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ԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 5 
 

  

 Ծնելիությունը (այսուհետ նաև` պտղաբերությունը), մահացությունը և միգրացիան 

հանդիսանում են բնակչության ժողովրդագրական միտումների գնահատման հիմնական 

երեք գործոնները: Այս գլխում արտացոլված են ծնելիության գնահատման մի շարք 

գործակիցներ, ինչպիսիք են՝ ընթացիկ և գումարային ծնելիության մակարդակները, 

բաշխումը և միտումները, երբևէ ծնված և կենդանի երեխաների ցուցանիշները, միջծննդյան 

միջակայքերը, կնոջ տարիքն առաջին ծննդաբերության ժամանակ, ինչպես նաև ծնելիության 

մակարդակը դեռահասների շրջանում: Այս գլխում ներկայացված են նաև հետծննդյան 

ամենորեայի (դաշտանի բացակայության), սեռական հարաբերություններից ինքնազսպման և 

դաշտանադադարի ցուցանիշները: Հետծննդյան ամենորեան և սեռական 

հարաբերություններից ինքնազսպումն անմիջականորեն ազդում են կնոջ հղիանալու 

ունակության վրա, որն իր հերթին ներազդում է միջծննդյան միջակայքի վրա: Դաշտանի 

բացակայությունն իր հերթին կարևոր է, քանի որ այն մատնանշում է կնոջ հղիանալու 

հավանականության ժամանակահատվածի ավարտը:    

 

ՀԺԱՀ 2010-ի հարցմանը մասնակցած բոլոր կանայք պատասխանել են իրենց 

ամբողջական վերարտադրողական պատմության վերաբերյալ հարցերի: Ընդ որում, 

յուրաքանչյուր կնոջ, առաջին հերթին հարցեր են տրվել իր հղիությունների ընդհանուր 

ելքերի վերաբերյալ, որոնք ավարտվել են կենդանի ծնունդով, աբորտով (հղիության 

արհեստական ընդհատումով), ինքնաբեր վիժումով կամ մեռելածնությամբ: Այս 

ամբողջական տվյալների հավաքագրումից հետո, տեղեկատվություն է հավաքագրվել դեպք 

առ դեպք՝ յուրաքանչյուր հղիության վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր հղիության համար 

գրանցվել է դրա ավարտման տարին, ամիսը և հղիության արդյունքը: Տեղեկատվությունը 

հավաքագրվել է սկսած ամենավերջին ավարտված հղիությունից, ապա նախավերջին և 

այսպես շարունակ: Յուրաքանչյուր կենդանի ծնունդի համար տեղեկատվություն է 

հավաքագրվել ըստ երեխայի սեռի, գոյատևման կարգավիճակի և տարիքի (կենդանի 

երեխաների համար), մահվան պահին տարիքի (մահացած երեխաների համար): Ի հավելումն 

նշվածի, գրանցվել է նաև վերջին հինգ տարվա ընթացքում տեղի ունեցած յուրաքանչյուր 

հղիության տևողությունը: 
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5.1 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ  

 
Վերարտադրողական պատմությունից 

հավաքագրված տվյալները կիրառվել են 

լայնորեն օգտագործվող, ընթացիկ ծնելիությունը 

բնութագրող 2 կարևորագույն ցուցանիշների 

հաշվարկման նպատակով` ծնելիության 

գումարային գործակիցը (ԾԳԳ) և ծնելիության 

տարիքային գործակիցը (ԾՏԳ): Ծնելիության 

գումարային գործակիցը կամ պտղաբերության 

գործակիցը բնութագրում է երեխաների միջին 

թվաքանակը, որ կծնի մեկ կինն իր մանկածնման 

տարիքում, իր ողջ կյանքի ընթացքում 

ծնելիության տվյալ մակարդակի պահպանման 

դեպքում: Ծնելիության ցուցանիշները 

վերաբերվում են հետազոտությանը նախորդող 

երեք տարիներին (այսինքն, մոտ 2007թ-ի 

նոյեմբերից մինչև 2010թ-ի նոյեմբեր):  

Ըստ ՀԺԱՀ-2010-ի տվյալների ԾԳԳ-ն 

կազմել է 1.7 երեխա մեկ կնոջ հաշվով (Աղյուսակ 

5.1): Այս ցուցանիշը ցածր է բնակչության բնական 

վերարտադրությունն ապահովող ծնելիության 

գործակցից, որը պետք է լինի 2.0-ից մի փոքր 

ավելի բարձր: ՀԺԱՀ-2010 արդյունքում ստացված 

1.7 ցուցանիշը նույնն է, ինչ ստացվել էր ՀԺԱՀ-

2000 և ՀԺԱՀ-2005 հետազոտությունների 

արդյունքում: Այսպիսով, վերջին տասնամյակում 

Հայաստանի Հանրապետությունում ծնելիության համընդհանուր մակարդակի էական 

փոփոխություններ չեն նկատվել:  

Այնուամենայնիվ, հավաքագրված տվյալները վկայում են, որ ԾԳԳ-ն որոշակի 

փոփոխությունների է ենթարկվել ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի: Թեև 

քաղաքային բնակավայրի ԾԳԳ-ն վիճակագրական տեսանկյունից նույնն է (1.5` համաձայն 

ՀԺԱՀ- 2000թ-ի տվյալի և 1.6` ըստ 2005 և 2010 թվականների տվյալների), սակայն գյուղական 

բնակավայրի ԾԳԳ-ն ունի նվազման միտում (2.1` ՀԺԱՀ-2000թ և 1.8` 2005 և 2010 

թվականներին): Ընդհանուր առմամբ, 2000թ-ից ի վեր, հարցումներին նախորդող վերջին երեք 

տարիների կտրվածքով արտահայտված ծնելիության տարիքային գործակիցները մնացել են 

նույնը, սակայն նկատվել է ծնելիության գործակցի տեղաշարժ` 15-19 առավել երիտասարդ 

տարիքային խմբից դեպի ավելի բարձր` մասնավորապես 25-29 տարիքային խումբ 

(Գծապատկեր 5.1): Իրականում, ծնելիության գումարային գործակցի գրեթե 70 տոկոսը 

բաժին է ընկել 20-24 և 25-29 տարիքային խմբերին:  

 

 

 Աղյուսակ 5.1  Ընթացիկ ծնելիություն  

 

Ծնելիության տարիքային և գումարային 

գործակիցները, ծնելիության հատուկ գործակիցը և 

ծնելիության ընդհանուր գործակիցը 

հետազոտությանը նախորդող երեք տարիների 

կտրվածքով ըստ բնակավայրերի, Հայաստան 2010  

 
 

Բնակավայր   

 Տարիք Քաղաքային Գյուղական Ընդամենը  

 15-19 18  42  28   

 20-24 124  163  140   

 25-29 99  108  102   

 30-34 43  40  42   

 35-39 31  12  24   

 40-44 6  3  5   

 45-49 0 0 0  
         

 ԾԳԳ(15-49) 1.6  1.8  1.7   

 ԾԸԳ 57  68  61   

 ԾՀԳ 12.8 16.2 14.0  

   

 

Նշում. Ծնելիության տարիքային գործակիցներն 

արտահայտված են 1000 կնոջ հաշվով:   45-49 

տարիքային խմբի ցուցանիշը հնարավոր է ունենա 

շեղումներ: Ցուցանիշները ներկայացված են 

հարցմանը նախորդող 1-36 ամիսների կտրվածքով: 

