեյսմագեն 
բեկվածքի դիրքը երկրակեղևի կտրվածքում: Բեկվածքի անկման անկյունը  
տատանվում է 60-80 աստիճանի  սահմաններում, իսկ խորությունը հասնում է 
առնվազն 15 կմ-ի [4,13,14]:
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Պատկեր # 14. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի գրանցումը հայկական արտադրության ИГИС մակնիշի 
սեյսմամետրով, որից երևում է, որ Գյումրիում շենքերը տատանվել են բազմաթիվ ուղղություններով[9]:
Figure #14. The recording of the 1988 Spitak earthquake with the Armenian IGES seismometer, which shows 
that buildings in Gyumri oscillated in many directions [9].

Պատկեր # 12. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի հիմնական իրադարձության մուլտիպլետ բնույթը 
ցույց տվող սեյսմագրամ [4,16]:
Figure # 12. The seismogram of the 1988 Spitak earthquake showing the multiple character of the main event 
[4,16].  

Պատկեր # 13. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի սեյսմագրամը Գերմանիայի Գրաֆենբերգի սեյսմիկ 
կայանում: Առաջին ուժեղ հետցնցումը տեղի ունեցավ 4 րոպե հետո [4,16]:
Figure # 13. The seismogram of the 1988 Spitak earthquake recorded at the Graffenberg seismic station in 
Germany. The first strong aftershock followed 4 minutes later [4,16].
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Պատկեր # 15. Սպիտակի երկրաշարժի  1988-2016թթ. 14000 հետցնցումների 
քանակի բաշխումն ըստ  տարիների: Ակնհայտ է, որ հետցնցումների մեծ 
մասը տեղի են ունեցել երկրաշարժից հետո՝ առաջին երկու տարիներին` 
1988-1990թթ.: Հետցնցումները շարունակվում են առ այսօր [7]:
Figure # 15. Distribution of the 14,000 aftershocks of the Spitak earthquake from 
1988 to 2016 by years.
Obviously, the majority of the aftershocks occurred during the first two years after 
the earthquake, in 1988-1990. Aftershocks have continued occurring up to day [7].

Պատկեր # 16. 1988-2016թթ. Սպիտակի երկրաշարժի  հետցնցումների  
ժամանակ անջատված էներգիայի (10� Ջոուլ) քանակի բաշխումն ըստ 
տարիների: Հետցնցումների էներգիայի 98%-ն անջատվել է 1988-1990թթ. [7]:
Figure # 16. Distribution by years of the energy (10� Joule) released during the 
Spitak earthquake aftershocks from 1988 to 2014: 98% of the energy was released 
between 1988 and 1990 [7].
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Պատկեր # 17. Էպիկենտրոնին բնորոշ մի-հարկանի քարե շենքերի փլուզումը 
[17]: Սեյսմիկ ուղղաձիգ հարվածից շենքի պատերը քանդվել են, իսկ տանիքը 
նստել է հիմքի վրա առանց էական հորիզոնական տեղաշարժերի:  
Figure # 17. Destruction of a one-storey stone building typical for the epicenter 
area [17]. The vertical seismic shock destroyed the walls of the building, and its 
roof settled on the ground without any significant horizontal shifts. 
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Պատկեր # 19b. Արաբական և Եվրասիական սալերի բախման գոտու 
տեկտոնական սխեման [16]: Արաբական սալը տարեկան մինչև 20մմ 
հորիզոնական արագությամբ շարժվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, իսկ 
Եվրասիական սալը անշարժ է, որի հետևանքով Կովկասի երկրակեղևը 
ջարդոտվում է՝ առաջացնելով  ուժեղ երկրաշարժեր: ՈՒստի Կովկասում ուժեղ 
երկրաշարժերը եղել են և ապագայում ևս կլինեն [17]:

Figure  # 19b. The tectonic scheme of the Arabian and Eurasian plate collision zone 
[16]. The Arabian plate moves to the north-west at a horizontal velocity of up to 20 
mm per year, and the Eurasian plate is  fixed, causing the crushing of the Caucasus 
crust and strong earthquakes. Hence, strong earthquakes in the Caucasus will still 
happen [17].

Պատկեր # 18. Կովկասի համայնապատկերը տիեզերքից [17] և Սպիտակի 1988թ. 
երկրաշարժի էպիկենտրոնը :
Figure  # 18. Panorama of the Caucasus from the Space [17] and epicenter of the 1988 Spitak 
earthquake. 

Պատկեր # 19a. Գլոբալ դիրքային համակարգի (GPS) դիտարկումներով տարեկան 
հորիզոնական տեղաշարժերի տվյալները 1991-1998թթ. [17]:
Figure  # 19b. Data on the annual horizontal motions according to the observations by the 
Global Positioning System (GPS) in 1991-1998 [17]. 
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3. ՍՊԻՏԱԿԻ  1988Թ.  ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ   ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ   
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ              

Երկրի մակերեսին երկրաշարժը թողել է բազմաթիվ հետևանքներ [4,5,7,12,13,14], 
որոնք կարելի է բաժանել երեք  խմբի:

 ¾ Հիմնական սեյսմագեն բեկվածքը, որն ընդհատումներով արտացոլվել է երկրի 
մակերեսին: Առավել երկար ֆրագմենտները Գեղասար-Սպիտակ և Հալավար 
գյուղի դիմաց ունեցել են համապատասխանաբար 11 և 10կմ երկարություն,  
իսկ բեկվածքին բնորոշ բոլոր նշաններով ընդհանուր երկարությունը կազմել է 
37կմ (պատկեր # 20 ): Բեկվածքը պատկանում է վերնետ-կողաշարժ տիպին, որի 
ուղղաձիգ  առավելագույն ամպլիտուդը կազմել է մոտ 2,5մ, իսկ հորիզոնականը` 
մինչև 1,5մ: Գեոդեզիական դիտարկումները ցույց են տվել, որ սեյսմագեն 
բեկվածքի ուղղաձիգ ամպլիտուդն առաջացումից հետո դանդաղորեն նկատելի 
նվազել է, այսինքն՝ բարձրացած բլոկը մի փոքր իջել է: Բեկվածքի ուղղաձիգ և 
հորիզոնական տեղաշարժերի մեծությունն ըստ երկարության փոփոխական է: 
Սա վերաբերում է նաև բեկվածքի անկման անկյանը: Այն տատանվում է 600-800 
-ի սահմաններում:

 ¾ Խոշոր սեյսմագրավիտացիոն առաջացումները բեկվածքի հյուսիսարևմտյան 
մասում, Ձորաշեն գյուղի դիմաց (պատկեր # 24): Այստեղ ոչ մեծ թեքության 
լանջերով երկու հատ մոտ 2մլն տոննա ապարների զանգվածները թիկունքում 
առաջացնելով 200-350մ  երկարությամբ, մինչև 25մ խորությամբ ձորակներ, 
տեղաշարժվել են դեպի լանջի ստորոտ՝ ճակատային մասում առաջացնելով 5-7մ 
բարձրությամբ պատնեշ: Կարևոր է նշել, որ ջրի գործոնն այստեղ բացակայում 
է, և այս պատճառով մասնագետների մեծ մասը սրանք  սողանք չեն համարում: 
Սեյսմագրավիտացիոն առաջացումները շատ մեծ վնասներ չեն տվել, քանի 
որ առաջացել են սարերում՝ բնակավայրերից ու կենսաապահովման գծերից 
հեռու: Միայն մի վայրում ոչխարների հոտը հովվի հետ մնացել էր ապարների 
տակ: Հետագայում հովվի շունը ցույց էր տվել ապարների զանգվածի տակ 
զոհված հովվի մարմնի գտնվելու տեղը:

 ¾ Երրորդ տիպի երկրաբանական հետևանքներն ունեն տեղային բնույթ և բնորոշ 
են հիմնականում էպիկենտրոնային գոտուն: Դրանք քարաթափերն են,  ոչ 
մեծ սողանքները, գրունտների նստեցումը, ջրիկացումը, բեկորատումը և այլն: 
Հատկապես կենսաապահովման գծերին սրանց հասցրած վնասը մեծ էր:  

 3.  GEOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE 1988  
SPITAK EARTHQUAKE  

The earthquake has left many signs on the Earth surface [4,5,7,12,13,14], which can be 
divided into three groups: 

 ¾ The main seismogenic fault manifested itself discontinuously on the surface. Its longest 
fragments located in front of the village of Geghasar-Spitak and the village of Halavar 
were, respectively, 11 and 10 km long. Taking into consideration all typical fault 
signs, the total length was 37 km (Figure # 20). It was a reverse and strike-slip fault 
with the vertical displacement of about 2.5m, and the horizontal displacement was 
up to 1.5m large. The geodetic observations have shown that the vertical amplitude 
of the seismogenic fault has slowly and noticeably reduced after its formation. In 
other words, the uplifted block has slightly gone down. The size of the fault and of 
the vertical and horizontal displacements varies length-wise. The same is true for the 
dipping angle of the fault. It ranges from 600 to 800.

 ¾ Large seismo-gravitational features developed in the northwestern part of the fault, 
in front of the village of Dzorashen (Figure # 24). There, two rock massifs of about 2 
million tons with gentle slopes have moved down to the foot of the slope, creating a 
5-7m-high barrier in the front part and leaving up to 200-350 m-long and 25 m-deep 
ravines behind them. It is important to note that water factor is absent there, hence, 
most of experts do not consider this as a landslide effect. The displacements did not 
cause much damage in that mountain area, far away from settlements and lifelines. 
There was only one place where the flock of sheep with a shepherd remained under 
the rocks. The shepherd’s dog showed the location of the deceased shepherd under 
the rock mass.

 ¾ The third type of geological effects had local character and were typical mainly for 
the epicenter zone. These are rock falls, not large landslides, ground settlement, 
liquefaction, etc. They caused great damage to lifelines. 
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Պատկեր # 20. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի ժամանակ առաջացած 
մակերեսային խզվածքների քարտեզը (ըստ Հ. Ֆիլիպի և այլոց) [13, 17].
Figure # 20. Surface rupture for the 1988 Spitak, earthquake (H. Phillip et al.) [13, 
17].

Պատկեր # 21. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի սեյսմագեն բեկվածքի 
Սպիտակից Շիրակամուտ ձգվող հատվածը (ներքևի լուսանկարներ), որտեղ 
ուղղաձիգ ամպլիտուդը կազմեց մոտ 2 մետր [4,11]:
Figure  # 21. The 11 km-long fragment of the seismogenic fault of the 1988 Spitak 
earthquake stretching from Spitak to Shirakamut (bottom photos), with the vertical 
displacement of about 2 meters [4,11]. 
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Պատկեր # 22. Սպիտակի երկրաշարժի սեյսմագեն բեկվածքը 1988թ. 
դեկտեմբերին, որտեղ ուղղաձիգ տեղաշարժի ամպլիտուդը  կազմեց 1.5 մ [18]: 
Բեկվ ածքի նույն հատվածը 2006թ., երբ հողմահարման հետևանքով սկսել էր 
նվազել բեկվածքի արտահայտվածությունը:
Figure  # 22. A fragment of the seismogenic fault of the Spitak earthquake with the 
vertical amplitude of 1.5 m, in December 1988 [18]. The same fragment of fault 
surveyed in 2006, after erosion had reduced the rate of manifestation  of the rupture. 

Պատկեր # 23. Սպիտակի երկրաշարժի սեյսմագեն բեկվածքի հատվածը, 
որտեղ հորիզոնական տեղաշարժի ամպլիտուդը  կազմեց  40 սմ[17]:
Figure  # 23. A fragment of the seismogenic fault of the Spitak earthquake with 
horizontal amplitude of  40 cm [17]. 
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Պատկեր # 24. Աշոցքի տարածաշրջանի Ձորաշեն գյուղի մոտի 
երկրաշարժի սեյսմագրավիտացիոն առաջացումը, որտեղ մոտ 2 մլն 
տոննա զանգվածը ոչ մեծ թեքությամբ լանջով սահել է  ներքև՝ թիկունքում 
առաջացնելով 350մ երկարությամբ  և մինչև 25մ խորությամբ  ձորակ [5]:  
Լուսանկարները` 1988, 2000 և 2009 թվականներին:
Figure  # 24. Seismo-gravitational feature created by the 1988 Spitak earthquake 
near the village of Dzorashen (Ashock region), where about 2 million ton-large 
ground mass moved down the slope, creating a 200-350m-long and 25m-deep 
gully in the rear part [5]. Photos taken in 1988, 2000 and 2009.

2009

2000

1988
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Պատկեր # 25. Երկրաշարժի  էպիկենտրոնային գոտում  քարաթափի 
հետևանքով անանցանելի դարձած մայրուղին և  գրունտում առաջացած 
խզվածքներն ու ճաքերը (մնացորդային դեֆորմացիաները) [5,17]:
Figure # 25. The highway in the epicentral area of the earthquake, which became 
impassable due to rock falls and cracks in the ground (residual deformation) [5,17].
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Պատկեր # 26. Երկրաշարժի էպիկենտրոնային գոտում  փլվածքների, 
սողանքների առաջացման ու գրունտների նստեցման հետևանքով հատկապես 
վնասվեցին կենսաապահովման գծերը, այդ թվում՝ ճանապարհները, 
ջրագծերը, կոյուղին, էլեկտրամատակարարման ու գազամատակարարման 
մագիստրալային գծերը [17] : 
Figure  # 26. Within the epicentral area, landfalls, landslides and ground subsidence 
effects caused damage to the infrastructure - roads, water lines, sewerage pipelines, 
power supply and gas supply  lines [17].

Պատկեր # 27. Վնասված  ավտոմայրուղին Շիրակամուտ գյուղի մոտ [17]:
Figure  # 27. Damaged highway near the village of  Shirakamut [17].
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Պատկեր # 29. Գրունտների ջրիկացումից առաջացած երկաթգծի պաստառի 
փլուզումը Շիրակամուտ գյուղի մոտ [17] :
Figure  # 29. The collapse of the railway caused by soil liquefaction in the village of 
Shirakamut [17]. 

Պատկեր # 28. Երկաթգծի ռելսերի 40սմ երկարությամբ հորիզոնական 
տեղաշարժը [5,17] :
Figure # 28. 40 cm-long horizontal offset of railroad tracks [5,17].
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4. ՇԵՆՔԵՐԻ  ՎՆԱՍՎԵԼՆ  ՈՒ  ՓԼՈՒԶՎԵԼԸ

Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի հետևանքով այն շենքերն են ստացել նկատելի 
վնասվածքներ, որոնք գտնվում էին 7 բալից բարձր ուժգնության գոտում [5,7,9,15]: 
Մասշտաբային ավերումներ եղել են 8-9 բալ և ավելի ուժգնության ցնցումների 
հետևանքով: 9 բալ ուժգնության գոտում ավերվել է քաղաքային բնակավայրերի 
տարածքների 50%-ից ավելին, իսկ 10 բալի դեպքում` 100%-ը: Հատկապես ցածր 
սեյսմակայունության պատճառով երկրաշարժի նույն ուժգնության գոտում խիստ 
վնասվեցին պետական հատվածի բնակելի և հասարակական շենքերը: Այս 
պատճառով քաղաքային բնակավայրերն առավել ավերվեցին և եղան ավելի շատ 
մարդկային կորուստներ քան գյուղական համայնքներում: Համեմատաբար ցածր 
էին քարե 1-2 հարկանի բետոնե շաղախով կառուցված առանձնատների ստացած 
վասվածքները նույնիսկ 9 բալ  ուժգնության գոտում: Այս և այլ պատճառներով 
Լենինականի առանձնատներում զոհվեց մոտ 400 մարդ, իսկ փլուզված 4-9 
հարկանի 147 (ընդամենը 7003 բնակարան) բազմաբնակարան շենքերում` մոտ 
8600 մարդ: Սա այն դեպքում, որ քաղաքի ընդհանուր զոհերի թիվը հասավ 17 
000-ի: Սա նշվածն առանձնատներում մարդկային կորուստների ցածր ցուցանիշի 
միակ  պատճառը չէ, քանի որ կան այլ պատճառներ ևս: Օրինակ, ավերակներում 
մնացածներին փրկվելու ավելի նպաստավոր պայմանները, առաջին ցնցումներից 
հետո շենքերը լքելու հնարավորությունները և այլն: Սակայն փաստ է, որ նույնիսկ 
կավե ու կրե շաղախով կառուցված մի-հարկանի հին տները քիչ վնասվեցին: 
Այսպես, 100 տարվա հնության քարե միդիս շարվածքի, կրաշաղախով, առանց 
ամրանի օգտագործման 2 հարկանի մոտ 30-ի հասնող զորանոցների շենքերը 
ստացան միայն 1-2 աստիճանի վնասվածքներ: Նշենք, որ ՀՀ շինարարական 
նորմերով վնասվածությունը գնահատվում է 5 աստիճանով, և վթարային են 
համարվում 3-րդ և ավելի բարձր աստիճանի վնասվածք ստացած շենքերը, 
որոնք թույլատրվում է շահագործել միայն վերականգնումից հետո: Պետական 
հատվածի բնակելի շենքերից ամենախոցելին 9-հարկանի կարկասային շենքերն 
էին, որոնց 85%-ը 9 բալ ուժգնության ցնցումներից անմիջապես փլուզվեցին, իսկ 
մնացած 15%-ը ենթակա չէին վերականգնման: Նույն ուժգնության ցնցումներին 
բավականին լավ դիմակայեցին 9-հարկանի խոշորապանել շենքերը, որոնք 
ստացան միայն 1-2 աստիճանի վնասվածքներ: ՀՀ ԱԻՆ սեյսմիկ ծառայության 
մասնագետները, ուսումնասիրելով միևնույն ուժգնության գոտու տարբեր տիպի 
շենքերի՝ երկրաշարժից ստացված վնասվածքների վիճակագրությունը, կազմեցին 
երկրաշարժի գոտում տարածված 5 տիպի շենքերի վնասվածության աստիճանի 
գրաֆիկները՝ կախված երկրաշարժի ուժգնությունից (պատկեր # 35): Սա կարևոր է 
բազմաբնակարան շենքերի խոցելիությունը գնահատելիս, քանի որ այլ մեթոդներով 
ու հաշվարկներով ավելի հուսալի գնահատել անորակ կառուցված շենքի սեյսմիկ 
խոցելիությունը գործնականոմ հնարավոր չէ: Ընդամենը քանդվել է 314 և քանդման 
ենթակա է եղել 641պետական սեկտորի շենք(EERI,1989):  

4. DAMAGES AND DESTRUCTIONS OF BUILDINGS

The 1988 Spitak earthquake caused noticeable damage to buildings located in the zone  
of intensities higher than 7 [5, 7, 9, 15]. Large-scale destruction was determined by the 8-9 
and greater intensity shaking.  More than 50% of residential areas were destroyed in the 
9-intensity zone, and 100% in the 10-intensity zone. Because of low seismic resistance, 
state-sector residential and public buildings were severely damaged in the above-
mentioned intensity zone. Consequently, urban settlements were more severely destroyed 
and had higher rate of causalities than rural communities. Damages to 1-2-storey private 
stone houses built with concrete mortar were relatively low even in the 9-intensity zone. 
For these and other reasons, there were about 400 casualties in private houses, meanwhile 
about 8600 residents were killed in the 147 collapsed 4-9-storey buildings (with the 
total of 7003 flats) in Leninakan, considering that the total number of victims in the city 
reached 17,000. Construction quality was not the only reason for the low rate of casualties 
in private houses; there were other reasons as well. For example, small private houses 
offered more chances to survive in ruins, to leave the buildings after the first shocks, etc. 
However, the fact is that even old one-story houses built with clay and sand appeared 
less damaged. For instance, about thirty of the 100-year old, 2-storey military barracks, 
built with midis-type masonry, lime mortar and having no steel reinforcement, suffered 
Category1-2 damage only. It should be noted that according to the construction standards 
of Armenia, rate of damage is estimated by 5 Categories and any building evaluated by 
damage Category 3 or higher, is considered dangerous. Such buildings can be used only 
after restoration. Among the state-sector construction, 9-storey frame buildings appeared 
the most vulnerable: 85% of those buildings collapsed immediately after Intensity 9 
shaking, and the remaining 15% became unsuitable for rehabilitation. The 9-storey large-
panel buildings withstood the same intensity shaking, and had damages of Categories 1 
or 2. Taking into consideration the earthquake damage statistics for different types of 
buildings within the same intensity zone, specialists of the Seismic Survey of the MES of 
the Republic of Armenia compiled damage diagrams for five common types of buildings 
in the earthquake zone depending on earthquake intensity(Figure # 35). This is a very 
important data for seismic vulnerability assessment of multi-apartment buildings, as in 
practice other methods and calculations can not offer a reliable assessment of the seismic 
vulnerability of poorly constructed buildings. The total was collapsed by 314 state sector 
buildings and needed to be demolished 641(EERI,1989). 
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Պատկեր # 30. Լենինականի 111 սերիայի կարկասապանելային 9 հարկանի, 
խիստ խոցելի բնակելի շենքերով կառուցապատված “Եռանկյունի”  
թաղամասը [17], որը ամբողջովին, ավերվեց Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժից: 
Շենքերի 85%-ը  քանդվեց ցնցումներից, իսկ 15%-ը դարձան վերականգնման 
համար ոչ պիտանի [3,9].
Figure  # 30. Very vulnerable 9-storey frame-panel residential buildings of Series 
111 in «Yerankyuni» district of Leninakan city [17] totally destroyed during the 
Spitak 1988 earthquake. 85% of buildings were completely destroyed and 9% 
became unsuitable for recovery [3,9]. 
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Պատկեր # 31. Լենինականի 16-հարկանի “հարկերի բարձրացման” եղանակով 
կառուցված բնակելի շենքը, որը երկրաշարժից չփլուզվեց, սակայն թեքվեց 
վերևում 140 սմ-ով: Հետագայում այն քանդվեց պայթեցման միջոցով [3,17] :
Figure  # 31. The 16-storey residential building in Leninakan constructed by the 
“floor lifting” method, which did not collapse during the earthquake, but tilted by 
140 cm.. Later it was demolished by blasting  [3,17].

Պատկեր # 32. Լենինականում նույն` “հարկերի բարձրացման” մեթոդով 
կառուցված 10 հարկանի շենքը երկրաշարժից ամբողջությամբ փլուզվեց 
(մեջտեղի լուսանկար), իսկ փլատակներում հրդեհ բռնվեց [17]:
Figure  # 32. A 10-storey building in Leninakan constructed by the same “floor 
lifting” method, completely destroyed in the earthquake (middle photo), and a fire 
broke out in the ruins [17]. 
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Պատկեր # 33.  Բնակելի 9-հարկանի անորակ կառուցված շենքի փլատակները 
Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժից անմիջապես հետո [17]:
Figure # 33. Ruins of a 9-storey low-quality residential building immediately after 
the 1988 Spitak earthquake[17]. 

