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մոդելի՝ արտանետումների ա) RCP6,0(B2) և բ) RCP8,5 (A2) սցենարների դեպքում ....... 107 
Հավելված 16 -Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում 2071-2100թթ. մթնոլորտային 
տեղումների (մմ) փոփոխությունները 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ ըստ CCSM4 
մոդելի՝ արտանետումների ա) RCP6,0(B2) և բ) RCP8,5 (A2) սցենարների դեպքում ....... 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

Վերջին տասնամյակներում զգալիորեն մեծացել է ջրային ռեսուրսների 
ուսումնասիրության, դրանց հաշվառման և գնահատականի, ռացիոնալ օգտագործման և 
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պահպանման նկատմամբ հետաքրքրությունը: Դա պայմանավորված է համաշխարհային 
տնտեսության զարգացմամբ, քաղցրահամ ջրի նկատմամբ պահանջարկի ավելացմամբ, 
ինչպես նաև կլիմայի գլոբալ տաքացմամբ:  

Թեև Հայաստանը ջրասակավ երկիր չէ, սակայն այստեղ զգացվում է խմելու, 
ոռոգման, էներգետիկայի և կոմունալ - կենցաղային կարիքների համար անհրաժեշտ ջրի 
պակաս և այն տարեցտարի ավելանում է: Հանրապետությունում ջրային ռեսուրսներն 
անհավասարաչափ են բաշխված: Առանձին շրջաններում ներկայումս գոյություն ունի 
չափազանց մեծ անհամապատասխանություն այդ ռեսուրսների առկայության և նրանց 
պահանջարկի միջև: Այսպես, Արարատյան դաշտում և նրան հարակից նախալեռնային 
շրջաններում, որտեղ դիտվում է մթնոլորտային տեղումների նվազագույն քանակություն՝ 
տարեկան 200-300մմ և գոլորշունակությունը կազմում է 1000-1200մմ, հետևաբար 
գետային հոսք չի ձևավորվում, սակայն ջրի նկատմամբ պահանջարկը ավելի մեծ է, քանի 
որ այն ինտենսիվ ոռոգման գյուղատնտեսական շրջան է: Այստեղ է կենտրոնացված 
հանրապետության արդյունաբերական ձեռնարկությունների և բնակչության կեսից 
ավելին, չնայած տարածությամբ այն կազմում է երկրի ամբողջ տարածքի մեկ 
տասներորդից էլ պակաս մասը: Նշված հանգամանքները ստեղծում են անբարենպաստ 
պայմաններ բոլոր տեսակի ջրօգտագործողների պահանջարկի բավարարման համար, 
որի հետևանքով առաջանում է գետային հոսքի գարնանային վարարումները եղած 
ջրամբարներում կուտակելու, նոր ջրամբարներ կառուցելու անհրաժեշտություն: Հարկ է 
լինում կատարել նաև ջրային ռեսուրսների վերաբաշխում՝ հանրապետության ջրային 
ռեսուրսների մի մասի տեղափոխում ջրասակավ շրջաններ: Այդպիսի օրինակ է Սևանա 
լճի ջրային ռեսուրսների օգտագործումը Արարատյան դաշտի ցանքատարածությունների 
ոռոգման նպատակով:   

Հայաստանի ջրային պաշարները ապագայում կարող են ավելի խոցվել կլիմայի 
գլոբալ փոփոխության հետևանքով: Կլիմայի հնարավոր փոփոխության դեպքում ջրային 
ռեսուրսների խոցելիության գնահատումը և հարմարվողականության միջոցառումների 
իրականացումն ունի կարևոր նշանակություն հանրապետության տնտեսության հետագա 
բնականոն զարգացման և բնակչության կենսապայմանների բարելավման համար:  

Այս աշխատանքի նպատակն է գնահատել կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը 
հանրապետության գլխավոր տնտեսական շրջանի՝ Արարատյան դաշտի, ջրային 
ռեսուրսների վրա:  

Ելնելով վերը նշված նպատակից աշխատանքում դրվել և լուծվել են հետևյալ 
հիմնական խնդիրները.  

 Գնահատել կլիմայի փոփոխության հետևանքով Արարատյան դաշտի 
մակերևութային ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը մինչև 2013թ.:  
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 Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի (IPCC) 
կողմից առաջարկվող սցենարների հիման վրա կանխատեսել Արարատյան դաշտի 
մակերևութային ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը մինչև 2040թ., 2070թ. և 2100թ.:  

 Բացահայտել և ներկայացնել կլիմայի փոփոխության հետևանքով Արարատյան 
դաշտի մակերևութային ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը ներկայիս 
ջրօգտագործողների գործունեության և ջրօգտագործման զարգացման հեռանկարների 
վրա` հաշվի առնելով գերակա առաջնահերթությունները:  

 Հաշվի առնելով ջրային ոլորտի կանխատեսվող խոցելիությունը` բացահայտել 
հիմնական ջրօգտագործողների (խմելու ջուր, ոռոգում, հիդրոէներգետիկա և այլն) միջև 
շահերի հնարավոր բախումը:  

 Մշակել հարմարվողականության առաջարկություններ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Արարատյան դաշտի և նրա ջրհավաք ավազանի համառոտ 
հիդրոօդերևութաբանական բնութագիրը 

 
Արարատյան գոգավորությունը գտնվում է ՀՀ հարավ-արևմտյան մասում եզերված 

է լեռնաշղթաներով ու լեռնավահաններով՝ կազմելով Միջինարաքսյան իջվածքի հյուսիս–
արևմտյան մասը: 
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Արարատյան գոգավորությունը ֆիզիկա-աշխարհագրական առումով բաժանվում է 
4 ենթաշրջանի որոնց մեջ իր ուրույն տեղը ունի Արարատյան դաշտը: Արարատյան 
դաշտը ձգված է արևելյան և հարավ-արևելյան ուղղությամբ, Ախուրյանի գետաբերանից 
մինչև Գայլի դրունք, որով Արարատյան դաշտը միանում է Նախիջևանի դաշտին: ՀՀ 
սահմաններում Արարատյան դաշտն ունի 100կմ երկարություն, լայնությունը հյուսիս-
արևմտյան մասում հասնում է 15-17կմ, հարավ-արևելյան մասում՝ 4-5կմ: Մակերևույթն 
ընդհանրապես տափարակ է, աջից ու ձախից փոքր թեքությամբ դեպի Արաքս գետը: 
Վերջինիս հոսանքի ուղղությամբ այն հավասարաչափ իջնում է կիլոմետրում մոտ 1,75մ: 
Տեղանքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից 800-1000մ է: Դաշտի կենտրոնական մասի 
հիմքը կազմում են վերին պլիոցենյան դոլերիտային բազալտները [14]: Դրանք Մասիսի 
արտավիժած լավաներն են, որ իջնում են մինչև Արաքսի հովիտը և, հավանաբար, նրա 
նստվածքների տակ միաձուլվում Արագածի լեռնավահանի և Արայի լեռան հասակակից 
լավաների հետ: Արաքս գետի մոտ (Մարգարա գյուղ) դոլերիտային լավաները մակերեսից 
400-500մ խոր չեն, իսկ նրանց տակ, ինչպես ենթադրում են երկրաբանները թաղված են 
միոցենի ու պալեոգենի թույլ ծալքավոր շերտերը, դրվագված գետային շատ հին ցանցի 
հովիտներով:  

Արարատյան դաշտը խիստ աղքատ է մակերևույթային հոսքով: Այստեղ 
մակերևութային հոսք չի ձևավորվում և հոսքի մոդուլի 2,5 լ/վրկ.կմ2 իզոգիծը անցնում է 
1500-1700մ բարձրություններով (նկ.1) և գետերը` Արաքսի ձախ վտակները այստեղ 
ամբողջովին տարանցիկ են: Միակ գետը, որ սկսվում է դաշտի սահմաններում (Այղր լճից 
և մերձակա աղբյուրներից) և ունի 97% ստորերկրյա սնում, դա Սևջուրն է, որի միջին 
տարեկան ելքը, մինչև ձկնաբուծության ինտենսիվ զարգացումը կազմել է 25մ3/վ 
(էջմիածին դիտակետ), ներկայումս նույն հատածքում կազմում է 7-8մ3/վ (տես հավելված 
7): 
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Նկ. 1 ՀՀ տարածքում Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի հոսքի մոդուլի քարտեզը 

Քանի որ ինչպես նշվեց վերևում Արարատյան դաշտում մակերևութային հոսք չի 
ձևավորվում և գետերը տարանցիկ են ուստի այդ պատճառով մեր կողմից ուսումնասիրվել 
է Արարարտայն դաշտի մակերևութային ջրային ռեսուրսների ձևավորման ջրհավաք 
ավազանի՝ Արաքս-Ախուրյան, Քասախ-Սևջուր, Հրազդան, Ազատ, Վեդի գետերի 
ավազանների (մոտ 11000կմ2) ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները և գնահատվել է 
գետային հոսքի խոցելիություններն այդ ավազաններում: 

Ռելիեֆը և երկրաբանությունը: Ջրհավաք ավազանի այս հատվածը ընդգրկում է 
հանրապետության հրաբխային լեռների և սարավանդների մարզի գերակշիռ մասը, 
հարավային ծալքաբեկորավոր լեռների մարզի չնչին մասը և Արարատյան 
գոգավորությունը: Բարձրությունները տատանվում են 800-4090մ սահմաններում (նկ.2): 
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Նկ. 2 ՀՀ տարածքում Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի ռելիեֆը 

 

Հրաբխային լեռների և սարավանդների մարզը ծածկված է հիմնականում նեոգեն-
չորրորդական հասակի հրաբխային ապարներով ուր գերակշռում են 
անդեզիտաբազալտային լավաներն ու տուֆը, որոնք խիստ ճեղքավորված են և ունեն 
ծծանցման լավ հատկություն և գետերի սնման մեջ մեծ դեր ունեն ստորերկրյա ջրերը:  

Հարավային ծալքաբեկորավոր լեռների մարզում գերակշռում են ջրամերժ 
նստվածքային ապարները (կրաքարեր, դոլոմիտներ և այլն) և այդ շրջանում գետերի 
սնման հիմնական աղբյուրը մակերևութային հոսքն է:  

Արարատյան գոգավորությունը ընդգրկում է Միջին Արաքսյան իջվածքի 
հյուսիսային կեսի ձախափնյա հատվածը, որի ամենացածրադիր մասը Արարատյան 
դաշտն է՝ լճաալյուվիալ նստվածքներով ծածկված մի հարթություն 800-1000մ 
բարձրությունների վրա, որտեղ ռելիեֆի կարևոր տարրերից են մնացորդային մի քանի 
բլուրներն ու Արաքս գետի դարավանադները, ինչպես նաև Սևջուր, Հրազդան, Ազատ 
գետերի ստորին հոսանքների տափարակ դաշտերը: 

Լանդշաֆտային գոտիները: Ջրհավաք ավազանի տարածքի ցածրադիր գոտում 
տարածված են կիսաանապատներն ու չոր տափաստանները, միջին գոտում` լեռնային 



15 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

տափաստանները, լեռնանտառները և մարգագետնային տափաստանները, իսկ բարձր 
լեռնային գոտում` ալպյան մարգագետիները և ձնամերձ լանդշաֆտները (նկ.3): 
Արարատյան դաշտի լանդշաֆտները տիպիկ կիսաանապատային են, սակայն հողա-
բուսական ծածկույթն այն աստիճան փոփոխված է, որ զգալի տարածություններում 
միանգամայն անհետացել են նրա վաղեմի տարրերը` գորշահողերը և կիսաանապա-
տային բնորոշ բուսական համակեցությունները: Գորշահողերի, մոխրագորշ հողերի, 
ալկալի և աղուտային հողերի փոխարեն ոռոգչական խիտ ցանցի անցկացման շնորհիվ 
մարդուն հաջողվել է ստեղծել կուլտուրական լանդշաֆտ` չոր մերձարևադարձային պտղա-
բուծության, այգեգործության ու բանջարանոցային տարածությունների գերակշռությամբ: 

 

Նկ. 3 ՀՀ տարածքում Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի վերընթաց 
լանդշաֆտային գոտիները 

Կլիմայական տիպերը: Դիտարկովող ջրհավաք ավազանը բնութագրվում է 
կլիմայական 7 տիպերով: Ստորին մասում՝ բուն Արարատյան դաշտում կլիման խիստ 
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ցամաքային է ցուրտ, սակավաձյուն, պարզկա ձմեռներով ու շոգ, չորային ամառներով: 
Այնուհետև ըստ բարձրության իրար են փոխարինում չոր ցամաքային, բարեխառն կլիման 
(իր ենթատիպերով), վերևում բարձր լեռնային ցուր կլիմա է (նկ.4): 

 

 
 

Նկ. 4 ՀՀ տարածքում Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի կլիմայական տիպերը 

 
Արարատյան դաշտում տարեկան միջին ջերմաստիճանները հյուսիս-արևմուտքում 

կազմում են 9-100C հարավ-արևելքում՝ 11-130C, այդ նույն ուղղությամբ աճում են նաև 
ջերմաստիճանի տարեկան տատանումները: Հունվարյան միջին ջերմաստիճանները 
բավական ցածր են՝ -3,3-ից -50C, իսկ բացարձակ նվազագույնը՝ -310C: Ձմռանը խաղաղ ու 
անհողմ եղանակի պայմաններում գոգավորությունում կուտակվող սառն ու ծանր օդը ցած 
սահելով՝ առաջացնում է ցրտի «լիճ», որը երկար ժամանակ պահպանում է իր գոյությունը 
(ինչպես տեղի ունեցավ 2013-2014թթ. ձմռանը): Սակայն այստեղ նույնիսկ հունվար-
փետրվար ամիսներին երբեմն թափանցում են արևադարձային տաք զանգվածներ, և օդի 
ջերմաստիճանը բարձրանում է: Մինչև մայիսի վերջերը այստեղ պատահում են 
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ցրտահարություններ՝ օդային սառը զանգվածների ներթափանցման (ադվեկցիայի) կամ 
ճառագայթարձակման հետևանքով:  