ԾԳԳ` Ծնելիության գումարային գործակիցն 

արտահայտված է յուրաքանչյուր կնոջ հաշվով: 

ԾՀԳ` Ծնելիության հատուկ գործակիցն 

արտահայտված է 15-44 տարեկան 1000 կնոջ հաշվով: 

ԾԸԳ` Ծնելիության ընդհանուր գործակիցն 

արտահայտված է 1000 մարդու հաշվով:   
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5.2 ԾՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻ   
 

Աղյուսակ 5.2-ը ցույց է տալիս ծնելիության գումարային գործակիցն ըստ հիմնական 

բնութագրիչների: Թեև ոչ խիստ, այդուհանդերձ գոյություն ունի հակադարձ համեմատական 

կախվածություն ծնելիության և կրթության միջև: Միջնակարգից բարձր կրթական մակարդակ 

ունեցող կանայք ավելի քիչ երեխաներ ունեն, քան ավելի ցածր կրթական մակարդակ ունեցող 

կանայք (համապատասխանաբար` 1.4 և 1.8 ու ավելի): 

ԾԳԳ-ն Երևան քաղաքի մեկ կնոջ հաշվով կազմել է 1.5, ինչն ամենացածր ցուցանիշն է 

Հայաստանում: ԾԳԳ-ն ըստ մարզերի տատանվում է՝ կազմելով մեկ կնոջ հաշվով 1.6 Լոռու և 

Արարատի մարզերում և 2.0՝ Կոտայքի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերում: Անկասկած, այս 

տարբերությունների մի մասը բացատրվում է ընտրանքի փոփոխականությամբ, ինչն իր 

հերթին բավական մեծ է՝ պայմանավորված յուրաքանչյուր մարզում հարցվողների փոքր 

թվաքանակով (տե'ս Հավելված Բ): 

Գծապատկեր 5.1 Հայաստանի ծնելիության տարիքային գործակիցների 

միտումները 2000, 2005 և 2010թթ 
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Հարցման պահին հղի է եղել կանանց 

3 տոկոսը: Այս տոկոսային բաշխման մեջ քիչ 

տարբերություններ են նկատվել ըստ 

կանանց ենթախմբերի: 

Աղյուսակ 5.2-ի վերջին սյունակում 

ներկայացված են 40-49 տարեկան կանանց 

երբևէ ծննդաբերած երեխաների միջին թիվը: 

Այն ծնելիության ամփոփ ցուցիչն է, որն 

արտահայտում է 

վերարտադրողականության ավարտին մոտ 

կանգնած, տարիքով համեմատաբար մեծ 

կանանց շրջանում վերարտադրողական 

վարքագիծը, որն իր հերթին արտահայտում 

է պտղաբերության ավարտուն 

պատմությունը: Եթե ծնելիության 

մակարդակը ժամանակի ընթացքում մնար 

կայուն, ապա ծնելիության չափման 2 

գործակիցները` ԾԳԳ և ԵԾԵ (Երբևէ ծնված 

երեխաներ), պետք է լինեին հավասար կամ 

իրար շատ մոտ: Արդյունքները վկայում են, 

որ ԵԾԵ-ի միջին թվաքանակը 40-49 

տարեկան կանանց շրջանում (2.4` 1 կնոջ 

հաշվով) ավելի բարձր է, քան ԾԳԳ-ն ըստ 

հետազոտությանը նախորդող 3 տարիների 

(1.7 երեխա` 1 կնոջ հաշվով), որը 

ենթադրում է վերջին 30 տարիների 

ընթացքում պտղաբերության անկումը: 

Ծնելիության մակարդակի անկումն ըստ 

ԵԾԵ և ԾԳԳ-ի ցուցանիշների 

համեմատության ակնհայտ է համաձայն 

բոլոր բնութագրիչների, սակայն առավել 

ակնառու է այդ տարբերությունը 

գյուղաբնակների, Գեղարքունիքի և Վայոց 

ձորի մարզերի կանանց, ինչպես նաև 

կրթության և բարեկեցության համեմատաբար ցածր մակարդակ ունեցողների միջև: Կանանց 

նշված ենթախմբերում տարբերությունը կազմել է մեկ կնոջ հաշվով 0.9-ից մինչև 1 երեխա:  

 

 

 

 

 

 

 

 Աղյուսակ 5.2  Ծնելիությունն ըստ հիմնական 
բնութագրիչների 

 

 

Հարցմանը նախորդող երեք տարվա կտրվածքով ծնելիության 
գումարային գործակիցը, 15-49 տարեկան կանանց շրջանում 
հարցման պահին հղիների տոկոսը և 40-49 տարեկան 
կանանց երբևէ ծնված երեխաների միջին թվաքանակն ըստ 
հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ ԾԳԳ 

15-49 
տարեկան 
հարցման 

պահին հղի 

40-49 
տարեկան 
կանանց 

երբևէ ծնված 
երեխաների 

միջին 
թվաքանակ  

 Բնակավայր     
 Քաղաքային  1.6  3.1  2.1   
 Գյուղական  1.8  2.8  2.7   

 Մարզ     
 Երևան  1.5  3.5  1.9   
 Արագածոտն  1.9  1.6  2.6   
 Արարատ  1.6  2.8  2.2   
 Արմավիր  1.8  3.1  2.6   
 Գեղարքունիք  1.8  2.3  2.8   
 Լոռի  1.6  2.1  2.2   
 Կոտայք  2.0  3.8  2.6   
 Շիրակ  1.8  2.9  2.6   
 Սյունիք  2.0  4.4  2.5   
 Վայոց ձոր  1.8  2.1  2.7   
 Տավուշ  2.0  1.8  2.7   

 Կրթություն     
 Հիմնական  1.8  1.5  2.8   
 Միջնակարգ  1.9  2.5  2.6   

 
Միջին-
մասնագիտական  1.9  3.6  2.4   

 Բարձրագույն  1.4  3.4  1.8   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ     

 Ամենացածր  1.8  2.6  2.7   
 Ցածր  1.8  2.5  2.6   
 Միջին  1.6  3.6  2.3   
 Բարձր  1.8  2.9  2.1   
 Ամենաբարձր  1.5  3.5  2.0   
          

 Ընդամենը 1.7 3.0 2.4  

   

 

Նշում՝ Ծնելիության գումարային գործակիցները (ԾԳԳ) 
ներկայացված են հարցմանը նախորդող 1-36 ամիսների 
կտրվածքով:  
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5.3 ԾՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ  
 