Պատկեր # 34.  Երկրաշարժի մեծ ուժի մասին են վկայում միաձույլ բետոնե 
շենքերի քայքայումը և ավերումը[18]:
Figure  # 34. The collapse of monolithic concrete buildings demonstrates the high 
intensity of the earthquake [18]. 
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1. Քարե 1-2-հարկանի շենքեր՝ կավե և կրե շաղախով, առանց մետաղի 
օգտագործման: Stone 1-2 storey buildings with sand-clay and lime mortar without 
metal: 

2. Քարե 1-2-հարկանի շենքեր բետոնե շաղախով,  մետաղի օգտագործմամբ; 1-2 
storey stone buildings with concrete mortar and metal; 

3. 4-12-հարկանի բազմաբնակարան կարկասապանելային շենքեր; 4-12-storey 
frame-panel  buildings; 

4. Քարե 4-5-հարկանի բազմաբնակարան 450  և 451 սերիայի շենքեր: 4-5 storey 
stone buildings of series 450 and 451; 

5. Խոշորապանել բազմաբնակարան շենքեր;  Large -panel multi-storey buildings.

Պատկեր # 35. Սպիտակի 1988թ. Երկրաշարժի ժամանակ վնաս պատճառող 
գործոնների հավանականության աղյուսակը(Հաճյան Ա.,1992)[18] և 
երկրաշարժի հետևանքով տարբեր տիպի բնակելի շենքերի վնասվելու 
վիճակագրական տվյալները՝ կախված սեյսմիկ ուժգնությունից (կազմվել է 
ՀՀ ԱԻՆ Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության կողմից Ս. Նազարեթյանի 
ղեկավարությամբ) [7]:
Figure  # 35. The table of Likelihood of factors contributing to damage during the 1988 
Spitak earthquake(Hadjian A.,1992 )[18] and Damage statistics data for various types 
of residential buildings in the 1988 Spitak earthquake depending on seismic intensity 
(Survey for seismic protection of MES RA under the supervision of  S. Nazaretyan) 
[7].
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Սեյսմիկ վտանգը 
Seismic hazard ____________________

Միկրոշրջանացում 
Microzonation ___________________________________

Դիզայնի չափորոշիչները Design Criteria

- սկզբունքները
- principles ______________

- իրականացում
- implementation ____________________________

Կառուցվածքային վերլուծություն
Structural analysis ____________________________

Դիզայնի նկատառումներ
Design considerations ___________________________________

Շինարար. որակը 
Quality of construction

-վարպետություն 
-workmansship ____________________

- բետոնի տեխնոլոգիան 
- concrete technology ____________________________

- ամրանի եռակցում
- welding of rebars _____________

Քաղաքային պլանավորում 
City planning ____________________________

Գրունտի անսպասելի շարժում 
Unusual ground motion ___________________________________

Բալը, 
Intensity

Վնասվածության աստիճանը
Damage Degree
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Աղյուսակ # 2. Սպիտակի  երկրաշարժի 9 բալ ուժգնության գոտում տարբեր 
տիպի բնակելի շենքերի վնասվելու վիճակագրությունը [9]:

Table  # 2. Statistics of damages to different types of residential buildings in 9-intensity 
zone of the 1988 Spitak earthquake [9].

Շենքերի տիպը;           
 Type of Buildings 

Վնասվածության 
աստիճանը

Degree of damage

Ընդհանուր 
քանակի տոկոսը
Percent of Total 

Number

Մասնավոր հատվածի շենքերը:      
Private Sector Buildings 

Քարե 1 հարկանի շենքեր՜ կավե և կրե շաղախով, առանց մետաղի օգտագործման, փայտե ծածկով; 
1-storey stone buildings with sand-clay and  lime mortar, without use of metal and with wooden cover; 

1-2
3-5

23
77

Նույնը կրե շաղախով; 
The same with  lime mortar;

1-2
3-5

32
68

Նույնը, երկաթբետոնե գոտիներով և բարավորներով; 
The same with  reinforced concrete belts and spandrel beam;

1-2
3-5

46
54

Նույնը երկաթբետոնե ծածկով; 
The same with reinforced concrete cover;

1-2
3-5

52
48

Մեկ հարկանի քարե շենքեր, ցեմենտի շաղախով առանց մետաղական կոնստրուկցիաների, երկաթ-բետոնե ծածկով: 
One-storey stone buildings, with cement mortar, non-metal construction, with reinforced-concrete cover (roofing);

1-2
3-5

69
3

Նույնը մետաղական կոնստրուկցիաներով երկաթբետոնե ծածկով: 
The same with metal structures and with reinforced concrete cover. 

1-2
3-5

82
18

Նույնը երկհարկանի շենքեր:
The same type, but 2-storey buildings. 

1-2
3-5

78
22

Պետական հատվածի շենքերը:         
State Sector Buildings

9-12-հարկանի բազմաբնակարան 111 սերիայի կարկասա-պանելային  շենքեր;
 Frame-panel residential multi-apartment buildings of Series 111.

3-5
1-2

100
0

4-5-հարկանի 111 սերիայի բազմաբնակարան շենքեր:
4-5-residential, 4-5 story multi-apartment buildings of Series 111

1-2
3-5

5
95

Քարե բազմաբնակարան շենքեր՝ 450 սերիայի, մոդիֆիկացված;
Multi-apartment residential stone buildings of Series  450,  Modified

1-2
3-5

28
72

Քարե բազմաբնակարան շենքեր՝ 451 սերիայի, մոդիֆիկացված;
Residential stone buildings of Series  451, Modified

1-2
3-5

Անհատական 
նախագծեր: 
Buildings of 
individual design 
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Աղյուսակ # 3. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի հետևանքով Լենինական 
քաղաքում տարբեր տիպի բնակելի շենքերի վնասվելու վիճակագրական 
տվյալները [9]:

Table # 3. Statistical data of damages caused to various types of buildings in the city of 
Leninakan in the 1988 Spitak earthquake [9].

Շենքի տիպը կամ  
նախագծի սերիան
Building Type or De-

sign Series  

Հարկը
Number 
of Floors

Ենթակա  է 
քանդման
Subject to

Demolition

Ենթակա  է 
ուժեղացման 

Subject to 
Strengthening

Վնասվածության աստիճանը` ըստ  MSK -64 սանդղակի
 Damage Category on MSK-64 Scale 

Հետազոտված 
շենքերի քանակը

Number of              
Surveyed Buildings

1-2 3 4 5

Կարկասա-պանելային՝ 
111 սերիայի
Frame – Panel Buildings 
of Series 111

5
9

12 (80)
180(100)

3(20)
-

-
-

3(20)
11(6)

8(53)
27(15)

4(27)
142(79)

15
180

Քարային՝ 450 սերիայի
Stone Buildings of Series 
450

4
5

50(83)
86(76)

9(17)
27(24)

3(5)
9(8)

20(34)
45(39)

35(58)
38(34)

2(3)
21(9)

60
113

Քարային՝ 451 սերիայի
Stone Buildings of Series 
451

4
5
6

8(40)
111(69)
-

12(60)
49(31)
11(100)

3(20)
20(12)
11(100)

9(45)
49(31)
-

4(15)
61(38)
-

5(20)
30(19)
-

20
160
11

Անհատական 
նախագծեր
Individual Design 
Buildings

2
3
4
5

-
24(19)
7(18)
43(88)

117(100)
104(81)
31(82)
   6(12)

117(100)
42(33)
15(39)
-

-
74(58)
17(45)
12(25)

-
12(9)
6(16)
23(47)

-
-
-
14(28)

117
128
38
49
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Պատկեր # 36. Գյումրի և Աշոցք բնակավայրերի տարածքներում 
բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի` Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի 
հետևանքով վնասվելու քարտեզները: Կարմիր գույնով պատկերված են 
երկրաշարժից փլուզված, կանաչ գույնով` ամրացման ենթակա, կապույտով` 
քանդման ենթակա, իսկ սև գույնով` արդեն ապամոնտաժված շենքերը (ըստ 
ՀՀ ԱԻՆ  ԱՊԱԾ ՀԾ-ի 1992):
Figure  # 36. Map of damage the 1988 Spitak earthquake caused to multi-apartment 
and public buildings in Gyumri and Ashotsk cites. The buildings collapsed during 
the earthquake are shown in red, buildings subject to strengthening are shown 
in green, buildings to be demolished are shown in  blue, and already dismantled 
buildings are in black color (by NS NSSP MES RA 1992). 

Գյումրի
Gyumri 

Աշոցք
Ashotsk
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Պատկեր # 37. Սպիտակ, 
Ստեփանավան, Ամասիա և Ախուրյան 
քաղաքների տարածքներում 
բազմաբնակարան և հասարակական 
շենքերի` Սպիտակի 1988թ. 
երկրաշարժի հետևանքով վնասվելու 
քարտեզները (1993): Կարմիր գույնով 
պատկերված են փլուզված շենքերը, 
կանաչ գույնով` ամրացման ենթակա 
շենքերը, իսկ կապույտով` քանդման 
ենթակա շենքերը [7]:
Figure  # 37. Map of  the damage suffered in 
the 1988 Spitak earthquake by the multi-
apartment residential and public buildings 
in Spitak, Stepanavan and Akhouryan 
(1993). The buildings collapsed during the 
earthquake, to be strengthened, and to be 
demolished are indicated, respectively, in 
red, green, and  blue colors [7]. 

Ստեփանավան
Stepanavan 

Ամասիա
Amasia

Սպիտակ
Spitak

Ախուրյան
Akhouryan
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Պատկեր # 38.  Լենինականի` 1926թ. 8-9 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի 
հետևանքները Լենինական քաղաքում (արխիվային լուսանկարներ):

Figure  # 38. The macro-seismic effects of the Intensity 8-9, 1926 Leninakan earthquake 
in the Leninakan-city (archive photos).  



37EARTHQUKE     

Պատկեր # 39. Գյումրի քաղաքի  կենտրոնական մասի համայնապատկերը 
մինչև Սպիտակի երկրաշարժը (1987թ.), երկրաշարժից անմիջապես հետո 
(1988թ.) և վերակառուցումից հետո (2015թ.) [17]:
Figure  #39. The panorama of the central part of Gyumri city before the Spitak 
earthquake (1987), immediately after the earthquake (1988) and after the 
reconstruction (2015) [17]. 
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Պատկեր # 40. Երկրաշարժից ավերված թաղամասերը  Սպիտակ քաղաքում 
[18]:
Figure  # 40. The devastated districts of the Spitak city [18].
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Պատկեր # 41. Միաձույլ բետոնից կառուցված Սպիտակի ցորենի ամբարը` 
էլևատորն  աղետից  անմիջապես հետո, որը փլուզվեց 9-10 բալ ուժգնության 
ցնցումներից [17]: Ներքևի աջակողմյան լուսանկարում` նույն տեղում նոր 
կառուցված էլևատորը:

Figure  # 41. The wheat granary in Spitak, built of monolith concrete: the elevator 
immediately after the disaster, which collapsed in 9-10 intensity shocks [17]. The photo 
below to the right shows the new elevator built in the same place.
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Պատկեր # 42. Երկրաշարժին բնորոշ բազմահարկ բնակելի շենքերի ավերման 
պատկերներ [17]: Բնակիչների շրջանում շահարկվող խոսակցությունները, 
որ իբր թե եղել էր նաև հզոր պայթյուն, որի հետևանքով ավերվել էին շենքերը, 
անհիմն են:
Figure  # 42. Patterns of destruction of multi-storey residential buildings typical for 
the earthquake [17]. The rumors speculating among the residents, that there was 
also a powerful explosion, by which the buildings were destroyed, are not supported.
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Պատկեր #  43.  Այն, ինչ մնացել էր քարե հինգհարկանի բնակելի 
շենքերից [17]:
Figure  # 43.  Five-storey stone residential buildings after the 
earthquake [17].
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Պատկեր # 44. Ավերման գոտուն բնորոշ պատկերը`  ձգված շենքերի 
փլատակներ,  քայքայված, բայց դեռևս կանգուն շենքեր, ավերակների վրա 
աշխատող փրկարարներ, նոր տեղադրված   ժամանակավոր կացարաններ 
… [18]:
Figure  # 44. Typical picture of the destruction zone- ruins of buildings, damaged 
but still standing buildings, rescuers working in ruins, newly built temporary 
shelters… [18]

Պատկեր # 45. Սպիտակ քաղաքի կենտրոնը երկրաշարժից անմիջապես 
հետո (ավերակներ, ավտոխցանումներ, չգործող երկաթգիծ  և այլն) [17] :
Figure  # 45. The center of the Spitak city immediately after the earthquake (ruins, 
heavy traffic jams, non-operating railway, etc.) [17]. 
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Պատկեր # 47. Քարե բազմաբնակարան շենքերի փլուզումը 
պայմանավորված էր ինչպես երկրաշարժի ուժգնությամբ, այնպես էլ 
շինարարության ցածր որակով: Լուսանկարի հետին պլանում երևացող  
վնասված շենքը հավանաբար չի փլուզվել կոնստրուկտիվ տիպի 
պատճառով [17]:  
Figure # 47. The destruction of multi-apartment buildings was determined by both 
the intensity of the earthquake and the poor quality of construction. It is likely 
that the damaged building in the background was not ruined due to its design type 
[17]. 

Պատկեր # 46. Երկրաշարժից քայքայված քարե հինգհարկանի բնակելի 
շենք [18]:
Figure  # 46. A five-storey residential stone building collapsed in the earthquake 
[18]. 
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Պատկեր # 49. Եթե նույն տիպի շենքը քանդվել էր միջնամասից, ապա դրա 
ավելի հավանական պատճառը բնակիչների՝ շենքի սեյսմակայունությունը 
նվազեցնող ապօրինի ձևափոխություններն  էին: Գյումրիում փլուզված քարե 
շենքերի 10%-ի պատճառը սա էր [5]:
Figure  # 49. When buildings of the same design appeared ruined in the middle 
part, that was more likely due to illegal modifications of the design by the residents, 
which reduced seismic resistance of the buildings. That was the reason of destruction 
of 10% of stone buildings in Gyumri  [5]. 

Պատկեր # 48. Քարե 4-5-հարկանի ձգված բնակելի շենքերին ավելի բնորոշ էր 
թևերի`  ֆլանգների վնասվելը [17] :
Figure  # 48. For residential 4-5-storey stone buildings, damage on the flanks of a 
lengthy structure was more typical [17].
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Պատկեր # 52. Փլուզված շենքերում ծագած հրդեհները լուրջ  խնդիրներ էին 
առաջադրում հրշեջներին [17]:
Figure  # 52. Fires in the collapsed buildings caused serious problems for firefighters 
[17].

Պատկեր # 51. Թեքված, բայց չքանդված քարե բնակելի շենքը Լենինականում [17]:
Figure  # 51. An inclined, but not ruined residential stone building in Leninakan [17]. 

Պատկեր # 50.  Երկրաշարժից քանդվեցին նաև դեռևս չավարտված պետական 
հատվածի բազմաբնակարան շենքերը [17]:
Figure  # 50. Incomplete state-owned multi-apartment buildings were also destroyed 
by the earthquake [17]. 
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Պատկեր # 53. Երկրաշարժից տուժեցին նաև պատմաճարտարապետական և 
մշակութային  բազմաթիվ  հուշարձաններ: Աղետի գոտու 8461 հուշարձաններից 
ամբողջովին քանդվեցին 155-ը, լրջորեն վնասվեցին 984-ը, կիսավեր դարձան 
1216-ը: Վնասված հուշարձաններից 179-ը հայկական ճարտարապետության 
գոհարներից են և ունեն միջազգային, իսկ 2698-ը հանրապետական 
նշանակություն [5]:

Figure  # 53. The earthquake caused damage also to many historical, architectural and 
cultural monuments. Of the 8 461 monuments within the disaster zone, 155 were 
completely destroyed, 984 were seriously damaged, and 1 216 were slightly damaged. 
Out of the damaged monuments, 179 were considered masterpieces of  the Armenian 
architecture and ranked to have international importance, while 2 698 monuments had 
the national importance rank [5]. 
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Պատկեր # 54. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժից խոնարհված մի քանի 
եկեղեցիների շենքերի լուսանկարները: Ձախից աջ` Շիրակամուտի, 7-րդ դար; 
Արթիկի Սուրբ Գրիգոր, 7-րդ դար; Գյումրիի Գրիգոր Լուսավորիչ, 19-րդ դար; 
Գյուլագարակի Մարիամ Աստվածածին, 1874թ.; Մեծ Սարիարի Սուրբ Խաչ, 
1907թ.; Ցողամարգի, 19-րդ դար [7]:

Figure  # 54. Photos of several churches, which collapsed in the 1988 Spitak earthquake. 
Left to right: Shirakamut, the 7th century; Artik, St. Grigor, the 7th Century; Gyumri, 
Grigor Lusavorich, the 19th century; Gyulagarak,  1874; The Mets  Sariar, St. Khatch, 
1907; Tsoghamarg, the 19th Century [7] .
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Պատկեր # 55. Մինաս Ավետիսյանի “Հայաստան” որմնանկարը Վահրամաբերդ 
գյուղի  մշակույթի տանը մինչև երկրաշարժը, երկրաշարժից անմիջապես հետո 
և վերականգնումից հետո: Ներքևի ձախ լուսանկարում այն չքանդված պատն է, 
որի վրա եղել է որմնանկարը: 

Figure # 55. Minas Avetisyan’s «Armenia» fresco located at the cultural center of the 
Vahramaberd village: the photos show it before and after the earthquake, and after post-
earthquake restoration.
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Պատկեր # 56. Երկրաշարժից քարե բազմահարկ բնակելի շենքերի փլուզվելու 
հստակ օրինաչափություններ չկային [17]: Մեծամասամբ դա կախված էր 
շինարարական թերություններից և բնակիչների կողմից կոնստրուկցիաների 
սեյսմակայունությունը նվազեցնող ապօրինի ձևափոխություններից: 

Figure # 56. There were no clear regularities observed in the patterns of collapse of 
multi-storey residential stone buildings [17]. In the majority of cases, the damage was 
determined by construction defects and by illegal changes of the design introduced by 
the residents and reducing seismic stability of the structure.
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Պատկեր # 57. Ավերված որոշ շենքերում ծագեցին հրդեհներ, որոնց 
հանգցնելը շատ բարդ խնդիր էր: Սրանք մեծ վնաս հասցրին փլատակներում 
մնացածներին [17,18]:
Figure  # 57. Fires broke out in some destroyed buildings;  it was difficult to 
extinguish them and they caused severe damage to those who had still remained in 
the ruins [17,18].
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Պատկեր # 58. Փլատակներում մնացին նաև հարյուրավոր ավտոմեքենաներ [17]: Figure #  58. Hundreds of cars remained in the ruins [17].
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Պատկեր # 59. Վանաձորի քիմիական կոմբինատի մշակույթի կենտրոնի (վերևի 
լուսանկարներ)  և Լենինականի  թիվ 16 դպրոցի շենքերը երկրաշարժից առաջ 
և հետո [3,17]:

Figure # 59. The buildings of the Vanadzor Chemical Plant Cultural Center (photos 
above), and the building of School N 16 in Leninakan before and after the earthquake 
[3,17]. 
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Պատկեր # 60. Լենինականի ատամնաբուժարանի շենքը մինչև երկրաշարժը 
և հետո [17,18]: Եռահարկ անհատական նախագծով կառուցված կարկասա-
պանելային շենքը փլուզվեց շինարարության ցածր որակի և հիմնատակի 
սեյսմիկ տեսակետից անբարենպաստ գրունտների պատճառով: Հետագայում 
այն ամբողջովին ապամոնտաժվեց:
Figure # 60. The building of the Leninakan dental clinic before and after the 
earthquake  [17,18]. The 3-storey frame-panel building of an individual design 
collapsed due to low construction quality and base soil conditions that were 
unfavorable in terms of seismicity. The building was later demolished. 
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Պատկեր # 61. Որոշակի տիպի շենքեր երկրաշարժից էական վնասվածքներ 
չստացան (առավելագույնը 1-2 աստիճանի): Այդ տիպին են պատկանում 
մոտ հարյուր տարի առաջ ազգային ավանդույթներով կառուցված 
շենքերը` առանձնատները և զորանոցի կրե շաղախով, քարե շարվածքով 
շենքերը (ձախակողմյան լուսանկարներ), որոնք դիմակայել էին նաև 
1926թ. Լենինականի 8-9 բալ ուժգնության երկրաշարժին: Բարձր 
սեյսմակայունություն ցուցաբերեցին նաև 9-հարկանի խոշորապանել 
խորհրդային տարիներին կառուցված շենքերը (վերևի լուսանկար): 
Figure # 61. Some types of buildings were not significantly damaged by the 
earthquake (having Category 1 or 2 damage the greatest). Those were buildings built 
about hundred years ago according to national traditions, stone and lime-mortar 
masonry buildings of some private houses and military barracks (left-side photos), 
which survived also  the Intensity 8-9, 1926 Leninakan earthquake. High-rise large-
panel 9-storey buildings also exhibited  high rate of seismic resistance (left-side 
photo).
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Չափսերը` 13,7x21x27,0մ
Sizes: 13,7x21.0x27,0m

Մարմաշենի մայր եկեղեցին: Marmashen Main Church

1.Կառուցման ժամանակը, Construction years- 988 – 1029
2. Նորոգման ժամանակը, Year of restoration -2001
3.Տեղանքի ռելիեֆը -հարթ, Terrain relief  - flat area
4.Գրունտների սեյսմիկ կարգը, Soil category by seismic properties – 2
5.Գրունտային ջրերի մակարդակը, Level of ground  waters – high.
6.Գմբեթի առկայությունը,  Presence of dome- yes 
7.Շարվածքը,  կրաշաղախ, տուֆ, Tuff masonry with clay mortar
8.Հին վնասվածքները, Old damages – in the 1926 Leninakan earthq.
9. Ծածկը- քարե, Stone roofing
10 Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի բալը, Intensity of  the 1988 Spitak earthq.-IX

Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժից ստացած վնասվածքները
 � Հյուսիսային և հարավային պատերի վրա առաջացել են հորիզոնական 

ճաքեր՝ կողաշարժով:
 � Բոլոր պատերի վրա առաջացել են տարբեր աստիճանի ու տիպի ճաքեր:
 � Լենինականի՝ 1926թ. երկրաշարժի ժամանակ առաջացած ճաքերը լայնացել 

ու խորացել են:
 � Հիմքից մինչև գմբեթ առաջացել են 10-50մմ լայնությամբ ճաքեր:

The description of damages caused by the 1988 Spitak earthquake
 � Vertical cracks of 10-50 mm wide from the basis up to the top of the dome
 � Horizontal cracks with lateral dislocations on the northern and southern walls. 
 � Cracks of different size and type  on all walls. 
 � Wider and deeper cracks caused by the 1926 Leninakan earthquake.

