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               1.ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐՆԵՐԻ 
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ  

1. A BRIEF HISTORICAL REVIEW ON POPULATION CENSUSES  
CONDUCTED IN ARMENIA 

1. КРАТКИЙ  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОЧЕРК  О ПРОВЕДЕННЫХ В АРМЕНИИ 
ПЕРЕПИСЯХ  НАСЕЛЕНИЯ 

 
Более или менее 

достоверные данные о 
численности армянского 
народа относят к середине 
первого века до.н.э. в годы 
царствования Тиграна 
Великого. Армянская летопись 
свидетельствует, что 
численность армян- автохтон-
ного населения  исконно-
исторической территории 
Армении,  составляла 
приблизительно 5-6 мил-
лионов человек. Первые 
демографические данные о 
численности населения 
Восточной Армении относятся 
к 1828 году.  

По приблизительным 
оценкам население армянских 
территорий, входящих в состав 
России, Ереванского и 
Нахичеваньского ханств 
составляло 160 тысяч  человек. 

Հայ ժողովրդի թվաքա-
նակի վերաբերյալ քիչ թե շատ 
արժանահավատ տվյալները 
վերաբերում են մ.թ.ա. առաջին 
դարի կեսերին` Տիգրան Մեծի 
գահակալության տարիներին:  
Հայ մատենագրությունը հա-
վաստում է, որ բուն պատ-
մական Հայաստանի տարած-
քում ապրող անդրենածին 
բնակչության` հայերի թվաքա-
նակը կազմում էր մոտա-
վորապես 5-6 միլիոն մարդ: 
Արևելյան Հայաստանի 
բնակչության թվաքանակի 
վերաբերյալ առաջին ժողովր-
դագրական տվյալները վերա-
բերում են 1828թ.-ին:  

Մոտավոր գնահատում-
ներով` Ռուսաստանի կազմի 
մեջ մտած հայկական 
տարածքների` Երևանի և 
Նախիջևանի խանությունների 
բնակչությունը կազմել էր 160 
հազար մարդ:    

1897թ. ռուս աշխարհա-
գրագետ, վիճակագիր Պ.Պ. 
Սեմյոնով – Տյան - Շանսկու 
նախաձեռնությամբ անցկացվեց 
ռուսական կայսրության առա-
ջին և միակ համընդհանուր 
մարդահամարը: Այն ընդգրկեց 
նաև Հայաստանի այն 
տարածքը, որը  մտնում էր 
Ռուսաստանի կազմի մեջ, 
սակայն, ինչպես ռուսական ողջ 

More or less reliable data on the 
Armenian population number 
refers to the middle of the first 
century BC, during the years of 
Tigran the Great reign. The 
Armenian chronicle witnesses 
that the autochthon (aboriginal) 
population number living in the 
territory of historical Armenia 
was about 5-6 million. The first 
demographic data on 
population number of the 
Eastern Armenia refered to 
1828.  

By approximate estima-
tions, population number of 
Armenian territories, in the 
structure of Russia,  Yerevan 
and Nakhijevan Khanates 
comprised 160 000. 

In 1897 was conducted the 
first and only general 
Population Census of the 
Russian Empire by the initiative 
of the Russian geographer and 
statistician P. P. Semyonov-
Tyan-Shanski. It included the 
territory of Armenia that was in 
the structure of the Russian 
Empire, however  compre-
hensive data on population 
number within the borders  of 
the Russian Empire as well as in 
Armenian territories, were not 
recorded.  

According to the data on 

В 1897 году по иници-
ативе русского географа 
статистика П.П Семенов-Тян-
Шанского  была проведена 
первая и единственная 
всеобщая перепись населения 
российской империи. Она 
включила в себя также ту 
территорию Армении, которая 
входила в состав России, 
однако исчерпывающих 
данных о численности армян, 
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проживающих как на всей 
территории российсой им-
перии, так и на исконно 
армянских территориях, не 
было зарегистрировано. 