Ծնելիության մակարդակի անկումը Հայաստանի ամենակարևոր և լուրջ 

ժողովրդագրական հիմնախնդիրներից է: Ծնելիության միտումները հասկանալու 

մեթոդներից մեկը ԾՏԳ-ների ժամանակային կտրվածքով ուսումնասիրությունն է: Քանի որ 

հիսուն և ավելի բարձր տարիքի կանայք հետազոտության մեջ չեն ընդգրկվել, այդ իսկ 

պատճառով նրանց գործակիցները` հետազոտությանը նախորդող տարիների թվի աճին 

զուգընթաց, հաջորդաբար բացառվել են (տես աղյուսակ 5.3): Այս աղյուսակի տվյալները 

վկայում են վերջին 20 տարիների ընթացքում պտղաբերության նվազման մասին: Այս 

միտումն առավել ակնհայտ է կանանց 15-19 և 20-24 տարիքային խմբերում: Օրինակ` 20-24 

տարիքային խմբի կանանց ԾՏԳ-ը կազմում էր 209 ծնունդ 1000 կնոջ հաշվով հարցմանը 

նախորդող 15-19 տարիների ժամանակահատվածում, իսկ վերջին 0-4 տարիների ընթացքում 

այս գործակիցը նվազել է 34 տոկոսով` կազմելով 138 ծնունդ 1000 կնոջ հաշվով: Նույն 

ժամանակահատվածի կտրվածքով, 15-19 տարիքային խմբի կանանց ԾՏԳ-ը կազմել է 83 

ծնունդ 1000 կնոջ հաշվով հարցմանը նախորդող 15-19 տարիներ առաջ, իսկ վերջին 0-4 

տարիների ընթացքում այս գործակիցը նվազել է 66 տոկոսով` կազմելով 28 ծնունդ 1000 կնոջ 

հաշվով: 

 

 

5.4 ԾՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀՀ ԱՎԾ (ԾՆՈՒՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ) ԵՎ ՀԺԱՀ 2010 ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ  
 

Ազգային մակարդակով, ծնելիության 

գումարային գործակիցն ըստ ՀԺԱՀ 2010-ի կազմել է 

1.7, որը փոքր-ինչ ավելի բարձր է նույն 

ժամանակահատվածի համար ծնունդների 

վարչական (պաշտոնական) գրանցման տվյալների 

հիման վրա հաշվարկված՝ 1.6 գործակցից (ՀՀ ԱՎԾ, 

2011թ): Այս երկու ցուցանիշների հաշվարկման 

մեթոդաբանության մեջ գոյություն ունի կարևոր 

տարբերություն: ՀԺԱՀ-ի տվյալների հաշվարկը 

հիմնված է հարցմանը նախորդող երեք տարիների 

կտրվածքով կանանց առկա բնակչության (այն 

կանայք, ովքեր հարցմանը նախորդող օրը գիշերել են 

տվյալ ՏՏ-ում) կենդանի ծնունդների վրա, իսկ 

պաշտոնական տարեկան տվյալները` կանանց 

մշտական բնակչության կտրվածքով գրանցված 

ծնունդների վրա (անձանց, ովքեր մշտապես 

բնակվում են տվյալ ՏՏ-ում): Ստացված արդյունքների 

միջև տարբերությունը կարելի է բացատրել նաև ՀԺԱՀ ցուցանիշի ընտրանքային 

տատանողականությամբ և պետական համակարգում ծնունդների թերգրանցմամբ: 

 

 Աղյուսակ 5.3 Ծնելիության տարիքային 
գործակիցների միտումներ 

 

 

Ծնելիության տարիքային գործակիցները 
հարցմանը նախորդող հնգամյա կտրվածքներով 
ըստ ծննդաբերության պահին մոր տարիքի, 
Հայաստան  2010   

 
Մոր տարիքը 
ծննդաբերության 
ժամանակ 

Հարցմանը նախորդող 
տարիներ  

 0-4 5-9 10-14 15-19  

 15-19 28  29  55  83   
 20-24 138  146  178  209   
 25-29 95  94  91  114   
 30-34 40  39  50  [65]   
 35-39 17  13  [19]   
 40-44 3 [6]    
 45-49 [0]     

   

 

Նշում՝ Ծնելիության տարիքային գործակիցները 
1,000 կնոջ հաշվով: Քառակուսի փակագծերում 
ներկայացված տվյալները ներգրավված չեն: 
Ցուցանիշներում բացառվել է հարցազրույցի 
ամիսը:  
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5.5 ԵՐԲԵՎԷ ԾՆՎԱԾ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐ  
  

Աղյուսակ 5.4-ը ցույց է տալիս ինչպես հարցման պահին ամուսնացած, այնպես էլ 

բոլոր կանանց բաշխումն ըստ երբևէ ծնված երեխաների թվաքանակի: Երբևէ ծնված 

երեխաների թվաքանակի վերաբերյալ տվյալներն արտահայտում են կանանց 

վերարտադրողական ամբողջ կյանքի ընթացքում ծնունդների կուտակումը, այդ իսկ 

պատճառով դրա առնչությունը հարցման պահին ծնելիության մակարդակի հետ 

սահմանափակ է, մասնավորապես, երբ երկրում այդ ցուցանիշն անկում է ապրում:  

Հայաստանում, կանայք իրենց քսանական տարիների վերջում ծննդաբերել են միջին 

հաշվով 1.2 երեխա: Ամենաբարձր տարիքային խմբերում երբևէ ծնված երեխաների միջին 

թվաքանակը 2.5 է: Ինչպես ակնկալվում էր, հարցման պահին ամուսնացած կանայք ավելի 

շատ են ծննդաբերել, քան բոլոր կանայք բոլոր տարիքային խմբերում: Այնուամենայնիվ, 

երբևէ ծնված երեխաների միջին թվաքանակը որևէ տարիքային խմբում չի գերազանցում 3.0-

ը: Քանի որ ընտրանքում ընդգրկված մեծ թվով չամուսնացած երիտասարդ կանայք չեն 

ենթարկվել հղիանալու ռիսկին, այդ իսկ պատճառով երբևէ ծնված երեխաների ցուցանիշների 

ամենամեծ տարբերությունը հարցման պահին ամուսնացած և բոլոր կանանց համար 

գրանցվել է երիտասարդ տարիքային խմբերում: Ավելի բարձր տարիքային խմբերում 

տարբերությունները կապված են ամուսնության կազմալուծման (ամուսնալուծություն կամ 

այրիություն) ազդեցությամբ: 

 

 Աղյուսակ 5.4 Երբևէ ծնված և կենդանի երեխաներ  

 

15-49 տարեկան բոլոր և հարցման պահին ամուսնացած կանանց տոկոսային բաշխումն ըստ երբևէ ծնված երեխաների 

թվաքանակի, երբևէ ծնված երեխաների միջին թվաքանակի, կենդանի երեխաների միջին թվաքանակի համաձայն 

տարիքային խմբերի, Հայաստան 2010   

           Երբևէ 

ծնված 

երեխաների 

միջին 

թվաքանակ 

Կենդանի 

երեխաների 

միջին 

թվաքանակ 

 

          

Կանանց 

թվաքանակ 

 

  Երբևէ ծնված երեխաների թվաքանակ   

 Տարիք 0 1 2 3 4 5 6+ Ընդամենը  

 ԲՈԼՈՐ ԿԱՆԱՅՔ  

 15-19  96.5  3.4  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  100.0  861  0.04  0.04   