Կարճատև ու հաճախ բավական անձրևոտ գարնանը, մայիսի սկզբին, երբ միջին 
օրական ջերմաստիճանը անցնում է 150C-ից, հաջորդում է ամառը: Հուլիս-օգոստոս 
ամիսների միջին ջերմաստիճանը 24-260C է, իսկ բացարձակ առավելագույնը` 430C 
(Արտաշատ): Օդի հարաբերական խոնավությունը հաճախ իջնում է 30 տոկոսից ցած, իսկ 
երբեմն նույնիսկ 10 տոկոս, լինում են խորշակներ: Չոր-ցամաքային կլիման անհնարին է 
դարձնում գյուղատնտեսական բույսերի զարգացումն առանց արհեստական ոռոգման, 
մանավանդ, որ մթնոլորտային տեղումների տարեկան քանակը 200-300 մմ է, մինչդեռ 
գոլորշունակությունը հասնում է մոտ 1300 մմ-ի: 

Մթնոլորտային տեղումների տարեկան քանակը դիտարկվող տարածքի ջրհավաք 
ավազանում տատատնվում է բավական մեծ սահմաններում՝ ցածրադիր հատվածներում՝ 
Արարատյան դաշտում 200-300մմ, իսկ Արագածի բարձրադիր հատվածներում 1000-
1100մմ սահմաններում: 

Ավազանում ձնածածկույթով օրերի թիվը ինչպես և մյուս 
հիդրոօդերևութաբանական տարրերը տատանվում են մեծ սահմաններում բուն 
Արարատյան դաշտում կազմելով 28-35օր, իսկ Արագած լեռան բարձրադիր 
հատվածներում՝ տարվա գերակշիռ մասում առկա է ձնածածկույթ և միջինը կազմում է 
260օր: 

Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում հիդրոօդերևութաբանական տարրերը 
բավական սերտ կապի մեջ են տեղի բարձրությունից և նկ.5-ում բերված են այդ կապերը, 
որոնք օգտագործվել են ArcGis ծրագրային փաթեթի ArcMap 10.1 ենթածրագրի միջոցով 
այդ տարրերի ըստ բարձրության բաշխման քարտեզները կազմելու համար (հավելված 1-6): 

ՀՀ ԱԻՆ Հիդրոմետ ծառայությունում մշակված կլիմայական տեղեկագրերի 
համաձայն կլիմայական տարրերի բնութագրերը բուն Արարատյան դաշտի 
օդերևութաբանական կայաններում բերված են աղյուսակ 1-ում [6,7]: 
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Նկ. 5 ՀՀ տարածքում Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում 

հիդրոօդերևութաբանական հիմնական տարրերի կապը տեղի բարձրությունից 
ա) մթնոլորտային տեղումների տարեկան քանակ, բ) օդի միջին տարեկան ջերմաստիճան, գ) ձնածածկույթի միջին տասնօրյակային 

բարձրություն (մարտի 3-րդ տասնօրյակ), դ) ձյան մեջ ջրի առավելագույն պաշար, ե) գոլորշունակություն, զ) գոլորշացում  
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Աղյուսակ 1-Արարատյան դաշտի օդերևութաբանական կայանների օդերևութաբանական 
տարրերի բազմամյա միջին ամսական տվյալները  

 

Արմավիր 
Պարամետրեր I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Տարի

Օդի միջ. ջերմ., օC -4.2 -1.6 4.9 12.4 17.4 21.6 25.7 25.1 20 12.9 5.7 -0.9 11.6 
Օդի միջ. առավ. ջերմ. 1.3 4.3 11.5 19.3 24.4 29.2 33.2 32.9 28.4 20.8 12.4 4.4 18.5 
Օդի միջ. նվազ. ջերմ. -8.6 -6.5 -0.8 5.8 10.5 14.1 17.7 16.8 11.5 5.6 0.5 -4.9 5.1 
Օդի բաց. առավել. ջերմ., օC 18 21 26 33 35 39 41 41 38 35 25 20 41
Օդի բաց. նվազ. ջերմ., օC -31 -31 -23 -10 0 3 7 7 -2 -7 -17 -30 -31
Օդի բացարձակ առավել. 
ջերմ. միջ. արժեքը, օC 7.8 11 19.5 26.1 30.5 34.9 37.6 37.2 34 27.4 19.6 11.5 38 

Օդի բացարձակ. նվազ. 
ջերմ.միջ. արժեքը, օC -17.0 -15.3 -8.5 -1.2 4.5 9.1 13.0 12.3 5.7 -0.7 -6.3 -12.3 -19.6 

Հողի մակ-
երևույթի 
ջերմաս-

տիճանը,օC 

միջինը -2 7 15 21 28 33 31 24 14 5 -1 14 15
միջ.առավել. 11 24 37 44 54 60 58 49 34 20 9 34 35
միջ, նվազ -9 -3 3 8 12 15 14 9 3 -2 -6 3 4

բաց. առավել. 34 48 59 70 71 70 72 66 55 44 28 72 70 
բաց.նվազ. -31 -17 -14 -4 0 5 6 -3 -11 -18 -29 -32 -32

Օդի հարաբերական 
խոնավություն, % 76 72 62 56 57 51 48 49 53 65 74 78 62 

Տեղումներ, գումարայինը, մմ 18 19 25 32 44 26 12 9 11 25 23 16 260
Հեղուկ տեղումներ,մմ 1 4 14 31 44 26 12 9 11 25 15 4 196
Պինդ տեղումներ, մմ 15 13 6   4 10 48
 Խառը, մմ 2 2 5 1   4 2 16

 

Արարատ 
Պարամետրեր I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Տարի

Օդի միջ. ջերմ., օC -3,3 -0,3 6,5 13,3 18 22,4 26,2 25,8 20,9 13,7 6,2 -0,2 12,4
Օդի միջ. առավ. ջերմ. 1,7 5,2 12,8 20,0 24,9 29,6 33,5 33,2 28,8 21,4 13,1 4,8 19,1
Օդի միջ. նվազ. ջերմ. -7,3 -4,9 0,8 7,1 11,6 15,4 19,3 18,6 13,3 6,8 0,9 -4,0 6,5
Օդի բաց. առավել. ջերմ., օC 19 21 28 35 35 39 41 42 39 32 24 22 42
Օդի բաց. նվազ. ջերմ., օC -30 -29 -23 -6 2 6 9 7 2 -5 -13 -32 -32
Օդի բացարձակ առավել. 
ջերմ. միջ. արժեքը, օC 8,8 13,0 20,8 26,8 31,1 35,1 38,2 38,0 34,6 27,9 20,1 12,7 39,1 

Օդի բացարձակ. նվազ. 
ջերմ. միջ. արժեքը, օC -14,9 -12,6 -6,0 0,3 6,2 10,4 14,2 13,7 7,0 0,1 -5,9 -11,1 -17,2 

Հողի մակ-
երևույթի 
ջերմաս-

տիճանը,օC 

միջինը -3 1 8 16 22 28 33 32 25 15 6 -0 15
միջ.առավել. 7 13 26 36 45 54 59 58 49 35 22 10 35
միջ, նվազ -9 -6 -2 4 9 13 17 16 10 4 -2 -6 4

բաց. առավել. 28 40 48 59 64 70 70 69 65 52 40 28 70
բաց.նվազ. -30 -30 -22 -10 -2 2 6 6 -4 -8 -14 -32 -32

Օդի հարաբերական 
խոնավություն, % 78 71 61 56 55 49 45 45 49 61 72 79 60 

Տեղումներ, գումարայինը, մմ 16 18 25 35 35 23 10 6 8 18 21 16 231
Հեղուկ տեղումներ,մմ 1 2 20 34 35 23 10 6 8 18 16 2 175
Պինդ տեղումներ, մմ 13 12 2   3 10 40
 Խառը, մմ 2 4 3 1   2 4 16
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Արտաշատ 

Պարամետրեր I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Տարի
Օդի միջ. ջերմ., օC -3,6 -0,9 5,6 12,7 17,5 21,5 25,3 24,8 19,8 13,0 6,0 -0,6 11,8
Օդի միջ. առավ. ջերմ. 1,6 4,8 12,3 19,6 24,6 29,2 33,1 32,9 28,5 21,4 13,0 4,7 18,8
Օդի միջ. նվազ. ջերմ. -7,6 -5,3 0,0 6,3 10,7 14,0 17,7 16,8 11,9 6,0 0,9 -4,3 5,6
Օդի բաց. առավել. ջերմ., օC 20 22 28 34 35 39 43 41 39 32 25 22 43
Օդի բաց. նվազ. ջերմ., օC -29 -29 -27 -9 -1 3 5 8 -0 -6 -16 -27 -29
Օդի բացարձակ առավել. 
ջերմ. միջ. արժեքը, օC 8,8 12,3 20,4 26,5 30,6 34,7 37,4 37,0 34,0 27,8 20,2 12,3 38,1 

Օդի բացարձակ. նվազ. 
ջերմ.միջ. արժեքը, օC -15,9 -13,7 -7,9 -0,9 5,1 9,1 13,0 12,6 6,4 -0,2 -5,8 -11,9 -18,0 

Հողի մակ-
երևույթի 
ջերմաս-

տիճանը,օC 

միջինը -3 -0 8 16 23 30 34 33 25 15 6 -1 16
միջ.առավել. 7 14 28 39 49 58 63 61 52 36 22 11 37
միջ. նվազ -9 -8 -2 4 9 12 16 15 9 3 -2 -6 3
բաց.առավել. 29 41 50 62 68 71 73 73 67 58 44 28 73
բաց.նվազ. -35 -32 -25 -11 -2 1 5 2 -1 -10 -18 -31 -35

Օդի հարաբերական 
խոնավություն, % 78 73 63 58 59 54 51 52 57 68 73 79 64 

Տեղումներ, գումարայինը, մմ 18 18 27 36 40 25 11 6 10 22 24 17 254
Հեղուկ տեղումներ,մմ 1 4 14 34 40 25 11 6 10 22 17 5 189
Պինդ տեղումներ, մմ 15 12 8   4 10 49
 Խառը, մմ 2 2 5 2   3 2 16
 

Երևան «Ագրո» 

Պարամետրեր I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Տարի
Օդի միջ. ջերմ., օC -4,2 -1,2 5,2 12,3 17,0 21,6 25,5 25,3 20,6 13,3 5,6 -0,8 11,7
Օդի միջ. առավ. ջերմ. 1,2 4,4 11,4 18,7 23,8 28,7 32,6 32,3 27,9 20,2 12,1 4,1 18,1
Օդի միջ. նվազ. ջերմ. -8,5 -6,0 -0,1 6,5 11,1 15,2 19,6 19,2 13,9 6,9 0,6 -4,7 6,1
Օդի բաց. առավել. ջերմ.,օC 18 20 26 34 34 39 41 41 38 32 33 21 41
Օդի բաց. նվազ. ջերմ., օC -30 -26 -25 -10 -1 2 8 7 1 -6 -16 -28 -30
Օդի բացարձակ առավել. 
ջերմ. միջ. արժեքը, օC 7,8 11,2 19,3 25,4 29,9 34,3 37,4 36,9 33,4 26,8 19,2 11,6 38,0 

Օդի բացարձակ. նվազ. 
ջերմ.միջ. արժեքը, օC -16,6 -14,5 -8,0 -0,8 4,3 8,9 13,3 13,2 7,0 -0,2 -6,2 -12,4 -19,0 

Հողի մակ-
երևույթի 
ջերմաս-

տիճանը,օC 

միջինը -5 -2 6 15 21 29 33 32 25 15 6 -1 15
միջ.առավել. 4 9 23 36 45 54 58 57 48 33 18 7 33
միջ, նվազ -11 -8 -2 4 9 13 18 17 12 5 -1 -6 4
բաց.առավել. 22 37 48 58 64 71 70 75 68 52 39 23 75
բաց.նվազ. -35 -30 -28 -12 -2 2 7 4 -1 -7 -22 -35 -35

Օդի հարաբերական 
խոնավություն, % 78 74 64 58 58 51 45 45 49 61 74 79 61 

Տեղումներ,գումարայինը, մմ 22 24 31 41 46 27 16 8 11 27 26 23 302
Հեղուկ տեղումներ,մմ 1 4 16 36 46 27 16 8 11 26 17 5 213
Պինդ տեղումներ, մմ 19 17 10 1   5 15 67
 Խառը, մմ 2 3 5 4 1     1 4 3 22 
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Արարատյան դաշտի գետերն են Արաքսը, Սևջուրը՝ Քասախ վտակով, Հրազդանը, 
Ազատը և Վեդին: Սակայն քանի որ Ախուրյան գետի ջրերը Թալինի ջրանցքի միջոցով 
օգտագործվում են նաև Արարատյան դաշտի նախալեռնային հատվածի ոռոգման 
նպատակով ուստի մեր կողմից ուսոմնասիրվել է նաև Ախուրյան գետի ավազանը և հոսքի 
փոփոխությունը վերջինիս ավազանում: 

Ստորև տրվում է այդ գետերի համառոտ բնութագիրը. 
Արաքս - Սկիզբ է առնում Թուրքիայի ներկայիս սահմաններում, Հայկական 