Պատկեր # 62. Երկրաշարժի գոտու եկեղեցիների հետազոտման անկետա-                     
№ 1/6[7]; 
Figure # 62. Earthquake Zone Church Survey Form- No. 1/6 [7].
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Բալը՝ ըստ 
12-բալանոց 

նոր 
սանդղակի

Գրունտի
 արագա-
ցումը`g-ն

Առավել  բնորոշ վնասվածքների  նկարագրությունը Ծանոթություններ

X 0,40
և ավելի

- Լրիվ ավերում:
- Մեծ ավերումներ  (50%-ից ավելի): Քանդվում են ինչպես գմբեթավոր եկեղեցիները,  այնպես էլ գմբեթ չունեցողները:

IX 0,20-0,40
- Կենտրոնական գմբեթի  անկում;
- Մասնակի փլուզում (50%-ից պակաս):
- ՈՒժեղ վնասվածքներ:

Հնարավոր է կենտրոնական գմբեթի մասնակի ավերում և փոքր գմբեթների  անկում:
Առաջանում են 3 և ավելի միջանցիկ  ճաքեր գործնականում բոլոր պատերի ողջ 
բարձրությամբ: 
Եկեղեցիների մասնակի փլուզումն ավելի  շատ բնորոշ է  գմբեթ չունեցող 
եկեղեցիներին:

VIII 0,10-0,20

-Եկեղեցու պատերի բարձրությամբ միջանցիկ  մի քանի 
ճաքերի առկայություն:
- Եկեղեցու ողջ բարձրությամբ միջանցիկ  եզակի ճաքի 
առկայություն:
- Միջանցիկ  ճաքեր   եկեղեցու տարբեր մասերում:
-  Ոչ մեծ ճաքերի առաջացում, առանձին քարերի անկում:

Առաջանում են եկեղեցու պատերի ողջ բարձրությամբ 1-2 միջանցիկ ճաքեր, որոնք  
ունեն մինչև 3մմ լայնություն:
Առաջանում են կարճ միջանցիկ  ճաքեր շենքի համեմատաբար թույլ տեղերում, որտեղ 
առկա է  շինարարության ցածր որակ, հիմքերի նստվածքների  և այլ պատճառներով:

VII 0,05-0,10 Նկատելի ճաքերի բացակայություն: Եկեղեցիների մեծ մասը չեն ստանում նկատելի վնասվածքներ:
Լայնանում են հին ճաքերը:

Աղյուսակ  #  4. Պատմական երկրաշարժերի ուժգնության գնահատման 
համար կազմված հատուկ նախնական մակրոսեյսմիկ սանդղակը, որը 
հենվում է հայկական եկեղեցիների շենքերի՝ Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժից 
ստացած վնասվածքների վերլուծության վրա [7]: Մինչև 1989թ. էականորեն 
թերագնահատվել էր ՀՀ ողջ տարածքի սեյսմիկ վտանգի մակարդակը, 
որի պատճառներից մեկը պատմական, մոտ 2000 տարում, տեղի ունեցած 
երկրաշարժերի վերաբերյալ հսկայածավալ գրավոր տվյալների կամովին 
մեկնաբանումն էր: Չկար որևէ մակրոսեյսմիկ սանդղակ, որի օգնությամբ 
պատմական հուշարձանների, հատկապես եկեղեցիների շենքերի՝ 
երկրաշարժերից վնասվելու նկարագրությունների հիման վրա գնահատվեեին 

երկրաշարժի ճշգրիտ տեղը և հատկապես ուժը: Սպիտակի 1988թ. 
երկրաշարժից հետո ակնհայտ դարձավ, որ մասնագետները, չվստահելով 
պատմական աղբյուրներին, թերագնահատել էին անցյալի երկրաշարժերի 
ուժգնությունը՝ բալը, ապա և մագնիտուդը: Խիստ կարիք կար կազմելու հատուկ 
մակրոսեյսմիկ սանդղակ, որը հենված լիներ հայկական եկեղեցիների շենքերի 
վնասվելու  աստիճանի վրա: Այս բացը լրացնելու համար սեյսմիկ ծառայության 
մասնագետները, ուսումնասիրելով Սպիտակի 1988թ՚.  երկրաշարժի 7-10 բալ  
ուժգնության գոտում գտնվող 50-ից ավելի եկեղեցիների շենքերը,ՙ տվյալները  
համակարգելով և ելնելով EMS-98–ի կազմելու սկզբունքներից, առաջին անգամ 
կազմեցին այս մակրոսեյսմիկ սանդղակը [7]:

Եկեղեցիների շենքերի որոշ 
հակասեյսմիկ տարրեր
Some anti-seismitic elements of 
buildings of churches

Քարի շարվածք:
Stone construction.

Կրե շաղախով քարե 
շարվածքի տեսակներ:
The most common types 
of stonework  with lime 
mortar. 
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Intensity 
by new 12 

degree scale

Ground 
cceleration, g The most typical damage description Notes:

X 0,40
and more

- Complete destru ction
- Extensivedestruction (over 50%); Churches with dome and without may be destroyed.

IX 0,20-0,40
- The fall of the central dome
- Partial collapse (less than 50%);
- Major injuries

Partial destruction of the central dome and fall of the small dome may occur.
There are 3 or more through-cracks practically in the entire height of the walls. 
Partial collapse of churches is more typical  of churches with no dome.

VIII 0,10-0,20

-Several through-cracks in the walls of the church.
- One through-crack in the entire height of the church.
- Through-cracks in different parts of the church.
- Small cracks, falling of individual stones.

There are 1-2 through-cracks in the entire height of the church walls with a width of up to 3 
mm..
Short through-cracks in relatively weak areas of the building with poor quality of construction, 
base sediment, etc. 

VII 0,05-0,10 Absence of noticeable cracks. Most churches do not receive noticeable damages.
Old cracks become wider.

Table # 4.  Special initial macroseismic scale designed to estimate the intensity of 
historical earthquakes, which is based on damages of Armenian churches [7]. Until 
1989, the level of seismic hazard was considerably underestimated throughout 
Armenia. One of the reasons was the voluntary interpretation of enormous written 
data on earthquakes that occurred during the last 2000 years. There was not any 
macroseismic scale with the help of which one could assess the exact location and in 
particular, the intensity of the earthquake based on descriptions of historic monuments, 
especially church buildings damaged by earthquakes. After the 1988 Spitak earthquake, 

it became evident that experts having no trust on historical sources underestimated the 
intensity and the magnitude of earthquakes of the past. There was a need for a special 
macroseismic scale based on the degree of damages of buildings of Armenian churches. 
For this purpose, Seismic protection service specialists have investigated the buildings 
of more than 50 churches in Spitak’s earthquake 7-10 intensity zones; the data was 
systematized and based on the principles of compiling EMS-98, they made this first 
microseismic scale [7].

Հայկական եկեղեցիների շենքերի 
հատակագծեր, որոնք ունեն սիմետրիկ 
կառուցվածք, և զանգվածների 
հավասարաչափ բաշխում:
Plans of buildings of Armenian churches, 
which have a symmetrical structure and an 
equal distribution of masses.

Հայկական “խորշեր”
Armenian “hollows”

Եկեղեցիների շենքերի որոշ 
հակասեյսմիկ տարրեր
Some anti-seismitic elements of 
buildings of churches
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5. ԱՐՏԱԿԱՐԳ  ՍԵՅՍՄԻԿ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆ 
ԱՎԵՐՄԱՆ  ԳՈՏՈՒՄ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻՑ  
ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ  ՀԵՏՈ

Երկրաշարժն անսպասելի էր բոլորի համար: Նույնիսկ մասնագետները չէին 
սպասում այդպիսի ուժի ցնցումների, որի ժամանակ մարդ ոտքի վրա կանգնած 
մնալ չէր կարող: Անսպասելի էին նաև ավերածությունների մասշտաբները: Թե´ 
իշխանությունները, թե´ բնակչությունն անպատրաստ էին արձագանքելու աղետին: 
Ստեղծվեց մի բարդ և չկառավարվող իրավիճակ: Ընդհատվեց բնակավայրերի 
կենսաապահովումը, հատկապես քաղաքները վայրկյանների ընթացքում 
զրկվեցին էլեկտրականությունից, խմելու ջրից, գազամատակարարումից, 
ընդհատվեց հեռախոսային կապը: Հետագայում պարզվեց, որ էպիկենտրոնային 
գոտում վնասված էին նաև Վրաստանից Հայաստան մտնող երկաթգիծը և 
ավտոմայրուղիները: Ավերվեցին բազմաթիվ շենք-շինություններ, տասնյակ 
հազարավոր մարդիկ միանգամից բժշկական և փրկարարական օգնության 
կարիք ունեցան: Ավերման գոտու առողջապահական հիմնարկների մեծ մասը 
շարքից դուրս եկան, եղան կորուստներ բուժաշխատողներից: Հիվանդանոցները 
չէին կարող վիրաբուժական օգնություն ցույց տալ էլեկտրական հոսանքի, ջրի, 
ջեռուցման բացակայության պատճառով նույնիսկ այն դեպքում, երբ շենքը չէր 
փլուզվել: 

Հիվանդին հիվանդանոց հասցնելը դժվարացավ տարբեր պատճառներով: 
Եթե նույնիսկ հիվանդին բերում էին հիվանդանոց, նրանց մեծ քանակի, 
բուժաշխատողների պակասի և աշխատանքային նվազագույն պայմանների 
բացակայության պատճառով բուժօգնությունը հաճախ անգամ չէր իրականանում: 
Խոշոր քաղաքներից բնակիչներն իրենց նախաձեռնությամբ տուժածներին 
տեղափոխեցին մոտակա քիչ տուժած բնակավայրերի բժշկական հիմնարկներ: 
Երկրաշարժից մի քանի ժամ հետո հատկապես Երևանից և Վրաստանից 
օգնության հասան բժիշկները: Աղետի գոտու բնակչությունը, անպատրաստ 
լինելով հանդերձ, տուժածներին ցուցաբերում էր որոշակի նախաբժշկական 
օգնություն: Երկրաշարժից մի քանի ժամ հետո քաղաքներ մուտք գործեցին 
այնքան ավտոմեքենաներ, որ առաջացան խցանումներ, և տրանսպորտային 
երթևեկությունը քաղաքներում կանգ առավ: Սրան նպաստեց նաև շենքերի 
քանդվելու հետևանքով փողոցների անանցանելի դառնալը: Չկային պրոֆեսիոնալ 
փրկարարներ, և աղետի առաջին երկու օրը, այդ աշխատանքներն իրականացնում 
էր չպատրաստված և համապատասխան գործիքներով ու տեխնիկայով չզինված 
բնակչությունը: Իշխանություններն ի վիճակի չէին վերահսկելու ստեղծված 
իրավիճակը: 

Քանի որ ձմեռ էր, և որոշ շենքերում ջեռուցումն իրականացվում էր էլեկտրական 
բաց սպիրալներով տաքացուցիչներով, բնակավայրերի տարբեր մասերում 
սկսեցին առաջանալ հրդեհներ: Հեռախոսային կապի, ջրամատակարարման 
բացակայությունը և փողոցների խցանումները թույլ չէին տալիս իրականացնել 

արդյունավետ հրդեհաշիջում: Գիշերով փրկարարական աշխատանքներ 
իրականացնող բնակիչների կողմից լուսավորելու նպատակով օգտագործված 
կրակից անզգուշության հետևանքով բռնկվեցին նոր հրդեհներ, իսկ փլատակներում 
բռնկված հրդեհը մարելը համարյա անհնարին էր, որի պատճառով զոհվեցին 
փլատակներում կենդանի մնացած մարդիկ: 

Արդեն երկրորդ օրն ավերված քաղաքների բնակչությունը սննդի, ջրի, տաք 
հագուստների, ժամանակավոր կացարանների խիստ կարիք ուներ: Եթե նույնիսկ 
բազմաբնակարան շենքերը երկրաշարժից չէին տուժել, միևնույնն է, բնակիչները 
վախենում էին շենք մտնել՝ նախընտրելով գիշերել բաց երկնքի տակ:

Երկրաշարժի առաջին երեք օրերին գողություն, թալան, դիակապտություն 
չկար: Նույնիսկ բնակիչներն այդ օրերին չպահպանվող խանութներից ոչինչ 
չէին վերցնում: Հետո սկսվեց մանր գողությունը, երբ կարիքից դրդված մարդիկ 
խանութներից վերցրին սնունդ ու հագուստ: Սա աստիճանաբար, հիմնականում 
դրսից եկած անպարկեշտ մարդկանց պատճառով, վերածվեց գողության: 

Երրորդ օրը միայն, երբ ավերված քաղաքներ մտան զինվորականները, ներքին 
գործերի նախարարության աշխատողները, կամաց–կամաց իրավիճակը դարձավ 
կառավարելի: Փրկարարական ուժերի պակասի, տեղական իշխանությունների 
անպատրաստության և կենսաապահովման համար անհրաժեշտ նվազագույն 
պայմանների ու ռեսուրսների բացակայության պատճառով եղան անտեղի 
մարդկային ու նյութական կորուստներ:    
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5.  EMERGENCY SEISMIC SITUATION                                                         
IN EPICENTRAL AREA SETTLEMENTS IMMEDIATELY                               
AFTER THE EARTHQUAKE

The earthquake was unexpected for everyone. Even experts did not expect shaking 
of that size. The degree of destruction was also unexpected. Both the authorities and the 
population were not ready to respond the disaster. The situation was complicated and 
uncontrolled. The lifelines of settlements were damaged; cities got deprived of electricity, 
drinking water, gas supply, and telephone communication in seconds. Later, it turned 
out that the railways and highways linking Armenia and Georgia were damaged within 
the epicentral zone. Many buildings were destroyed; tens of thousands of people were 
in need of immediate medical and rescue assistance. Most of the health-care facilities in 
the earthquake epicenter lost their functionality, and many medical specialists became 
victims. Hospitals, even those that were not damaged, were not able to provide surgical aid 
because of lack of power supply, water, and heating.

Disrupted telephone communication created difficulties for the patient-hospital 
contacts. Patients were not treated even when they were brought to hospitals due to 
large number of patients, loss of the medical staff and lack of minimum required working 
conditions. Residents on their own initiative were transporting the injured from large 
cities to medical institutions of less-affected settlements. Several doctors, particularly from 
Yerevan and Georgia came to help a few hours after the earthquake. The unprepared 
population of the disaster zone was providing pre-medical assistance.

Several hours after the earthquake, large number of vehicles entered the cities causing 
heavy traffic and traffic jams. Ruined buildings also rendered the streets impassable. During 
the first two days of the disaster, due to the absence of special professional rescue teams, 
unprepared local population had been carrying out rescue activities having no appropriate 
tools or equipment. The authorities were unable to control the situation. Since it was winter, 
some buildings were heated by electrical devices with open heating coils. This led to fires in 
different parts of the settlements. The absence of telephone connection, lack of water supply 
and heavy traffic hindered effective fire fighting. Fires made by local population to facilitate 
rescue works in night time created new sources of fires. It was almost impossible to fight a fire 
in rubbles and it killed many survivors who had been under the ruins.

As soon as on the second day of the disaster, the population of destroyed cities was in 
dire need of food, water, warm clothes, and temporary shelters.

The residents were afraid to enter the buildings even when they did not suffer from the 
earthquake. They preferred to spend nights in open air. 

During the first three days of the earthquake, there was no theft, robbery and corpse 
looting. Residents were not taking anything even from the damaged stores not guarded 
in those days. Then the pilferage started. Driven by need, people were taking food and 
clothes from the stores. This gradually turned into robbery mainly because of the obscene 
people from outside of the city.

Only on the third day, when the servicemen and employees of the Ministry of Internal 
Affairs entered the city, the situation began to improve gradually. The lack of rescue 
forces, necessary minimum living conditions and resources, and unpreparedness of local 
authorities increased the rate of casualties and material losses. 
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Պատկեր # 63. Իրավիճակը քաղաքներում երկրաշարժի առաջին օրերին 
[17,18]: Գործնականում այն անվերահսկելի էր:
Figure  #  63. The situation in the cities during the first days of the earthquake 
[17,18]. Actually, it was out of control. 
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Պատկեր # 64. Ավերման գոտուն բնորոշ պատկերներ աղետի առաջին 
օրերին [17]:
Figure  # 64. A typical pictures of the destruction zone in the first days of the 
disaster [17]. 
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Պատկեր # 65. ԽՍՀՄ տարբեր հանրապետություններից և արտասահմանյան 
երկրներից Հայաստան ներկրվեցին տասնյակ հազարավոր ժամանակավոր 
փայտե կամ մետաղե կացարաններ` տնակներ անօթևանների համար 
[17]: Մեծ բնակավայրերում ստեղծվեցին հատուկ տնակային թաղամասեր՝ 
սպասարկման որոշ օբյեկտներով: Այսօր տնակների մեծ մասն 
ապամոնտաժված է, իսկ եղածների շահագործման ժամկետները վաղուց 
անցել են: 
Figure  # 65. Tens of thousands of temporary wooden or metal shelters – tents for the 
homeless, were imported from other republics of the USSR and from abroad [17]. 
In some sites, special shelter blocks had been created with some service facilities. 
Today most of the shelters are dismantled, and the exploitation of the existing ones 
has long been over.

Պատկեր # 66. Գյումրու տնակային թաղամասերից մեկի մանրամասն 
քարտեզը, որի վրա տարբեր գույներով նշված են ապամոնտաժված, 
շահագործվող, չբնակեցված, քանդման ենթակա և այլ կարգավիճակներում 
գտնվող  տնակները (ըստ ՀՀ ԱԻՆ  ԱՊԱԾ ՀԾ-ի): 
Figure  # 66. A detailed map of one of Gyumri’s “shelter districts”, which shows in 
different colors shelters that has already been demolished, those that are in use, 
abandoned, subject to demolishing, or have other status by (according to the NS 
NSSP MES RA). 
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Պատկեր # 68. Անօթևան մնացած ծերերը, երեխաներն ու կանայք  չլքեցին 
բնակավայրերը, մինչև չկազմակերպվեց տարհանում դեպի ՀԽՍՀ և ԽՍՀՄ 
առողջարաններ [17]: 
Figure  # 68. Homeless elders,  children and women had not left their settlements 
until they were evacuated to health resorts of the Armenian SSR and USSR [17].

Պատկեր # 67. Եվ աղետյալ, և փրկարար [17]:
Figure  # 67. Both a victim, and a rescuer [17].
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Պատկեր # 69. Մեծագույն ողբ: 1988թ. դեկտեմբերի 10-ը ԽՍՀՄ-ում հայտարարվեց 
սգո օր [17]: Հաջողություն էր համարվում հարազատի դին գտնելը: Ամենածանրը 
երեխաների կորուստն էր [7]:

Figure  # 69. Great mourning. 1988 December 10 was declared a mourning day in the 
USSR [17]. It was a great piece of luck to find the body of a relative. The worst was the 
loss of children [7]. 



65EARTHQUKE     

Պատկեր # 70. Աղետի առաջին  օրերին թե´ ծերունի, թե´ մանուկ ապրում  էին  
բաց երկնքի տակ: Վախի ազդեցության տակ ընտանիքները, չնայած  ձմռան 
ցրտին, բնակվում էին վրաններում՝ չմտնելով նույնիսկ չվնասված շենքեր [17,18]:

Figure  # 70. On the first day of disaster, both elders, and children lived in open air. 
Under the stress of fear, families stayed in tents, despite it was winter, and did not enter 
even undamaged buildings [17,18]. 
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Պատկեր # 71. Երկրաշարժից անմիջապես հետո լուրջ հիմնախնդիր էր 
հարազատին հուղարկավորելու համար դագաղ ճարելը: Այն լուծվեց, երբ 
աղետի գոտի բերվեց մոտ 40 000 փայտե դագաղ: Սակայն դագաղների մի 
մասն այդպես էլ չօգտագործվեց, քանի որ զոհերի քանակն ավելի քիչ էր, և 
շատերը հարազատներին արդեն հուղարկավորել էին [17,18]:
Figure  # 71. Finding a coffin to bury family member killed by the earthquake had 
been a challenge immediately after the disaster. The problem was resolved when 
about 40,000 wooden coffins were brought to the disaster zone, but some of them 
remained unused since the number of victims was less and relatives had already 
buried many [17,18]. 
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Պատկեր # 72. Երկրաշարժից անմիջապես հետո մարդիկ հարազատներին 
հուղարկավորում էին, ով ինչպես կարող էր [17]: Չկար իրավիճակի ոչ 
մի կառավարում: Լենինականում, որտեղ զոհերն ամենաշատն էին, 
հնարավոր չեղավ հաշվառել հուղարկավորվածների քանակը: Սա էական 
նշանակություն ունեցավ քաղաքում զոհերի քանակը որոշելիս: Այդպես էլ 
Լենինականում երկրաշարժի զոհերի ճշգրիտ թիվը հնարավոր չեղավ որոշել:
Figure # 72 . Immediately after the earthquake, people buried their loved ones as 
they managed to do [17]. There was no rule in this situation. In Leninakan, where 
death toll was the greatest, it was not possible to register the number of burials, 
while that was of crucial importance in counting the number of victims in the city. 
Eventually, it has appeared impossible to establish the exact number of casualties 
in Leninakan..
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Պատկեր # 73. Աղետի առաջին օրվանից խիստ կարիք կար ավտոկռունկների 
[3,17]: Օգնության եկած տեխնիկան հաճախ չէր աշխատում վառելիքի 
բացակայության պատճառով։ Առաջին երեք օրերին փրկարարական 
աշխատանքներն իրականացվում էին հիմնականում ձեռքով:
Figure  # 73 . From the first day of the disaster, there had been a great need for 
truck cranes [3,17].  During the first 1-3 days, rescue operations were carried out 
manually. 
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Պատկեր # 74. Որոնում և կենսաապահովում: Խիստ կարևոր էր 
տեղեկատվությունը զոհվածների, հոսպիտալացվածների ու տարհանվածների 
մասին [17]:  Այս խնդիրը լուծվեց շատ ուշ:
Figure  # 74. Search  and  livelihood: it was crucial to find information about the 
dead, hospitalized and evacuated [17]. This problem was resolved too late.
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5. ԳԹԱՍԻՐՏ   ԱՇԽԱՐՀԸ

Սպիտակի ողբերգությանն արձագանքեց ողջ աշխարհը: Հայաստանին  օգնության 
ձեռք մեկնեցին 113 երկրների կառավարություններ,  կազմակերպություններ և 
անհատներ, ինչպես նաև բազմաթիվ  միջազգային կառույցներ: Գթասրտության 
այսպիսի դրսևորում  աշխարհը չէր տեսել: Այն պայմանավորված էր բազմաթիվ 
հանգամանքներով, որոնցից երեքը թերևս ամենաէականն էին` 

ա) աղետի մասշտաբը փոքրիկ հանրապետության համար այնքան մեծ էր, որ 
գթասիրտ աշխարհը չէր կարող անտարբեր մնալ, 

բ)ԽՍՀՄ-ում սկսվել էր հասարակարգի վերակառուցումը, ավելի մեծ տեղէր 
հատկացվում դեմոկրատական արժեքներին, սկսվել էր նաև սոցիալիզմի

ճամբարի փլուզումը, բազմաթիվ երկրներ հրաժարվեցին տոտալիտար 
կարգերից, 

գ) հայկական Սփյուռքը ևս ունեցավ մեծ դերակատարություն Հայաստանին 
օգնելու և օգնությունը կազմակերպելու  հարցում: 

Աղետի առաջին փուլում արտաքին օգնությունն արտահայտված էր սննդի, 
հագուստի, դեղորայքի տեսքով, մեծ ու կարևոր բաժին էր կազմում բժշկական 
ու փրկարարական օգնությունը: Հետագայում օգնության մեջ կարևոր ու մեծ 
տեղ գրավեցին ժամանակավոր կացարանների հատկացումը, կրթական ու 
առողջապահական հիմնարկների շենքերի կառուցումը, կենսաապահովման 
համար անհրաժեշտ սարքավորումների ու գործիքների, ինչ-որ չափով նաև 
արտադրական միջոցների տրամադրումը:

Անկասկած, մեծ էր ԽՍՀՄ կառավարության և առանձին հանրապետությունների 
օգնությունը: Աղետի գոտու բնակչությանը հատկացվեցին  դրամական միջոցներ, 
հագուստ ու սնունդ, բուժօգնություն, էական էր մոտ 60 000 ժ ամանակավոր 
կացարանների, շինանյութերի, արտադրական միջոցների հատկացումը: 
Առանձնահատուկ դեր խաղաց աղետի գոտու 119 500 բնակչության, այդ թվում՝ 32 
000 երեխայի տարհանումը դեպի Հայաստանի և ԽՍՀՄ հանրապետությունների 
հանգստյան տներ, առողջարաններ և այլն: Տարհանվածներն ապահովվում էին 
անվճար սննդով, որոշ չափով հագուստով, կազմակերպվեց աշակերտների 
դպրոցական կրթությունը նաև Հայաստանից դուրս: Աղետյալների համար շատ 
կարևոր էր, որ իրենք մենակ չէին:

Հայաստանին առավել նշանակալի օգնություն ցույց տված անձինք 
պարգևատրվեցին հատուկ հուշամեդալով վեհանձնության ու գթասրտության 
համար: Աղետի գոտու բնակչությունը և հայ ժողովուրդը կարճ ժամանակամիջոցում 
ունեցան բազմաթիվ բարեկամներ, սրբադասված անհատներ, որոնցից թերևս 
չորսը  ներկայացնում էին գթասիրտ աշխարհի խորհրդանիշը՝ Վեհափառ Հայրապետ 
Վազգեն Առաջինը, ԽՍՀՄ մինիստրների խորհրդի նախագահ Նիկոլայ Ռիժկովը, Մայր 
Թերեզան և ֆրանսիահայ երգահան-երգիչ Շառլ Ազնավուրը: Նրանց անուններով 
Հայաստանում կոչվեցին բազմաթիվ փողոցներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ:

5. THE MERCIFUL WORLD

The entire world responded to the Spitak’s tragedy. Governments, organizations, 
individuals and international institutions from 113 countries lent a helping hand to 
Armenia. The world did not see this kind of mercifulness.  