 20-24  67.4  20.8  10.6  1.2  0.0  0.0  0.0  100.0  1,032  0.46  0.45   

 25-29  35.6  18.4  39.5  5.7  0.4  0.2  0.1  100.0  950  1.18  1.16   

 30-34  20.1  13.2  48.2  15.7  2.1  0.5  0.1  100.0  838  1.69  1.65   

 35-39  12.0  10.8  43.4  25.8  6.5  1.2  0.3  100.0  643  2.10  2.01   

 40-44  8.7  10.1  44.4  26.6  8.2  1.2  0.8  100.0  742  2.22  2.13   

 45-49  6.1  7.9  40.6  30.2  11.2  2.9  1.1  100.0  857  2.47  2.33   
                          

 Ընդամենը  37.6  12.5  31.1  13.9  3.7  0.8  0.3  100.0  5,922  1.38  1.33   

 ՀԱՐՑՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ԱՄՈՒՍՆԱՑԱԾ ԿԱՆԱՅՔ  

 15-19  57.7  41.4  0.0  0.0  0.9  0.0  0.0  100.0  68  0.45  0.45   

 20-24  26.7  46.2  24.3  2.8  0.0  0.0  0.0  100.0  450  1.03  1.01   

 25-29  8.3  24.4  57.7  8.5  0.7  0.3  0.2  100.0  641  1.71  1.68   

 30-34  3.5  13.4  60.1  19.5  2.7  0.7  0.1  100.0  650  2.07  2.03   

 35-39  2.6  9.5  48.6  30.4  7.3  1.3  0.4  100.0  517  2.36  2.26   

 40-44  1.9  7.2  48.6  30.5  9.7  1.4  0.6  100.0  613  2.46  2.35   

 45-49  0.8  6.6  43.0  34.2  11.2  3.0  1.2  100.0  687  2.64  2.51   
                          

 Ընդամենը 7.3 17.1 47.3 21.3 5.4 1.2 0.4 100.0 3,626 2.06 1.99  
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Հարցման պահին ամուսնացած կանանց 17 տոկոսն ունեցել է միայն մեկ կենդանածին 

երեխա, 47 տոկոսը` 2 երեխա, և 21 տոկոսը` 3 երեխա: Կանանց 7 տոկոսն ունեցել է չորս կամ 

ավելի երեխա: Ընդհանուր առմամբ, հարցման պահին ամուսնացած 45-49 տարեկան կանանց 

միայն 1 տոկոսը երբեք չի ունեցել կենդանածին երեխա: Սա հանդիսանում է առաջնային 

չբերության անուղղակի ցուցիչ: Կամովի երեխա չունենալը Հայաստանում շատ հազվադեպ 

երևույթ է, և կանանց հիմնական մասը, նախընտրելով ամուսնությանը հաջորդող կարճ 

ժամանակահատվածը, ցանկանում է ունենալ առնվազն մեկ երեխա: 

 

 

5.6 ՄԻՋԾՆՆԴՅԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՔԵՐ  
 

Միջծննդյան միջակայքը 2 կենդանի ծնունդների միջև ընկած ժամանակահատվածն է: 

Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ միջծննդյան կարճ միջակայքը կարող է բացասաբար 

ազդել ինչպես մոր առողջության, այնպես էլ երեխայի կենդանի մնալու հավանականության 

վրա: Այն երեխաները, ովքեր ծնվում են նախորդ երեխայից հետո շատ կարճ 

ժամանակահատված անց, հատկապես, եթե միջծննդյան միջակայքը 2 տարուց փոքր է, 

ենթակա են առողջական խնդիրներ ունենալուն և վաղ տարիքում մահանալու ավելի մեծ 

վտանգի: Մյուս կողմից, միջծննդյան երկարատև միջակայքը նպաստում է մոր և մանկան 

առողջության բարելավմանը: Երեխաները, ովքեր ծնվել են 24-35 ամիս տևողությամբ 

միջծննդյան միջակայքի արդյունքում առավել հակված են մահվան, քան 36 և ավելի ամիս 

տևողությամբ միջծննդյան միջակայքում ծնված երեխաները (Rutstein, 2005; WHO, 2006; 

Conde-Agudelo et al., 2006):  

Աղյուսակ 5.5-ը ներկայացնում է հարցմանը նախորդող 5 տարիների ընթացքում 

երկրորդ և ավելի բարձր հաջորդական կարգի ծնունդների տոկոսային բաշխումն ըստ 

նախորդ ծնունդից հետո ընկած ամիսների թվի: Միջծննդյան միջակայքերի մեդիանը 37 ամիս 

է: Այս ցուցանիշը համընկնում է ՀԺԱՀ 2005-ով ստացված նույն ցուցանիշին, ինչը վկայում է 

այն մասին, որ բոլոր կանանց կեսից ավելին հետևում է առաջարկվող՝ առնվազն 36 ամիս 

տևողությամբ միջծննդյան միջակայքի պահպանմանը: Այնուամենայնիվ, ծնվածների շուրջ 

մեկ քառորդը (28 տոկոս) ծնվել է նախորդ ծնունդից հետո 24 ամսվա ընթացքում, իսկ 

երեխաների 12 տոկոսը՝ 18 ամսվա ընթացքում: Հատկանշական է, որ ի համեմատ ՀԺԱՀ 2005-

ի, այս երկու ցուցանիշները նվազել են (համապատասխանաբար կազմում էին՝ 32 և 17 

տոկոս): Մարզային կտրվածքով, մինչև 18 ամիս միջծննդյան միջակայք ունեցող կանանց 

շրջանում ամենաէական բարելավումն արձանագրվել է Երևանում, ուր 2005թ-ին 

արձանագրած 23 տոկոս ցուցանիշը նվազել է և 2010թ-ի արդյունքում կազմել է ընդամենը 8 

տոկոս:     

Ընդհանուր առմամբ, երիտասարդ կանանց մոտ միջծննդյան միջակայքերն ավելի 

կարճ են, քան մեծահասակների մոտ: Ի տարբերություն 20-29 տարեկան կանանց 37 տոկոսի, 

որոնց մոտ միջծննդյան միջակայքը տևել է մինչև 24 ամիս, նույն ցուցանիշը 30-39 

տարեկանների շրջանում կազմել է 9 տոկոս: Միջծննդյան միջակայքի և կրթական 

մակարդակի միջև գոյություն ունի խիստ կախվածություն: Ի տարբերություն միջին-

մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ունեցող կանանց, ցածր կրթական մակարդակ 

ունեցող կանանց միջծննդյան միջակայքն ավելի կարճ է: Օրինակ` միջնակարգ կրթություն 

ունեցող 31 տոկոս մայրերի երեխաները ծնվել են մինչև 24 ամիս միջծննդյան 
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ժամանակահատվածում, իսկ նույն ցուցանիշը բարձրագույն կրթական մակարդակ ունեցող 

կանանց շրջանում կազմել է 19 տոկոս: 

 
 

 Աղյուսակ 5.5  Միջծննդյան միջակայքեր  

 

Հարցմանը նախորդող 5 տարիների ընթացքում երկրորդ և ավելի բարձր հերթական կարգի ծնունդների տոկոսային 
բաշխումն ըստ նախորդ ծնունդից հետո ընկած ամիսների թվի և ծնունդին նախորդող ամիսների մեդիանի համաձայն 
հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

         

Ծնունդին 
նախորդող 
ամիսների 

մեդիան 

 
          
        Ոչ առաջին 

ծնունդների 
թվաքանակ 

 

 Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Նախորդ ծնունդից հետո ընկած ամիսների թիվ   
 7-17 18-23 24-35 36-47 48+ Ընդամենը  

 Տարիք          
 15-19  * * * * * 100.0  2  *  
 20-29  15.7 21.7 28.2  18.3  16.1  100.0  485  29.0   
 30-39  3.4   5.8 7.0  12.9  70.8  100.0  256  65.6   
 40-49  * * * * * 100.0  21  *  