По данным ереванской 
губернии на ее территории 
проживало 900 000 человек 

Первая перепись насе-
ления в Армении была 
проведена в составе СССР в 
1926 году, охватив всю 
территорию республики. Она 
была осуществлена по 
разработанным научным 
методам выдающихся статис-
тиков В.Г. Михайловского и 
О.А. Квиткина, которые и 
легли в основу проведения 
последующих переписей 
населения. Единицей учета 
населения являлась семья, о 
составе которой впервые были 
получены подробные данные. 

По состоянию на 17 
декабря 1926 года показатель 
численности наличного насе-
ления Армении составил 881 
290 тысяч человек. 

Следующая перепись 
населения была проведена в 
1937 году. С целью сокрытия 
данных о погибших от голода  
и сталинских репрессий, а 
также находящихся  в 
концентрационных лагерях 
миллионов заключенных, 
данные о переписи населения 
были сфальсифицированы и, 
соответственно, не были 
обработаны и подытожены. 

կայսրության սահմաններում, 
այնպես էլ բուն հայկական 
տարածքներում բնակվող 
հայերի թվաքանակի վերա-
բերյալ սպառիչ տեղեկութ-
յուններ չարձանագրվեցին:         

Երևանի  նահանգին 
վերաբերող տվյալների համա-
ձայն` նրա տարածքում 
ապրում էր   900  000 մարդ: 

Հայաստանում առաջին 
մարդահամարն անցկացվել է 
նախկին ՍՍՀՄ կազմում 
1926թ.`  ընդգրկելով  հանրա-
պետության  ողջ տարածքը: Այն 
իրականացվել  է ականավոր 
ռուս վիճակագիրներ Վ. Գ. 
Միխայլովսկու և Օ. Ա. Կվիտ-
կինի մշակած գիտական մեթո-
դներով, որոնք էլ հիմք են հան-
դիսացել հաջորդ մարդահա-
մարների անցկացման համար: 
Բնակչության հաշվառման մի-
ավորն ընտանիքն էր, որի կա-
ռուցվածքի վերաբերյալ 1-ին 
անգամ ստացվեցին մանրա-
մասն տվյալներ:  

1926թ. դեկտեմբերի 17-ի 
դը-րությամբ Հայաստանի 
առկա բնակ-չության 
թվաքանակի ցուցա-նիշը  
կազմել էր  881 290 մարդ: 

Հաջորդ մարդահամարն 
անցկացվել է 1937 թվականին: 
Սովի և ստալինյան  բռնարարք-
ների հետևանքով զոհված, 
ինչպես նաև համակենտրոնաց-
ման ճամբարներում գտնվող 
միլիոնավոր մարդկանց հաշ-
վառումը քողարկելու նպա-
տակով մարդահամարի 
տվյալները խեղաթյուրված ու 
կեղծված  էին, ուստի դրանք  
չեն մշակվել  ու ամփոփվել:  

1939թ. անցկացվեց հա-

Yerevan Province, population 
living in the territory comprised  
900 000. 

In 1926  was conducted the 
first Population Census in 
Armenia within the structure of 
former Soviet Union including 
the whole territory of the 
Republic. It was realized  in 
scientific methods developed by 
famous Russian statisticians 
Mikhaylovski and Kvitkin 
which served as a  basis for 
further conduction of 
Population Censuses. The unit 
of population enumeration for 
this Population Census was the 
family and  detailed data on the 
structure of family was received 
for the first time.   

As of  December 17, 1926 
de facto population number in 
Armenia comprised 881 290.  

The next Population 
Census was conducted in 1937. 
For the concealment of  the 
enumeration of millions of 
people being in concentration 
camps as well as perished from 
starvation and Stalin violences, 
Population Census data were 
perverted and falsified, 
therefore  were not processed 
and summarized. 