լեռնաշխարհի Բյուրակն բարձրավանդակի ջրբաժան սարավանդի միջլեռնային 
սառցադաշտային կրկեսների մորենային արգելափակման լճերից ու 2200-2700 մետր 
բարձրությունների վրա լավային կառերից բխող աղբյուրներից: Հոսելով դեպի արևելք 
Արաքսը իր միջին հոսանքներում երկու անգամ մտնում է ՀՀ սահմանները գետի 
ընթացքով 364-րդ և 746-րդ կմ հեռավորությունների վրա, դառնալով սահմանային գետ 
Հայաստանի ու Թուրքիայի (մոտ 150 կմ) և Հայաստանի ու Իրանի (42 կմ) միջև:
 Արաքսի ջրհավաք ավազանի մակերեսը կազմում է 102 հազ.կմ2, որից 22,6 հազ.կմ2 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Մինչև հանրապետության սահմանը 
հասնելը Արաքսը, ունենալով  11630 կմ2 ջրհավաք ավազան, արդեն ջրառատ գետ է և ունի 
ուրույն ջրաբանական բնութագիր: Չնայած ակունքներում աղբյուրա-լճային սնմանը, նա 
ունի լեռնային գետերին հատուկ գարնանային բուռն վարարումների ռեժիմ: Արարատյան 
դաշտի սահմաններում Արաքսը հաճախ ողողում է մերձափնյա հողերը, քանդում 
ափապաշտպան կառույցներն ու թմբաշարերը: Արաքսի ջրերը լայնորեն օգտագործվում 
են Արարատյան դաշտի վարելահողերի ոռոգման համար ընդ որում ջրերի օգտագործումը 
Թուրքիայի հանրապետության հետ կատարվում է հավասարության սկզբունքով: 

Ախուրյան - Հանրապետության տարածքում Արաքս գետի առաջին ձախ խոշոր 
վտակն է: Սկիզբ է առնում Արփի լճից (որն այժմ վերածված է ջրամբարի), ծովի 
մակարդակից 2017 մ բարձրության վրա և թափվում է Արաքսը նրա գետաբերանից 708 
կմ հեռավորության վրա: Գետի երկարությունը կազմում է 186 կմ: Միջին և ստորին 
հոսանքներում նրա մեջ աջ վտակ Կարախանչայի թափվելուց հետո գետը Թուրքիայի 
հետ հանդիսանում է սահմանային: Գետի անկումը 1067 մ է, միջին թեքությունը 5.7 մ` 1 
կմ-ի վրա: Գետի ջրհավաք ավազանի մակերեսը կազմում է 9700 կմ2, այդ թվում 
հանրապետության տարածքում 2784 կմ2:  

Ախուրյան գետը հանդիսանում է հանրապետության արևմտյան տարածքի միակ 
ջրային աղբյուրը: Նրա ջրերը լայնորեն օգտագործվում են տնտեսության մեջ, 
հիմնականում ոռոգման նպատակներով: Նրանից սկիզբ են առնում բազմաթիվ 
ջրանցքներ: Նրա վրա կառուցված է Արփիլճի (ակունքներում) և Ախուրյանի (միջին 
հոսանքում) խոշոր ջրամբարները, ինչպես նաև մի շարք փոքր ջրամբարներ, որոնք 
հնարավորություն են ստեղծում կարգավորելու գետի հոսքը: 
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Սևջուր - գետի ակունքը ընդունված է համարել Մեծամոր (Այղր) լճից արևմուտք 
գտնվող ճահճուտները, սակայն գետի սնման գործում մեծ է հատկապես լճի դերը: Գետը 
հոսում է Արարատյան դաշտով և թափվում է Արաքս գետը նրա գետաբերանից 625 կմ 
վերև: Գետի երկարությունը 38 կմ է, ունի ոչ մեծ թեքություն միջինը 1.0մ` 1կմ-ի վրա: 
Սևջուր գետի ակունքի մոտ նրա մեջ է թափվում Մաստարա Հեղեղատը, իսկ 
գետաբերանից 26 կմ բարձր Քասախ գետը: 

Սևջրի ջրհավաք ավազանի մակերեսը առանց Մաստարա և Քասախ վտակների 
հավասար է 480 կմ2: Եթե չհաշվենք վտակների ազդեցությունը, գետը ունի բացառապես 
ստորերկրյա սնում գետային հոսքի բարձր բնական կարգավորվածությամբ: Սևջուր գետի 
դիրքը Արարատյան դաշտում պայմանավորում է նրա ջրերի լայնորեն օգտագործումը 
ոռոգման նպատակով [24]: 

Քասախ - սկիզբ է առնում Արագած լեռան հյուսիսային լեռնալանջերից, թափվում է 
Սևջուր գետը նրա գետաբերանից 26 կմ հեռավորության վրա: Գետի երկարությունը 89 
կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը 1480 կմ2: Գետի հոսքը ձևավորվում է Արագած 
լեռան արևելյան և Փամբակի լեռնաշղթայի հարավային լանջերից հոսող վտակների 
ջրերով: Վերին հոսանքներում գետը հոսում է Ապարանի ալյուվիալ նստվածքներով 
ծածկված ընդարձակ սարավանդով: Միջին հոսանքում, Աշտարակ քաղաքի մոտ, հովիտը 
փոխվում է կիրճի, որից հետո 2-3 կմ հեռավորության վրա հովիտը ընդարձակվում է և 
նորից մտնում նեղ կիրճի մեջ: Օշական գյուղից ներքև գետը դուրս է գալիս Արարատյան 
դաշտ: Քասախի համեմատաբար մեծ վտակները, որոնք սկիզբ են առնում Արագած 
լեռան լանջերից, համարվում են Գեղարոտը (երկարությունը 25 կմ, ջրհավաք ավազանի 
մակերեսը 66.0 կմ2), Շահվերդը (28.0 կմ և 162 կմ2) և Ամբերդը (36.0 կմ և 141 կմ2): 

Քասախը տիպիկ լեռնային գետ է: Նա ունի մեծ անկում և մեծ միջին թեքություն: 
Գարնանային վարարումների ժամանակ գետը ջրառատ է, ամառային սակավաջուր 
փուլում գետաբերանում այն ծանծաղում է ոռոգման ջրառների պատճառով: 
Ներտարեկան բաշխման մեծ անհավասարաչափությամբ է պայմանավորված հոսքի 
կանոնավորման անհրաժեշտությունը Ապարանի ջրամբարում: 

Հրազդան - Մինչև Սևանա լճի մակարդակի արհեստական իջեցումը սկիզբ է առել 
լճից Սևան քաղաքի մոտակայքում: Գետի ավազանը նրա վերին հոսանքներում 
սահմանափակված է հյուսիսում Փամբակի, արևմուտքում՝ Ծաղկունյաց և արևելքում՝ 
Գեղամա լեռնաշղթաներով: Գետը հիմնականում հոսում է նեղ կիրճով: Երևանից ներքև 
նա դուրս է գալիս Արարատյան դաշտ և թափվում է Արաքս գետը Մեծամորի 
գետաբերանից 5 կմ ներքև: Գետի երկարությունը 141 կմ է, անկումը մոտ 1000 մ, 
ջրհավաք ավազանի մակերեսը առանց Սևանա լճի 2560 կմ2: Լեռնագրական, 
ջրաերկրաբանական և երկրաբանական պայմաններով գետի ջրհավաք ավազանը 
բաժանվում է միմյանցից խիստ տարբերվող երկու մասի: Աջ ափում գերակշռում են 
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ջրակայուն շերտերը, ձախ կողմից, ընդհակառակը, ջրահավաք ավազանը կազմված է 
խիստ ճեղքավորված ջրաթափանց ապարներից: Այս է պատճառը, որ գետը նշանակալի 
վտակներ ունի միայն աջ ափից (Մարմարիկ, Դալար, Արայիգետ):  

Շնորհիվ այն բանի, որ Հրազդան գետը սկիզբ է առնում Սևանա լճից, ունի մեծ 
անկում, հոսում է Արարատյան գոգահովտով, հանրապետության կենտրոնական 
շրջաններով և մայրաքաղաքի միջով, այն իրավամբ համարվում է Հայաստանի 
հիմնական ջրային երակը: Գետը լիարժեք կերպով օգտագործվում է Սևան-Հրազդան 
ջրատնտեսական համալիրում ոռոգման և էներգետիկ նպատակներով: 

Ազատ - Ձևավորվում է Գողթ և Յոթնակունք լեռնային գետակների միախառնումից: 
Թափվում է Արաքս գետ Հրազդան գետի գետաբերանից 21 կմ ներքև: Գետի 
երկարությունը 40 կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը 572 կմ2: Վերին հոսանքներում 
նշված վտակների շրջանում գետը տիպիկ լեռնային է, հոսում է նեղ կիրճով և ունի մեծ 
թեքություն: Գառնի գյուղից ներքև գետը հոսում է համեմատաբար հանգիստ հոսանքով: 
Լանջազատ գյուղից ներքև նա հոսում է Արարատյան դաշտով: 

Գետի սնման մեջ մեծ տեղ են գրավում աղբյուրները, որով էլ պայմանավորված է 
նրա հոսքի համեմատաբար բարձր բնական կարգավորվածությունը: Չնայած դրան, 
առանձին տարիներին գետում ձևավորվում են նկատելի վարարումներ: Գետի ջրերը 
օգտագործվում են ինչպես ջրամատակարարման, այնպես էլ ոռոգման նպատակներով: 
Գետի հոսքը կանոնավորվում է Ազատի ջրամբարի միջոցով: 

Վեդի - Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռնաշղթայի լանջերից և թափվում է Արաքս 
գետը Ազատի գետաբերանից 23 կմ ներքև: Վերին հոսանքներում ունի լեռնային գետի 
բնույթ, Ուրցաձոր գյուղից ներքև գետի հովիտն ընդլայնվում է, իսկ Վեդի քաղաքից ներքև 
գետը դուրս է գալիս Արարատյան դաշտ: Գետի ջրային ռեժիմը բնութագրվում է տևական 
հալոցքա-անձրևային վարարումներով: Միջին և ստորին հոսանքներում գետի ջրերն 
ամբողջովին օգտագործվում են ոռոգման նպատակով: 

Վերը նշված գետավազաններում Հիդրոմետ ծառայության կողմից հիդրոլոգիական 
դիտարկումներ կատարել են դեռևս սկսված 1930-ական թվականներից: Աղյուսակ 2-ում 
բերված են հիդրոլոգիական դիտակետերի հիդրոլոգիական բնութագրիչները, ընդ որում 
այն գետավազաններում, որտեղ հոսքի կանոնակարգման նպատակով կառուցվել են 
ջրամբարներ, նորմաները հաշվարկվել են ջրամբարների կառուցումից հետո, քանի որ 
դիտարկումների բնականոն ընթացքը խախտվել է: 

 
Աղյուսակ 2 - Արարատյան դաշտի գետերի հիդրոլոգիական բնութագրիչները ըստ 
հիդրոլոգիական դիտակետերի 
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Ստորև, աղյուսակ 3-ում ներկայացված են այդ գետերի ձևաչափական 
բնութագրերը [13, 26]: 

 

   Աղյուսակ 3 -Արարատյան դաշտի գետերի ձևաչափական բնութագրերը  

 Արարատյան դաշտի տարածքում ջրօգտագործումը: Արարատյան դաշտի 
տարածքում ջրերը հիմնականում օգտագործվում են գյուղատնտեսության, 
ձկնաբուծության, անտառտնտեսության և այլ նպատակներով: Ըստ ՀՀ Ազգային 

Գետ-դիտակետ Գործելու 
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Ախուրյան-Ամասիա 1985-2014 724 6.76 9.33 294 213 58,0 1,40 
Ախուրյան-Ախուրիկ 1953-2014 1060 7.39 6.98 220 233 182 0,60 
Ախուրյան-Հայկաձոր 1953-2014 8140 29.3 3.59 113 923 385 0,50
Ախուրյան-Բագարան 1983-2014 9650 18.2 1.89 59.6 575 195 0,55 
Արաքս-Սուրմալու 1964-2014 22100 80.2 3.63 114 2529 1690 6,50 
Քասախ-Վարդենիս 1965-2014 441 1.24 2.81 88.8 39.2 151 չկա 
Քասախ-Հարթավան 1966-2014 656 2.06 3.15 99.2 65.1 21,0 0,025 
Քասախ-Աշտարակ 1966-2014 1020 3.34 3.28 103 105 130/ 2,40/ 
Սևջուր-Տարոնիկ 1959-2014 1560 14.0 8.96 283 441 74,5 0,95 
Սևջուր-Էջմիածին  1926-2014 3260 21.1 6.49 205 667 228 1,85 
Սևջուր-Ռանչպար  1931-2004 3540 24.3 6.88 217 768 152 5,70 
Հրազդան-Հրազդան 1965-2014 697 7.91 11.3 358 249 1440 0,95 
Հրազդան-Լուսակերտ 1965-2014 1200 4.27 3.56 112 135 155 1,91 
Հրազդան-Երևան 2001-2014 2000 6.97 3.49 110 220 174 0,95 
Հրազդան-Մասիս 1928-2005 2500 25.8 11.1 350 814 174 2,31 
Ազատ-Գառնի 1936-2014 326 4.78 14.7 463 151 83,9 0,80 
Վեդի-Ուրցաձոր 1937-2014 360 1.75 5.16 163 51.2 72,0 չկա 

Գետի 
անունը Թափվում է Ակունքի 

նիշը, մ  

Գետաբեր
անի նիշը

մ 

Երկարու
թյունը, 

կմ 

Միջին 
թեքությունը 

 ‰ 

Ջրհավաք 
ավազանի 

մակերեսը, կմ2

Ախուրյան Արաքս 2017 950 186.0 5.7 2784
Քասախ Սևջուր 3400 830 89.0 29 1480
Սևջուր Արաքս 860 823 38.0 1.0 3720 
Հրազդան Արաքս 1897 820 141 7.6 2560 
Ազատ Արաքս 2050 815 40.0 31 572 
Վեդի Արաքս 2720 810 58.0 33 633 
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վիճակագրական ծառայության տվյալների [25]՝ 2013թ. դրությամբ Արարատի և Արմավիր 
մարզերի գումարային ջրօգտագործումը կազմել է 1503.3 մլն.մ3, որից 1431.8 մլն.մ3-ը 
գյուղատնտեսության, ձկնաբուծության և անտառտնտեսության նպատակներով, 61.5 մլն. 
մ3-ը արդյունաբերական և կոմունալ կենցաղային և 9.8մլն.մ3 խմելու նպատակներով (նկ.6):  

 
Նկ. 6 Արարատի և Արմավիրի մարզերի գումարային ջրօգտագործումը %-ներով 

 
 