Numerous factors contributed to this, three of which were perhaps the most meaningful: 
a) the scale of the disaster was so great for the small republic that the merciful world 
could not remain indifferent; b) the restructuring of the society and the collapse of the 
socialist camp that had been launched in the USSR  those days was called to attach greater 
importance to democratic values, and many countries rejected the totalitarian regime; c) 
Armenian Diaspora also had significant contribution in helping Armenia and organizing 
the aid.  During the first phase of the disaster, the external aid was arriving in the form 
of food, clothes, medicines, medical and rescue assistance. Later, it involved provision of 
temporary shelters, equipment and tools necessary to support living needs, construction of 
educational and healthcare facilities, and, to some extent, provision of production means 
as well. 

Undoubtedly,  the help rendered by the USSR government and the republics was 
great. The disaster zone population was provided with financial support, clothes and food, 
medical aid. The allocation of about 60,000 temporary shelters, building materials and 
production facilities was essential.

The evacuation of 119,500 people, including 32,000 children, from the disaster zone to 
resorts and sanatoriums in Armenia and in other USSR republics was of great importance. 
They were provided with some clothes and free food. School education was organized 
outside Armenia as well. For those who suffered from the earthquake it was especially 
important to feel that they were not alone in that tragedy. Individuals, who significantly 
helped Armenia, were awarded a special medal for generosity and compassion. In a short 
period of time, the population of the disaster zone and the Armenian people gained many 
friends and revered names of some persons with special awe.  The four names symbolized 
the merciful world –Patriarch of all Armenians Vazgen the First, Nikolay Rizhkov, 
Chairman of the USSR Council of Ministers, Mother Teresa and  Charles Aznavour – 
French-Armenian composer and singer. There are many streets, schools, and hospitals 
named after them in Armenia. 
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Պատկեր # 75.  Գթասիրտ աշխարհի ներկայացուցիչները [17]:   Figure  # 75.  Envoys of the merciful world [17].
ՄԱՅՐ ԹԵՐԵԶԱՆ:  MOTHER TERESA  
ՇԱՌԼ ԱԶՆԱՎՈՒՐ  CHARLES AZNAVOUR

Վեհափառ Հայրապետ ՎԱԶԳԵՆ ԱՌԱՋԻՆ: Patriarch of all Armenians VAZGEN THE FIRST
ԽՍՀՄ մինիստրների խորհրդի նախագահ ՆԻԿՈԼԱՅ ՌԻԺԿՈՎԸ: 
Prime-Minister of the USSR NIKOLAY RIZHKOV



72 SPITAK 

Պատկեր # 76. ԽՍՀՄ  և ՀԽՍՀ ղեկավարները Լենինականում 1988թ. 
դեկտեմբերի 10-ին [17]:
Figure  # 76. The leaders of the USSR and the Armenian SSR visiting Leninakan in 
10.12.1988 [17].
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Պատկեր # 77. Օդանավերով  բերված  օգնությունն անմիջապես ուղարկվում 
էր աղետի գոտի: Գործընթացներին մեծ աջակցություն էին ցույց տալիս 
կամավորները: Դեկտեմբերի 11-ին Լենինականի մոտ աղետի ենթարկվեց 
ԽՍՀՄ ԻԼ-76 ռազմական ինքնաթիռը, զոհվեցին օգնության շտապող 78 
զինվորականներ, իսկ հաջորդ օրը Երևանի մոտ վթարվեց հարավսլավական 
զինվորական ինքնաթիռը, զոհվեցին անձնակազմի բոլոր 7 անդամները [17]:
Figure  # 77. The aid provided by the air was immediately sent to the disaster 
area. Volunteers were very supportive of the processes. On December 11, the USSR 
military plane IL-76 crashed near Leninakan, 78 servicemen died, and the next day 
the Yugoslav military plane crashed near Yerevan and all 7 members of the crew 
died [17]. 
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7. ԲԺՇԿԱԿԱՆ   ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շենքերի մեծամասշտաբ փլուզումները պատճառ հանդիսացան մեծ թվով 
տուժածների, որոնք կարիք ունեին բժշկական օգնության: Նրանք հիմնականում 
վնասվածքներ ստացած մարդիկ էին: Համեմատաբար քիչ էին այրվածքներ, 
թունավորումներ ստացած մարդիկ,  թերապեվտիկ  օգնության կարիք ունեցող 
հիվանդները և այլն: Աղետի գոտու բնակչության մեծ մասը կարիք ուներ 
հոգեբանական օգնության՝ խորը սթրեսային վիճակից դուրս գալու համար: 
Առաջին օրերին նախաբժշկական և առաջին բժշկական օգնություն ցույց տվողները 
հանրապետության բնակիչներն ու բուժաշխատողներն էին: Դեկտեմբերի 9-ի 
առավոտյան արդեն աղետի գոտու 2516 հիվանդներ բուժվում էին Երևանի 
հիվանդանոցներում: Հետագայում տեղի և հատկապես Մոսկվայից ժամանած 95 
բարձրակարգ բժիշկների ուժերով որոշ չափով բարելավվեց իրավիճակը և լրիվ 
կարգավորվեց, երբ օգնության եկած բուժաշխատողների ընդհանուր թիվը հասավ 
5000-ի: Բնակչությունը պատրաստված չէր նախաբժշկական օգնություն ցույց 
տալուն, իսկ բժիշկները տարբեր պատճառներով չկարողացան ցուցաբերել արագ 
և արդյունավետ բուժօգնություն:

Ավերման գոտու քաղաքների մեծ մասում փլուզվեցին առողջապահական 
հիմնարկների շենքերը(մոտ 160 հիվանդանոց և կլինիկա): Հատկապես ծանր 
հետևանքներ ունեցավ հիվանդանոցների շարքից դուրս գալը: Զոհվեցին կամ 
վիրավորվեցին ոչ միայն հիվանդները, այլև բժիշկներն ու սպասարկող բժշկական 
անձնակազմը:

Քիչ վնասված հիվանդանոցներն  էլեկտրական հոսանք, ջուր, ջեռուցում չլինելու 
պատճառով  չկարողացան արդյունավետ աշխատել:

Հեռախոսային կապի, փողոցների խցանումների կամ անանցանելիության 
հետևանքով գործնականում տուժածին բժշկական հիմնարկ հասցնելը մնացել 
էր բնակիչների վրա և դարձել լուրջ հիմնախնդիր: Շատերը մահացան հենց այս 
պատճառով, որոնց ժամանակին բուժօգնություն ցույց տալու դեպքում կարելի էր 
փրկել կամ խուսափել ծանր հետևանքներից:

Երկրաշարժից մի քանի ժամ հետո աղետի գոտի օգնության եկան 
բուժաշխատողներ հանրապետության տարբեր շրջաններից, որոնք նախ՝ չգիտեին 
իրավիճակը, հատկապես քաղաքների որ թաղամասերն ունեին առաջնահերթ 
բժշկական օգնության կարիք, ապա օգնություն ցույց տալու համար չկային 
պայմաններ ու դեղորայք, բացի այդ նրանք ևս չունեին երկրաշարժի դեպքում 
օգնություն ցուցաբերելու փորձ ու գիտելիքներ և այլն:

Բժիշկների արդյունավետ աշխատանքը նվազեց՝ հիվանդ-բժիշկ հանդիպման 
ձգձգվելու  պատճառով:

Բժշկական օգնությունը ցուցաբերվում էր սկսած փլատակներից, 
ապա հիվանդներին բուժում էին աղետի գոտու քիչ վնասված բժշկական 
հաստատություններում և մոտակա հիվանդանոցներում, վրանային պայմաններում 
ստեղծված ժամանակավոր հոսպիտալներում, ՀԽՍՀ և ԽՍՀՄ  բուժկենտրոններում, 

որոշ խմբի առավել ծանր հիվանդներին տեղափոխում էին արտասահման բուժման: 
Բավականին մեծ թիվ էին կազմում դրսից եկած բարձրակարգ բժիշկները, որոնք 
աշխատում էին հանրապետության մասնագետների հետ:

7. MEDICAL AID

Large-scale destruction of buildings was the cause of the large number of injured who 
were in need of medical assistance, in the majority, and people who suffered burns, were 
poisoned or needed therapeutic help were relatively fewer. Most of the disaster area 
population needed psychological assistance to overcome the stressful situation. On the 
first day, before 95 high-ranking physicians arrived from Moscow, residents and local 
health-care workers were those who had been providing pre-medical assistance and first 
aid. Later, the total number of health-care workers who came to help reached 5,000. The 
population was not ready to deliver pre-medical aid. Under the circumstances, physicians 
were not always able to provide quick and effective medical care for the following main 
reasons: 

Buildings of healthcare institutions collapsed in most cities of the destruction zone 
(about 160 hospitals and medical centers), which had grave effect as not only patients, but 
also physicians and junior medical staff  were killed or injured. 

Damage-free or slightly damaged hospitals were not able to work efficiently because of 
the lack of power supply, water and heating. 

Actually, with disrupted telephone connection, heavy traffic or impassability of streets, 
residents themselves took the responsibility of taking the injured to hospitals. That was 
also a serious problem and led to greater number of deaths, as in case of timely medical 
treatment, it would have been possible to save more lives or to avoid grave consequences.

Doctors who arrived in the disaster zone from other regions of the country a few hours 
after the earthquake appeared not familiar with the situation. They were unaware of the 
districts in the most urgent need for medical aid. Moreover, no conditions – facilities 
and medications - were available  to provide aid, and the medical staff was not specially 
prepared and experienced in medical assistance in case of earthquakes.  

The effectiveness of medical treatment decreased as patient-physician meetings were 
often delayed for too long;

Medical assistance had been provided starting from the moment the survivors were 
taken out from the ruins; then, patients were treated at less-damaged medical facilities 
available in the disaster zone and in nearby hospitals, as well as in temporary tent camp 
hospitals, or in the medical centers of Armenia and the USSR. Many seriously injured 
patients were transported for treatment to other countries. Many highly qualified doctors 
from abroad were working with the specialists of Armenia. 
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Պատկեր # 80.  Չնայած ահավոր աղետին՝ երեխան մնում է երեխա [17]:  
Figure  # 80. Despite the terrible disaster, a child remains a child [17].

Պատկեր  # 79. Կամավորներն արյուն են հանձնում, որի կարիքը շատ էր զգացվում [3]:
Figure  # 79. Volunteers donating highly demanded blood [3].

Պատկեր # 78. Կարմիր  խաչի  օգնությունը [17]:
Figure  # 78. The Red Cross Aid [17].
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Պատկեր # 82. Անհետաձգելի բուժօգնության համար աղետի առաջին օրերին 
օգտագործվում էին ուղղաթիռներ: Միայն դեկտեմբերի 9-ին 55 ուղղաթիռներ 
Երևան տեղափոխեցին մոտ 1000 հիվանդների [17]:
Figure # 82. Helicopters were used during the first days of disaster for emergency 
medical care. Only on December 9, 55 helicopters were transported to Yerevan by 
about 1000 patients [17]. 

Պատկեր #  81.  Շարժական բժշկական կետերն ավերված բնակավայրերում [17]:
Figure  # 81. Mobile medical facilities in ruined settlements [17]. 
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Պատկեր # 83. Բուժաշխատողներին մեծ օգնություն էին ցույց տալիս 
բնակիչները և կամավորները [3,17]:
Figure # 83. Local population and volunteers lent great assistance to care providers 
[3,17]. 
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Աղյուսակ # 5.  Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի փորձի հիման վրա  կազմված 
անհրաժեշտ նվազագույն դեղորայքի, բժշկական պարագաների քանակի 
ապահովվածությունը  5000 հոսպիտալացված հիվանդի հաշվարկով [5]:

Table  # 5.  An estimate of minimum necessary medication and medical accessories per  
5000 hospitalized patients based on the 1988 Spitak earthquake experience [5].

Դեղամիջոցի կամ պարագայի անվանումը
Name of the drug or accessory

Քանակը 
Quantity

Արյուն;   Blood 5000 լ, litr

Սնուցման համակարգեր;   medicine droppers 3750 հատ, pcs 

Ներարկիչներ;  Syringes 10000 հատ, pcs 

Ասեղներ;    needles 20000 հատ, pcs 
Ցավազրկիչ և այլ դեղամիջոցներ  ու պարագաներ;                             Pain Relief and other Medications 

Անալգին;  Analgin; 1000 փաթեթ՝ 10-ական ամպուլով; 
1000 bundles with 10 ampoules

Պրոմեդոլ;  Promedol; 1250 փաթեթ, package

Ֆիզոլոգիական լուծույթ;  Physiological solution 2500 շիշ, bottles

Ռինգերի լուծույթ;  Ringer solution; 1200 շիշ, bottles

Պիլիգլյուկին;  Piliglyukin; 2500 շիշ, bottles

Ռեոպոլիգլյուկներ;  Reopoliglyuks 750 շիշ, bottles

Գլյուկոզայի լուծույթ;  Glucose solution 1250 շիշ, bottles

Մանիթոլ;  Manitol; 250 շիշ, bottles

C վիտամին;  Vitamin C; 250 շիշ, bottles

B1,B6 վիտամիններ;  B1, B6 vitamins; 125 փաթեթ, package

Լազիքս;  Lasix; 250 ամպուլ, ampoules

Վիրակապ; Bandage; 15000 հատ, pcs 

Մարլյա;  Gauze 2500 մետր, metr

Գիպս;   Gypsum 250 կգ, kg
Շինա; Splint 250 հատ, pcs 

Յոդի լուծույթ; Iodine solution 25 լիտր, litr

Ջրածնի պերօքսիդ;  Hydrogen peroxide 50 լիտր, litr

Պատգարակներ; Stretchers 250 հատ, pcs 
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8. ՓՐԿԱՐԱՐՆԵՐԸ  ԵՎ  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Հայաստանում երկրաշարժի պահին հատուկ պատրաստված փրկարարներ 
չկային, չկաային նաև փրկարարական գործիքներ: Կային քաղաքացիական 
պաշտպանության ուժեր, որոնք պատրաստված էին պատերազմի ժամանակ 
գործելուն: Երկրաշարժի առաջին օրերին փրկարարական աշխատանքներն 
իրականացրին անփորձ բնակիչները, որոնք փլատակներից հանեցին մոտ 29000 
մարդու: Չէր բավարարում փրկարարական ծանր տեխնիկան` էքսկավատորներ, 
բուլդոզերներ, բեռնատարներ, վերամբարձ կռունկներ և այլն: Ինքնաբերաբար 
սկսեց լուծվել խնդիրը, երբ երկրաշարժի առաջին իսկ ժամերից անհատների 
նախաձեռնությամբ բազմաբնակարան շենքերի փլատակների մոտ հայտնվեց 
հիմնականում պետական հիմնարկներին պատկանող մոտ 1200 միավոր ծանր 
տեխնիկա: Առաջին օրվա վերջից ավերված քաղաքներ մտան հանրապետության 
տարբեր վայրերից բերված տեխնիկական միջոցները, ապա նաև պաշտպանության 
նախարարության քաղպաշտպանության ուժերը: Արդեն երկրորդ օրը տեխնիկայի 
թիվը կրկնապատկվեց: Իրավիճակն էապես փոխվեց, երբ պաշտպանության 
նախարարության և ազգային անվտանգության սահմանապահ զորքերի թիվը 
երկրաշարժի գոտում հասավ մոտ 20000-ի, իսկ ծանր տեխնիկայինը` 3000-ի: Աճեց 
փլատակներից հանված  դիակների թիվը, սակայն ավելի դժվարացավ կենդանի 
մնացածներին փրկելը, քանի որ  խիստ զգացվում էր փրկարարական գործիքների և 
փորձի պակաս: Մարդկանց փլատակներից հանելուն խանգարում էին մետաղական 
կոնստրուկցիաները, հատկապես ամրանները, որոնք բնակիչները կտրում 
էին ձեռքի մետաղահատ սղոցներով, կամ լավագույն դեպքում գազաեռակցող 
սարքերով: Հիմնականում 3-րդ օրը երկրաշարժի գոտի հասան արտասահմանյան 
պրոֆեսիոնալ փրկարարները, և արդեն  4-րդ օրը կտրուկ փոխվեց իրավիճակը, 
ու փլատակներից հանվեց ավելի շատ կենդանի մարդ` 5700, քան նախորդ երկու 
օրերին: Սակայն 5-րդ օրն այդ թիվը կտրուկ նվազեց, հասնելով 1800 մարդու, 
քանի որ նվազեց փլատակներում մնացածների գոյատևման հնարավորությունը: 
Երկրաշարժի 4-րդ օրվա վերջին փրկարարական ուժերի թիվը հասավ 
առավելագույնի, մոտ 38000 փրկարար և 3150 ծանր փրկարարական տեխնիկա 
(աղյուսակ # 6): Արտասահմանից եկած պրոֆեսիոնալ փրկարարների թիվն անցավ 
900-ից: Մոտ 500000 բնակչությամբ ավերման գոտում աղետյալներին փրկելու  
համար սա բավարար քանակ էր: Արդեն դեկտեմբերի 13-ին գործընթացներին  
ներգրավված էին 300 ռազմական ինքնաթիռներ: Փլատակներում մնացածների 
որոնման և փրկելու գործողությունները արդյունավետ էին առաջին հինգ օրերին:

Տեղի և դրսից օգնության եկած հրշեջներն առաջին 10 օրերի ընթացքում 
իրականացրել են մոտ 1500 ուղերթ: Խիստ կարևոր էր նաև զինվորականների 
կողմից աղետի գոտու տարբեր վայրերում մոտ 50000 վրանների տեղադրումը և 200 
դաշտային խոհանոցների ստեղծումը, որոնցից օգտվում էին նաև աղետի գոտու 
բնակիչները: 

Կարևոր կիրառական արժեք ունի փլատակների մարդկանց անդարձ 
կորուստների հաշվարկի գրաֆիկը երկրաշարժից հետո առաջին 10 
օրերին(պատկեր # 86): Փաստորեն փլատակներում մնացածների մոտ 30%-
ը մահանում է առաջին  օրը, 60%-ը  առաջին 3 օրերին, 90%-ը առաջին 5 օրերին 
իսկ մնացած 10%-ը հետագա օրերին: Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի 13-րդ օրը 
կենդանի մարդ հանվեց փլատակներից: Սա այդ ժամանակ ռեկորդ էր, քանի որ 
Մեխիկոյի 1985թ. երկրաշարժից 11 օր անց էր կենդանի մարդ փրկվել [7]: Այսօր 
գոյատևման առավելագույն ժամկետը 15 օր է Չինաստանի 2008թ. Սիչուանի 
երկրաշարժից հետո: Մարդու գոյատևումն այլ բարենպաստ պայմանների 
դեպքում հիմնականում կախված է եղանակային պայմաններից, հատկապես 
ջերմաստիճանից: Սպիտակի 1988թ երկրաշարժի ժամանակ, չնայած  ձմեռվան, 
եղանակն անսովոր տաք էր: Սակայն ցանկացած պայմանի դեպքում արդյունավետ 
փրկարարական աշխատանքների իրականացման և մեծ քանակով մարդկանց 
փրկելու համար կարևոր են առաջին 3-5 օրերը, երբ մեծ են փլատակներում 
մնացածներին կենդանի հանելու շանսերը:  
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8. RESCUERS AND RESCUE OPERATIONS

At the time of the earthquake, there had been no specially prepared rescuers and rescue 
tools in Armenia. The special civil defense forces were prepared  to operate in war. During 
the first days after the earthquake, inexperienced local residents were implementing 
rescue works. They extracted about 29000 people from rubbles. The number of available 
heavy rescue vehicles - excavators, bulldozers, trucks, and truck cranes was insufficient. 
А spontaneous solution of the problem came in the first hours after the quake by the 
initiative of individuals, who brought nearly 1,200 heavy trucks mostly owned by state 
institutions to the sites of ruined multi-apartment buildings. By the end of the first day, 
heavy machinery from different parts of Armenia was brought to the devastated cities. 