In 1939  was conducted 
another Population Census 
during which for the first time 
special methodology was 
implemented to conduct 
population post-enumeration 
control  for exactness and 
completeness of population 
enumeration. During this 
Population Census besides de 
facto population de jure 

В 1939 году была 
проведена следующая пере-
пись населения, во время 
которой впервые специальной 
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методологией был применен 
постпереписной контроль в 
целях точности и целостности 
учета населения. Во время 
этой переписи кроме 
показателя численности 
наличного наеления было 
получено также постоянное 
население. Однако вследствие 
начавшейся Второй мировой 
войны не удалось полностью 
завершить обработку собран-
ного материала, а полученные 
данные вкратце были опу-
бликованы  в 1939-1940 гг. 

По состоянию на 17 
января 1939 года показатель 
наличного населения в 
Армениии составил 1 282 338 
человек 

В январе 1959 года была 
проведена следующая - первая 
послевоенная перепись 
населения в СССР. Мето-
дология сбора информации и 
программа переписи по 
сравнению с предыдущими 
переписями, осталась почти 
той же. Проведение переписи 
1959 года дало возможность 
выявить размеры ущерба, 
нанесенного человеческому 
ресурсу Второй мировой 
войной, а также ее отри-
цательное воздействие на 
социально-демографические 
показатели страны в целом. 
Результаты переписи стали 
основой для планирования и 
управления народным хо-
зяйством,  а также легли в 
основу для текущего и 
перспектовного учета насе-
ления. 

ջորդ մարդահամարը, որի ժամ-
անակ առաջին անգամ հատուկ 
մեթոդաբանությամբ կիրառվեց 
նաև բնակչության հաշվառման 
ճշգրտության ու ամբողջակա-
նության հետմարդահամա-
րային վերահսկողությունը: Այս 
մարդահամարի ժամանակ, բա-
ցի առկա բնակչությունից, հաշ-
վառվեց նաև մշտական բնակ-
չությունը: Սակայն երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի 
հետևանքով հնարավոր չեղավ 
ավարտին հասցնել հավաքա-
գրված նյութերի ամբողջական 
մշակումը, իսկ ստացված 
տվյալները համառոտ հրապա-
րակվեցին 1939-1940թթ.:  

1939թ. հունվարի 17-ի դրութ-
յամբ Հայաստանի առկա բնակ-
չության թվաքանակի ցուցա-
նիշը կազմել էր 1 282 338 մարդ: 

1959թ. հունվարին 
անցկացվեց հաջորդ`  հետ-
պատերազմյան առաջին մար-
դահամարը: Տեղեկությունների 
հավաքագրման մեթոդաբա-
նությունն ու մարդահամարի 
ծրագիրը, նախորդ մարդա-
համարների հետ համեմատած, 
գրեթե նույնն էր: 1959թ. 
մարդահամարի անցկացումը 
հնարավորություն տվեց վեր 
հանել երկրորդ աշխարհա-
մարտի  մարդկային ռեսուրսնե-
րին պատճառած վնասների 
չափերը, ինչպես նաև դրանց 
հետևանքով երկրի  սոցիալ-
ժողովրդագրական ցուցա-
նիշները բնութագրող 
տվյալները: Մարդահամարի 
տվյալները հանդիսացան 
տնտեսության պլանավորման, 
կառավարման և բնակչության 
ընթացիկ ու հեռանկարային 

population was enumerated as 
well. However, in consequence 
of   the World War II, it was 
not possible to finilize complete 
processing of the collected data 
and the received data were 
briefly published in 1939-1940.  

As of  January 17, 1939 de 
facto population number in 
Armenia comprised 1 282 338.  

In January 1959 was 
conducted post-war first 
Population Census. 
Methodology of data collection 
and programme of Population 
Census were almost the same 
comparing with previous ones. 
1959 Population Census 
conduction was an opportunity 
to estimate the losses to human 
resources during the World 
War II as well as  social-
demographic indicators 
characterizing data of the 
country. Further estimations of 
planning and management of 
economy as well as current and 
prospective number of 
population were based on data  
of this Population Census.   

 As of  January 15, 1959  
de facto population number  in 
Armenia comprised     1 763 048 
and de jure population number 
1 765 297.  