Արարատյան դաշտի ջրահավաք ավազանի վերաբերյալ գոյություն ունեցող 
նյութերի և առկա տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն 

 
Արարատյան դաշտի մակերևութային ջրային ռեսուրսների, ինչպես նաև ջրային 

ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը վերլուծելու և գնահատելու 
համար հավաքագրվել են ՀՀ ԱԻՆ Հիդրոմետ ծառայության կողմից դիտարկված 
գետային հոսքի [18,28,32], օդի ջերմաստիճանի, մթնոլորտային տեղումների, 
ձնածածկույթի և մինչև այժմ ուսումնասիրված այլ նյութերը: 

Հիդրոլոգիական դիտարկումները սկսվել են 1920-30-ական թվականներից: 
Հիդրոլոգիական դիտարկումները կատարվել են և այժմ էլ շարունակվում են կատարվել 
Ախուրյան գետի՝ Պաղակն, Ամասիա, Ախուրիկ, Հայկաձոր և Բագարան, Արաքս գետի՝ 
Սուրմալու, Սևջուր գետի՝ Տարոնիկ, Էջմիածին և Ռանչպար, Քասախ գետի՝ Վարդենիս, 



26 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

Հարթավան և Աշտարակ, Հրազդան գետի՝ Հրազդան, Լուսակերտ, Երևան և Մասիս, 
Ազատ գետի՝ Գառնի և Վեդի գետի՝ Ուրցաձոր հիդրոլոգիական դիտակետերում:  

Վերը նշված գործող հիդրոլոգիական դիտակետերի գերակշիռ մասի համար 
հավաքագրվել են գետի ամսական և տարեկան միջին ելքերը, գարնանային 
վարարումների սկզբի, ավարտի ժամկետները, ծավալները և տևողությունը, 
առավելագույն և նվազագույն ելքերը դիտված ժամկետներով, ջրառի տվյալները մինչև 
1995թ.: Հավաքագրված հիդրոլոգիական տվյալների շարքերի մեջ առկա բաց թողումները 
հիդրոլոգիայում կիրառվող մեթոդներով հնարավորինս լրացվել են: Բացակայում են 2004-
2014թթ. ելքի տվյալները Սևջուր-Ռանչպար և Հրազդան-Մասիս դիտակետերի համար, 
քանի որ այս ժամանակահատվածում դիտակետերում կատարվել են միայն ջրի 
մակարդակի դիտարկումներ: 

Հավաքագրվել են օդի ջերմաստիճանի, տեղումների և ձնածածկույթի տվյալները 
Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում գործող 20 օդերևութաբանական 
կայաններից: 

ՀՀ Բնապահպանության նախարարության Ջրային ռեսուրսների կառավարման 
գործակալությունը տրամադրել է ներկայումս թույլատրված ջրօգտագործողների և ջրի 
օգտագործման քանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն: 

Ազգային վիճակագրական ծառայությունից հավաքագրվել է տեղեկատվություն 
գյուղատնտեսության և արդյունաբերության վերաբերյալ: 

 
 
 

Արարատյան դաշտի մակերևութային ջրային ռեսուրսների վրա 
կլիմայի փոփոխության ազդեցության համալիր, գնահատման 

մեթոդոլոգիայի նկարագիրը 
 
Կլիմայի փոփոխության հետևանքով ջրային ռեսուրսների խոցելիության 

ուսումնասիրման, գնահատման ու կանխատեսման համար ԿՓՓՄԽ-ի ուղեցույցներում և 
ձեռնարկներում առաջարկվում է կիրառել ֆիզիկա-վիճակագրական և պրոցեսի կամ 
գենետիկական տեսական մոդելները, որոնք ջրային ռեսուրսների առանձին տարրերի և 
դրանք պայմանավորող կլիմայական գործոնների միջև գոյություն ունեցող կապերի 
միջոցով հնարավորություն են տալիս գնահատել կլիմայի փոփոխության հետևանքով 
վերը նշված ռեսուրսների խոցելիությունը: Ֆիզիկավիճակագրական մոդելները հիմնվում 
են կլիմայի և դրա ազդեցության օբյեկտի միջև վիճակագրական փոխկապակցությունների 
վրա և կոռելյացիոն կապեր են հաստատում ջրային ռեսուրսների առանձին տարրերի և 
դրանք պայմանավորող հիդրոօդերևութաբանական գործոնների միջև: Դրանց 
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օգտագործման տիրույթը շատ լայն է, սկսած միաչափ ռեգրեսիայի մոդելից և վերջացրած 
բարդ, բազմաչափ մոդելներով, որոնց օգնությամբ կատարվում են մի շարք 
գնահատականներ և կանխատեսումներ [5,8,10,19,36]:  

Մեր կողմից նույնպես ընտրվել է ֆիզիկա-վիճակագրական կամ ռեգրեսիոն մոդելը 
և գնահատվել է Արարատյան դաշտի մակերևութային ջրային ռեսուրսների խոցելիության 
աստիճանը մինչև, 2011-2040թթ., 2041-2070թթ., և 2071-2100թթ.:  

Արարատյան դաշտի գետերի ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը 2011-2040թթ., 
2041-2070թթ., և 2071-2100թթ. ժամանակահատվածների համար գնահատվել է ըստ 
CCSM4 (Կլիմայական Համակարգի Մոդել 4) մոդելի տվյալների՝ արտանետումների 
RCP8,5 (համարժեք նախկինում ընդունված A2) և RCP6,0 (B2) սցենարների հիման վրա 
մշակված օդի ջերմաստիճանի և տեղումների քանակի ապագա փոփոխությունների[23,29]:  

 
 

Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի հիդրոօդերևութաբանական 
պայմանների (ներառյալ հորդառատ անձրևներ, հեղեղումներ և երաշտ) 

փոփոխության գնահատումը մինչև  2013թ. 
 

 Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի համար օդերևութաբանական տարրերի 
(մթնոլորտային տեղումներ, օդի ջերմաստիճան և այլն) միջին հավասարակշռված 
արժեքները հաշվարկվել են հետևյալ բանաձևով. 
 

                                                                                       (1) 

          
որտեղ, X-ը օդերևութաբանական տարրի միջին հավասարակշռված բարձրությունն է, x1, 
x2, xn- ը վերընթաց գոտիների օդերևութաբանական տարրի միջին արժեքն է, f1, f2, fn- ը 
500 մ միջակայքով վերընթաց գոտիների մակերեսներն են, կմ2, F-ը ջրհավաք ավազանի 
մակերեսն է, կմ2: 

Օգտագործելով ArGIS ծրագրային փաթեթի գործիքները ինչպես նաև NASA ASTER 
GDEM տվյալները հաշվարկվել են հանրապետության տարածքում Արարատյան դաշտի 
ջրհավաք ավազանի բարձրաչափական տվյալները յուրաքանչյուր 500մ ինտեռվալով (աղ. 
4 և օգտագործելով այդ տվյալները և ավազանի 20 օդերևութաբանական կայանների 
տվյալներ հաշվարկվել են օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների միջին 
հավասարակշռված մեծությունները 1935-2013թթ. ժամանակահատվածի համար: 

 
Աղյուսակ 4 - Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի բարձրաչափական տվյալները 
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Բաձրությունը ծովի 
մակարդակից, մ 

Տարածությունը 

կմ2 %
մինչև 1000 1810.0 16.3 
1000-1500 2380.2 21.5
1500-2000 3063.5 27.6
2000-2500 2633.7 23.8
2500-3000 884.7 8.0
3000-3500 301.7 2.7
3500-4090 14.2 0.1
Ընդամենը 11088 100 

 
 

Օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների քանակի փոփոխության 
գնահատումը մինչև 2013թ. 

Օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների քանակի փոփոխության 
գնահատման համար օգտագործվել են Արարատ (818մ), Արտաշատ (829մ), Արմավիր 
(870մ), Երևան Ագրո (942մ), Ուրցաձոր (1064մ), Աշտարակ (1090մ), Երևան Արաբկիր 
(1113մ), Եղվարդ (1321մ), Գյումրի (1528մ), Թալին (1637մ), Արթիկ (1724մ), Հրազդան 
(1765մ), Ֆանտան (1800մ), Ամասիա (1849մ), Ապարան (1889մ), Հանքավան (1992մ), 
Աշոցք (2008մ), Ամբերդ (2071մ), Ծաղկահովիտ (2101մ) և Արագած բարձրլեռնային (3227մ) 
օդերևութաբանական կայանների տվյալները, որոնք բնութագրում են ջերմության և 
խոնավության ընդհանուր օրինաչափությունները Արարատյան դաշտի ջրհավաք 
ավազանում: Տվյալների հետ կապված անորոշությունները հնարավորինս նվազեցնելու 
նպատակով իրականացվել են դիտարկումների տվյալների որակի մանրակրկիտ 
հսկողություն, ճշտվել են սխալներն ու վրիպումներն, միևնույն ժամանակ եթե եղել են բաց 
թողումներ ապա դրանք լրացվել են անալոգ օդերևութաբանական կայանի 
դիտարկումների տվյալների օգնությամբ:  

Նկ.7-ում տրված է 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ Արարատյան դաշտի ջրհավաք 
ավազանի տարածքում օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանի (ա) և տարեկան տեղումների 
քանակի (բ) փոփոխությունները հարթեցված բինոմալ ֆիլտրով (5 տարվա շարժով): 
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Նկ. 7 Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի տարածքում օդի միջին տարեկան 

ջերմաստիճանի (OC) և տարեկան տեղումների քանակի (մմ) շեղումները 1961-1990թթ. 
միջինի նկատմամբ 

Ինչպես երևում է նկ.7-ից 1935-2013թթ. ընթացքում միջին տարեկան օդի 
ջերմաստիճանը ջրհավաք ավազանի տարածքում աճել է 0,73OC-ով (նորմա՝ 6,71): Սկսած 
1994թ.-ից (բացառությամբ 2011թ.) տարեկան միջին ջերմաստիճանի շեղումները 
նորմայից եղել է միայն դրական և 1994-2013թթ. միջին տարեկան ջերմաստիճանը 0.82-
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ով բարձր է 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ: 2010թ. եղել է ամենատաք, իսկ 1998թ. 
երկրորդ ամենատաք տարին ողջ ժամանակաշրջանում, շեղումները կազմել են 
համապատասխանաբար 2.6 և 2.1 OC: Տարվա տարբեր սեզոններին օդի ջերմաստիճանի 
փոփոխությունները ունեն տարբեր միտումներ: Այսպես 1935-2013թթ. 
ժամանակահատվածում բարձրացել է հատկապես ամառվա ջերմաստիճանը (շուրջ 
0,92OC ուսումնասիրվող տարածքի համար), ընդ որում վերջին հարյուրամյակում 
էքստրեմալ շոգ ամառները ինչպես Հայաստանում այնպես էլ Արարատյան դաշտի 
ջրհավաք ավազանում (նկ. 8 ա) դիտվել են վերջին 15 տարիների ընթացքում (1998, 2000, 
2006, 2010): Ձմեռային ջերմաստիճանների փոփոխությունները ունեն լիովին այլ պատկեր, 
միջին սեզոնային ջերմաստիճանի բարձրացման միտումը շատ աննշան է՝ 0,25OC (նկ.8 բ): 

  

  
Նկ. 8 Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի տարածքում 1935-2013թթ. 

ընթացքում օդի միջին սեզոնային ջերմաստիճանի շեղումը 1961-1990թթ. միջինի 
նկատմամբ ա) ամառային և բ) ձմեռային ամիսներին 

 
Տեղումների քանակի փոփոխությունները նույնպես տարվա տարբեր սեզոններին 

ունեն տարբեր միտումներ: Այպես 1935-2013թթ. ընթացքում Արարատյան դաշտի 
ջրհավաք ավազանի տարածքում ամենից շատ տեղումները նվազել են աշնանը 20,1% և 
ձմռանը՝ 8,4% (նկ.9): Հատկապես պետք է նշել 2011-2013թթ. աշնանային ամիսների 
տեղումների ցածր լինելը նորմայից, որն իր կնիքն է դրել հաջորդ տարվա գարնանային 
վարարումների հոսքի վրա՝ պայմանավորելով բավական ցածր արժեքներ: Վերջինս 
դարձել էր հասարկական լայն քննարկումների առարկա՝ թե ինչու է վերջին տարիներին 
գարնանային վարարումների հոսքի ծավալները այդքան ցածր:  
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Նկ. 9 Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի տարածքում 1935-2013թթ. 