On the second day, the number of vehicles doubled. The situation changed essentially 
after the numbers of troops and heavy vehicles dispatched by the Defense Ministry 
and National Border Service to the earthquake zone reached about 20,000 and 3,000, 
respectively. The number of bodies extracted from rubbles was increasing and it became 
even more challenging to rescue the survivors because of the severe shortage of rescue 
tools and required experience. Metal structures and especially reinforcing bars hindered 
the efforts of taking people from the ruins. Locals were cutting the bars with hand metal 
cutting saws or, at best, with welding equipment. 

Professional rescuers arrived from abroad on the third day of the earthquake, and the 
day after, the situation changed drastically: more survivors had been rescued from the 
ruins (5,700) as compared to the previous two days. On the fifth day, however, the number 
dropped to 1800, because of diminishing survival capacity of those remaining under the 
rubble. At the end of the 4th day of the quake, the number of rescue forces and vehicles 
reached respectively the maxima of 38,000 and 3,150 (Table # 6). The number of foreign 
professional rescuers exceeded 900, a sufficient number to help save the lives of victims in 
a destruction zone with the population of about 500 000. The search and rescue operations 
were effective during the first five days after  earthquake.

During the first 10 days, local firefighters and those who came to help from elsewhere 
had implemented 1,500 operations. 

An important contribution of the military forces was the installation of around 50,000 
tents and 200 open kitchens at different locations over the disaster zone that were used by 
the disaster zone population. The diagram of casualties among those who remained under 
the rubbles over the first 10 days after the earthquake offers important information. 

In fact (Figure # 86), about 30% of people remaining under the ruins die on the first 
day, 60% during the first 3 days, 90% in 5 days and the remaining 10% in the subsequent 
days [7]. 

One survivor was extracted from the ruins on the 13th day of the Spitak earthquake in 
1988, which was the longest recorded survival period by that time (earlier, one survivor 
was rescued as late as 11 days after the 1985 Mexico City earthquake). After the 2008 
Sichuan earthquake in China, the maximum survival period was recorded to reach 15 

days. Among other favorable conditions, survival of a person depends largely on weather 
conditions, especially on the temperature. The weather was unusually warm in the days of 
the 1988 Spitak earthquake, although it was winter. However, under any circumstances, 
the first 3 to 5 days after an earthquake are very important for the implementation of 
effective rescue works and for saving a large number of people, as the chances to extract 
victims from the ruins alive are the greatest in this term.  
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Պատկեր # 84. ԽՍՀՄ-ում չկային սեյսմիկ աղետի դեպքում հատուկ 
պատրաստված փրկարարներ, և առաջին օրերին տեղի չպատրաստված 
բնակիչներն էին փրկարարները [5]: Փրկարարական աշխատանքների փորձ և 
գործիքներ չունեցող բնակիչները [17] և բանակի քաղպաշտպանական ուժերն 
առաջին երեք օրերին փլատակներից հանեցին 25 480 մարդու:

Figure  # 84. As no rescuers trained specially to operate in seismic disaster areas had 
been available in the USSR, untrained local residents were carrying out rescue works 
during the first days [5]. Residents who did not have experience and tools for rescue 
operations [17] and civil defense forces withdrew 25,480 people during the first 3 days.
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Պատկեր # 85. Արտասահմանյան պրոֆեսիոնալ փրկարարները բնակիչների 
օգնությամբ [18] դեկտեմբերի 9-10-ին փլատակներից հանեցին 10 500 
կենդանի մարդ և 4100 դիակ:
Figure  # 85. Foreign professional rescuers, with the help of local residents [18] 
took out 10,500 survivors and 4,100 corpses out from the ruins in the period of  
December 9-10.
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Օրերը
Days

Պատկեր # 86. Փլատակներում մնացած անդարձ մարդկային կորուստների 
դինամիկան տոկոսներով երկրաշարժի առաջին 10 օրերին (կազմել է 
Ս.Նազարեթյանը ըստ Սպիտակի և աշխարհի ավերիչ երկրաշարժերի 
տվյալների) [7]:

Figure  # 86. Dynamics of Casualties (irreversible human losses) in the ruins (in 
percentages)  during the first 10 days of earthquakes(by S. Nazaretyan on the basis of 
the Spitak and the devastating earthquakes of the world) [7].
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Աղյուսակ # 6. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի ժամանակ փրկարարական ուժերի աճի և փրկվածների  քանակի դինամիկան առաջին երկու շաբաթներին [7]: 

          
Օրը, 

ամիսը

Փրկարարական ուժերը Փլատակներից հանված 
մարդկանց քանակը

                      
 Մեկնաբանություններ

Փրկարարներ
Միավոր  

ծանր 
տեխնիկա

Կենդանի Մահացած

07.12. 88 11000 1200 20 000 3900

  1. Փրկարարական աշխատանքների հիմնական 
ծանրությունն իր վրա վերցրեց  չպատրաստված 
բնակչությունը(50000 մարդ): 
 2. Չկար որոշակի կազմակերպվածություն, չկային 
պրոֆեսիոնալ փրկարարական ուժեր:

08.12. 88 33000 2100 9000 6000

 1. Ցածր կազմակերպվածություն,  փրկարարների  և 
տեխնիկայի պակաս, դրանց  անհավասար բաշխում  
ավերման գոտում :
 2.Ավտոմեքենաների խցանումներ, խաթարված 
երթևեկություն:
 3. Բանակի քաղպաշտպանության ուժերի 
ժամանում:

09.12. 88 35000 3000 4800 3400

1. Տրանսպորտի  երթևեկության կարգավորում: 
2. Փրկարարական աշխատանքների 
կազմակերպման    սկիզբը:  
3. Պրոֆեսիոնալ փրկարարների օգնությունը:

10.12. 88 37000 3100 5700 750

1. Իրավիճակի վերահսկում, փրկարարական 
աշխատանքների կառավարում: 
2. Բավարար մարդկային  և  նյութատեխնիկական 
ռեսուրսների առկայություն:

11.12. 88 38000 3150 1800 2600 1. Փրկարարական օպերատիվ գործողություններ, 
աշխատանքների կազմակերպում:

12 -21. 12. 
1988 - - 1000 8350 1. Փլատակներում մնացածների գոյատևման  

կարողության  կտրուկ անկում:

Ընդամենը 38000 3150 42300 25000
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 Table  # 6. The dynamics of rescue force expansion and survivors number during the first two weeks after the 1988 Spitak earthquake [7].  

Date

Rescue forces Number of extracted 
people

Comments
Number of 
Specialists

Number 
of Heavy 
Rescue 

Equipment

Alive Dead

07.12. 88 11000 1200 20 000 3900
1. Unprepared residents(50 000 civilians) carried 
out main rescue operations by themselves;
2. Lack of good organization and rescue forces.

08.12. 88 33000 2100 9000 6000

1. Lack of adequate organization, lack of rescuers 
and vehicles/equipment, their uneven distribution 
over the destruction zone.;
 2. Heavy traffic;
 3. Arrival of civil defense forces.

09.12. 88 35000 3000 4800 3400
1. Traffic regulation started;
2. Start of rescue operations;.
3. Help of professional rescuers.

10.12. 88 37000 3100 5700 750

1. Control of the situation, management of rescue 
operations. 
2. Sufficient human, material, and technical 
resources.

11.12. 88 38000 3150 1800 2600 1. Operative rescue actions, organization of work: 

12 -21. 12. 
1988 - - 1000 8350 1. Sharp decline of survival ability of those 

remaining in the ruins.  

Total 38000 3150 42300 25000
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Պատկեր # 87. Աղետի գոտի պրոֆեսիոնալ փրկարարների ժամանելուց հետո  
փրկարարական աշխատանքները նոր թափ ու որակ ստացան: Նկատելի էր 
փրկարարական աշխատանքներում հատուկ պատրաստված շների դերը 
կենդանի մարդկանց որոնման գործում [17]:
Figure  # 87. After the arrival of professional rescuers, rescue works gained new 
impetus and quality. The role of specially trained dogs in the search for survivors 
was of great worth [17]. 



87EARTHQUKE     

Պատկեր # 88. Աղետի առաջին  օրերին  բոլորը  փրկարար  էին [3,17]:
Figure  # 88. Everyone was a rescuer during the first days [3,17].
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Պատկեր # 89. Փլատակների մոտ էին դրվում հանված դիակները, որպեսզի 
հարազատները հեշտ գտնեն [17]:
Figure  # 89. Bodies were laid near the ruins so that the relatives could find their 
relatives [17] .  

Պատկեր # 90. Լուրջ հիմնախնդիր էր անհայտ զոհվածների մարմինները 
պահելու կամ հուղարկավորելու հարցը Լենինականում: Որոշվեց 
յուրաքանչյուր անհայտ զոհվածի համար ստեղծել տվյալների բազա 
(լուսանկար, նկարագրություն, զոհվելու վայր և այլն) և հուղարկավորել 
Շիրակ գերեզմանոցում: Այստեղ հուղարկավորվեցին 306 անհայտ 
զոհվածներ, որոնցից 174-ին հետագայում հարազատները գտան և 
վերահուղարկավորեցին: Լուսանկարում գերեզմանոցի այդ տարածքն 
է՝ զոհերի հիշատակին կանգնեցված խաչքարով և 130-ից ավելի զոհերի 
շիրմաքարերով: 
Figure  # 90. The issue of keeping or burying bodies of unidentified victims was a 
serious problem in Leninakan. When it appeared no longer possible to preserve the 
bodies of victims, it was decided to bury them in the Shirak cemetery and to create 
a database for each unknown person (photo, description, place of death, etc.) 306 
unidentified victims were buried there, 174 of them were later identified by their 
relatives and reburied. The photo shows that cemetery area, a khachkar monument 
installed in memory of the victims and more than 130 gravestones of the victims.
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Պատկեր  # 91ա. Աղետյալների մի մասը տեղափոխվեց երկրաշարժից քիչ 
վնասված գյուղեր՝ հարազատների մոտ ժամանակավորապես բնակվելու 
[17]:  
Figure  # 91a. Some of homeless people from disaster-affected areas moved for 
temporarily living to their relatives in less-damaged villages [17].

Պատկեր # 91բ. Տարհանում դեպի ՀԽՍՀ և ԽՍՀՄ  հանգստավայրեր, որը 
հիմնականում սկսվեց 1988թ. դեկտեմբերի 12-ից  [3]: Աղետի գոտուց 
տարհանվեց 119 500 մարդ, այդ թվում՝ 32 000 երեխաներ:
Figure # 91b. Evacuation to the Arm.SSR and other Republics of  the USSR(79 750) 
resorts, which began in 12.12.1988 [3]. From disaster zon, 119,500 people were 
evacuated, including 32,000 children.
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Պատկեր # 92. Քանդման ենթակա բազմահարկ քարե շենքերը փլուզելու 
համար սկզբում պայթեցնում էին կամ ապամոնտաժում ամբարձիչների 
օգնությամբ, ապա ավելի նպատակահարմար գտնվեց դա անել ծանր 
տեխնիկայով, հատկապես տանկերի կիրառմամբ: Շենքի շուրջբոլորը 
փաթաթում էին  մետաղյա ամուր ճոպան, որը ձգելով փլուզում էին այն: 
Միայն Լենինականում աղետին արձագանքման ավարտական փուլում՝ 
1988թ. դեկտեմբերի  25-ին ապամոնտաժվեց 362 վնասված շենք:
Figure  # 92. Initially, multi-storey stone buildings subject to demolition were 
blasted. Later, it was considered reasonable to use heavy vehicles, in particular 
tanks: hard metal ropes were wrapped around the buildings and pulled to topple 
them. During the final phase(25.12.1988) of emergency response in the city of 
Leninakan 362 damaged buildings were demolished[18].
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Պատկեր # 93. Աղետյալներին  սննդօգնությունն առաջին օրերին [3,18]:
Figure  # 93. Food aid shared among the suffered population in the first days [3,18]. 
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9. ԱՂԵՏԻ ԳՈՏՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄՆ   ՈՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ

   Երկրաշարժի գոտու այս փուլի աշխատանքները ժամանակին չիրականացնելու 
համար կային բազմաթիվ գործոններ[5]: Ամենակարևոր գործոնները երկուսն 
էին` ԽՍՀՄ փլուզումը և Հայաստանի շրջափակումը Ադրբեջանի և Թուրքիայի 
կողմից: Աղետի վնասներն այնքան մեծ էին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 
միայնակ չէր կարող իր միջոցներով ու ուժերով վերականգնել աղետի գոտին: 
ԽՍՀՄ կառավարության խոստացած 12,5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար միջոցներից 
հատկացվեց կեսից էլ պակաս: Արտասահմանյան 113 երկրների օգնության 
մեծ մասը հումանիտար էր` սննդի, հագուստի, դեղորայքի, բուժօգնության և 
այլնի տեսքով, որը հսկայական դեր խաղաց աղետի առաջին` փրկարարական 
փուլում: Ճիշտ է, հետագայում ևս շարունակվեց օգնությունը, որով կառուցվեցին 
բժշկական, կրթական հաստատությունների շենքեր, բնակարաններ, սակայն 
կորստի մասշտաբների համեմատ դրանք անբավարար էին: Հատկապես 
երկաթգծով Ռուսաստանից բերվող բեռները, հիմնականում շինանյութը, որոնք ՀՀ 
պետք է մուտք գործեին Ադրբեջանի տարածքով, արդեն երկրաշարժից մեկ տարի 
հետո դադարեցին ստացվելուց: Աղետի գոտում ստեղծված հզոր շինարարական 
բազաները կամաց-կամաց դադարեցին գործելուց, իսկ ԽՍՀՄ տարբեր 
հանրապետություններից եկած 54 000 շինարարները (միայն Գյումրիում կային 
24 000 պրոֆեսիոնալ շինարարներ) վերադարձան: Փաստորեն նրանք կես տարի 
ժամանակ ծախսեցին շինարարական բազաների ստեղծման, կառուցապատման 
տարածքների երկրաբանական հետազոտությունների ու նախագծերի ստեղծման 
վրա, և արդյունավետ շինարարական աշխատանքները տևեցին ընդամենը մեկ 
ու կես տարի: Այս ժամանակահատվածում սկսվեց հազարից ավելի շենքերի 
շինարարությունը, որոնց մեծ մասը մնացին անավարտ: 1989-1992թթ. միայն 
Գյումրիում կառուցվեց 4500 բնակարան: Վերականգնման աշխատանքները 
վերսկսվեցին 1998թ., հիմնական ծանրությունն ընկավ անկախ Հայաստանի վրա, 
որը նոր ծրագրով որոշեց ավարտել վերականգնման աշխատանքները 4 տարում: 
Այս ծրագիրը ևս չիրականացավ, և միայն 2017թ. անօթևաններն ապահովվեցին 
բնակարաններով: 
Փուլի հիմնական հաջողությունները [5]:

 ¾ Անօթևաններին հատկացվեցին բավարար քանակով ժամանակավոր 
կացարաններ: Միայն Գյումրիում տեղադրվեց 35 000 տնակ:

 ¾ Երկրաշարժից հետո բավականին հաջող կազմակերպվեց աղետի գոտու 
բնակչության կենսաապահովումն ու բժշկական օգնությունը: Մոտ 119 500 
մարդ տարհանվեց դեպի Հայաստանի և ԽՍՀՄ (74 500 մարդ, որից՝ 32 000 
երեխա) հանգստյան տներ, կազմակերպվեց աշակերտների ուսուցումը, մինչև 
1989թ. մարտ ամիսը հիվանդանոցներում ստացիոնար բուժում ստացավ 11 350 
մարդ:

 ¾ Բարդ իրավիճակում 2 օր ուշացումով բավականին հաջող կազմակերպվեցին 
փրկարարական աշխատանքները: 

 ¾ Անցած 30 տարիների ընթացքում հազիվ լուծվեց անօթևանության 
հիմնախնդիրը: Վտանգի նոր մակարդակին համապատասխան ուժեղացվեցին 
կամ կառուցվեցին դպրոցների, բժշկական հաստատությունների շենքեր;

 ¾ Աղետի գոտում արագ վերականգնվեցին կարգ ու կանոնը, չեղան զանգվածային 
իրավախախտումներ: Խուսափեցին համաճարակից: 

Որոշ սխալներն ու բացթողումները [5].
 ¾ Չեղավ քաղաքական աջակցություն աղետի գոտու վերականգնման ողջ 

ժամանակահատվածում:
 ¾ Չմշակվեց աղետի գոտու վերականգնման ու վերակառուցման համալիր 

ծրագիր՝ միջազգային փորձի հաշվառումով:
 ¾ Տնտեսական վերակառուցումը չզուգորդվեց ֆիզիկական վերակառուցման 

հետ, այլ հետաձգվեց և այդպես էլ չիրականացվեց: Արտադրական 
ձեռնարկությունները կորցրին արտադրանքի վաճառքի շուկաները:

 ¾ ԽՍՀՄ-ի տարիներին վախի ազդեցության տակ իրականացվեց ավելորդ ամուր 
ու թանկ շինարարություն:

 ¾ Լավ չօգտագործվեցին տեղի նյութական ու մարդկային ռեսուրսները:
 ¾ Շինարարության համար ժամանակին չվերցվեցին պետական վարկեր, որի 

պատճառով այն հետագայում բազմապատիկ թանկացավ:
 ¾ Պետական հոգածությունից ու պահպանումից դուրս մնացին աղետի գոտու 

վերականգնման համար ԽՍՀՄ-ի հատկացած մեծաքանակ շինարարական 
տեխնիկան ու ստեղծված շինարարական բազաները, որոնք թալանվեցին ու 
փոշիացան:

 ¾ Ժամանակին չհատկացվեցին քաղաքներում հողատարածքներ անհատական 
շինարարության համար, որի պատճառով անտեղի ծախսվեց հսկայական 
միջոցներ ժամանակավոր կացարանների կառուցման, ապա և քանդելու 
համար:

 ¾ Աղետի գոտուն չտրվեցին հարկային, մաքսային, բանկային արտոնություններ, 
որպեսզի զարգանար տնտեսությունը, կանխվեր արտագաղթը: 
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9. RECOVERY AND RECONSTRUCTION OF DISASTER ZONE

There were many objective and subjective factors hindering timely implementation of this 
phase [5]. Among the most important were the disintegration of the USSR and the blockade 
of Armenia imposed by Azerbaijan and Turkey. The Republic of Armenia was not ready 
to cope with such large-scale destruction and to realize the recovery alone both in terms 
of the financing and the available capacities. Less than half of the 12.5 billion US dollars 
promised by the USSR government was allocated actually. The greater share of the aid sent 
by 113 foreign countries was humanitarian: food, clothes, medicines, medical care, etc. 
Certainly, this contribution played a huge positive role during the first rescue phase. Later, 
support was provided also to build medical and educational institutions and apartments, 
but, given the scale of damage, it was insufficient. The supply of construction materials 
from Russia to Armenia through Azerbaijan was stopped one year after the earthquake 
due to the blockade of railway communication by Azerbaijan. The construction facilities 
initially established in the earthquake zone were closing their activity and 54 000 of 
construction workers and professionals who arrived from different USSR republics (there 
were 24,000 professional builders in Gyumri alone) left Armenia. They spent half a year to 
build construction facilities and to implement geological surveys  and design activities for 
the construction; however, effective construction works lasted for 1.5 year only. During 
that period, construction of more than a thousand of buildings was launched, but most of 
them remained incomplete. In 1989-1992, 4500 apartments were built in Gyumri alone. 
Recovery works had not been resumed until 1998, when their main responsibility was 
undertaken by the government of the newly-independent Armenia, which decided to 
complete the rehabilitation works in 4 years based on a new program. That program again 
was never realized, and it was not until 2017 that the registered homeless population had 
been provided with apartments.
Main achievements of this phase [5]:

 ¾ In  half a year, homeless people were provided with sufficient number of temporary 
shelters. At least 35,000 shelters were installed in Gyumri;

 ¾ After the earthquake, provision of livelihood and medical care to the disaster zone 
population was organized quite successfully: about 119,500 people (74,500, of whom 
32,000 children) were evacuated to resorts located in Armenia and the USSR, school 
education was arranged in Armenia and in other republics, and 11,350 people had 
been receiving hospital treatment until March 1989;

 ¾ The rescue operations, even under very complicated conditions, were successfully 
organized on the third day after the earthquake.

 ¾ The problem of homelessness has been resolved only 30 years after the earthquake;  
schools and medical facilities have been reinforced or built in line with the new level 
of hazard estimation, 

 ¾ Order and rule in the disaster zone were rapidly restored: there were no mass law 
violations and epidemic outbreaks. 

Certain mistakes and omissions [5]:
 ¾ No political support had been provided throughout the entire period of the disaster 

zone rehabilitation; 
 ¾ No comprehensive program for rehabilitation and reconstruction of the disaster zone 

was developed based on international experience.
 ¾ The economic rehabilitation was not accompanied with physical reconstruction, 

which was postponed and never implemented. Industrial enterprises lost their product 
markets.

 ¾ In the years of the USSR, under the influence of fear, an exceedingly durable and 
expensive construction was carried out. 

 ¾ Local material and human resources were not used properly.
 ¾ State loans for construction were not arranged timely, and later construction cost 

increased several times. 
 ¾ A large number of construction equipment and construction facilities established by 

he USSR to realize disaster zone rehabilitation remained beyond national care and 
protection after disintegration of the USSR, and were later robbed and wasted. 