 Նորածնի սեռ          
 Արական  12.0  15.1  22.3  16.9  33.6  100.0  387  36.5   
 Իգական  11.1  16.9  18.8  16.1  37.2  100.0  377  38.1   

 Նորածնի կենսավիճակ          
 Կենդանի  10.9  16.2  20.5  16.6  35.8  100.0  744  37.6   
 Մահացած  * * * * * 100.0  19  *  

 Հերթական ծնունդ          
 2-3  11.5  16.6  21.2  16.6  34.2  100.0  717  36.5   
 4-6  (10.6)  (4.9)  (8.1)  (16.4)  (60.0)  100.0  40  (68.3)  
 7+  * * * * * 100.0  7  *  

 Բնակավայր          
 Քաղաքային  9.7  14.2  19.6  18.8  37.7  100.0  449  40.2   
 Գյուղական  14.2  18.5  22.1  13.2  32.0  100.0  315  32.9   

 Մարզ          
 Երևան  8.4  15.7  18.2  21.6  36.0  100.0  252  40.2   
 Արագածոտն  20.2  27.3  7.7  7.5  37.4  100.0  33  29.8   
 Արարատ  3.1  26.9  17.1  14.3  38.6  100.0  55  39.1   
 Արմավիր  21.4  17.3  13.8  10.4  37.1  100.0  68  33.6   
 Գեղարքունիք  12.9  17.7  24.3  16.5  28.5  100.0  64  34.5   
 Լոռի  15.6  13.7  25.1  4.9  40.6  100.0  59  34.6   
 Կոտայք  11.7  10.3  21.9  16.8  39.2  100.0  75  45.4   
 Շիրակ  15.0  12.6  33.0  11.6  27.8  100.0  80  34.2   
 Սյունիք  (4.5)  (15.9)  (24.1)  (23.5)  (32.1)  100.0  26  (39.7)   
 Վայոց ձոր  5.9  11.9  17.1  36.4  28.6  100.0  20  42.1   
 Տավուշ  11.0  10.6  22.6  16.0  39.8  100.0  32  39.5   

 Կրթություն          
 Հիմնական  (27.5) (17.1)  (6.7)  (13.0)  (35.6)  100.0  46  (31.6)   
 Միջնակարգ  12.7  18.5  20.6  18.0  30.4  100.0  316  34.9   
 Միջին-մասնագիտական  9.3  15.7  21.0  16.2  37.8  100.0  241  39.6   
 Բարձրագույն  8.2  11.2  24.1  15.0  41.5  100.0  161  41.7   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ          

 Ամենացածր  20.7  24.6  16.1  10.5  28.1  100.0  162  26.8   
 Ցածր  11.3  13.4  21.2  15.8  38.3  100.0  156  39.5   
 Միջին  12.2  9.6  26.3  19.3  32.5  100.0  152  38.2   
 Բարձր  8.0  13.1  22.7  16.9  39.3  100.0  155  40.7   
 Ամենաբարձր  4.3  19.1  16.6  20.7  39.2  100.0  139  39.8   
                    

 Ընդամենը 11.5 16.0 20.6 16.5 35.4 100.0 764 37.2  

   

 

Նշում` Հերթական առաջին ծնունդները բացառված են: Բազմապտուղ ծնունդների համար միջակայքը վերջին կենդանի 
պտղով ծննդաբերությունից հետո ամիսների թիվն է: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 
չկշռված դեպքերի վրա: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և 
սեղմվել են:   
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Միջծննդյան միջակայքի ամիսների թվի մեդիանը նույնպես տատանվում է ըստ 

հիմնական բնութագրիչների: Միջծննդյան միջակայքերի տևողությունը, ի տարբերություն 30 

և ավելի բարձր տարիքի կանանց, ավելի կարճ է 20-29 տարեկան երիտասարդ մայրերի 

շրջանում: Օրինակ՝ միջծննդյան միջակայքի ամիսների թվի մեդիանը 20-29 տարեկան 

երիտասարդ մայրերի շրջանում կազմել է 29.0 ամիս, ինչը կրկնակի անգամ կարճ է 30-39 

տարեկան կանանց համար հաշվարկված նույն ցուցանիշից (65.6 ամիս): Թեպետ 

բարեկեցության մակարդակների և միջծննդյան միջակայքի միջև չկա ակնառու 

կախվածություն, այնուամենայնիվ բարեկեցության ամենացածր մակարդակի ենթախմբի 

մայրերն ունեն առավել կարճ միջծննդյան միջակայք: 

Միջծննդյան միջակայքը նաև կապված է բնակավայրի հետ: Օրինակ` ի 

տարբերություն գյուղաբնակների շրջանում գրանցված 32.9 ամիս ցուցանիշի, միջծննդյան 

միջակայքի մեդիանը քաղաքաբնակների շրջանում կազմել է 40.2 ամիս: Միջծննդյան 

միջակայքի տևողությունը լայնորեն տատանվում է ըստ մարզերի` ամենաերկարը 

Կոտայքում (45.4 ամիս), իսկ ամենակարճը` Արագածոտնում (30 ամսից պակաս): 

 

 

5.7 ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ԱՄԵՆՈՐԵԱ, ԻՆՔՆԱԶՍՊՈՒՄ ԵՎ ԱՆԲԵՂՄՆՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հետծննդյան ամենորեան բնութագրվում է որպես հետծննդյան շրջանում դաշտանի 

բացակայություն` ծննդաբերության և վերսկսված դաշտանի միջև ընկած 

ժամանակահատվածում: Այս ընթացքում հղիանալու հավանականությունը նվազում է: 

Բեղմնավորման ցածր հավանականության տևողությունն առավելապես կախված է երկու 

գործոնից` ծննդաբերությունից հետո սեռական հարաբերությունները վերսկսելու ժամկետից 

(ինքնազսպման ժամանակահատված), ինչպես նաև բացառապես կրծքով կերակրման 

տևողությունից և հաճախականությունից, որոնք միտում ունեն խաթարելու ձվազատման 

վերականգնումը: Հետծննդյան շրջանում առաջին վեց ամիսների ընթացքում դաշտանի 

բացակայություն (ամենորեա) ունեցող կամ սեռական հարաբերությունից ձեռնպահ մնացող 

(ինքնազսպում) կամ այդ երկու իրավիճակներում միաժամանակ գտնվող կանայք ենթակա 

չեն հղիանալու և համարվում են անբեղմնունակ: 

Աղյուսակ 5.6-ը ցույց է տալիս հարցմանը նախորդող 3 տարվա ընթացքում 

ծննդաբերած, հետծննդյան շրջանում դաշտանի բացակայություն ունեցող, սեռական 

հարաբերություններից ձեռնպահ մնացող և անբեղմնունակ մայրերի տոկոսային բաշխումը: 

Հարցմանը նախորդող 3 տարվա ընթացքում ծննդաբերած կանանց 10 տոկոսն ունեցել է 

հետծննդյան շրջանում դաշտանի բացակայություն, իսկ 5 տոկոսը` ձեռնպահ է մնացել 

սեռական հարաբերություններից: Ընդհանուր առմամբ 13 տոկոսը եղել է անբեղմնունակ և 

հետևաբար չի ենթարկվել հղիանալու ռիսկի: 