ընթացքում մթնոլորտային տեղումների սեզոնային քանակի շեղումը 1961-1990թթ. 
միջինի նկատմամբ ա) ձմեռային և բ) աշնանային ամիսներին 

 
Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի 1991-2013թթ. օդի միջին ջերմաստիճանի 

և մթնոլորտային տեղումների ամսական, սեզոնային և տարեկան արժեքների 
համեմատությունը 1961-1990թթ. նորմայի նկատմամբ ներկայացված են նկ. 10-ում և 
աղյուսակներ 5 և 6-ում: 

 

 
Նկ. 10 Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի տարածքի 1961-1990թթ. և 1991-
2013թթ. ժամանակահատվածների համար օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային 

տեղումների քանակի ներտարեկան բաշխվածությունը 
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Աղյուսակ 5 - Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի 1991-2013թթ. օդի միջին 
հավասարակշռված ջերմաստիճանի (0C) սեզոնային և տարեկան շեղումները 1961-
1990թթ. նորմայի նկատմամբ 
 

 

 

 

T -ն ջերմաստիճաններն են, իսկ ∆-ն նորմայից շեղումները 0C-ով 

Աղյուսակ 5-ից պարզ է դառնում, որ օդի միջին ջերմաստիճանը 1991-2013թթ. 
ժամանակահատվածում բազիսայինի նկատմամբ աճել է թե տարեկան կտրվածքով և թե 
սեզոնային: Միջին հաշվով տարեկան կտրվածքով օդի ջերմաստիճանը աճել է 0,70C-ով, 
ըստ սեզոնների՝ ձմեռը 0,30C -ով, գարունը՝ 0,40C -ով, ամառը 0,80C -ով և աշունը 0,60C -
ով: Տվյալներից պարզ երևում է, որ օդի ջերմաստիճանի ամենաշատ փոփոխությունը 
տեղի է ունեցել ամռանը:  

 

 

Թվական 
Ձմեռ Գարուն Ամառ Աշուն Տարի

T Δ T Δ T Δ T Δ T Δ 
1991 -5.4 0.1 6.5 0.5 18.5 0.6 9.5 1.1 7.0 0.4 
1992 -6.5 -1.1 4.4 -1.5 16.8 -1.4 7.9 -0.5 5.8 -0.8 
1993 -7.4 -2.0 4.3 -1.6 17.6 -0.2 6.9 -1.5 6.3 -0.4 
1994 -6.0 -0.6 6.6 0.6 17.5 -0.3 9.3 0.9 6.6 0.0 
1997 -6.0 -0.6 7.0 1.0 18.6 0.7 8.6 0.2 7.3 0.7 
1998 -4.8 0.6 6.3 0.3 18.5 0.6 8.7 0.2 7.6 1.0 
1999 -2.8 2.6 5.2 -0.8 18.7 0.8 8.7 0.3 7.0 0.4 
2000 -6.4 -0.9 7.2 1.2 20.0 1.9 10.8 2.4 8.8 2.1 
2001 -2.0 3.4 6.6 0.7 19.1 1.3 8.8 0.4 8.0 1.3 
2002 -4.6 0.9 6.3 0.3 20.5 2.4 9.0 0.6 7.7 1.0 
2003 -3.6 1.9 7.8 1.9 19.2 1.4 8.8 0.4 8.1 1.5 
2004 -3.7 1.7 5.8 -0.1 18.0 0.2 10.9 2.4 7.2 0.6 
2005 -6.0 -0.5 5.4 -0.5 18.1 0.3 9.4 0.9 7.2 0.5 
2006 -4.1 1.4 6.9 0.9 18.6 0.7 9.3 0.8 7.4 0.8 
2007 -7.3 -1.9 6.5 0.6 19.0 1.1 9.0 0.5 7.4 0.7 
2008 -5.0 0.4 7.6 1.7 21.0 2.8 9.4 1.0 8.1 1.4 
2009 -7.4 -2.0 5.3 -0.6 18.1 0.3 9.7 1.3 6.7 0.0 
2010 -8.1 -2.6 8.2 2.3 18.6 0.7 9.4 1.0 7.5 0.8 
2011 -4.8 0.7 5.3 -0.6 16.9 -0.9 8.8 0.3 6.9 0.3 
2012 -1.1 4.3 6.9 0.9 20.1 1.9 10.8 2.3 9.3 2.6 
2013 -3.3 2.1 5.7 -0.2 18.9 1.0 6.7 -1.8 6.6 -0.1 

1961-1990 -5.4  5.9  17.9  8.5  6.7 
1991-2013 -5.1  6.3  18.7  9.1  7.4 
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Աղյուսակ 6 - Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի 1991-2013թթ. միջին 
հավասարակշռված գումարային տեղումների (մմ) սեզոնային և տարեկան շեղումները(%) 
1961-1990թթ. նորմայի նկատմամբ 

 
 

 

X-ը տեղումներն են, իսկ ∆-ն նորմայից շեղումները %-ով 

 Աղյուսակ 6-ից երևում է, որ տեղումների տարեկան քանակը 1991-2013թթ. 
ժամանակահատվածում նորմայի նկատմամբ նվազել է տարեկան կտրվածքով: 
Սեզոնային կտրվածքով տեղումների նվազում նկատվում է ձմռանը, գարնանը և աշնանը, 
իսկ ամռանը հակառակը` աճել է: Միջին հաշվով տարեկան կտրվածքով գումարային 
տեղումները նվազել են 38 մմ-ով և հասել 506 մմ, ըստ սեզոնների` ձմեռը և գարունը 
նվազել է 14 մմ-ով, աշունը՝ 12 մմ-ով, ամռանը աճել է 3 մմ-ով: 

Եղանակակլիմայական էքստրեմալ երևույթները: Կլիմայական էքստրեմալ 
երևույթների հաճախականության աճը կլիմայի փոփոխության հիմնական 

Թվական 
Ձմեռ Գարուն Ամառ Աշուն Տարի 

X Δ X Δ X Δ X Δ X Δ 
1991 129 10 173 -12 140 18 114 5 571 5 
1992 165 41 126 -36 151 27 134 23 590 9 
1993 142 21 185 -7 124 5 105 -4 514 -6 
1994 95 -19 216 9 121 2 113 4 573 5 
1995 86 -26 170 -14 98 -18 127 16 440 -19 
1996 70 -41 193 -2 79 -34 62 -44 447 -18 
1997 95 -19 159 -20 101 -15 111 1 462 -15 
1998 98 -16 173 -12 117 -1 51 -53 418 -23 
1999 48 -59 159 -20 132 11 115 5 445 -18 
2000 80 -32 136 -31 44 -63 57 -48 340 -37 
2001 59 -49 204 3 91 -23 74 -32 443 -18 
2002 88 -25 217 10 169 43 62 -44 541 -1 
2003 122 4 196 -1 144 21 145 33 580 7 
2004 89 -24 178 -10 90 -24 95 -13 440 -19 
2005 81 -31 230 16 125 5 122 11 579 7 
2006 121 4 212 7 123 4 104 -5 560 3 
2007 94 -20 207 5 188 58 107 -2 585 8 
2008 81 -31 122 -38 110 -7 72 -34 390 -28 
2009 92 -21 170 -14 201 69 131 20 608 12 
2010 167 43 248 25 110 -8 122 12 612 13 
2011 107 -9 255 29 119 0 84 -24 571 5 
2012 105 -11 131 -34 116 -3 69 -37 470 -14 
2013 154 31 168 -15 101 -15 68 -38 454 -17 

1961-1990 117 198 119 109  544 
1991-2013 103 184 122 98  506 
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դրսևորումներից մեկն է: Կլիմայական էքստրեմալ պայմանները կարող են մեծ 
ազդեցություն ունենալ տնտեսության տարբեր ոլորտների վրա, ուստի դրանց մասին 
տեղեկատվությունը չափազանց կարևոր է խոցելի ոլորտներում աշխատանքների 
պլանավորման և արդյունավետ իրականացման համար: Կլիմայական էքստրեմալ 
պայմանների բնութագրման համար ՀՕԿ-ի Կլիմայաբանության և Օվկիանոսաբանության 
և ծովային օդերևութաբանության տեխնիկական հանձնաժողովի փորձագետների կողմից 
մշակվել են կլիմայական էքստրեմումների ինդեքսներ, որոնք մեր կողմից հաշվարկվել են 
RClimdex ծրագրային փաթեթով և հաշվարկման համար օգտագործվել են օդի 
ջերմաստիճանի և տեղումների քանակի օրական տվյալների շարքերը: Արարատյան 
դաշտի 4 օդերևութաբանական կայանների՝ Երևան Ագրո, Արմավիր, Արարատ և 
Արտաշատ գնահատվել են թվով շուրջ 7 ինդեքսներ (աղյուսակ 7), որոնք կարող են 
կիրառվել մի շարք ոլորտներում, ինչպիսին են առողջապահությունը և գյուղատնտե-
սությունը, ջրային ռեսուրսները և այլն:  

Աղյուսակ 7- Օգտագործված կլիմայական էքստրեմումների ինդեքսների անվանումը և 
բացատրությունը 

 Անվանում Բացատրություն Չափման
միավոր

RX1day 1 օրվա առավելագույն 
տեղումների քանակ 

Ամսվա ընթացքում 1 օրվա առավելագույն տեղումների 
քանակը մմ 

Rx5day 5 օրվա առավելագույն 
տեղումների քանակ 

Ամսվա ընթացքում 5 օրվա առավելագույն տեղումների 
քանակը մմ 

R10 Առատ տեղումներով 
օրերի քանակը 

Տարվա ընթացքում օրերի քանակը, երբ օրական 
տեղումների քանակը 10 մմ-ից շատ է, PRCP>=10mm Օրեր 

R20 
Չափազանց առատ 
տեղումներով օրերի 

քանակը 

Տարվա ընթացքում օրերի քանակը, երբ օրական 
տեղումների քանակը 20 մմ-ից շատ է, PRCP>=20mm Օրեր 

CDD Հաջորդական չոր 
օրերի քանակը 

Տարվա ընթացքում առանց տեղումների (RR<1mm) 
հաջորդական օրերի առավելագույն քանակը Օրեր 

GSL 
Վեգետացիոն 

ժամանակաշրջանի 
տևողություն 

Տարվա ընթացքում օրերի քանակը, երբ առնվազն 6 
օրվա ընթացքում էֆեկտիվ ջերմաստիճանը 5ºC-ից 

բարձր է TG>5ºC, իսկ հուլիսի 1-ից հետո առնվազն 6 
օրվա ընթացքում 5ºC-ից ցածր է TG<5ºC 

Օրեր 

SU25 Ամառային օրեր 
Տարվա ընթացքում օրերի քանակը, երբ օրական 

առավելագույն ջերմաստիճանի արժեքները 25ºC -ից 
բարձր են TX(daily maximum)>25ºC 

Օրեր 

 
 

Վերլուծելով չորս կայանների ինդեքսների փոփոխությունները դիտարկումների 
ժամանակահատվածում գնահատվել են նրանց աճի և նվազման միտումները և 
քանակական փոփոխությունները: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ տարբեր կայանների 
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համար ինդեքսների փոփոխությունները ունեն տարբեր միտումներ (աղյուսակ 8): Ստորև 
բերված է Արարատ օդկայանի ինդեքսների փոփոխության գրաֆիկները: 

  

  

 

Նկ. 11 Կլիմայական էքստրեմումների դինամիկան 1955-2013թթ. Արարատի 
օդերևութաբանական կայանում 

Աղյուսակ 8 - Արարատյան դաշտի օդերևութաբանական կայանների կլիմայական 
էքստրեմումների ինդեքսների տարեկան գծային տրենդների գործակիցները 

 Երևան-Ագրո
տարիների 

Արմավիր
տարիների 

Արարատ 
տարիների 

Արտաշատ
տարիների 
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քանակը 63 քանակը 78 քանակը 58 քանակը 78

RX1day 0.037 0.046 0.005 0.045
Rx5day 0.081 0.021 0.035 0.035
R10 0.025 0.03 -0.003 0.007
R20 0.001 0.003 -0.007 0.008
CDD -0.122 -0.072 -0.007 -0.05
GSL 0.144 0.119 0.011 0.23
SU25 0.247 0.081 0.194 0.164
 
Աղյուսակի տվյալների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ մեկ և հինգ օրվա 

առավելագույն տեղումների քանակը բոլոր օդերևութաբանական կայաններում ավելացել 
է՝ մեկ օրվանը՝ Արմավիրում 3.6մմ-ով, հինգ օրվանը Երևան Ագրոյում՝ 5մմ-ով: Երևան 
Ագրո և Արմավիր օդկայաններում 10 մմ-ից ավել տեղումներով օրերի թիվը ավելացել է 2-
3օրով, իսկ մյուս կայաններում գրեթե անփոփոխ է: Մեծ աճ նկատվում է հատկապես 
վեգետացիոն ժամանակաշրջանի տևողության և ամառային օրերի քանակի 
ինդեքսներում: Ամառային օրերի քանակը ավելացել է Երևան Ագրոյում 16 օրով, իսկ 
վեգետացիոն ժամանակաշրջանի տևողությունը Արտաշատում՝ 18 օրով: Հետազոտության 
արդյունքները ցույց են տվել, որ հաջորդական չոր օրերի միջին թիվը հատկապես մեծ է 
Արարատում` 58օր համապատասխանաբար, Երևանում չոր օրերի միջին թիվը 42 է, 
առավելագույնը` 63 (2010թ.): Վերջին 30 տարիների ընթացքում 4 կայաններում 
հաջորդական չոր օրերի առավելագույն թվի առումով աչքի է ընկել 2010թ. կազմելով 
Արարատում 100 օր:   

Արարատյան դաշտը Հայաստանի գյուղատնտեսության սիրտն է ուստի չափազանց 
կարևոր է այստեղ երաշտային պայմանների ճշգրիտ գնահատումը և կանխատեսումը: 
Երաշտների գնահատման և կանխատեսման գիտական հիմնավորված մեթոդիկաների 
մշակումը, շահագրգիռ մարմիններին ժամանակին ահազանգումը, երևույթի դեմ 
պայքարի արդյունավետ միջոցառումների ռազմավարության մշակումը ՀՀ համար դարձել 
է հրամայական: Երաշտների գնահատման համար կան տարբեր մեթոդներ՝ Պենման-
Մոնթեյթի մեթոդ (հիմնված գումարային գոլորշունակության և տրանսպիրացիայի 
հաշվարկի հիման վրա), Պալֆայի մեթոդ (ապրիլ-օգոսոտոս ամիսների օդի միջին 
ջերմաստիճանի և հոկտեմբեր-օգոստոս ժամանակահատվածի տեղումների գումարի 
տվյալների հարաբերության հիման վրա), երաշտի գնահատում ըստ Շաշկոյի 
խոնավության ցուցանիշի, երաշտի գնահատում ըստ Սելյանինովի հիդրոթերմիկ 
գործակցի և այլն [9,10]: Մեր կողմից իրականացվել է երաշտի գնահատում ըստ 

Սելյանինովի հիդրոթերմիկ գործակցի ( ∑

. ∑
, որտեղ ∑ -ը տեղումների գումարն է, իսկ 

∑ -ն 10OC -ից բարձր ջերմաստիճանի գումարը): Ըստ գործակցի արժեքների երաշտների 
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ինտենսիվությունները դասակարգվում են շատ ուժեղ (ՀԹԳ=0-0,19), ուժեղ (ՀԹԳ=0,2-
0,39), միջին կարգի (ՀԹԳ=0,4-0,6) և թույլ կարգի (ՀԹԳ=0,6-0,75):  