 ¾ In cities, land plots for individual construction were not allocated timely, hence 
enormous funds were wasted to build and later to demolish temporary shelters;

 ¾ No tax, customs, or banking privileges were given to the disaster zone to promote its 
economy development and to prevent emigration. 
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N Ցուցանիշները
Indicators

Գյումրի
Gyumri

Սպիտակ
Spitak

Վանաձոր
Vanadzor

Ախուրյան
Akhouryan

Ստեփանավան
Stepanavan

1 Կորցրած բնակարաններ, հատ (մակերեսը, մ²)
Apartments lost, number (area, m²)

20 612
(2 193 000, մ²)

~ 4 200
(282 000, մ²)

~  18 800
( 1 993 000մ²)

1 150
(75 7 00մ²)

~ 2  887
(306 000, մ²)

2 Կառուցված կամ ամրացված բնակարաններ, հատ
Built or reinforced apartments, pcs 16 040 - ~ 15 522 553 1 454

3 Բնակարանների գնման վկայականներ, հատ
Apartment Purchase Certificates, pcs 5 144 400 618 601 -

4 Վնասված կրթական հաստատություններ, հատ
Damaged educational institutions, pcs 34 9 30 7 8

5
Կառուցված կամ ուժեղացված կրթական 
հաստատություններ, հատ
Built or strengthened educational institutions, pcs

17 7 20 9 5

6 Վնասված առողջապահական հաստատություններ, հատ
 Damaged health care facilities, pcs 17 3 7 2 2

7
Կառուցված կամ ուժեղացված առողջապահական 
հաստատություններ, հատ  
Built or strengthened  health care facilities, pcs

11 5 7 2 2

8 Վնասված արտադրական ձեռնարկություններ, հատ
 Damaged production enterprises, pcs

36 (43 000 
աշխատող),
(work places)

14 (5 000 
աշխատող),
(work places)

- 20 9

9
Կառուցված կամ վերականգնված արտադրական 
ձեռնարկություններ,  հատ. 
Built or restored production enterprises, pcs

4 5 - 11 2

10 Վնասված մշակութային հաստատություններ. հատ
Damaged cultural institutions, pcs 28 6 -1 5 2

11
Կառուցված կամ վերականգնված մշակութային 
հաստատություններ, հատ; 
Built or restored cultural institutions, pcs

20 4 1 3 1

12 Կառուցված կամ ուժեղացված մանկապարտեզներ, հատ 
Built or reconstructed kindergartens, pcs 24 2 13 - -

13 Տեղադրված ժամանակավոր կացարաններ, հատ 
Temporary shelters installed, pcs 35 000 520 - -

Աղյուսակ  # 7. Երկրաշարժից առավել ավերված քաղաքների հիմնական 
կորուստների և վերականգնված օբյեկտների մոտավոր քանակը (կազմվել է 
քաղաքապետարաններից վերցրած տվյալներով): 

Table  # 7. The approximate amount of major losses and the number of constructed 
objects in the cities most devastated by the earthquake (drawn from municipalities).
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Պատկեր # 94. Առաջնային աշխատանքներից էր երկաթգծի խիստ վնասված 
40 կմ երկարությամբ հատվածի վերականգնումը 09.12.1988թ. [17]:
Figure  # 94. One of the priority construction works was the recovery of the 
damaged 40km section of railway (09.12.1988) [17]. 
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Պատկեր # 95. Գյումրու Անի թաղամասը հիմնադրման և ավարտի փուլերում 
[17]: 1989թ. միանգամից սկսվեց մոտ 700 բազմաբնակարան, մինչև  
4-հարկանի շենքերի  շինարարությունը, որն ամբողջապես ավարտվեց 
միայն 2016թ.:
Figure  # 95. The Ani district of Gyumri-city at the stages of being founded and 
completed [17]. Construction of about 700 residential (up to 4-storey high) buildings 
was started at once in 1989, but had not been completed until 2016.
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Պատկեր # 98. Գյումրու “Շիրակացի” արբանյակ թաղամասի 
կառուցապատման հատակագիծը, որից մի քանի շենքի հիմքեր գցվեց 
միայն: Հիմնականում այն կյանքի չկոչվեց:
Figure  # 98. The layout for construction of the "Shirakatsi" satellite district in 
Gyumri: only basements of few buildings of the layout were laid, but its greater 
part was never realized.

Պատկեր # 97. Լենինականի “Անի” թաղամասի հատակագիծը կազմված 
ԽՍՀՄ տարիներին, ուր նախատեսնված էր կառուցել 700-ից ավելի 
3-4-հարկանի բնակելի շենքեր: Այս թաղամասի հատակագիծը միակն էր,  
որն ամբողջությամբ իրականացվեց, և այսօր թաղամասում բնակվում է մոտ 
25 000 մարդ:
Figure  # 97. The layout of the new "Ani" district to be built in Leninakan was 
developed during the USSR era and planned construction of more than 700 
3-4-storey residential buildings. That layout was the only one that was implemented 
in full scope and today there are about 25,000 residents in the district.

Պատկեր # 96. Առաջին շենքի շինարարությունը  Լենինականում 1989թ. 
հունվարի 1-ին [17]:
Figure  # 96. Construction of the first building in Leninakan on January 1, 1989 
[17].
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Պատկեր # 101. Արթիկ քաղաքի նորակառույց Լմբատ-2 թաղամասը՝ 
կառուցապատված 2-4-հարկանի միաձույլ բետոնե, քարե և աղյուսե, 
համարյա ավարտուն շենքերով, որոնց  զգալի մասը բնակեցված չեն, սակայն  
պահպանված են:  Շենքերը չեն ավերվել, քանի որ սեփականաշնորհված էին: 
Figure  # 101. The newly built Lmbat-2 district of Artik city is built-up with almost 
complete, 2-4-storey buildings of monolithic concrete, stone and brick, most of 
which are not inhabited, but have been preserved. The buildings were not destroyed 
as they were privatized.

Պատկեր # 99. Երկրաշարժի գոտու վերականգնման գործընթացները 
համեմատաբար ավելի լավ ընթացան գյուղական համայնքներում, քան 
մեծ քաղաքներում,  աշխատանքների փոքր ծավալների և արդյունավետ 
կազմակերպման շնորհիվ: Եղան գյուղեր, որոնք համարյա ամբողջովին 
վերականգնվեցին: Լուսանկարում  Վահրամաբերդ գյուղի նորակառույց 
աղյուսե առանձնատներն են:
Figure  #99. The earthquake zone rehabilitation proceeded relatively better in 
rural communities than in big cities due to the limited scale  of work and better 
organization. There are villages almost completely restored. The photos show the 
brick houses in Vahramaberd.

Պատկեր # 100.  Սպիտակ քաղաքի   նորակառույց շենքերը
Figure  # 100.  New buildings in Spitak city.
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Պատկեր #  102. ԽՍՀՄ տարբեր հանրապետություններից երկրաշարժի գոտի 
եկան տասնյակ հազարավոր շինարարներ, որոնք միանգամից սկսեցին 
հազարավոր շենքերի շինարարությունը [18]; Աղետի գոտին վերածվեց 
հսկայական շինհրապարակիՙ, սակայն ԽՍՀՄ փլուզումը և Հայաստանի 
շրջափակումը Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից թույլ չտվեցին իրականացնել 
ծրագրավորածը: Ձախ կողմի նկարում Գյումրու Մարմաշեն թաղամասի 
կառուցապատման քարտեզն է, որը հիմնականում կյանքի չկոչվեց: Շենքերի 
մեծ մասը կամ չկառուցվեց, կամ մնաց անավարտ: Մուգ գույնով ցույց են 
տրված շահագործվող շենքերը, որոնք գտնվում են թաղամասի հարավ-
արևելյան մասում: 
Figure # 102. Tens of thousands of builders came from different republics of the 
USSR to the earthquake zone and launched construction of thousands of buildings 
[18]. The disaster zone turned into a huge construction site, but the collapse of the 
USSR and Armenia’s blockade by Azerbaijan and Turkey prevented implementation 
of that program. The left-side figure shows the construction map of the Marmashen 
district in Gyumri, which was largely unsuccessful: most of buildings were either 
not built or remained unfinished. The exploited buildings shown in dark colors are 
located in the south-eastern part of the district.
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Պատկեր # 103. Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշի դպրոցի՝ երկրաշարժից 
3-րդ աստիճանի վնասվածք ստացած շենքը, որը վերակառուցվեց ԼԻՆՍԻ 
հիմնադրամի միջոցներով: Լուսանկարներում` շենքը վերակառուցման 
սկզբում (2014թ.) և այն ավարտելուց  հետո (2015թ.):
Երկրաշարժը ցույց տվեց, որ բարձր սեյսմիկ խոցելիություն ունեն ԽՍՀՄ 
տարիներին կառուցված հանրապետության 1000-ից ավելի դպրոցների 
շենքեր, հիմնականում շինարարության ցածր որակի պատճառով: Այսպես 
օրինակ, Սպիտակի շրջանի Գոգարան գյուղում, որտեղ երկրաշարժի 
ուժգնությունը կազմեց 9-10 բալ, զոհվեցին 187 մարդ, բոլորն էլ դպրոցի շենքի 
փլուզման պատճառով: Գյումրիում զոհվեցին 4500 երեխաներ, որոնցից        
2000-ը քարե 2-3-հարկանի թվով 5 դպրոցների շենքերի փլուզվելու 
հետևանքով:  
Figure  # 103. The building of the Great Mantash school in the Shirak Marz, which 
suffered Category 3 damage by the earthquake and was reconstructed by the LINCI 
Foundation. The photos show the building at the beginning of reconstruction 
(2014) and after its completion (2015). The earthquake demonstrated high seismic 
vulnerability of more than 1,000 school buildings, built in the Soviet period, mainly 
determined by low-quality construction. For example, the death of 187 people 
in the Gogaran village of the Spitak region, where earthquake intensity ranged 
up to 9-10 points, was due to the collapse of the school building. In Gyumri, the 
earthquake killed 4,500 pupils, of which 2,000 died in the ruined 2-3 storey stone 
buildings of 5 schools.

Ճեմասրահի տանիքը
Roof  of  vestibule 

Ճեմասրահը
Vestibule

2014

2015
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Պատկեր # 104. Հարյուրավոր  նորակառույց  բնակելի շենքեր, որոնց 
կառուցումը սկսվել էր ԽՍՀՄ տարիներին, այդպես էլ մնացին անավարտ: 
Հետագայում այդ շենքերի միայն աննշան մասը պահպանվեց, որոնք 
հանձնվել էին գերատեսչությունների, իսկ  մեծ մասը բնակիչների կողմից 
քանդվեց  ու օգտագործվեց որպես շինանյութ:
Figure  # 104. Hundreds of newly built residential buildings, construction of which 
had begun in the USSR period, remained incomplete. Later on, only a small number 
of those buildings, handed over to various agencies, had been preserved, while 
most of them were demolished by population and were used as source of building 
materials.

Վանաձոր 
Vanadzor

Գյումրի
Gyumri 
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Պատկեր # 105. ԽՍՀՄ բոլոր հանրապետություններից Հայաստան եկան 
տասնյակ հազարավոր շինարարներ շինարարական տեխնիկայով [17]: 
Աղետի գոտին բաժանվեց շինարարական կազմակերպությունների միջև  
վերականգնման որոշակի ծրագրերով ու ժամկետներով: Միայն Գյումրի 
ժամանեց 24 000 շինարար աղետի հետևանքների վերացման համար: 
Բերվեցին հազարից ավելի վերամբարձ կռունկներ, որոնք մեկ տարի 
աշխատելուց հետո թալանվեցին և որպես մետաղի ջարդոն  արտահանվեցին 
Հայաստանից:  
Figure  # 105. Tens of thousands of builders with construction equipment arrived 
in Armenia from all republics of the USSR [17]. The disaster zone area was split 
among the construction companies according to targeted implementation programs 
and deadlines. Gyumri alone received 24,000 builders who had to help in disaster 
recovery efforts. More than a thousand truck cranes were brought in, but after one 
year of operation they were taken to pieces, stolen and exported as scrap metal out 
from Armenia.
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Պատկեր # 106. Գյումրու 11-հարկանի հյուրանոցի շենքը [17] բավականին 
լավ դիմացավ երկրաշարժին: Այն ստացավ 2-3-րդ աստիճանի վնասվածքներ 
և ենթակա էր վերականգնման: Սակայն վախի ազդեցության տակ շենքը 
չօգտագործվեց ու մատնվեց անուշադրության, որը բնակիչների համար 
դարձավ շինանյութի աղբյուր: Հետագայում իշխանությունները որոշեցին 
քանդել շենքի վերին հարկերը՝ թողնելով միայն 5 հարկ՝ այն այլ նպատակով 
օգտագործելու համար: Սակայն առ 01.01.2018թ.  շենքը մնացել է նույն 
կիսաքանդ վիճակում:
Figure  # 106. The 11-storey hotel building in Gyumri [17] withstood the earthquake 
quite well. Its damage was assigned Category 2-3 and it had to be restored. However, 
out of fear Gyumri citizens did not use the building, it was neglected, and later 
became a source of building materials for city residents. Eventually, the authorities 
decided to demolish the upper floors of the building leaving only 5 floors, and to 
use it for another purpose. However, as of 01.01.2018 the building has remained  in 
the same semi-destroyed state.
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Պատկեր # 107. Աղետի հետևանքներն այնքան մեծ էին, որ նույնիսկ 
մասնագետները վախի ազդեցության տակ ավելորդ զգուշություն էին 
ցուցաբերում նոր շենքեր կառուցելիս: Այսպես, հարյուրավոր նոր 
բազմաբնակարան շենքերի համար որպես հիմք ստեղծում էին մինչև 70 
սմ հաստությամբ երկաթբետոնե սալ և դրա վրա կառուցում, 3-4-հարկանի 
շենքեր, ինչը էական թանկացնում էր շենքի արժեքը: Սա այն դեպքում, որ 
ըստ ուսումնասիրությունների, ժապավենաձև հիմքերի պատճառով շենքերը 
նկատելի վնասվածքներ չէին ստացել: Հետագայում այդ սխալn ուղղվեց, և 
բազմաբնակարան շենքերը կառուցվեցին ժապավենաձև հիմքերի վրա: 
Figure  # 107. The consequences of the catastrophe were so great that even experts 
were excessively cautious in constructing new buildings. For instance, they used to 
prepare a 70 cm-thick reinforced concrete platform as the basis to rise hundreds of 
new 3 to 4 storey-high multi-apartment buildings, which significantly increased 
the cost of construction. This was done despite the fact that according to the 
surveys, strip-footing buildings did not have noticeable damage in the earthquake. 
Later this mistake was corrected and multi-apartment buildings were built with 
strip-footing .
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Պատկեր # 108. Քաղաքների նորակառույց ամբողջ թաղամասեր, 
որտեղ կային հարյուրավոր բազմաբնակարան կիսակառույց շենքեր, 
չպահպանվելու պատճառով անհատների կողմից քանդվեցին՝ ամրանները 
հանելու ու վաճառելու նպատակով: Այսօր այդ սեյսմակայուն շենքերը կամ 
չկան (վերևի լուսանկար), կամ արդեն օգտագործման համար պիտանի 
չեն (ներքևի լուսանկար): Լուսանկարներից երևում է, որ  խոշորապանել  
շենքերից ինչ-որ բան պահպանվել է, իսկ հատկապես միաձույլ բետոնե 
շենքերից հանվեցին ամրանները և  քանդվեցին: 
   Վերևի նկարի առաջին պլանում նախկինում եղել է շենքի սալաձև հիմքը, 
որը քանդվել է՝ ամրանները հանելու պատճառով: 
Figure # 108. Newly built urban districts with hundreds of multi-apartment 
buildings were not guarded and individuals dismantled them to extract and 
sale metal reinforcement. Today, these seismically resistant buildings either do 
not exist (top photo) or are not fit for use (bottom photo). It is clear from the 
photographs that something has been preserved of the large-panel buildings, but 
as metal reinforcement was removed from monolith concrete buildings  they were 
demolished.
The top photo shows in the foreground that once there was a slab foundation of 
a building that had been destroyed because of the removal of the reinforcement.
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Պատկեր # 109. Գյումրիում երկրաշարժից հետո տեղադրված  տնակների 
խտության բաշխման ու դրա փոփոխման դինամիկան ցույց տվող  քարտեզները 
ըստ 2003 և 2006 թթ.: Տնակների թիվը էապես նվազեց շնորհիվ ԼԻՆՍԻ-ի 
հիմնադրամի կողմից կառուցված 2 531 բնակարանների և ԱՄՆ ՈՒրբան 
ինստիտուտի կողմից հատկացված 4 700 բնակարանների գնման վկայականների, 
քանի որ բնակարան կամ վկայական ստանալիս տնակները քանդվում էին; 
Քարտեզների վրա շագանակագույնով բարձր խտությամբ, վարդագույնով՝ 
միջին և սպիտակ գույնով՝ ցածր խտությամբ տնակների տեղամասերն են [5,7]:  
Այսօր Գյումրիում առկա է մոտ 2300 տնակ, որտեղ ապրում են մարդիկ:

Figure  # 109. Map showing the dynamics of distribution and density of temporary 
shelters installed in Gyumri after the earthquake for the years of 2003 and 2006(brown, 
high, pink medium and white low density). The number of temporary shelters 
decreased considerably due to 2,531 apartments built by LINCI Foundation and thanks 
to the purchase certificates for 4,700 flats issued by the US Urban Institute (the shelters 
were demolished after their residents received new apartment or certificate). Brown, 
pink and white colors of the maps indicate, respectively, high, medium and low density 
areas of temporary shelters [5,7]. Today there are about 2,300 temporary shelters in 
Gyumri, where people still live. 

01.01.2003 01.07.2006
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Պատկեր # 110.  Աղետի գոտում ստեղծված տնակային թաղամասերից 
մի քանիսը դեռևս գոյատևում են, չնայած բոլոր անօթևան ընտանիքները 
պետության կողմից ապահովվել են բնակարաններով կամ բնակարանների 
գնման վկայականներով: Սակայն տարբեր պատճառներով դեռևս մարդիկ 
ապրում են խարխուլ տնակներում: Այս տեսակետից ամենածանր վիճակը 
Գյումրիում է: Տարբեր ծրագրերով  25 տարիների ընթացքում 35 000 
տնակների մեծ մասը ապամոնտաժվեց, և 2018թ. հունվարի մեկի դրությամբ 
Գյումրիում առկա է 2800 տնակ, որից  2 285-ը բնակեցված են (“Գյումրին 
առանց տնակների“ հիմնադրամ, 2018թ.): 
Figure  # 110. Some of temporary dwelling districts created in the disaster area still 
exist, although all homeless families have been provided with housing or housing 
purchase certificates by the state. But for a variety of reasons, people still live in 
temporary shelters . From this point of view, the worst situation is in Gyumri. 
Over 25 years, the majority of 35,000 shelters were demolished. As of January 1, 
2018, there are 2800 temporary shelters in Gyumri, 2285 of which are inhabited 
("Gyumri without makeshift shelters" Foundation, 2018).

Գյումրի
Gyumri 

Գյումրի
Gyumri 

Սպիտակ
Spitak
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 � Երկրաշարժի հետևանքով կորցրած պետական 
բնակարանների քանակը - 20 612:
 � Առ 01.01.2017թ. կառուցված բնակարանների                   
քանակը - 16 040:
 � Առ 01.01.2017թ. իրացված բնակարանների գնման 
վկայականների քանակը – 5 144:
 � Առ 01.01.2017թ. բնակարաններով ապահովված 
ընտանիքների քանակը – 21 184:
 �  Առ 01.01.2018 թ. անօթևան մնացած սեփական տների 
ընտանիքների քանակը – 94:

 � The number of state-owned property (apartment) lost due to 
the earthquake – 20,612;
 � As of 01.01.2017  - the number of apartments built – 16,040;
 � As of 01.01.2017 - the number of apartments bought by the 
real estate purchase certificates – 5,144;
 � As of 01.01.2017 – the number of households provided with 
flats - 21,184;
 � As of 01.01.2018 - the number of homeless families in private 
apartments – 94:

Պատկեր # 111.  Գյումրի քաղաքի անօթևաններին բնակարանով ապահովման 
գործընթացի դինամիկան ըստ  ժամանակի և ֆինանսավորման աղբյուրների 
(կազմված է  ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի հատկացված տվյալների հիման 
վրա):

Figure # 111. Dynamics of provision  of housing to homeless people in Gyumri by time 
and funding sources (based on the data of the RA Shirak  Marz Administration)
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Պատկեր # 112. Գյումրու “Յոթ վերք” եկեղեցու շենքի կենտրոնական գմբեթը 
երկրաշարժից թեթև վնասվեց: Երկու փոքր գմբեթները ուժեղ ցնցումներից 
ընկան ներքև, սակայն չքանդվեցին [17]: Հետագայում փոքր գմբեթները 
նորից կառուցվեցին, իսկ հները տեղադրվեցին եկեղեցու դիմաց:  
Figure  # 112. The central dome of the "Yot Verk" church in Gyumri was slightly 
damaged by the earthquake, but it did not collapse [17]. Two smaller domes fell 
down due to strong shocks, but were not damaged. Later the small domes were 
rebuilt, and the old ones were placed in front of the church.
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Պատկեր # 113. ՀՀ  կառավարության միջոցներով կառուցված Մուշ-2  նոր 
թաղամասը  Գյումրիում, ուր բնակվում է մոտ 7 000 մարդ:
Figure  # 113. The new Mush 2 district in Gyumri with about 7000 residents 
constructed by the Government of the Republic of Armenia.

Պատկեր # 114. Գյումրու Մուշ-2 նոր թաղամասի դպրոցի նորակառույց 
ժամանակակից շենքը:
Figure  # 114. The modern school building in the new Mush-2 district of Gyumri.
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Պատկեր # 116. Մեծ Բրիտանիայի ժողովրդի և կառավարության 
աջակցությամբ կառուցված Ջ. Բայրոնի անվան միջնակարգ դպրոցի շենքը 
Գյումրիում: 
Figure  # 116. The building of the secondary school named after G. Byron, built 
with the support of the British government and people.

Պատկեր # 115. Իտալիայի պետական աջակցությամբ կառուցված Է. Մատեյի 
անվան համաբուժարանի շենքը  Գյումրիում:
Figure # 115. The building of the polyclinic after E. Mattei, built with the state 
support of Italy in Gyumri.
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Պատկեր # 117. Տարբեր երկրների կառավարությունների, միջազգային 
կառույցների և բարերարների կողմից երկրաշարժի գոտում կառուցվեցին 
ամբողջական բնակելի թաղամասեր:
Figure  # 117. Governments, international organizations and philanthropists of 
different countries built entire residential districts in the earthquake zone.

ԱՄՆ Կարմիր խաչի կառուցած  բնակելի շենքերը Գյումրիում:
Residential buildings in Gyumri, built with the support of the US Red Cross 

Ռումինական թաղամասը Ստեփանավանում:
Romanian district in Stepanavan
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Պատկեր # 118. Միայն ԼԻՆՍԻ հիմնադրամի միջոցներով կառուցվեցին 
3476 բնակարաններ (ԾԻԳ-ի ղեկավար` Հ.Սարգսյան), որը յուրահատուկ 
հաջողված ծրագիր էր իր արդյունքներով. ծախսվեց քիչ գումար(մեկ 
բնակարանի միջին արժեքը մոտ $21 000), հիմք դրվեց որակյալ զանգվածային 
բնակարանաշինությանը ՀՀ-ում, պատրաստվեցին հարյուրավոր 
բարձրակարգ երիտասարդ շինարար-բանվորներ, սահմանվեց բարձր 
նշաձող սեյսմակայուն շինարարության ոլորտում: Այսօր ԼԻՆՍԻ ծրագրով 
կառուցված կամ ամրացված շենքերի բնակարանների արժեքը շուկայում 
ավելի բարձր է, քանի որ մարդկանց համար դրանք ունեն բրենդի արժեք: 
Նույն հիմնադրամի միջոցներով ՀՀ-ի տարբեր մարզերում կառուցվեցին կամ 
ուժեղացվեցին  10 դպրոցների ժամանակակից շենքեր:
Figure  # 118. With the direct support and contribution of LINCY Foundation, 3476 
apartments (PIU manager H.Sargsyan) were built. It was a very successful project of 
the Foundation, which, having not big budget (one flat costed  $21,000 on average), 
produced good results. This project became the prototype of high-quality mass 
housing in Armenia. Hundreds of young builders-workers were trained, worked 
and gained qualification in earthquake engineering. Today, the market price of 
apartments in the buildings built or strengthened under the LINCY project is even 
higher, as they have good reputation among the population, The LINCY Foundation 
also built and reconstructed 10 schools in different regions (Marzes) of Armenia.