Ծննդաբերությունից հետո մեկ տարվա ընթացքում հետծննդյան դաշտանադադար 

ունեցող կանանց տոկոսն անընդհատ նվազման միտում է ունեցել՝ առաջին երկու-երեք 

ամիսների ընթացքում կազմելով 75 տոկոս, 4-5 ամիսների ընթացքում` 25 տոկոս, և 10-11-րդ 

ամիսներին կազմելով ընդամենը 6 տոկոս: Ծննդաբերությունից հետո մեկ տարվա 

ընթացքում կանանց հետծննդյան ինքնազսպման տոկոսն ամիս առ ամիս կտրուկ նվազում է՝ 

երկու-երեք ամիսներ հետո կազմելով 21 տոկոս, իսկ 10-11-րդ ամիսներին` 8 տոկոս: 

Ընդհանուր առմամբ, հետծննդյան ինքնազսպման տևողության մեդիանը կազմել է 4 ամիս: 

Քանի որ թվով քիչ կանայք են ունեցել հետծննդյան երկարատև ամենորեա կամ երկար 
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ժամանակ ձեռնպահ են մնացել սեռական հարաբերություններից, այդ իսկ պատճառով, 

հետծննդյան ամենորեայի, ինքնազսպման և անբեղմնունակության միջին տևողությունները 

գերազանցում են մեդիաններին:  

 

 

 

 

 

 Աղյուսակ 5.6 Հետծննդյան ամենորեա, ինքնազսպում և անբեղմնունակություն  

 

Հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընթացքում տեղի ունեցած ծնունդների տոկոսը, որոնց հետ կապված 
մայրերը գտնվում են հետծննդյան ամենորեայի, ինքնազսպման կամ անբեղմնունակության շրջանում, ըստ 
ծննդաբերությունից հետո անցած ամիսների քանակի,  մեդիան և միջին տևողությունների, Հայաստան 2010   

 
Ծննդից հետո ամիսների 
քանակ  

Ծնունդների տոկոսը, ում համար մայրը գտնվում է՝ Ծնունդների 
քանակ 

 
 Հետծննդյան ամենորեա Ինքնազսպում Անբեղմնունակություն1  

 < 2 (91.4) (68.2)  (100.0) 26   
 2-3 74.7  20.7  75.2  54   
 4-5 24.5  5.1  27.4  56   
 6-7 (6.8)  (6.9)  (13.7)  42   
 8-9 2.7  4.3  7.0  56   
 10-11 6.0  7.5  13.5  59   
 12-13 3.6  3.3  7.0  60   
 14-15 1.3  2.9  4.2  43   
 16-17 0.0  0.0  0.0  68   
 18-19 2.8  1.9  4.7  60   
 20-21 (0.0)  (0.0)  (0.0)  44   
 22-23 (4.1)  (2.4)  (6.5)  52   
 24-25 0.0  0.0  0.0  56   
 26-27 0.0  4.4  4.4  55   
 28-29 (0.0)  (0.0)  (0.0)  43   
 30-31 (0.0)  (0.0)  (0.0)  56   
 32-33 0.0  0.0  0.0  46   
 34-35 (0.0)  (0.0)  (0.0)  41   
           

 Ընդամենը 10.1  5.4  12.5  916   
 Մեդիան 3.2  (1.5) 3.5  ԿՉ  
 Միջին 4.7 3.0 5.5 ԿՉ  

   

 

Նշում՝ Ցուցանիշները հիմնված են հարցման պահին առկա կարգավիճակի վրա: Փակագծերում ներկայացված 
տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա 
ԿՉ= Կիրառելի չէ 
1 Ներառում է այն ծնունդները, որոնց համար մայրը դեռևս գտնվում է դաշտանադադարում կամ ինքնազսպման 
փուլում (կամ երկուսը միասին)  
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5.8 ԴԱՇՏԱՆԱԴԱԴԱՐ 
 

Հղիանալու հավանականությունը նվազում է 30 

տարեկանից հետո` զուգահեռաբար ավելացնելով 

դաշտանադադարի մեջ ընդգրկվող կանանց 

համամասնությունը: Թեպետ դժվար է սահմանել 

դաշտանադադարի սկիզբը յուրաքանչյուր կնոջ համար, 

սակայն, ընդհանուր առմամբ, հնարավոր է գնահատել 

բնակչության մեջ դաշտանադադարում գտնվող կանանց 

մասնաբաժինը: Աղյուսակ 5.7-ը ցույց է տալիս 

դաշտանադադարի մեջ գտնվող 30 և բարձր տարիքի 

կանանց տոկոսը, այսինքն այն կանայք, ովքեր հղի չեն, 

չունեն հետծննդյան շրջանում դաշտանի 

բացակայություն և հարցմանը նախորդող վեց կամ ավելի 

ամիսների ընթացքում չեն ունեցել դաշտան:  

Համաձայն ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում 

հավաքագրված տվյալների, 30-49 տարիքային խմբերի 

կանանց 9 տոկոսը գտնվում է դաշտանադադարի մեջ: 

Դաշտանադադարում գտնվող կանանց 

համամասնությունն աճում է տարիքին զուգընթաց` 

կազմելով 30-34 տարիքային խմբի կանանց համար 1 

տոկոսից քիչ, իսկ 48-49 տարեկան կանանց համար` 36 տոկոս: 

 

5.9 ՏԱՐԻՔՆ ԱՌԱՋԻՆ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ  
 

Տարիքն առաջին ծննդաբերության ժամանակ հանդիսանում է պտղաբերության 

կարևոր գործոն: Այն կարևոր ժողովրդագրական նշանակություն ունի ինչպես ամբողջ 

հասարակության, այնպես էլ մոր և մանկան առողջության ու բարեկեցության համար: 

Աղյուսակ 5.8-ը ներկայացնում է հատուկ տարիքներում ծննդաբերած 15-49 տարեկան 

կանանց տոկոսային բաշխումն ըստ հարցման պահին տարիքի: Աղյուսակի վերջին 

սյունակում ներկայացված է մեդիան տարիքն առաջին ծննդաբերության ժամանակ:  

ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքները վկայում են, որ հայ կանանց շրջանում մանկածնությունը 

համեմատաբար ուշ է սկսվում: 20-24 տարեկան կանանց մոտ երկու երրորդը (67 տոկոս) 

ընդհանրապես չի ծննդաբերել: Առաջին ծննդաբերության ժամանակ տարիքի մեդիանն ըստ 

տարիքային խմբերի տատանվում է 22 և 24 տարեկանի միջակայքում: Առաջին 

ծննդաբերության ժամանակ մեդիան տարիքը կես տարով կրճատվել է` 45-49 տարիքային 

խմբի 22.2 ցուցանիշից, մինչև 35-39 տարիքային խմբի 21.7 ցուցանիշը: Այնուամենայնիվ, 

երիտասարդ կանանց շրջանում նկատվում է առաջին ծննդաբերության ժամանակ տարիքի 

մեդիանի աճ` 25-29 տարիքային խմբում կազմելով 24.1:  