Գնահատվել են 1960-2013թթ. վերը նշված օդերևութաբանական կայանների 
համար ապրիլի 2-րդ տասնօրյակից մինչև հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակն ընկած 
ժամանակահատվածում հիդրոթերմիկ գործակցի արժեքները: Նկ.12-ում տրված է 
Սելյանինովի հիդրոթերմիկ գործակցի փոփոխության ընթացքը ըստ տարիների Երևան 
Ագրո, Արմավիր, Արարատ և Արտաշատ օդերևութաբանական կայաններում: 

 

 

 
Նկ. 12 Արարատյան դաշտի օդերևութաբանական կայաններում Սելյանինովի 

հիդրոթերմիկ գործակցի փոփոխության ընթացքը, 

ա) Արարատ, բ) Արմավիր, գ) Արտաշատ, դ) Երևան-Ագրո,  
Նկարի վրա կարմիր գծերով առանձնացվել են շատ ուժեղ, իսկ կանաչ գծերով ուժեղ երաշտների տիրույթը 

 
Ինպես երևում է գրաֆիկներից բացառությամբ Արմավիրի օդկայանի, հիդրոթերմիկ 

գործակիցները ունեն նվազման միտում իսկ դա նշանակում է որ այդ հատվածներում 
երաշտների ինտենսիվությունը մեծացել է, քանի որ ինչքան փոքր է այդ գործակիցը 
այնքան երաշտի ինտենսիվությունը մեծ է: Ըստ տասնօրյակների դիտված 
ժամանակահատվածում շատ ուժեղ և ուժեղ երաշտների գումարային քանակը 
Արարատում աճել է 0.3 դեպքով: Երաշտների դեպքերի արժեքները տատանվում են 
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Արարատում 4-12: Առավելագույն դեպքերի թիվը նկատվել է Արարատում 1961թ. և 1987թ.՝ 
12 դեպք, նվազագույնը 1966թ.` 4 դեպք: 

Առավել վտանգավոր է այն ժամանակահատվածը, երբ երաշտային պայմանները 
գրանցվում են իրար հաջորդող տասնօրյակների ընթացքում: Այսպես, Արարատում 1961թ. 
11 անընդմեջ հաջորդող տասնօրյակներում դիտվել են ուժեղ և շատ ուժեղ երաշտային 
պայմաններ, իսկ 8 հաջորդական տասնօրյակներով 1978, 1987, 1994, 2008 և 2010 
թվականներին:  

Գետային հոսքի փոփոխությունը մինչև 2013թ. 
 Գետային հոսքի փոփոխությունը 1991-2013թթ. ընկած ժամանակահատվածում 
գնահատելու համար ընտրվել են 8 գետերի 11 դիտակետերի հոսքերի բազմամյա 
դիտարկումների տվյալները և հաշվարկվել են այդ հոսքերի ամենամյա տարեկան 
մեծությունների շեղումները IPCC-ի կողմից առաջարկված բազիսային 
ժամանակահատվածի` 1961-1990թթ. միջին մեծությունների նկատմամբ:  
 Ջրային ռեսուրսների փոփոխության գնահատման նպատակով օգտագործվել են 
գետային հոսքի փաստացի տվյալները, քանի որ բնական հոսքի վերականգնման համար 
գոյություն ունեցող ներկայիս մեթոդները բավարար ճշտություն չեն ապահովում:  
 Հոսքի բազմամյա փոփոխությունները ավելի ակնառու դարձնելու համար 
կառուցվել են նրանց փոփոխության գրաֆիկները (հավելված 7): 
 Վերջին տարիներին` 1991-2013թթ. գետային փաստացի հոսքի փոփոխման 
ինտենսիվությունը հիմնականում նվազել է (աղ.9): Ամենամեծ փոփոխությունը տեղի է 
ունեցել Քասախ և Սևջուր գետերի ավազանում կապված վերջին տարիների ընթացքում 
Սևջրի գետազավազանում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ինտենսիվ օգտագործման 
(ստորերկրյա ջրերի փաստացի օգտագործման ծավալը 2013թ. համարյա 3 անգամ 
գերազանցել է թույլատրված ծավալը) հետ, որը հանգեցրել է ստորերկրյա ջրերի 
մակարդակների անկմանը, շատրվանող հորատանցքերի և աղբյուրների մակարդակների 
և ջրաելքերի կտրուկ նվազմանը: Այս իրավիճակը հանգեցրել է Սևջուր-Ակնալիճ 
աղբյուրների խմբի ելքերի կտրուկ կրճատմանը: Սևջուր գետի հոսքը Տարոնիկ 
դիտակետում (գետի վերին հատված) 1961-1990թթ. բազիսային հոսքի նկատմամբ նվազել 
է 38.4%-ով, իսկ Էջմիածին դիտակետում 36.8%-ով: Սևջրի գետավազանում ստորերկրյա 
հորատանցքերի չկարգավորված հորատումը, ներառյալ` առանց նախագծերի և ոչ ճիշտ 
տեխնիկական կառուցվածքով հորատումը, ինչպես նաև հորատանցքերի միջև 
սահմանված 500մ հեռավորության չպահպանումն արդյունքում խախտել է ջրատար 
հորիզոնների միջև գոյություն ունեցող բնական հիդրավլիկ կապը: Մասնավորապես` խիտ 
ցանցով հորատված հորատանցքերի պատճառով ավելացել է ջրատար հորիզոնների միջև 
գոյություն ունեցող հիդրոերկրաբանական պատուհանների քանակը` հանգեցնելով 
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պիեզոմետրիկ մակարդակների անկնմանը, խախտվել է նաև ջրատար հորիզոնների ելքի 
բաղադրիչը` կտրուկ նվազել են բնական աղբյուրների ելքերը [3]: 
 Քասախ-Վարդենիս հիդրոլոգիական դիտակետում նույնպես մարդու տնտեսական 
գործունեության ազդեցություն հետևանքով (մինչև Վարդենիս դիտակետը տեղի են 
ունեցել մեծ քանակության ջրառներ) գետում ջրի ելքը կրել է մեծ փոփոխությունների՝ 
նվազելով բազիսային հոսքի նկատմամբ 40.9%-ով:  
 
Աղյուսակ 9-Արարատյան դաշտի գետերի 1991-2013թթ. փաստացի հոսքի 
փոփոխությունները բազիսային հոսքի նկատմամբ 

 

Գետ-դիտակետ Տարի/սեզոն
Գետային հոսքի միջինը, մլն. մ3 

1961-1990թթ. 1991-2013թթ. 
Փոփոխությունը

մլն.մ3 

Արաքս-Սուրմալու 

տարի 2656 2408 -248 -9,34 
I-III 392.3 381.5 -10,9 -2,77 

IV-VI 1663 1328 -334 -20,1 
VII-IX 314.7 437.7 123 39,1 
X-XII 298.7 272.3 -26,4 -8,83

Հրազդան-Հրազդան 

տարի 241.9 257.7 15.8 6.54 
I-III 25.7 34.5 8.75 15.6 

IV-VI 163.0 163.1 0.1 0.07 
VII-IX 29.8 32.6 2.86 9.62 
X-XII 24.4 28.7 4.31 17.7 

Ազատ-Գառնի 

տարի 138.3 131.7 -6.5 -4. 73 
I-III 22.7 23.3 0.61 2.68 

IV-VI 77.5 74.5 -2.98 -3.84 
VII-IX 19.0 17.8 -1.18 -6.22
X-XII 19.6 21.4 1.82 9.29

Ախուրյան-Ախուրիկ տարի 225.7 251.8 26.1 11.6
Ախուրյան-Հայկաձոր տարի  950.1 923.4 -26.7 -2.81
Սևջուր-Տարոնիկ տարի  498.1 307.0 -191.1 -38.4
Սևջուր-Էջմիածին տարի  686.8 434.2 -252.6 -36.8
Քասախ-Վարդենիս տարի  48.7 28.8 -19.9 -40.9
Քասախ-Աշտարակ տարի  111.8 98.4 -13.4 -12.0
Հրազդան-Լուսակերտ տարի  135.9 140.7 4.75 3.50
Վեդի-Ուրցաձոր տարի  58.6 54.4 -4.18 -7.13
 Հրազդան–Հրազդան հիդրոլոգիական դիտակետում 1960-1990թթ. և 1991-2013թթ. 
ժամանակահատվածների տարեկան հոսքերի փոփոխության տարբերությունը կազմում է 
15,8 մլն.մ3 կամ 6.54%, իսկ Լուսակերտի հատվածում 4.75 մլն.մ3 կամ 3.50%: Հոսքի 
փոփոխության տարբերություններ են նկատվում Ախուրյանի գետավազանում` Ախուրիկ 
դիտակետում հոսքը ավելացել է 26 մլն.մ3-ով, իսկ Հայկաձորում նույքանով նվազել:  
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 Արաքս-Սուրմալու դիտակետում հոսքը նվազել է բազիսային հոսքի նկատմամբ 248 
մլն.մ3-ով կամ 9.34%-ով, ընդ որում հոսքի փոփոխությունը պայմանավորված է ոչ միայն 
հիդրոօդերևութաբանական պայմաններով այլն նաև Թուրքիայի հանրապետության 
կողմից Արաքս գետի կարգավորմամբ: 
 Տարբեր ժամանակահատվածներում փաստացի հոսքի փոփոխությունը հանդես է 
բերում տարբեր դրսևորումներ, մի դեպքում աճման, մի այլ դեպքում` նվազման միտում: 
Այս հանգամանքը դժվարացնում է ինչ որ մի ժամանակահատվածի հոսքի փոփոխության 
տրենդների հավասարումների օգնությամբ գնահատելու կամ կանխատեսելու ապագայում 
այդ հոսքի փոփոխության մեծությունը: 
 

Արաքս գետի հոսքի հնարավոր փոփոխությունը Թուրքիայի 
հանրապետության կողմից 
 Ջրօգտագործման բնագավառում Հայաստանն ու Թուրքիան ունեն 2 պայմանագիր: 
Առաջինը ստորագրվել է 1927 թ. հունվարի 8-ին Կարսում նախկին ԽՍՀՄ-ի և Թուրքիայի 
միջև: Դա սահմանային գետերի և գետակների մասին կոնվենցիա է, որը վերաբերում է 
միայն սահմանային ջրերին: Այդ կոնվենցիայով սահմանային հատվածի վրա ջրերը 
բաշխվում են կողմերի միջև 50/50 հարաբերակցությամբ: Ընդ որում կողմերը 
պարտավորվել են ձևավորել դիտարկման կետեր և ստեղծել համատեղ հանձնաժողով, 
որը պարբերաբար պետք է որոշեր այդ դիտակետերով անցնող ջրերի քանակը:  
 Երկրորդ համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է 1973թ. հոկտեմբերի 26-ին 
Անկարայում, նույնպես ստորագրվել է ԽՍՀՄ-ի կառավարության կողմից Թուրքիայի 
կառավարության հետ և վերաբերվում է սահմանային Ախուրյան գետի վրա պատվարի և 
525 մլն.մ3 ծավալով ջրամբարի կառուցմանը: Ջրամբարի կառուցումից հետո կողմերը 
իրավունք են վերապահել իրենց հասանելիք ջրի մասը (50%) վերցնել Ախուրյան և Արաքս 
գետի ցանկացած հատվածից (մինչև Իրանի սահման) չխախտելով մյուս կողմի 
իրավունքները:   
 Արաքսից և Ախուրյանից Հայաստանի կողմից ջրառն իրականացվում է 
հիմնականում Արմավիրի, Թալինի, Բագարան-Երվանդաշատի և Սարդարապատ-
Արմավիրի Կարակալայի կարգավորիչ ջրանցքների միջոցով, իսկ Թուրքիայի կողմից՝ 
թուրքական Երվանդաշատի, Իգդիրի արևմտյան և արևելյան ջրանցքների միջոցով: 
 2005թ. սկսած Թուրքիայում մեծ թափ է առել ջրամբարաշինությունը երկրի ողջ 
տարածքում: Ներկայումս Թուրքիան Արաքս գետի և նրա վտակների վրա կառուցում է 
ջրամբարներ, որոնք կարող են էապես ազդել Արաքս գետի ջրի ելքերի վրա և հետևաբար 
Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների վրա, քանի որ Արաքս գետի ջրերը Արմավիրի 
ջրանցքի միջոցով օգտագործվում են Արարատյան դաշտի մոտ 20000հա 
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հողատարածքների ոռոգման համար: Արդեն կառուցվել է 2 ջրամբար. Շիրիմքյուի 
ջրամբարը՝ 1.9 մլն.խոր.մետր տարողությամբ և Բայբուրդի ջրամբարը՝ 52 մլն.խոր.մետր 
տարողությամբ: Հաջորդ տարի կավարտվի Կարսի ջրամբարի կառուցումը՝ 250 մլն.խոր. 
մետր տարողությամբ և արդեն իսկ նկատելի է Թուրքիայի տարածքից գետային ներհոսքի 
նվազում Ախուրյանի ջրամբար, և պայմանավորված գետային ներհոսքի նվազմամբ, 
ինչպես նաև հիդրոօդերևութաբանական պայմաններով վերջին տարիներին Ախուրյանի 
ջրամբարի առավելագույն լցվածություն չի դիտվում (նկ. 13): 
 

  

Նկ. 13 Ախուրյանի ջրամբարի (Ջրափի հիդրոլոգիական դիտակետ) առավելագույն 
լցվածության մակարդակների փոփոխության դինամիկան 1984-2014թթ. 