 The next Population 
Census was conducted in 1970. 
At that time was used the 
sample method of survey. Data 
on 11 questions from 18 of the 
programme (questionnaire) 
were collected from the whole 
population (widespread 
enumeration) and on 7 
questions from 25 percent of de По состоянию на 15 
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января 1959 года показатель 
численности наличного 
населения Армении составил 
1 763 048  человек, а по-
стоянного – 1 765 297 человек. 

Следующей была пере-
пись населения 1970 года, во 
время которой был применен 
выборочный метод опроса. 

По 11 вопросам из 18 
вопросов программы данные 
были собраны со всего  
населения (сплошной учет), а 
по 7 вопросам – с 25 процентов 
населения (выборочный 
опрос). В программу переписи 
были включены новые 
вопросы, в частности вопросы 
о родном языке и языке, на 
котором свободно говорит 
опрашиваемый. 

По состоянию на 15 ян-
варя 1970 года показатель на-
личного населения Армении 
составил 2 491 873 человека, а 
постонного населния – 2 492 
616 человек. 

Следующая перепись 
населения была проведена в 
январе 1979 года, во время 
которой был использован 
положительный опыт пре-
дыдущих переписей, однако 
методы обработки данных 
значительно отличались от 
них. 

թվաքանակի հետագա 
հաշվարկների հիմքը:  

1959թ. հունվարի 15-ի 
դրությամբ Հայաստանում 
առկա բնակչության թվա-
քանակի ցուցանիշը կազմել էր  
1 763 048 մարդ, իսկ մշտական 
բնակչությանը` 1 765 297 մարդ: 

Հաջորդը 1970թ. Մարդա-
համարն էր: Այդ  ժամանակ 
կիրառվեց հարցման 
ընտրանքային մեթոդը: Ծրագրի 
18 հարցերից 11-ի վերաբերյալ 
տեղեկությունները հավաքա-
գրվեցին ողջ բնակչությունից 
(համատարած հաշվառում), 
իսկ 7 հարցերի վերաբերյալ` 
մշտական բնակչության 25 
տոկոսից (ընտրանքային 
հաշվառում): Մարդահամարի 
ծրագրում ներառվեցին նոր 
հարցեր, մասնավորապես 
մայրենի լեզվի և այն լեզվի 
վերաբերյալ, որին հարցվողը 
ազատ տիրապետում էր 
(երկրորդ լեզու):  

1970թ. հունվարի 15-ի 
դրությամբ Հայաստանում 
առկա բնակչության թվա-
քանակի ցուցանիշը կազմել էր  
2 491873 մարդ, իսկ 
մշտականը` 2 492 616 մարդ: 

Հաջորդ մարդահամարն 
անցկացվեց 1979թ. հունվարին, 
որի ժամանակ օգտագործվեց 
նախորդ մարդահամարների 
դրական փորձը, սակայն 
նյութերի մշակման մեթոդներն 
էապես տարբերվեցին 
նախորդներից: 

Այս մարդահամարի 
ժամանակ ՍՍՀՄ  վիճակա-
գրական պրակտիկայում 
առաջին անգամ մարդա-
համարի հարցաթերթում տեղ 

jure population (sample survey). 
Population Census programme 
included new questions 
particularly on native language 
and other language that the 
respondent mastered freely 
(second language).  

As of   January  15, 1970 de 
facto population number in 
Armenia comprised 2 491 873 
and de jure population number 
2 492 616. 

 In January 1979 was 
conducted  the next Population 
Census during which the 
comfort  of previous Population 
Censuses was used, though data  
processing methods were 
essentially different from 
previous ones. 

During this Population 
Census, for the first time in the 
statistical practice of the Soviet 
Union, the recorded data in the  
census questionnaire were input 
by the help of special reading 
equipments and  recorded on 
the magnetic tapes of electronic 
computers. New questions were 
added and a part of questions 
were reedited in the Population 
Census programme. 