Առաջին ծննդաբերության ժամանակ տարիքի մեդիանը կանանց 15-19 և 20-24 

տարիքային խմբերի համար չի կարող հաշվարկվել, քանի որ այդ տարիքային խմբերի 

կանանց կեսից քիչն է երեխա ունեցել նախքան տվյալ տարիքային խմբի նվազագույն 

սահմանին հասնելը: Այդուհանդերձ, երիտասարդ կանանց շրջանում մանկածնման 

գործընթացի միտումները հնարավոր է գնահատել՝ համեմատելով ընդհանուր մակարդակում 

 Աղյուսակ 5.7 Դաշտանադադար  

 

Դաշտանադադարում գտնվող 30-49 

տարեկան կանանց տոկոսն ըստ տարիքի, 

Հայաստան 2010   

 Տարիք 

Դաշտանադա

դարում 

գտնվողների 

տոկոս1 

Կանանց 

թվաքանակ  

 30-34  0.6  838   

 35-39  2.6  643   

 40-41  4.9  272   

 42-43  7.1  307   

 44-45  8.6  334   

 46-47  17.4  338   

 48-49  35.9  348   
        

 Ընդամենը 8.7 3,079  

   

 

1 Բոլոր կանանց տոկոսը, ովքեր հղի չեն և 

չեն գտնվում հետծննդյան 

դաշտանադադարում, ում վերջին դաշտանը 

տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող վեց և 

ավելի ամիսներ առաջ:  
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այդ տարիքային խմբերի կանանց համամասնությունները համաձայն 2000, 2005 և 2010թթ-ի 

ՀԺԱՀ արդյունքների: ՀԺԱՀ 2000-ին, 15-19 տարիքային խմբի կանանց 4, իսկ 20-24 

տարիքային խմբի 44 տոկոս կանայք ծննդաբերել էին: ՀԺԱՀ 2005-ին, 15-19 տարիքային խմբի 

կանանց 2, իսկ 20-24 տարիքային խմբի 36 տոկոս կանայք են ծննդաբերել: Իսկ ՀԺԱՀ 2010-ին, 

համապատասխան ցուցանիշը կազմել է 3 տոկոս՝ 15-19 տարիքային խմբի կանանց համար և 

33 տոկոս՝ 20-24 տարիքային խմբի կանանց համար: Այս նվազումը պայմանավորված է 15-24 

տարեկան կանանց կողմից 2000-2010թթ-ի ընթացքում մանկածնման գործընթացի 

հետաձգման վարքագծով: 

Ժամանակի ընթացքում, 25-49 տարեկան կանանց շրջանում առաջին 

ծննդաբերության ժամանակ տարիքի մեդիանի փոփոխությունը (2010թ-ին՝ 22.5 տարեկան, 

2005թ-ին՝ 22.1 տարեկան, և 21.8 տարեկան 2000թ-ին) կարող է պայմանավորված լինել վերջին 

տասնամյակում նույն տարիքային խմբի կանանց միջև առաջին ամուսնության ժամանակ 

տարիքի որոշակի նվազման հետ (21.1 տարեկան 2010թ-ին (Գլուխ 4, Աղյուսակ 4.2), ի 

համեմատ 2005թ-ի՝ 20.7 տարեկան և 2000թ-ի՝ 20.5 տարեկան ցուցանիշների): Որոշ 

հետազոտողներ նշում են, որ հայերի շրջանում ակնկալիքներն այնպիսինն են, որ երեխան 

պետք է ծնվի ամուսնությանը հաջորդող երկու տարիների ընթացքում (Վերարտադրողական 

առողջության ազգային ծրագիր (ՎԱԱԾ) և ԱՆ 1998թ): Ինչպես ՀԺԱՀ 2005-ի, այնպես էլ ՀԺԱՀ 

2010-ի արդյունքների համաձայն Հայաստանի բոլոր կանայք հավատարիմ են այն 

գաղափարին, որ առաջին երեխան պետք է ծնվի ամուսնությանը հաջորդող երկու տարիների 

ընթացքում: Օրինակ` 25-29 տարեկան կանանց շրջանում առաջին ամուսնության և առաջին 

ծննդաբերության ժամանակ տարիքի մեդիանների միջև տարբերությունը շուրջ 1.5 տարի է 

(համապատասխանաբար` 22.7 և 24.1 տարեկան): 45-49 տարեկան կանանց շրջանում 

գրանցվել է նմանատիպ տարիքային միջակայք առաջին ամուսնության և առաջին 

ծննդաբերության միջև (համապատասխանաբար` 20.7 և 22.2):  

 
 

 Աղյուսակ 5.8 Տարիքն առաջին ծննդաբերության ժամանակ  

 
15-49 տարեկան կանանց տոկոսը, ովքեր ծննդաբերել են հատուկ ընտրված տարիքներում, երբեք չծննդաբերածների 
տոկոսը և առաջին ծննդաբերության ժամանակ տարիքի մեդիանն ըստ հարցման պահին տարիքի, Հայաստան 2010  

 

 

Տարիքը 

հարցման 

պահին 

     

Երբեք 

չծննդաբերածների 

տոկոս 

   

 

Հատուկ ընտրված տարիքներում 

ծննդաբերածների տոկոս 

Կանանց 

թվաքանակ 

Առաջին 

ծննդաբերության 

ժամանակ տարիքի 

մեդիան 

 

 15 18 20 22 25  

 15-19  0.0  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ 96.5 861 a  

 20-24  0.0  1.5  11.4  ԿՉ ԿՉ 67.4 1,032 a  

 25-29  0.0  2.3  15.3  33.9  56.3  35.6 950 24.1  

 30-34  0.1  7.4  25.3  45.5  65.2  20.1 838 22.5  

 35-39  0.2  6.6  31.7  52.3  71.5  12.0 643 21.7  

 40-44  0.3  4.7  25.1  51.8  73.4  8.7 742 21.9  

 45-49  0.0  3.2  21.6  47.8  72.3  6.1 857 22.2  
                 

 25-49 0.1 4.7 23.1 45.5 67.1 17.4 4,029 22.5  

   

 

ԿՉ = Կիրառելի չէ 

a = Ներկայացված չէ, քանի որ կանանց 50 տոկոսից փոքր մասն է ծննդաբերել նախքան տվյալ տարիքային խումբ հասնելը  

   
 

Աղյուսակ 5.9-ն արտահայտում է 25-49 տարեկան կանանց առաջին ծննդաբերության 

ժամանակ տարիքի մեդիանի բաշխումն ըստ հիմնական բնութագրիչների: Առաջին 

ծննդաբերության ժամանակ տարիքի մեդիանը քաղաքաբնակ կանանց շրջանում երկու 
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տարով գերազանցում է նույն ցուցանիշը գյուղաբնակների 

շրջանում (համապատասխանաբար՝ 23.3 և 21.3 տարեկան): 

Առաջին ծննդաբերության ժամանակ տարիքի մեդիանը 

զգալիորեն տատանվել է ըստ մարզերի: Ընդ որում Երևանում այն 

երեք տարով գերազանցել է Գեղաքունիքի մարզի ցուցանիշը 

(համապատասխանաբար՝ 24.1 և 21.1 տարեկան): 

Առաջին ծննդաբերության ժամանակ տարիքի մեդիանն 

ուղիղ համեմատական է կրթության և բարեկեցության 

մակարդակներին: Ի տարբերություն բարեկեցության 

ամենաբարձր մակարդակ ունեցող կանանց, որոնց համար 

առաջին ծննդաբերության ժամանակ տարիքի մեդիանը կազմել է 

23.9, նույն ցուցանիշը բարեկեցության ամենացածր ենթախմբում 

կազմել է 21.4 տարեկան: 