 
 Արաքս գետի վրա մինչև ՀՀ սահման հասնելը Թուրքիայի կողմից նախատեսվում է 
կառուցել երկու ջրամբար Կարակուրտ և Թուզլուկա, որոնց հիմնական ցուցանիշները 
տրված են աղյուսակում (աղ.10) [37,38]: Կարակուրտի շինարարական աշխատանքները 
սկսվել են 2006թ.-ից և նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2016թ.ին, իսկ 
Թուզլուկայինը՝ սկսվել է 2013թ. և կավարտվի 2015թ. վերջին: Ջրամբարները ունենալու 
են ոչ միայն ոռոգման այլ նաև հիդրոէներգետիկ նշանակություն և հետևաբար այլ 
կարգավորման ռեժիմ:  
 Այսպիսով վերը նշված ջրամբարների կառուցմամբ Թուրքիան հնարավորություն 
կստանա ամբարել մոտ 1.4 մլրդ.մ3 ջուր, այնինչ Սուրմալու հիդրոլոգիական դիտակետում 
1964-2013թթ. ժամանակահատվածի համար Արաքսի գետի հոսքի ծավալը կազմել է 2.54 
մլրդ.մ3: Ջրամբարների կառուցումից հետո այդ մեծությունը կարող է կազմել 1.1 մլրդ.մ3, 
որի 50%-ը էլի Թուրքիային է պատկանելու համաձայն Կարսի համաձայնագրի: 
Արդյունքում ՀՀ-ին բաժին կհասնի 0.57 մլրդ.մ3 ջուր ներկայիս 1.3 մլրդ.մ3-ի փոխարեն և 
Արարարտյան դաշտի ոռոգման կազմակերպման համար կհանգեցնի խիստ բացասական 
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հետևանքների: Այս թվերը խիստ մտահոգիչ են և անպայման պետք է հաշվի առնվեն 
Արարատյան դաշտի ջրավազանային կառավարման պլանում և օր առաջ պետք է սկսել 
համակարգված միջոցառումների կազմակերպումը ջրային ռեսուրսների սպասվող 
նվազմանը դիմագրավելու համար: 
 
Աղյուսակ 10 - Թուրքիայի տարածքում Արաքս գետի վրա կառուցվող Կարակուրտի և 
Թուզլուկայի ջրամբարների հիմնական ցուցանիշները  

Հիմնական ցուցանիշներ Կարակուրտ  Թուզլուկա

Պատվարի աշխարհագրական կոորդինատները 
40 08 30N 
42 41 30E 

40 07 31N
43 37 40E 

Ջրհավաք ավազանի մակերեսը (կմ2) 7505 10272
Միջին տարեկան ներհոսքի ծավալը (մլն մ3) 1549 1688
Պատվարի բարձրությունը (մ) 152 45
Հատակի նիշը (մ) 1378 955.0
Նորմալ դիմհարային մակարդակ, մ (ՆԴՄ) 1525.0 995.0
Մեռյալ ծավալի մակարդակ, մ (ՄԾՄ) 1476.7 978.5
Առավելագույն դիմհարային մակարդակ, մ (ԱԴՄ) 1530.0 998.0
Օգտակար ծավալ (մլն մ3) 539.62 195.13 
Մեռյալ ծավալ (մլն մ3) 390.70 69.90
Ընդհանուր ծավալ (մլն մ3) 920.32 265.03
ՀԷԿ-ի հզորությունը (ՄՎՏ) 110 20
Նախագծի սկսման-ավարտման տարեթվերը 2006-2016թթ 2013-2015թթ

 
  2012թ.ի ամառային ամիսներից սկսած արդեն նկատվում է ջրային ռեսուրսների 
նվազում և ՀՀ ԱԻՆ Հիդրոմետծառայության ավտոմատ կայանը ջրի մակարդակի 
տվյալները չի գրանցում, քանի որ պայմանավորված Թուրքիայից Արաքս գետի ջրերի 
ջրառի ծավալների մեծացմամբ և գետի ռեժիմի կարգավորմամբ գետի ջուրը չի հասնում 
ինքնագրի հորին: Իսկ 2013թ.-ից արդեն դիտակետի ավտոմատ կայանը տվյալներ 
գրանցել է միայն գարնանային վարարումների ժամանակահատվածում, իսկ տարեկան 
կտրվածքով մյուս փուլերում ջուրը երբևիցէ չի հասել ինքնագրի հորին, նույն պատկերը 
դիտվել է նաև 2014թ.-ին: Բացի այդ ինչպես ցույց է տալիս Արաքս գետի Սուրմալու 
հիդրոլոգիական դիտակետի ինքնագրի ժապավենի վերլուծությունը, նկատվում է նաև 
Արաքս գետի ջրային ռեժիմի ժամային կարգավորում (նկ.14):  
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Նկ. 14 Արաքս-Սուրմալու դիտակետի 04.05-02.06.2012թթ. ժամանակահատվածի 
ինքնագրի ժապավենները և դիտակետի նկարները 26.05.2013 և 21.04.2014թթ. 

դրությամբ 

Գարնանային վարարումների և ձյան շերտի փոփոխության գնահատումը 
մինչև 2013թ. 

 
Արարատյան դաշտի գետերի գարնանային վարարումների փոփոխության 

գնահատման համար ընտրվել են երկու տարրեր՝ գարնանային վարարումների սկիզբ և 
վարարումների տևողություն, ինչ վերաբերվում է գարնանային վարարումների 
առավելագույն ելքերի փոփոխության գնահատմանը ապա դա ներկայացված է սույն 
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աշխատանքի ծայրահեղ հիդրոլոգիական երևույթների բաժնում, իսկ փոփոխությունների 
դինամիկան արտահայտող կորերը տրված են հավելված 9-ում:  

Գարնանային վարարումների սկզբի և վարարումների տևողության ժամանակային 
փոփոխությունների ուսումնասիրման համար կառուցվել են դրանց բազմամյա 
փոփոխությունների գրաֆիկական ընթացքները և սահմանվել են տրենդների 
հավասարումները (հավելված 8), որոնց հիման վրա էլ տրվել են գնահատականներ:  

Հավելված 8-ում բերված կորերից պարզ է դառնում, որ գարնանային 
վարարումների սկզիբը ունի նվազման միտում այսինքն՝ վարարումների սկիզբը 
տեղափոխվել է ձմռան կողմը 4-6 օրով, իսկ վարարումների տևողությունը ունի աճման 
միտում՝ տևողությունը երկարել է 5-10 օրով: Պատճառը ջրհավաք ավազանի տարածքում 
օդի ջերմաստիճանի բարձրացումն է և գարնանային ամիսներին ճակատային բնույթի 
տեղումների քանակի նվազումը, որով պայմանավորված գարնանային վարարումները 
ունենում են ձգձգված բնույթ: 

Գետային հոսքի ձևավորման մեջ մեծ է հալոցքային ջրերի դերը: Բնականաբար, 
կլիմայի գլոբալ փոփոխությունն իր ազդեցությունը կթողնի նաև գետային հոսքի թե 
քանակի և թե ռեժիմի վրա: Ձյան մեջ եղած ջրի պաշարի մասին եղած հավաքագրված 
տվյալների անբավարարության պատճառով (հատկապես բարձր լեռնային շրջաններում), 
որոնք համարվում են հոսքագոյացման շրջաններ մեր կողմից, որպես հաշվարկային 
ընտրվել են օդերևութաբանական կայաններում ձմռան ընթացքում  չափված ձյան շերտի 
բարձրության տվյալները: Ընտրվել են 6 օդերևութաբանական կայաններ (Ամասիա, 
Ապարան, Ամբերդ, Արագած բարձր լեռնային, Հրազդան և Ֆանտան), որոնք ունեն 
երկարատև դիտարկումների շարք և տվյալների ճշտության տեսակետից բավական 
հուսալի են և ուսումնասիրվել է այդ կայանների փետրվարի 3-րդ տասնօրյակի ձյան 
շերտի միջին բարձրության փոփոխությունների դինամիկան: Իրականացվել են 
դիտարկումների տվյալների որակի մանրակրկիտ հսկողություն, ճշտվել են սխալներն ու 
վրիպումները, միևնույն ժամանակ եթե եղել են բաց թողումներ ապա դրանք լրացվել են 
անալոգ օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների տվյալների օգնությամբ: 
 Նկ.15-ում բերված է փետրվարի 3-րդ տասնօրյակի ձյան շերտի բարձրության 
փոփոխությունների դինամիկան վերը նշված օդերևութաբանական կայաններում:  
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Նկ. 15 Փետրվարի 3-րդ տասնօրյակում ձյան շերտի միջին բարձրության 

փոփոխությունների դինամիկան 

 
Կայանների ձնածածկույթի տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

դիտարկումների ողջ ժամանակահատվածում ձնածածկույթի բարձրությունները ունեն 
աճման միտում: 

 
 

Ծայրահեղ հիդրոլոգիական երևույթների ուսումնասիրումը մինչև 2013թ. ընկած 
ժամանակահատվածում և դրանց միտումների գնահատումը 

 
Որպես էքստրեմալ հիդրոլոգիական երևույթների տարրեր ընդունվել են գետերում 

առավելագույն և նվազագույն ելքերը: Գետերի առավելագույն և նվազագույն ելքերի 
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ժամանակային փոփոխությունների ուսումնասիրման համար կառուցվել են դրանց 
բազմամյա փոփոխությունների գրաֆիկական ընթացքները (հավելված 9, 10) և 
սահմանվել են տրենդների հավասարումները և կոռելյացիայի գործակիցները, որոնց 
հիման վրա էլ տրվել են գնահատականներ:  

Ջրհավաք ավազանի տարածքում մեր կողմից ուսումնասիրված գրեթե բոլոր 
գետերում առավելագույն ելքերը ունեն տարբեր չափերի նվազման միտումներ: 
Բացառություն են կազմում Հրազդան և Ազատ գետում, որտեղ նկատվում է առավելագույն 
ելքերի աննշան աճի միտում՝ տարեկան 0.2%:  

Առավելագույն ելքի ամենամեծ նվազում դիտվել է Քասախ-Վարդենիս, Սևջուր- 
Տարոնիկ և Սևջուր Էջմիածին դիտակետերում՝ տարեկան մոտ 2-3%, իսկ մնացած գետերի 
առավելագույն ելքերի տարեկան նվազումները այնքան քիչ տոկոս են կազմում, որ կարելի 
է վերագրել չափման ճշտության սխալին:  

Դիտարկումների ժամանակահատվածում գետերում նվազագույն ելքերն ունեն 
ինչպես աճման, այնպես էլ նվազման միտումներ: Ամենամեծ նվազում ինչպես 
առավելագույն ելքերի դեպքում, այնպես էլ նվազագույն ելքերի դեպքում դիտվում է 
Քասախ-Վարդենիս, Սևջուր-Տարոնիկ և Սևջուր-Էջմիածին դիտակետերում՝ տարեկան 
մոտ 2-3%: Նվազագույն ելքի նվազման միտումներ դիտվում են նաև Ազատ-Գառնի և 
Վեդի-Ուրցաձոր դիտակետերում` տարեկան մինչև 1-2%: Հրազդան-Հրազդան և Քասախ-
Աշտարակ դիտակետերում դիտվում են նվազագույն ելքի աճման միտումներ տարեկան 1-
2%: Մնացած գետերում փոփոխությունը աննշան է և կարելի է ասել հոսքի 
փոփոխություններ տեղի չի ունեցել:  

Վերջին տարիներին` 1991-2013թթ. առավելագույն ելքերի փոփոխման 
ինտենսիվությունը հիմնականում նվազել է: Ամենամեծ փոփոխությունը տեղի է ունեցել 
Վեդի, Քասախ և Սևջուր գետերի ավազաններում՝ բազիսային ժամանակաշրջանի ելքի 
նկատմամբ նվազել են 30-40%: Առավելագույն ելքերի աճ դիտվել է միայն Հրազդանի 
ավազանում այն էլ չնչին 3-5%: 

Ինչ վերաբերվում է վերջին տարիներին նվազագույն ելքերի փոփոխման 
ինտենսիվությանը, ապա այստեղ պատկերը այլ է՝ կան ինչպես աճման, այնպես էլ 
նվազման դեպքեր: Ամենից մեծ աճ տեղի է ունեցել Ախուրյան-Ախուրիկ ջրաչափական 
դիտակետում (124%) կապված Արփիլիճ ջրամբարի կարգավորմամբ, իսկ ամենից մեծ 
նվազում Քասախ-Վարդենիս դիտակետում -44% (աղ.11): 

 
Աղյուսակ 11- Արարատյան դաշտի գետերի 1991-2013թթ առավելագույն և նվազագույն 
ելքերի փոփոխությունները բազիսային ելքերի նկատմամբ 

Գետ- 
դիտակետ 

Ջրի ելքը մ3/վրկ 
Առավելագույն Նվազագույն 
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Միջինը մ3/վրկ Փոփոխությունը Միջինը մ3/վրկ Փոփոխությունը
1961-1990 1991-2013 մ3/վրկ % 1961-1990 1991-2013 մ3/վրկ % 

Արաքս-Սուրմալու 624.0 498.2 -125.8 -20.2 20.0 20.3 0.31 1.54 
Ախուրյան-Ախուրիկ 67.9 46.1 -21.8 -32.1 1.80 4.03 2.24 124 
Քասախ-Վարդենիս 26.8 17.8 -9.01 -33.6 0.46 0.26 -0.20 -44.2 
Քասախ-Աշտարակ 52.6 48.9 -3.66 -6.97 1.66 1.91 0.24 14.7 
Սևջուր-Էջմիածին 70.3 45.5 -24.7 -35.2 7.48 5.38 -2.10 -28.1 
Հրազդան-Հրազդան 63.8 65.8 2.03 3.18 1.76 2.23 0.47 27.0 
Հրազդան-Լուսակերտ 33.5 35.0 1.45 4.31 2.32 2.51 0.19 8.09 
Ազատ-Գառնի 35.7 30.8 -4.82 -13.5 1.79 1.57 -0.22 -12.1 
Վեդի-Ուրցաձոր 22.4 13.0 -9.40 -41.9 0.21 0.17 -0.04 -18.4 

 
 

Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի (IPCC) 
սցենարներով Արարատյան դաշտի մակերևութային ջրային ռեսուրսների 
խոցելիության գնահատումը մինչև 2011-2040թթ., 2041- 2070թթ. և 2071-
2100թթ. 