As of  January 17, 1979 de 
facto population number in 
Armenia comprised    3 030 747 
and de jure population number 
3 037 259.  

In January 1989 was 
conducted the last Population 
Census of the former Soviet 
Union.  It was conducted only a 
month later after the disastrous 
earthquake of December 1988, 
in the conditions of political 
and economic instability  of the 

Во время этой переписи 
впервые  в статистической 
практике СССР данные пере-
писных листов специальными 
считывающими устройствами 
были введены и записаны на 
магнитных лентах электрон-
но-вычилительных машин. В 
программу переписи были 
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включены новые вопросы, а 
старые – отредактированы 

По состоянию на 17 ян-
варя 1979 года показатель на-
личного населения Армении 
составил 3 030 747 человек, а 
постоянного населения – 3 037 
259 человек. 

В январе 1989 года была 
проведена последняя  пере-
пись бывшего Советского 
Союза. Она была проведена 
лишь через месяц после  
декабрьского разрушительного 
землетрясения 1988 года в 
условиях бесконтрольного 
передвижения огромных масс 
населения, а также в условиях 
политической и экономичской 
нестабильности республики, 
вызванные   карабахским про-
тивистоянием народа 
Армении и Карабаха.  

գտած գրանցումները հատուկ 
կարդացող սարքերի օգնութ-
յամբ մուտքագրվեցին և 
գրանցվեցին էլեկտրոնային 
հաշվիչ մեքենաների մագ-
նիսական ժապավենների վրա: 
Մադահամարի ծրագրում 
ավելացվեցին նոր հարցեր, իսկ 
հարցերի մի մասն էլ 
վերախմբագրվեցին: 

1979թ. հունվարի 17-ի 
դրությամբ Հայաստանում 
առկա բնակչության թվա-
քանակի ցուցանիշը կազմել էր  
3 030 747, իսկ մշտականը` 
3 037 259 մարդ: 

1989թ. անցկացվեց  նախ-
կին Խորհրդային Միության 
վերջին մարդահամարը: Այն 
անցկացվեց  1988թ. Դեկտեմ-
բերյան աղետալի երկրաշար-
ժից ընդամենը մեկ ամիս անց` 
բնակչության հսկայական զան-
գվածների տեղաշարժի և ղա-
րաբաղյան հակամարտության 
հետևանքով հանրապետութ-
յունում ստեղծված քաղաքա-
կան և տնտեսական անկայու-
նության պայմաններում: 1990թ. 
մայիսին տպագրվեցին նյութե-
րի մշակված արդյունքները, այ- 
նուամենայնիվ, հատկապես 
փախստականների և տեղա-
հանվածների վերաբերյալ տե-
ղեկատվության միջհանրապե-
տական հաշվառման և փո-
խանակման մեթոդաբանական 
անհամապատասխանության 
հետևանքով, 1989թ. Մարդահա-
արի արդյունքները շատ շուտ 
կորցրեցին իրենց արդիակա-
ությունը: Այդ մարդահամարի 
ժամանակ ևս տեղեկութ-
յունները ստացվեցին բնակ-
չության 2 կատեգորիաների վե-

Republic in consequence  of 
population great mass 
movement and antagonism of 
Nagorno Karabagh. In May 
1990 were published results of 
processed data, nevertheless, 
through methodological 
discrepancy of inter-republican 
enumeration and exchange of 
information on refugees and 
evacuees, 1989 census results  
sooner lost their relevance. 
During that Population Census 
data were also received for two 
categories of population: de jure 
and de facto. 

As of  January 12, 1989 de 
facto population number 
comprised 3 287 677 and de jure 
population number 3 304 776, 
but on Population Census 
conduction days more than 
160,000 people were evacuated 
outside the Republic and data 
on them were not possible to 
include in the number of de 
facto population and more than 
half of them in the number of 
de jure population of the 
Republic, as according to the 
methodology defined by the 
USSR  State Committee on 
Statistics, were not received the 
second copy of Population 
Census questionnaire. All these 
greatly influenced on the results 
of Population Census and 
indicators of population number 
received by Population Census 
results, unfortunately, did not 
reflect their real image and 
were not used as a basis of 
current enumeration. 