 
 

5.10 ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Հայտնի է, որ դեռահասների հղիությունը, վաղ 

ծննդաբերությունը և մայրությունն ունեն բացասական սոցիալ-

տնտեսական և առողջական հետևանքներ: Ծննդաբերության 

ժամանակ բարդությունները դեռահաս մայրերի շրջանում ավելի 

տարածված են, ինչը և հանգեցնում է նրանց և նրանց երեխաների 

բարձր հիվանդացությանը և մահացությանը: Ավելին, 

ծննդաբերությունը դեռահաս տարիքում հաճախ ունենում է 

անբարենպաստ սոցիալական հետևանքներ` մասնավորապես 

ազդելով կնոջ կրթական մակարդակի վրա, քանի որ 

անչափահաս տարիքում մայր դարձած կանայք ավելի են 

հակված սահմանափակել իրենց կրթությունը1: 

Աղյուսակ 5.10-ը ցույց է տալիս, որ 15-19 (դեռահասներ) 

տարիքային խմբի կանանց ավելի քան 5 տոկոսը սկսել է 

մանկածնման գործընթացը: Նրանց 4 տոկոսը հարցման պահին 

արդեն իսկ մայր են եղել, իսկ մոտ 2 տոկոսը՝ հղի իրենց 

առաջնեկով: Երիտասարդ կանանց շրջանում մանկածնման 

գործընթացը չի սկսվել նախքան 17 տարեկանը, այնուհետև, 

տարիքին զուգընթաց, մասնաբաժինը սկսում է կտրուկ աճել՝ 

հասնելով 19 տարեկանների մոտ շուրջ 14 տոկոսի: 

Դեռահասների պտղաբերությունը զգալիորեն 

տատանվում է ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի: Մանկածնության գործընթացը 

սկսած դեռահասների 4 տոկոսը քաղաքաբնակներ են, իսկ 7 տոկոսը` գյուղաբնակներ: 

Դեռահասների մանկածնությունը տատանվում է ըստ մարզերի սկսած 0 տոկոսից` Լոռու 

մարզում, մինչև 11 տոկոս՝ Կոտայքում:  

Վաղ մանկածնման և կրթական մակարդակի միջև կապն ակնառու չէ: Ծննդաբերած 

դեռահասների համամասնությունն ամենաբարձրն է որևէ միջնակարգ կրթություն ունեցող 

                                                      
1 Ամուսնության պաշտոնական տարիքը ՀՀ-ում կանանց համար 17 տարեկանն է:  

 Աղյուսակ 5.9 Մեդիան տարիքն 

առաջին ծննդաբերության 

ժամանակ 

 

 

25-49 տարեկան կանանց 

շրջանում մեդիան տարիքն 

առաջին ծննդաբերության 

ժամանակ ըստ հիմնական 

բնութագրիչների, Հայաստան 

2010   

 
Հիմնական 

բնութագրիչներ 

25-49 

տարեկան 

կանայք 

 

  

 Բնակավայր   

 Քաղաքային  23.3   

 Գյուղական  21.3   

 Մարզ   

 Երևան  24.1   

 Արագածոտն  21.7   

 Արարատ  22.7   

 Արմավիր  21.2   

 Գեղարքունիք  21.1   

 Լոռի  21.8   

 Կոտայք  21.9   

 Շիրակ  21.8   

 Սյունիք  22.6   

 Վայոց ձոր  21.5   

 Տավուշ  21.5   

 Կրթություն   

 Հիմնական  20.2   

 Միջնակարգ  20.9   

 
Միջին-
մասնագիտական  22.5   

 Բարձրագույն  a  

 
Բարեկեցության 
մակարդակ   

 Ամենացածր  21.4   

 Ցածր  21.5   

 Միջին  22.4   

 Բարձր  23.3   

 Ամենաբարձր  23.9   
      

 Ընդամենը 22.5  

   
 a = Ներկայացված չէ, քանի որ 

կանանց 50 տոկոսից փոքր մասն 

է ծննդաբերել նախքան տվյալ 

տարիքային խումբ հասնելը 
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կանանց միջև (9 տոկոս): Վաղ մանկածնման ցուցանիշը բարձր է նաև բարեկեցության 

ամենացածր ենթախմբում (9 տոկոս): 

ՀԺԱՀ 2000-ի, ՀԺԱՀ 2005-ի և ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալների համեմատության արդյունքում 

կարելի է նշել, որ, ընդհանուր առմամբ, ազգային մակարդակով գոյություն ունի 

դեռահասների մանկածնության միտումների աննշան փոփոխություն՝ (6 տոկոս 2000թ-ին և 5 

տոկոս 2005 և 2010թթ):  

  

 Աղյուսակ 5.10 Դեռահասների հղիություն և մայրություն  

 

15-19 տարեկան կանանց տոկոսը, ովքեր ունեցել են կենդանի ծնունդ կամ հղի են իրենց 

առաջնեկով և մանկածնությունն սկսած կանանց տոկոսն ըստ հիմնական 

բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 

 15-19 տարեկան կանանց 

տոկոսը, ովքեր՝ Մանկածնությունը 

սկսած կանանց 

տոկոս 

 

 

 

Հիմնական 

բնութագրիչներ 

ՈՒնեցել են 

կենդանի ծնունդ 

Հղի են իրենց 

առաջնեկով 

Կանանց 

թվաքանակ  

 Տարիք      

 15  0.0  0.0  0.0 142  

 16  0.0  0.0  0.0 152  

 17  1.4  0.0  1.4 131  

 18  5.2  1.4  6.7 214  

 19  8.9  4.6  13.5 223  

 Բնակավայր      

 Քաղաքային  2.3  1.7  4.0 516  

 Գյուղական  6.0  1.3  7.3 345  

 Մարզ      

 Երևան  1.9  1.3  3.2 296  

 Արագածոտն  3.7  4.3  7.9 42  

 Արարատ  4.9  0.7  5.6 53  

 Արմավիր  7.7  2.0  9.7 62  

 Գեղարքունիք  4.5  0.8  5.3 80  

 Լոռի  0.0  0.0  0.0 84  

 Կոտայք  10.5  0.0  10.5 72  

 Շիրակ  1.9  3.6  5.6 101  

 Սյունիք  (3.1)  (5.9)  (9.0) 21  

 Վայոց ձոր  (11.4)  (0.0)  (11.4) 15  

 Տավուշ  8.5  0.8  9.3 34  

 Կրթություն      

 Հիմնական  3.1  0.0  3.1 134  

 Միջնակարգ  6.6  2.5  9.2 309  

 
Միջին-
մասնագիտական  3.1  1.2  4.3 137  

 Բարձրագույն  1.4  1.3  2.8 281  

 
Բարեկեցության 
մակարդակ      

 Ամենացածր  7.2  2.0  9.3 189  

 Ցածր  4.4  0.4  4.7 189  

 Միջին  0.7  1.6  2.3 139  

 Բարձր  3.9  1.4  5.3 161  

 Ամենաբարձր  2.0  2.4  4.4 183  
          

 Ընդամենը 3.8 1.5 5.4 861  

 Նշում` Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա:  

 

  