Գյումրի 
Gyumri

Սպիտակ
Spitak

Մարալիկ 
Maralik

ԼԻՆՍԻ հիմնադրամի ֆինանսավորող 
Քըրք Քըրքորյանի՝ Գյումրիում 

տեղադրված հուշարձանը,             
հեղինակ` Զ.Կոշտոյան:

A monument to Kirk Kirkoryan, financial 
supporter of LINCY Foundation, installed 

in Gyumri  (author  Z. Koshtoyan.)
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Պատկեր # 119. Գյումրու Ամենափրկիչ  եկեղեցին մինչև երկրաշարժը, 
երկրաշարժից հետո [17] և արդեն վերականգնված վիճակում, 2015թ.:
Figure  # 119. Gyumri’s Holy Savior’s Church before the earthquake, after the 
earthquake [17] and already restored, 2015. 
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Պատկեր # 121. Վանաձորի նորակառույց Տարոն թաղամասի 
համայնապատկերը: Թաղամասում շենքերը հիմնականում բնակեցված են:
Figure # 121. Panorama of the newly built Taron district in Vanadzor. Buildings in 
the district are mostly inhabited.

Պատկեր # 120.  Գյումրու  նորակառույց “Պողոսյան պուրակը”:
Figure  # 120. Gyumri's newly built "Boghossian Park". 
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Պատկեր # 123. Գյումրու  սբ. Հակոբ Մծբինեցի նորակառույց  եկեղեցին Անի 
թաղամասում:
Figure  # 123. St. Hakob  Mtsbinetsi newly built church in Ani district in Gyumri. 

Պատկեր # 122. Սպիտակ քաղաքի կենտրոնական մասի համայնապատկերը 
վերակառուցումից հետո՝ 2015թ.: Լուսանկարում վեր  է խոյանում 
նորակառույց եկեղեցին [17]:
Figure  # 122. The panorama of the central part of the city of Spitak after 
reconstruction, 2015 [17].. 
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Պատկեր # 124. Գյումրու քաղաքապետարանի  շենքը  մինչև երկրաշարժը, 
երկրաշարժից անմիջապես հետո [17] և այսօր: 
Figure  # 124. The Gyumri City Hall before the earthquake, immediately after the 
earthquake [17] and today.
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Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանը Գյումրիում: 
Հեղինակ`  Ֆ.Սողոյան: 

Monument to Earthquake Victims in Gyumri. 
The author of the monument is F. Soghoyan.

Երկրաշարժին նվիրված բացիկը
An envelope in memory of the earthquake.

Կիպրոսի նամականիշը
Cyprus stamp

ԽՍՀՄ մետաղադրամը [17]. 
USSR coin [17].

ԽՍՀՄ  “Վերականգնում, գթասրտություն, 
օգնություն ”  նամականիշերի  շարքը

The USSR series of stamps : "Recovery, Charity, Aid"

Ֆ.Նանսենի անվան հիվանդանոցի հուշամեդալը
Medal of F. Nansen Hospital

ԽՍՀՄ "Երկրաշարժից տուժած Հայաստանին “  
նամականիշերի շարքը
The USSR series of stamps  

“To the earthquake-hit Armenia”

Հիշեք աղետի պտմությունը  վերնաշապիկը [17]:
Remember the story of the catastrophe[17].

Պատկեր #125. Սպիտակի ողբերգությունը հիշատակող արվեստի որոշ գործեր: Figure  # 125. Some works of art mentioning the Spitak's tragedy. 
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10. ՀՀ ՍԵՅՍՄԻԿ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

Սպիտակի 1988թ. ավերիչ երկրաշարժը հիմնաքարային դեր խաղաց ՀՀ 
սեյսմիկ պաշտպանության կազմակերպման գործում: Առանց  Սպիտակի 
երկրաշարժի ծանր հետևանքների պատճառների ու դասերի հաշվառման 
ոչ մի սեյսմապաշտպանական խնդիր այսօր չի լուծվում: Փաստորեն ՀՀ-ում  
սեյսմիկ անվտանգության ապահովման կարևորագույն խնդիրը համակարգված 
դրվեց աղետից հետո, երբ ԽՍՀՄ և հայ մասնագետները 1989թ. կազմեցին 
հանրապետության տարածքի ընդհանուր սեյսմիկ շրջանացման նոր սխեման: 
Այդ սխեմայով ՀՀ ողջ տարածքի սեյսմիկ վտանգի մակարդակը էականորեն` 1-2 
բալով  բարձրացվեց, քանի որ երկրաշարժի ավերումների պատճառներից մեկը 
սեյսմիկ վտանգի թերագնահատումն էր: Հետագայում ստեղծվեց ՀՀ Սեյսմիկ 
պաշտպանության ազգային ծառայությունը, որը նոր մակարդակի հասցրեց 
հանրապետության սեյսմիկ անվտանգությունը: Անցած 30 տարիներին ոլորտի 
հաջողությունները բազմազան ու էական են, սակայն անելիքներն ավելի շատ 
են: Ստորև բերվում են կարևոր ձեռքբերումները և հրատապ լուծում պահանջող 
խնդիրները[5,7]:
Առավել նշանակալի նվաճումները

 ¾ Սեյսմիկ անվտանգության ապահովման համար մշակված ու կյանքի կոչված 
իրավական փաստաթղթերը` օրենքները, ենթաօրենսդրական փաստաթղթերը, 
կարգերը, հրահանգները և այլն:  

 ¾ ՀՀ սեյսմիկ անվտանգության համակարգի զարգացման հայեցակարգը, սեյսմիկ 
ռիսկի նվազեցման երկարաժամկետ պետական ծրագրերը:

 ¾ Սեյսմիկ վտանգի և ռիսկի գնահատման, ինչպես նաև սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման ուղղություններով գիտամեթոդական մշակումները:

 ¾ ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի գնահատման քարտեզները և բոլոր 
քաղաքների ու որոշ խոշոր գյուղական համայնքների տարածքների սեյսմիկ 
միկրոշրջանացման քարտեզները:

 ¾ ՀՀ սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմերը և դրանց կիրառումն 
ապահովող փաստաթղթերը, սկսած նախագծումից ու փորձաքննությունով, 
վերջացրած շինարարության որակի ապահովումով:

 ¾ ՀՀ մեծ քաղաքների բազմաբնակարան և հասարակական (կրթական, 
առողջապահական, մշակութային) հիմնարկների շենքերի վերաբերյալ թվային 
բազաները՝ տեխնիկական վիճակի և սեյսմիկ խոցելիության գնահատումներով:

 ¾ ՀՀ ՍՊԱԾ-ի 150 կայաններից կազմված բազմապարամետր դիտարկումների 
ցանցը և 30 տարվա համար ստեղծված սեյսմիկ, երկրաֆիզիկական, 
երկրաբանական, երկրաքիմիական և այլ տվյալների թվային բազաները: 
Վերաբացված ու վերակառուցված Գառնիի եզակի երկրաֆիզիկական 
դիտարանը:

 ¾ Բնակչության, տեղական ինքնակառավարման և տարածքային պետական 

կառավարման մարմինների աշխատողների սեյսմիկ դիմակայունության 
բարձրացումը և իշխանությունների՝ աղետի կառավարման 
նախապատրաստումը:

 ¾ ՀՀ 20-ից ավելի քաղաքների, ներառյալ Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի 
տարածքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատումները, որը ներառում է շենքերի 
ավերման, մարդկային կորուստների, կենսաապահովման գծերի վնասվելու,  
հրդեհների առաջացման և այլ ռիսկերը:

 ¾  Պատրաստված հատուկ փրկարարական, բժշկական, ինժեներային բարձր 
մակարդակի ծառայությունները:

 ¾ Ցածր սեյսմակայունություն ունեցող բազմաբնակարան ու հասարակական 
շենքերի սեյսմիկ խոցելիության նվազեցման մեթոդները:

Հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները
 ¾  Բարձր սեյսմիկ խոցելիություն ունեցող, մինչև 1989թ. կառուցված շենքերի և 

կառույցների սեյսմակայունության բարձրացումը կամ ապամոնտաժումը, այդ 
թվում՝ 4 500 հինգ և բարձրահարկ բնակելի և մոտ 1000 դպրոցների շենքերը:

 ¾ Հատուկ կարևորության 24 ջրամբարների պատվարների սեյսմակայունության 
բարձրացումը սեյսմիկ վտանգի նոր, ավելի բարձր մակարդակին 
համապատասխան: 

 ¾ Բազմաբնակարան շենքերի շահագործման կանոնների խստացումը և 
շենքերում իրականացված ապօրինի ձևափոխությունների կանխումն ու 
վերացումը, որոնք բերում են շենքերի սեյսմիկ խոցելիության բարձրացման:

 ¾ ՀՀ կենսաապահովման մագիստրալային գծերի սեյսմիկ ու երկրաբանական 
ակտիվ պրոցեսների ռիսկերի գնահատումը և նվազեցումը, հատկապես 
հանրապետությունը կենսաապահովող երկաթգծերի, ավտոմայրուղիների, 
գազամատակարարման ու ջրագծերի ռիսկը: 

 ¾ Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանը նպաստող ավտոմատ վաղ ազդարարման 
համակարգերի տեղադրումը վտանգավոր օբյեկտների, կենսաապահովման 
գծերի և այլ կարևոր օբյեկտների վրա:
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10. SEISMIC PROTECTION OF THE RA

The devastating 1988 Spitak earthquake played a key role in organizing seismic 
protection in Armenia. In Armenia, no seismic protection problem is solved without 
consideration of the lessons of the Spitak earthquake disaster, its causes and effects. In 
fact, the most important problem of seismic safety in Armenia was systematized after the 
disaster, when the USSR and Armenian specialists developed a new seismic zoning scheme 
for the territory of the Republic in 1989. With that layout, the rate of seismic hazard 
for the entire territory of Armenia was substantially increased by 1-2 points, taking into 
account that one of the causes of the devastation caused by the earthquake was earlier 
underestimation of the seismic hazard. The National Survey for Seismic Protection of  the 
RA established later brought the issue of seismic safety of the Republic up to a new level. 
Over the past 30 years, the success in the field has been versatile and significant, but there 
are more things to do. Below are the key issues and the problems that require urgent 
solution [5,7].
The most significant achievements:

 ¾ Legal documents, laws, sub-legal documents, regulations, directives, etc., designed 
and implemented to ensure seismic safety;

 ¾ The concept of development of seismic safety system, and long-term seismic risk 
reduction programs;

 ¾ Scientific-methodological developments in the field of seismic hazard and risk 
assessment, as well as seismic risk reduction;

 ¾ Seismic hazard assessment maps of the RA and seismic microzonation maps for all 
cities and some major rural communities;

 ¾ Earthquake Resistant Construction Design Codes and the documentation for their 
application, from design and expert examination up to construction quality assurance;

 ¾ Digital databases on multi-storey and public (educational, health care) buildings in 
Armenia, their technical condition and seismic vulnerability assessment;

 ¾ Multi-parameter monitoring network consisting of 150 NSSP stations and digital 
databases for seismic, geophysical, geological, geochemical and other data for 30 years; 
the unique geophysical Garni Observatory re-opened and reconstructed.

 ¾ Improving earthquake preparedness of the population, local governments and 
territorial administration officials and preparing disaster management for different 
levels of government;

 ¾ Seismic risk assessments for more than  20 cities in the Republic of Armenia, including 
Yerevan, Gyumri and Vanadzor, including estimation of  potential destruction of 
buildings, casualties, damage of lifelines, fires and other risks;

 ¾  Professionally trained special rescue, medical, and engineering services;
 ¾ Methods to reduce seismic vulnerability of multi-storey and public buildings that 

have low seismic resistance.

Problems requiring urgent solution: 
 ¾   Upgrading seismic stability or dismantling of  the buildings and structures built 

before 1989 and considered to have high rate of seismic vulnerability, including 4500 
residential buildings with 5 and  more storeys, and about 1,000 schools;

 ¾ Increasing seismic resistance  of  24 national-importance reservoir dams  according to 
the updated, higher level of seismic hazard;

 ¾ Imposition of more stringent rules for the maintenance of multi-apartment buildings , 
and prevention and elimination of  illegal design modifications  resulting in increased 
seismic vulnerability of the buildings;

 ¾ Assessment and reduction of risks determined by seismic and geological active 
processes for the main lifelines of the Republic of Armenia, especially for the railways, 
highways, gas pipelines and water pipelines;

 ¾ Installation of automatic early warning systems for hazardous objects, life support and 
other important objects that contribute to seismic risk reduction.
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Պատկեր # 126.  Մի քանի քաղաքների տարածքների սեյսմիկ միկրոշրջանացման 
քարտեզները՝ կազմված ՀՀ Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության 
մասնագետների կողմից Ս.Նազարեթյանի ղեկավարությամբ, Սպիտակի 1988թ. 
երկրաշարժի դասերի հաշվառումով [7]:

Figure  # 126. Seismic micro zonation maps of  the territories of several cities of RA 
(Survey for seismic protection RA under the supervision of S. Nazaretyan). The maps 
were compiled on the lessons drawn from the 1988 Spitak earthquake [7].
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Պատկեր # 127. Լոռու մարզի քաղաքների տարածքների շենքերի վնասվելու 
սեյսմիկ ռիսկի քարտեզները, կազմված ՀՀ Սեյսմիկ ծառայության 
մասնագետների կողմից, Ս.Նազարեթյանի ղեկավարությամբ, Սպիտակի 
1988թ. երկրաշարժի դասերի հաշվառումով [7]: 

Figure  # 127. Maps of the seismic risk of buildings on the territories of cities of Lori 
province. They were compiled by the specialists of Survey for seismic protection of  
RA under the supervision of  S. Nazaretyan based оn the lessons drawn from the 
1988 Spitak earthquake [7]. 
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Պատկեր # 128. Տավուշի և Շիրակի մարզերի  քաղաքների տարածքների 
շենքերի վնասվելու սեյսմիկ ռիսկի քարտեզները՝ կազմված ՀՀ Սեյսմիկ 
պաշտպանության ծառայության մասնագետների կողմից, Ս.Նազարեթյանի 
ղեկավարությամբ՝ Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի դասերի հաշվառումով [7]:

Figure # 128.  Maps of the seismic risks of the buildings on the territories of cities of 
Tavush and Shirak regions.  They were compiled by the specialists of the Survey for the 
seismic protection of RA under the supervision of  S. Nazaretyan based on the lessons 
drawn from the 1988 Spitak earthquake [7]. 
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Պատկեր # 129. Երևան քաղաքի բազմահարկ  բնակելի շենքերի (ձախի 
քարտեզը) և  մասնավոր առանձնատների ծանր վնասվելու քարտեզները 
Գառնու բեկվածքի գոտում առավելագույն ուժի երկրաշարժի վատթարագույն 
տարբերակի դեպքում(ըստ Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության  
գործակալության մասնագետների, 2012): Տարբեր գույներով ցույց է տրված 
յուրաքանչյուր 250մ x 250մ կողմով վանդակում հաշվարկված շենքերի քանակը:

Figure  # 129. Heavy damage to multi-storey residential buildings and private houses 
in Yerevan in the case of the maximum intensity  earthquake in the Garni Fault zone 
(according to the Japanese International Cooperation Agency, 2012). Different colors 
show the number of calculated buildings in each of the 250m x 250m cells. 
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Պատկեր # 130. Վանաձոր քաղաքի տարածքի սեյսմիկ ռիսկի կարևոր 
բաղադրիչների քարտեզները IX բալ սեյսմիկ ցնցումների դեպքում [7]: Կանաչ 
կամ թույլ մանուշակագույնով պատկերված է ցածր ռիսկը, կապույտով` 
միջին ռիսկը և կարմիր՝ բարձր ռիսկը: Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի 
ժամանակ շենքերի զանգվածային փլուզումներ չեղան, ինչպես Գյումրիում, 
սակայն բազմաթիվ բազմաբնակարան շենքեր ստացան վնասվածքներ՝ 
դրանով իսկ մեծացնելով սեյսմիկ ռիսկը:
Figure  # 130. Maps demonstrating the main components of seismic risk for the 
Vanadzor city in case of Intensity IX shaking on MSK-64 [7]. Green or light purple 
colors indicate low rate of risk, blue and red colors correspond, respectively, to 
medium and high risk levels. During the 1988 Spitak earthquake, the city did 
not suffer from extensive collapse of multi-apartment buildings, like Gyumri did; 
however, many multi-apartment buildings were damaged, thereby increasing 
seismic risk.

Հրդեհների առաջացման ռիսկի  քարտեզը
The map of fire risk 

Շենքերի վնասվելու  ռիսկի քարտեզը
The map of building damage risk 

Մարդկային կորուստների ռիսկի քարտեզը
The map of human losses
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Պատկեր # 131. Գյումրի քաղաքի տարածքի շենքերի վնասվելու ռիսկի 
քարտեզը IX  բալ երկրաշարժի դեպքում: Սեյսմիկ ռիսկի գոտիները. կանաչ 
գույնով տարածքներում ռիսկը բացակայում է, դեղին գույնով՝ միջին ռիսկ և  
կարմիրով՝ բարձր ռիսկ [7]:  
Figure # 131. Risk of damage of buildings in Gyumri-city in case of Intensity IX 
earthquake on MSK-64 scale.  Seismic risk zones: green – no risk, yellow is for 
medium-rate risk, and red is for high risk [7].

Պատկեր # 132. Գյումրու արտաքին կենսաապահովման գծերը  և քաղաքին 
սպառնացող հիմնական սեյսմիկ օջախները [7]:
Figure # 132. External lifelines in Gyumri and main seismic sources threatening 
the city [7].

Պատկեր # 133. Գյումրի քաղաքում նյութական կորուստների պատկերը 
Ախուրյանի բեկվածքի M=7.2 մագնիտուդով (կոորդինատները` 40.797N; 
43.812E) երկրաշարժից շենքերի վնասվելու դեպքում: Քարտեզը կազմվել է 
“Գեոռիսկ” կազմակերպության կողմից ELER մեթոդով 2010թ.: ՈՒղղաձիգ 
սլաքը ցույց է տալիս վնասների աճի ուղղությունը [7]: 
Figure  # 133. Map of material losses due to damage caused to buildings of all types 
in Gyumri in earthquakes on the Akhouryan Fault (M=7.2, epicenter coordinates 
of 40.797N; 43.812E). The map was compiled in 2010 by the specialists of Georisk 
CJSC using the ELER methodology [7].
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Պատկեր # 134. “Նոյեմբերյան” երկրահիդրոդինամիկական կայանի ջրի 
մակարդակի փոփոխման կորերը 1988թ. (մանուշակագույնը) և 1989թ. 
(կանաչավունը), որոնցով հստակ անջատվում է Սպիտակի 1988թ. 
երկրաշարժից առաջ դիտարկված անոմալիան: Ակնհայտ է, որ երկրաշարժից 
մեկ շաբաթ առաջ արտեզյան ջրի մակարդակը հորատանցքում կտրուկ 
բարձրացել է մոտ 2 մետրով, ապա միանգամից իջել երկրաշարժից 
անմիջապես հետո [5]:  
Figure # 134. The graphs of water level change at the “Noyemberyan” hydrodynamic 
station in 1988 (violet line) and 1989 (green line), which clearly demonstrates an 
anomaly detected before the earthquake. Obviously, a week before the earthquake, 
the artesian water level in the well raised by about 2 meters and dropped immediately 
after the earthquake [5].