From  10th  to 19th of 
October, 2001 was conducted 

В 1999 году были 
опбликованы результаты 
обработанных данных. Однако 
из-за методологического 
несоответствия в вопросе 
межреспубликанского обмена 
и учета информации, осо-
бенно относительно беженцев 
и выселенных, результаты 
переписи 1989 года  очень 
скоро потеряли свою 
актуальность. Во время этой 
переписи также были полу-
чены показатели численности 
2-х категорий населения – 
наличного и постоянного. По 
состоянию на 12 января 1989 
года показатель наличного  
населения в Армении составил 
3 287 677,     а постоянного –  
3 304 776 человек, однако в 
дни проведения  переписи 
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более чем 160 000 человек 
были эвакуированы за 
пределы республики. 
Отсутствие информации о них 
сделало невозможным час-
тичный учет их в показателе 
численности наличного насе-
ления республики, а зна-
чительную их часть- в 
показателе численности 
постоянного населения, так 
как, как того требовала 
установленная Госкомстатом 
СССР методология, относи-
тельно их не были получены 
вторые экземпляры переписых 
листов.  Описанная ситуация в 
значительной степени 
повлияла на  результаты 
переписи и показатели 
численности населения, к 
сожалению, не отразили 
истинную демографическую 
картину республики, а потому 
не были использованы в 
качестве основы дла текущего 
учета.   

Первая общенациоанль-
ная перепись населения в 
Республике Армения после 
получения независимости 
была проведена с 10 по 19 
октября 2001 года. 

րաբերյալ`մշտական և առկա:   
1989թ. հունվարի 12-ի 

դրությամբ Հայաստանում 
առկա բնակչության թվաքա-
նակի ցուցանիշը կազմել էր  
3  287 677, իսկ մշտականինը`  
3  304 776 մարդ, սակայն մար-
դահամարի անցկացման օրե-
րին  ավելի քան 160 000 մարդ 
տեղահանվել էին հանրապե-
տության սահմաններից դուրս, 
որոնց վերաբերյալ տեղե-
կատվությունը հնարավոր 
չեղավ ամբողջությամբ ներառել 
հանրապետության առկա 
բնակչության ցուցանիշում, իսկ 
դրանց կեսից ավելին` 
մշտական բնակչության թվա-
քանակի ցուցանիշում, քանի որ, 
ըստ ԽՍՀՄ վիճպետկոմի 
կողմից սահմանված մեթոդա-
բանության, նրանց վերաբերյալ 
չստացվեցին մարդահամարի 
հարցաթերթի երկրորդ օրինակ-
ները: Այդ ամենը զգալիորեն 
անդրադարձան մարդահամա-
րի արդյունքների վրա, և մար-
դահամարի արդյունքով ստաց-
ված բնակչության թվա-քա-
նակի ցուցանիշները, ցավոք, 
չարտացոլեցին դրանց իրա-
կան պատկերը և չօգտագործ-
վեցին որպես ընթացիկ հաշ-
վառման հիմք: Անկախությու-
նից հետո առաջին ազգային 
մարդահամարը Հայաստանի 
Հանրապետությունում անց է 
կացվել  2001թ. հոկտեմբերի 10-
19-ը ներառյալ: 

2001թ. հոկտեմբերի 10-ի 
դրությամբ Հայաստանում առ-
կա բնակչության ցուցանիշը 
կազմել էր  3 002 594, իսկ 
մշտականինը` 3  213 011 մարդ: 

First National Population 
Census of the Republic of 
Armenia after independence. 

As of  October 10, 2001 de 
facto population number in 
Armenia comprised 3 002 594 
and de jure population number 
3 213 011. 

 

По состоянию на 10 
октября 2001 года показатель 
наличного населения Арме-
нии составил 3 002 594, а по-
стоянного - 3 213 011человек. 

 

 