ԵՂԵ՞Լ ԷՐ ԱՐԴՅՈՔ  ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

Երկրաշարժից հետո հայտնվեցին բազմաթիվ “մասնագետներ”, որոնք իբր 
կանխատեսել էին Սպիտակի երկրաշարժը օրեր առաջ: Իրականում չի եղել ոչ մի 
կարճաժամկետ կանխատեսում: Կանխատեսումը համարվում է իրականացված, 
երբ մասնագետները փաստերի հիման վրա եզրակացնում են, որ տեղի է ունենալու 
երկրաշարժ՝ նշելով մոտավոր տեղը, մագնիտուդն ու ժամանակը և այս մասին 
գրավոր դիմում են պետական կառավարման մարմիններին կամ մասնագիտական 
կազմակերպություններին: Հայաստանի իշխանությունները կամ մասնագիտական 
կազմակերպությունները մինչև երկրաշարժը ոչ մի իրազեկում որևէ մեկից չէին 
ստացել: Գիտական ամսագրերում եղել է երկարաժամկետ կանխատեսման որոշ 
տարրերի մասին տեղեկատվություն մի քանի տարվա ճշտությա մբ: Աշխարհի ավերիչ 
երկրաշարժերից հետո գուշակող “մարգարեների” հայտնվելը սովորական երևույթ է, և 
այս տեսակետից Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժը բացառություն չկազմեց: Հատկապես 
ԶԼՄ-ներով երկրաշարժից հետո այս թեմայով եղավ տեղեկատվություն, սակայն շատ 
արագ մոռացվեց, և հիմա այդ մասին չեն խոսում: Այլ հարց է ուժեղ երկրաշարժի 
նախանշանների ի հայտ գալու փաստը: Սպիտակի երկրաշարժից 10-20 օր առաջ 
դիտարկվել են կարճաժամկետ տարաբնույթ նախանշաններ` կենսաբանական, 
երկրադինամիկական, երկրաֆիզիկական և այլն:  Սակայն  մասնագետները 
պատրաստ չէին այդ տվյալները նախ՝ մեկտեղ հավաքելու, վերլուծելու և ապա նաև 
կանխատեսում անելու, քանի որ չկային տվյալների միասնական բազա, կանխատեսման 
փորձ և կանխատեսման ընդունված կարգ: Թերևս ամենահուսալին Նոյեմբերյանի 
հիդրոերկրադինամիկական ստացիոնար կայանի տվյալներով  գրանցված 
նախանշանն է, որով արտեզյան ջրերի մակարդակը մոտ 200 սմ ամպլիտուդով 
բարձրացել էր երկրաշարժից 7 օր առաջ: Սա այն դեպքում, որ ջրի մակարդակի օրական 
փոփոխությունը կազմում էր 1-3 սմ [5]: Եղած փաստացի տվյալի վրա հենվելով՝ 
երկրաշարժի կանխատեսումը որոշակի չէր, քանի որ անոմալիան հայտնվել էր միայն 
մեկ կայանի գրանցումում: Բոլոր դիտարկված տվյալների հավաքման և Սպիտակ 
քաղաքի մոտ երկրաշարժի նախօրեին տեղի ունեցած զգացվող նախացնցումների 

հաշվի առնելու դեպքում կարելի էր խոսել միայն սպասվելիք երկրաշարժի մեծ ուժի և 
ինչ-որ չափով տեղի, բայց ոչ ժամանակի մասին:

ON THE ISSUE WHETHER THE EARTHQUAKE WAS PREDICTED

    This issue was of interest for many people. After the earthquake, many "experts" showed 
themselves and claimed they had predicted the Spitak earthquake a few days before. The 
answer to the question is unequivocal: there had been no short-term predictions. Any 
prediction is considered valid  if experts rely on facts to conclude that an earthquake is 
going to occur, indicating approximate location, magnitude and time of the event, and 
if they inform the national governing bodies or professional organizations about it in 
written form. Armenian authorities or professional organizations had not received such 
information from anyone before the earthquake. There were some long-term predictive 
elements with accuracy of several years in scientific journals that had been of an academic 
value, only. After devastating earthquakes, predicting “prophets” are a common practice 
and the 1988 Spitak earthquake was not an exception in this regard. Mass media touched 
upon this issue, but it was quickly forgotten and now they do not talk about it.  Appearance 
of strong earthquake signs is another issue. It is true that 10-20 days before the Spitak 
earthquake, various short-term biological, geodynamic, geophysical and other precursors 
were observed. However, specialists were not ready to collect and analyze the data, and 
make a prediction as there had not been a single database, any prediction experience, and 
an approved seismic prediction procedure in place. Perhaps the most reliable sign  was 
registered at the permanent hydro-geodynamic station near Noyemberyan. The artesian 
water level rose for about 200 cm 7 days before the 1988 Spitak earthquake, while the daily 
water level change at the station was commonly observed to be in the range of 1-3 cm [5]. 
Even based on this factual data, the earthquake prediction would not be correct, since 
the anomaly was recorded at one monitoring station only. Having collected data on all 
observations and about the shaking felt near the town of Spitak the day before earthquke, 
it would have been possible just to suggest large size of the expected earthquake and infer 
its location, to certain extent of accuracy, but not its time.
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Պատկեր # 135. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժից 1-3 աստիճանի վնասվածքներ 
ստացած բազմաթիվ շենքեր ենթակա էին ուժեղացման և շահագործման: 
Այս նպատակով, կախված շենքի տիպից, վնասվածության աստիճանից, 
տնտեսական նպատակահարմարությունից և այլն, կիրառվեցին 
սեյսմակայունության բարձրացման տարբեր մեթոդներ, որոնցից առավել 
տարածվածը ուժեղացման, այսպես կոչված, “բաճկոնի մեթոդն” է, երբ շենքը 
գոտևորվում է բոլոր կողմերից ու ամբողջ բարձրությամբ երկաթբետոնե 
սյուներով և հեծաններով: Լուսանկարում պատկերված են սեյսմիկ 
վտանգի նոր, ավելի բարձր մակարդակի հաշվառումով, ուժեղացված քարե 
5-հարկանի բնակելի շենքեր: Վերևի լուսանկարում ոչ միայն պահպանված է 
շենքի արտաքին ճարտարապետական տեսքը, այլև տրվել է ավելի գեղեցիկ 
տեսք: 
Figure # 135. Many buildings damaged(1-3 degree) by the 1988 Spitak earthquake 
had to be strengthened and maintained. Depending on the building type, damage 
category, economic expediency and similar factors, various retrofitting methods 
were applied. The most common technique is the so-called "jacket method" when 
the building is strapped on all sides and along its height with reinforced concrete 
pillars and hinges. The photos show new 5-storey residential buildings strengthened 
according to the updated higher seismic hazard level. As demonstrated on the top 
photo, not only the appearance of the building has been preserved, but it also has a 
more beautiful facade.
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Պատկեր  # 136. ՀՀ-ում մշակվեցին նոր մեթոդներ՝ քիչ վնասված շենքերի 
սեյսմակայունության բարձրացման նպատակով: Առավել նշանակալի են 
տատանումների դինամիկ մարման (նոր, վերին ճկուն հարկի կառուցմամբ) 
և ռետինամետաղական բարձիկների կամ սեյսմամեկուսիչների կիրառմամբ 
մեթոդները: Լուսանկարում Վանաձորի կարկասապանելային 9-հարկանի 
շենքի սեյսմակայունության բարձրացման օրինակն է ճկուն հարկի 
կառուցման մեթոդով, որի էությունն այն է, որ երկրաշարժի տատանումների 
ժամանակ ճկուն հարկը նշանակալի չափով մարում է սեյսմիկ 
տատանումները: Ձախ լուսանկարում տատանումների դինամիկ մարման 
մոդելն է (Մ.Մելքումյան, 1996):

Figure  # 136. New methods have been developed in Armenia to increase seismic 
resistance of less damaged buildings – the construction of upper flexible floor, or 
use of metal-rubber bearings or seismic insulators, etc. The photo shows a building 
with the flexible upper floor in Vanadzor. The model of dynamic damping of 
oscillations is presented in the left-side photo (M.Melkumyan).
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Պատկեր # 137. ՀՀ-ում համեմատաբար լայն կիրառություն ստացավ 
սեյսմամեկուսիչների միջոցով շենքի վրա ազդող սեյսմիկ ուժերի նվազեցման 
մեթոդը: Շենքի և հիմքի միջև տեղադրված ռետինամետաղական բարձիկները 
նվազեցնում են հիմքի տատանումների ուժգնությունը 1-2 բալով: Նորություն 
էր աշխարհում, որ սեյսմամեկուսիչները տեղադրվեցին Վանաձորի 
հինգհարկանի, 4 մուտքով քարե շենքի տակ առանց բնակիչների տարհանման 
(վերևի լուսանկար): Մեկ տասնյակից անցավ սեյսմամեկուսիչների 
օգտագործմամբ նոր շենքերի կառուցումը Հայաստանում:
Figure  # 137. In Armenia, seismic insulators used to reduce seismic forces affecting 
the building have become widely used. The rubber-metallic bearings placed 
between the building and its base are damping fluctuation intensity of the base by 
1-2 points. For the first time in global practice, seismic insulators were placed under 
the five-storey stone building with 4 entrances in Vanadzor without evacuation of 
its population (top photo). It is for more than a decade that buildings with seismic 
insulators are built in Armenia.

Առանց բնակիչների տարհանման սեյսմամեկուսիչներով  
սեյսմակայունությունը բարձրացած շենքը Վանաձորում :
Seismic Resistance Building in Vanadzor without evakuvation of Residents

Գյումրիում կառուցված բնակելի շենքը ռետինամետաղական  
բարձիկների վրա):
A residential building built in Gyumri on rubber-metal bearings

Ռետինամետաղական բարձիկը
Rubber-metal bearing
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Պատկեր # 138. ՀՀ Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության արագ 
արձագանքման  ուժերի Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի  փորձի օգտագործումը 
Հնդկաստանում: Բհուջի 2001թ. երկրաշարժի գոտում Ս.Նազարեթյանի 
ղեկավարած խումբը, կազմված 18 բարձրակարգ մասնագետներից` ինժեներ-
սեյսմաբաններից, շինարարներից, երկրաբաններից, փրկարարներից 
և այլն, իրականացրեց արդյունավետ աշխատանքներ Ահմեդաբադ 
մեգաքաղաքում: Նրանք քաղաքապետի խնդրանքով կատարեցին 123 հատ 
4-12 հարկանի բնակելի շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազոտում, տեղի 
փրկարարների  հետ ապամոնտաժեցին 14 առավել վտանգ ներկայացնող 
շենքեր, իրականացրեցին  կարևոր աշխատանքներ բնակչության 
շրջանում և այլն: Քաղաքապետ Կ. Կայլաշնաթանին (վերջին լուսանկար), 
խումբը ներկացրեց կոնկրետ առաջարկներով հաշվետվություն, որի 
համար քաղաքապետը հայտնեց հատուկ շնորհակալություն, նշելով որ 
ներկայացված առաջարկները անպայման կօգտագործվեն ապագայում 
քաղաքի կառուցապատման ռազմավարությունը մշակելիս: 

Figure # 138. Implementation of the 1988 Spitak earthquake experience in India by 
Task Force of the National Survey for Seismic Protection of RA. 
The group headed by S. Nazaretyan, consisting of 18 highly qualified experts (civil 
engineers, engineers–seismologists, geologists, rescuers and others) carried out 
effective work in the mega-sity Ahmedabad after the 2001 Bhuj earthquake. At 
the Municipal Commissioner K. Kailashnathan (last photo) request, they studying 
of a technical state of the 4-12 story 123 residential buildings, town-planning and 
structural peculiarities of housing in city, assortment of quality of the used structural 
construction materials, technology and quality of construction, maintenance of 
buildings, ets), with local rescuers dismantled 14 most dangerous buildings, carried 
out important work among the population, etc. The group presented a report of 
concrete proposals, for which the Municipal Commissioner expressed a special 
gratitude, mentioning that the proposals “will be useful in designing the strategy of 
future action as well as in undertaking immediate measures in restoring normalcy 
in the city”. 
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ԱՆՑԱԾ  30  ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՍՊԻՏԱԿԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ  ԴԱՍԵՐԻ  
ՀԱՇՎԱՌՈՒՄՈՎ  ՈԼՈՐՏԻ  ԿԱՐԵՎՈՐ  ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐԸ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժը  հսկայական դեր խաղաց հանրապետությունում 
սեյսմիկ պաշտպանության համակարգի զարգացման և սեյսմիկ անվտանգության 
ապահովման գործընթացներում: Փաստորեն սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտի 
ոչ մի աշխատանք չի իրականացվում առանց Սպիտակի ողբերգությունից 
քաղված դասերի հաշվառման: Այն մեծ դեր խաղաց նաև սեյսմաբանության 
ու սեյսմատեկտոնիկայի զարգացման  գործում: Կարելի  է նշել սեյսմիկ 
պաշտպանության հետևյալ  ոլորտները, որոնք հիմնավորված ձևավորվել 
են Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի ու նրա հետևանքների պատճառների 
ուսումնասիրման տվյալների ու արդյունքների հիման վրա [7]:

 ¾ Սեյսմակայուն շինարարության ապահովման ոլորտում` շինարարական ՀՀ 
նորմերի ստեղծում, տիպարային սեյսմակայուն շենքերի նախագծում, խոցելի 
շենքերի սեյսմակայունության բարձրացման մեթոդների մշակում, շենքերի 
շինարարության որակի բարձրացում:

 ¾ Երկրակեղևի կառուցվածքի ու երկրադինամիկայի ուսումնասիրման 
ոլորտում` ՀՀ տարածքի բլոկային կառուցվածքի և նոր դինամիկ մոդելների ու 
սխեմաների ստեղծում, բլոկների տեղաշարժերի քանակական գնահատում, 
սեյսմաակտիվ բեկվածքների դիրքի, պարամետրերի և դինամիկայի տարրերի 
ճշգրտում, դրանց սեյսմիկ պոտենցիալի գնահատում և այլն:

 ¾ Սեյսմիկ վտանգի տարբեր մակարդակների գնահատման ոլորտում` սկսած 
սեյսմիկ միկրոշրջանացումից ու մանրամասն շրջանացումից, վերջացրած  
ընդհանուր սեյսմիկ շրջանացմամբ և ուժեղ երկրաշարժերի ու ընթացիկ 
սեյսմիկ վտանգի կանխատեսմամբ: Կազմվել են բազմաթիվ քարտեզներ, 
այդ թվում՝ հանրապետության բոլոր քաղաքների տարածքների սեյսմիկ 
միկրոշրջանացման, ՀՀ տարածքի դետերմինիստական ու հավանականային 
1:500 000 մասշտաբի ընդհանուր սեյսմիկ շրջանացման, խոշոր քաղաքների 
և հայկական ատոմակայանի ու հարակից շրջանների 1:200 000 մասշտաբի 
մանրամասն շրջանացման  և այլն;

 ¾ Սեյսմիկ ռիսկի գնահատման ոլորտում` ՀՀ բնակավայրերի տարածքների 
սեյսմիկ ռիսկի գնահատման մեթոդաբանության մշակում և հայտնի 
մեթոդների (ծրագրերի) ներդրում, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի և 30-ից ավել 
քաղաքների տարածքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատում՝ շենքերի վնասվելու, 
նյութական ու մարդկային կորուստների, կենսաապահովման գծերի 
վնասվելու և երկրաշարժերի երկրորդային հետևանքների բաղադրիչների 
գնահատումներով:  

 ¾ Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ոլորտում` հիմնախնդրի լուծման ռազմավարության 
մշակում, միջազգային համագործակցության զարգացում, սեյսմիկ ռիսկի 

նվազեցման համար իրավական դաշտի ստեղծում, բնակչության, պետական 
կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատողների 
դիմակայունության բարձրացում, աղետի կառավարման ու հետևանքների 
վերացման, արագ և արդյունավետ արձագանքման, աղետի գոտու 
վերականգնման ու վերակառուցման փորձի ու գիտելիքների ձեռքբերում, 
փրկարարական ուժերի պատրաստում և այլն;

 ¾ Կուտակված փորձի արդյունքում փոփոխվեցին մասնագետների 
պատկերացումները սեյսմիկ, երկրաֆիզիկական, երկրադինամիկական, 
երկրաքիմիական և այլ դիտարկումների կազմակերպման ու տվյալների ավելի 
խորը և համակողմանի մեկնաբանման ոլորտներում, որի հիման վրա ստեղծվել 
ու զարգանում են ՀՀ ԱԻՆ դիտարկումների ցանցերը, տվյալների հավաքման ու 
մշակման մեթոդները,  լուծվում են ոլորտի կիրառական բնույթի խնդիրներ և 
այլն:

 ¾ Ամենակարևորը, որ այսօր ՀՀ–ն ավելի պատրաստ է սեյսմիկ աղետին 
դիմակայելուն, քան 30 տարի առաջ:
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THE IMPORTANT ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OVER THE 
LAST 30 YEARS CONSIDERING THE LESSONS OF THE SPITAK  
EARTHQUAKE IN ARMENIA

 ¾ The 1988 Spitak earthquake played an enormous role in the development of seismic 
protection system and seismic safety provision in Armenia. In fact, no activity on 
seismic protection is carried out nowadays without considering the lessons learned 
from the Spitak tragedy. It also had great contribution in the development of seismology 
and seismotectonics. In summary, it is possible to indicate the following fields of seismic 
protection that have been estabished in the country based on the study of the data related 
to the causes of the 1988 Spitak earthquake and the effects it had [7].

 ¾ Earthquake Resistant Construction: establishment of the Building Code of the RA, 
design of typical earthquake resistant residential buildings, development of techniques 
to upgrade seismic resistance and construction quality of buildings;

 ¾ Study of the Earth crust and geodynamics : development of new models and layouts 
of the block structure and Earth crust dynamics in the territory of RA, estimation 
of quantitative block motion characteristics, improved assessment of locations, 
parameters and dynamics of the seismically active faults, and estimation of their 
seismic potential, etc.;

 ¾ Seismic hazard assessment at different levels, beginning from seismic microzonation 
and detailed zoning, and ending with general seismic zoning and prediction of strong 
earthquakes and the current seismic hazard; many maps have been compiled, including 
seismic micro-zoning for the areas of all cities in the RA, general deterministic and 
probabilistic seismic zoning map of the RA area at the scale of 1:500,000, detailed 
zoning maps for the large cities and areas adjacent to the site of the Armenian Nuclear 
Power Plant (11:200 000)  and other. 

 ¾ Seismic Risk Assessment: Development of seismic risk assessment methodologies 
for residential areas in the RA and introduction of advanced methods (software) 
to implement seismic risk assessment for the cities of Yerevan, Gyumri, Vanadzor 
and more than 30 other urban areas in Armenia, including estimation of the seismic 
vulnerability of buildings, potential material and human losses, damage of lifeline 
infrastructure, and risks related to secondary hazards posed by earthquakes;

 ¾ Eismic risk reduction: development of the problem solution strategy and international 
cooperation, establishment of legal framework for seismic risk reduction,, upgrading 
seismic resistance of buildings, increase of resilience among the population, public 
administration and local governments, elaboration and application of methods related 
to disaster management and elimination of disaster effects, efficient and promp 
response, obtaining skills and knowledge in disaster zone recovery and restoration 
efforts, resque team training, etc; 

 ¾ The accumulated experience enabled experts to change their views related to the 
issues of seismic, geophysical, geodynamic, geochemical and other observations and 
more detailed and comprehensive interpretation of the data, which served the basis 
to develop the RA MES monitoring networks, improve data collection and processing 
methods, and to address many other applied tasks; 

 ¾ The most important achivement is that Armenia is currently better prepared to face 
seismic disaster than it was before.
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ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

     
Սույն գիտահանրամատչելի գիրք-ալբոմի հեղինակը երախտագիտություն է 

հայտնում հետևյալ անձանց, որոնց օժանդակությամբ հնարավոր դարձավ ալբոմի 
հրատարակումը:

 � Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ռ. Աթաբեկյանին՝ 
մասնագիտական խմբագրման և գրախոսներ, երկրաբ. գիտ. դոկ., պրոֆ. 
Ա.Բաղրամյանին ու տեխն. գիտ. թեկն. Ա. Մարգարյանին՝ գիրք-ալբոմի 
վերաբերյալ արժեքավոր ցուցումների և դիտողությունների  համար,

 �  ՀՀ  ԱԻՆ «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն»  
ՊՈԱԿ-ի Հյուսիսային կենտրոնի հանրույթին և հատկապես ԱՏՀ  կենտրոնի 
աշխատակիցներին՝ տվյալների հավաքման և քարտեզների թվայնացման 
համար, 

 �  ՀՀ ՍՊՏԾ-ի տնօրեն երկր.գիտ. թեկնածու Ս.Մարգարյանին և ԳԱԱ 
Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն երկր.գիտ. 
դոկտոր Խ. Մելիքսեթյանին՝ կազմակերպությունների գիտատեխնիկական 
խորհուրդների նիստերում՝ գիրք-ալբոմի բովանդակության քննարկման և 
հրատարակման երաշխավորելու համար:  

 � Լ. Պողոսյանին՝ տեքստը հայերենից անգլերեն թարգմանելու և  Ե. 
Աբգարյանին՝ անգլերեն տեքստը խմբագրելու համար: 

 � “Ապագա  թեքնոլոջիս“ ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն Միշել Նիկոլասին 
(Դավուդյանին) սույն գիրք-ալբոմի տպագրության ծախսերը հոգալու 
համար:  
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Հայ հայտնի գեղանկարիչ Մինաս  Ավետիսյանի՝ երկրաշարժից  վնասված 
որմնանկարները վերականգնումից  հետո: Շիրակի մարզում երկրաշարժից 
առաջ կային Մինասի 14 որմնանկարներ, որոնցից 3-ը ոչնչացան շենքերի 
փլուզման հետևանքով, իսկ մնացածները հիմնականում վնասվել էին, և 
անհրաժեշտ էր դրանք փրկել ոչնչացումից: Տարբեր ծրագրերով այսօր դրանք 
բոլորը վերականգնված և տեղափոխված են ապահով շենքեր: 

The frescoes of the Armenian famous painter - Minas Avetisyan restored after the 
1988 Spitak earthquake. Before the earthquake, there were Minas Avetisyan’s 14 
frescoes in Shirak province. 3 of the 14 frescoes were completely destroyed during 
the earthquake. The remaining frescoes were also mainly damaged. Presently, the 
frescoes are restored and located in the safe buildings.



Հեղինակի մասին

Նազարեթյան Սերգեյ Նորայրի-երկրաբանական 
գիտ. դոկտոր(1988), պրոֆ.(1999): Ծնվել է 1948թ. ՀՀ 
Շիրակի մարզի Հառիճ գյուղում: Գերազանցությամբ 
ավարտել է ԵՊՀ երկրաֆիզիկայի բաժինը(1971), ՀԳԱ 
ասպիրանտուրան(1975): Աշխատանքային գործունեությունը՝ 
1971-1992թթ. Հայաստանի ԳԱ Երկրաֆիզիկայի և 
ինժեներային   սեյսմաբանության ինստիտուտում՝ կրտսեր 
գիտաշխատող, 1979թ.՝ գիտական   քարտուղար, 1980թ.՝ 
սեյսմատեկտոնիկայի լաբորատորիայի վարիչ, 1981-1992թթ.՝ 
գիտական գծով փոխտնօրեն: 1992-2013թթ.՝ ՀՀ ԱԻՆ Սեյսմիկ 
պաշտպանության հյուսիսային ծառայության տնօրեն, 2013թ. 

առ այսօր տնօրենի խորհրդական: Մասնագիտական   ոլորտներ. ռեգիոնալ երկրաֆիզիկա և 
սեյսմատեկտոնիկա, սեյսմիկ վտանգի և ռիսկի գնահատում: Հեղինակ է շուրջ 380 գիտական   
աշխատանքների, այդ թվում` 9 գրքերի և մենագրությունների: Զեկույցներով հանդես է եկել 
ավելի քան 30 երկրներում: Ընտրվել է ակադեմիկոս՝ Հայաստանի ճարտարագիտական   
ակադեմիայի(2003), Բնապահպանության և կենսագործունեության անվտանգության 
գիտությունների միջազգային ակադեմիայի (ԲԿԱԳՄԱ,1997), Ռուսաստանի բնական 
գիտությունների ակադեմիայի (2000): Պատրաստել է գիտության 6 թեկնածուներ: 
Անդամակցում է 5 գիտական   խորհուրդների, որոնցից 2-ը գիտական   աստիճան շնորհող, 
4 գիտական   ամսագրերի խմբագրական խորհրդի անդամ է: Ներդրումը գիտության մեջ. 
մշակել է ՀՀ տարածքի խորքային բեկվածքների անջատման մեթոդիկա; տարածաշրջանի 
ուժեղ երկրաշարժից հետո սեյսմիկ ռեժիմի փոփոխման առանձնահատկությունների 
հիման վրա սեյսմաակտիվ գոտիների անջատման մեթոդիկա; ավերիչ երկրաշարժի 
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ՀՀ վարչապետի ոսկե հուշամեդալ, ՀՀ ԳԱԱ «Գովեստագիր», ԲԿԱԳՄԱ-ի Մ.Լոմոնոսովի 
ոսկե մեդալ, «Գիտնականի աստղը» շքանշան, ՀՀ ԱԻՆ պատվավոր աշխատակից, Գյումրու 
պատվավոր քաղաքացի: Միջազգային ճանաչումը՝ Աշխարհի նշանավոր լիդեր, Քսաներորդ 
դարի նշանավոր մարդ (ԱՄՆ կենսագրական ինստիտուտ): 
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Երաշխավորված է տպագրության ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային 

ծառայության և ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի 
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փաստերով և մեկնաբանություններով:
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Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի Էսքիզը (հեղինակ Ֆ. Սողոյան):
Sketch of  the monument to earthquake victims (author F. Soghoyan).