 

Գետային հոսքի փոփոխության գնահատումը Կլիմայի փոփոխության 
փորձագետների միջկառավարական խմբի (IPCC) սցենարներով մինչև 2100թ. 

 Գլոբալ կլիմայական մոդելները շարունակաբար բարելավվում են որակի և 
արդյունքների ճշտության, ինչպես նաև մթնոլորտի ընդհանուր շրջանառության 
երևույթների բնութագրման և երկրամերձ շերտում ջերմաստիճանի փոփոխության 
առումով: Կլիմայական մոդելներն այժմ ավելի ճշգրիտ են բնութագրում ամպերի և 
աէրոզոլների առաջացման երևույթները և դրանց միջև փոխազդեցությունները: 
Այնուամենայնիվ դեռևս առկա են առանձին, ավելի փոքր շրջաններում մասնավորապես 
մթնոլորտային տեղումների մոդելավորման խնդիրներ և անճշտություններ:  

Համաշխարհային կլիմայական գիտական ծրագրի նախաձեռնությամբ, շուրջ 20 
կլիմայական կենտրոնների կողմից Կապակցված մոդելների համեմատության ծրագրի 5-
րդ փուլի (CMIP5, http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/) շրջանակներում մշակվել են գլոբալ 
կլիմայական մոդելների նորացված արդյունքներ ըստ արտանետումների վերանայված 
սցենարների: Ըստ այդ սցենարների` էֆեկտիվ ճառագայթումը կարող է ավելանալ 
2,6 Վտ/մ2 -ից (RCP2,6) մինչև 8,5 Վտ/մ2 (RCP8,5) և սցենարներից յուրաքանչյուրում 
նախապես սահմանված է CO2 –ի որոշակի կոնցենտրացիա: Ըստ այդմ RCP2,6 սցենարով 
մինչև 2100թ. CO2 –ի կոնցենտրացիա պետք է կազմի 421ppm, RCP4,5 սցենարով 
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(համարժեք է SRES B1 սցենարին)` 538 ppm, RCP6,0 ( համարժեք է SRES B2)` 670 ppm և 
RCP8,5 (համարժեք է SRES A2 սցենարը)` 936ppm:  
 CMIP5 արդյունքները հիմք հանդիսացան ԿՓՓՄԽ 5-րդ զեկույցում կլիմայի 
փոփոխության գլոբալ սցենարների մշակման համար: Հայաստանի տարածքի համար 
ուսումնասիրվել են Community Climate System Model 4.0 (CCSM4) գլոբալ մոդելի 
նորացված արդյունքները՝ կիրառելով գնահատման մի շարք վիճակագրական 
մեթոդներ: CCSM4 կապակցված մոդելը մշակվել է ԱՄՆ Մթնոլորտի ուսումնասիրության 
ազգային կենտրոնում (NCAR): Այն բավականին կատարելագործված է ունենալով չորս 
բաղադրիչ՝ մթնոլորտ, օվկիանոս, երկրի մակերևույթ և սառցադաշտեր, և ունի 0.94° x 
1.25° հորիզոնական լուծաչափ (մոտավորապես 110կմ) և 26 մակարդակ ըստ 
բարձրության (մինչև 40կմ):  

Արդյունքների վերամասշտաբավորման համար օգտագործվել են պարզ գծային 
ռեգրեսիայի հավասարումներ Հայաստանի ողջ տարածքի օդերևութաբանական 
կայաններում միջին տարեկան ջերմաստիճանի, տեղումերի տարեկան գումարի և ծովի 
մակերևույթից կայանների համապատասխան բարձությունների արժեքների միջև 
[23,29]: Կախվածության հավասարումների օգնությամբ ստացվել են հիմնական 
կլիմայական պարամետրների` ջերմաստիճանի և տեղումների փոփոխականների 
տարածական գնահատականները, որոնք քարտեզագրվել են Աշխարհագրական 
Տեղեկատվական Համակարգով: CCSM4 մոդելային տվյալների՝ արտանետումների 
RCP8,5 (A2) և RCP6,0 (B2) սցենարների հիման վրա մշակվել են օդի ջերմաստիճանի և 
մթնոլորտային տեղումների քանակի ապագա փոփոխությունները Արարատյան դաշտի 
ջրհավաք ավազանի տարածքի համար մինչև 2100թ. (աղյուսակ 12 և 13, հավելվածներ 
11-16): 

 

  

 

Աղյուսակ 12 -Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում սեզոնային և տարեկան միջին 
ջերմաստիճանի ապագա փոփոխությունները 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ ըստ 
CCSM4 մոդելի RCP,6.0 (համարիչ) և RCP, 8.5 (հայտարար) սցենարների դեպքում 

Տարածք Ձմեռ Գարուն Ամառ Աշուն Տարի 
1961-1990

Արարատ -3.5 6.8 18.1 9.2 7.6 
Արմավիր -0.7 10.5 21.7 12.1 10.9
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Երևան -1.4 9.5 20.8 11.4 10.0
Արագածոտն -5.3 4.3 15.7 7.2 5.4

Կոտայք -6.2 3.2 14.5 6.3 4.3
Շիրակ -6.2 3.3 14.6 6.3 4.4

2011-2040 
Արարատ 1.5/1.9 1.4/1.6 1.9/2.1 1.4/1.6 1.0/1.7
Արմավիր 1.5/1.9 1.4/1.6 1.9/2.1 1.5/1.7 1.0/1.7

Երևան 1.5/1.9 1.5/1.7 1.9/2.1 1.4/1.6 1.1/1.8 
Արագածոտն 1.3/1.6 1.4/1.5 1.8/2.0 1.4/1.6 1.0/1.7

Կոտայք 1.4/1.7 1.3/1.4 1.9/2.0 1.3/1.6 1.0/1.8
Շիրակ 1.3/1.6 1.3/1.3 1.9/2.0 1.5/1.7 1.0/1.6

  2041-2070
Արարատ 2.9/.3.2 2.6/2.9 3.2/4.0 2.4/3.4 2.7/3.3
Արմավիր 2.9/3.2 2.6/3.0 3.1/4.0 2.5/3.4 2.8/3.3

Երևան 3.0/3.2 2.7/3.0 3.2/4.0 2.4/3.4 2.8/3.4 
Արագածոտն 2.7/2.7 2.5/2.8 3.0/3.9 2.4/3.3 2.8/3.4

Կոտայք 2.7/2.8 2.4/2.7 3.1/4.0 2.4/3.2 2.8/3.4
Շիրակ 2.7/2.7 2.4/2.7 3.0/3.9 2.5/3.3 2.6/3.2

 2071-2100
Արարատ 4.0/5.0 3.0/4.2 3.9/6.3 3.2/4.6 3.5/5.0
Արմավիր 4.1/5.1 3.0/4.6 3.9/6.3 3.2/4.7 3.5/5.0

Երևան 4.1/5.1 3.0/4.3 3.9/6.3 3.2/4.7 3.6/5.1 
Արագածոտն 3.7/4.5 2.7/4.2 3.7/6.0 3.1/4.6 3.5/5.1

Կոտայք 3.8/4.6 2.7/3.9 3.8/6.1 3.0/4.5 3.6/5.1
Շիրակ 3.7/4.6 2.7/4.4 3.7/6.0 3.1/4.6 3.3/4.8

 

Աղյուսակ 13 - Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում սեզոնային և տարեկան 
տեղումների քանակի շեղումները(%) 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ ըստ CCSM4 մոդելի 
RCP,6.0 (համարիչ) և RCP, 8.5 (հայտարար) սցենարների դեպքում  

Տարածք Ձմեռ Գարուն Ամառ Աշուն Տարի 
1961-1990

Արարատ 79 146 102 82 409
Արմավիր 59 109 76 61 305

Երևան 68 126 88 71 353
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Արագածոտն 113 208 146 118 585
Կոտայք 134 248 174 140 695
Շիրակ 116 214 150 121 601

2011-2040
Արարատ 2.4/-7.6 0.8/4.8 -16/-25 7.6/4.6 -0.2/5.9
Արմավիր 2.9/-10.1 0.9/3.6 -17/-25 7.9/3.7 -0.1/5.2

Երևան 3.1/-10.3 0.9/4.2 -17/-25 7.7/3.9 -0.3/5.6
Արագածոտն 7.4/-10.3 3.3/5.4 -14/-25 6.3/-0.6 1.2/3.9 

Կոտայք 6.6/-10.4 2.4/5.1 -15/-26 6.7/0.8 0.8/4.4
Շիրակ 8.3/-9.0 3.8/4.6 -13/-24 6.1/2.0 1.9/3.1

  2041-2070
Արարատ 7.0/14 4.4/1.6 -14/-6.1 4.1/13 0.4/5.6
Արմավիր 5.9/13 3.4/0.5 -15/-5.7 3.5/13 -0.5/4.8

Երևան 5.9/13 4.0/0.7 -15/-5.5 3.5/13 -0.2/5.3
Արագածոտն 5.8/15 4.4/1.0 -16/-8.0 3.2/10 -0.4/4.1 

Կոտայք 5.8/15 4.1/0.8 -17/-7.6 3.6/11 -0.3/4.5
Շիրակ 6.5/15 4.4/0.4 -16/-9.3 2.4/8.2 -0.5/3.5

2071-2100
Արարատ 7.9/10.5 1.8/-1.4 -9.7/-32 -9.6/18 -1.2/1.5
Արմավիր 4.9/2.0 1.6/-2.2 -9.4/-32 -7.2/17 -1.1/0.2

Երևան 6.3/8.5 1.8/0.5 -9.6/-33 -8.8/18 -1.1/0.7
Արագածոտն 8.1/8.5 2.2/-1.1 -9.1/-30 -6.1/11 -0.4/-1.0 

Կոտայք 8.2/10.5 1.8/-0.6 -9.7/-31 -6.9/13 -0.6/-0.5
Շիրակ 7.3/2.9 2.1/-1.7 -8.7/-28 -4.6/10 -0.1/-1.2

 

Կլիմայի փոփոխության հետևանքով գետային հոսքի խոցելիությունը գնահատելու 
համար ընտրվել է ֆիզիկա-վիճակագրական կամ ռեգրեսիոն մոդելը, որը մեր 
հանրապետության լեռնային պայմաններում ապահովում է խոցելիության գնահատման 
բավարար ճշտություն: Օգտագործելով գետերի տարեկան հոսքերի և այդ 
գետավազանների օդերևութաբանական կայանների մթնոլորտային տեղումների ու օդի 
ջերմաստիճանի վերաբերյալ բազմամյա դիտարկումների տվյալները` բազմագործոնային 
կորելացիոն կապեր են հաստատվել նշված տարրերի միջև, և առանձին 
գետավազանների համար ստացվել են հավասարումները. 
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IX ²Ù³ëÇ³ VIII²Ù³ëÇ³

 V²Ù³ëÇ³IV ²å³ñ³ÝVI-²å³ñ³ÝIXVI-IX ²Ù³ëÇ³

T9.56T2,85

T7.136TX36.3X59.01.143 6.55



 êáõñÙ³Éáõ- ²ñ³ùëW
           (2) 

 VI²ñ³·³ÍVI-ÛáõÙñÇIV¶

 V²Ù³ëÇ³IV ²Ù³ëÇ³VI- VIÛáõÙñÇ¶VI- VI²Ù³ëÇ³

T38.7T7,33

T31.6TX40.0X03.07.260 6.13



 êËáõñÇÏ- ²ËáõñÛ³ÝW
            (3) 

 VI²ñ³·³ÍVI-ÛáõÙñÇIV¶

 V²Ù³ëÇ³IV ²Ù³ëÇ³VI- VIÛáõÙñÇ¶VI- VI²Ù³ëÇ³

T4.39T1,130

T3.46TX57.0X12.14.918 0.49



 -Ð³ÛÏ³Óáñ ²ËáõñÛ³ÝW
           (4) 

²Ùμ»ñ¹ VIV²Ùμ»ñ¹ IV ²å³ñ³Ý

III ²å³ñ³ÝII ²å³ñ³ÝVI-²å³ñ³ÝVIIIVI-I²Ùμ»ñ¹ VII

T90.2T03.5T28.6

T37.1T41.1XX05.02.47 04.0



 ì³ñ¹»ÝÇë- ø³ë³ËW
             (5) 

 V²ñ³·³ÍI ²ñ³·³ÍII ²å³ñ³Ý

I ²å³ñ³Ý²Ùμ»ñ¹ VIIV²Ùμ»ñ¹ IX-²Ùμ»ñ¹ X

T14.4T92.5T88.1

T18.6T54.4TX073.053.89 41.1



 ²ßï³ñ³Ï- ø³ë³ËW
                       (6) 

IIIXI

IIIXXIXXI

T2.18T6.35T32.8

T53.12TXX22.046.17 31.55-0.23

Ðñ³½¹..Ðñ³½¹..üáÝï³Ý.

üáÝï³Ý.üáÝï³Ý.üáÝï³Ý.Ðñ³½¹.



  -Ðñ³½¹.Ðñ³½¹.W
           (7) 

XIII

IIIXXI

T29.0T98.4

T35.0T73.1TX15.012.118 1.21

Ðñ³½¹..Ðñ³½¹..

Ðñ³½¹..üáÝï³Ý.üáÝï³Ý.VIÐñ³½¹.



  Èáõë³Ï»ñï-Ðñ³½¹.W
                    (8) 

VI

VIVIX-VIII

T9.32

T2.22T83.8TX
~

21.06.129 24.2

²ñï³ß³ï.

²ñ³μÏÇñ²ñ³μÏÇñ.²ñ³μÏÇñIIóù.-  É²Ý³ÝáõÝ



 ²½³ï-¶³éÝÇW                 (9) 

I àõñó³Óáñóù.VI-  É²Ý³ÝáõÝII óù.-  É²Ý³ÝáõÝ

I óù.-  É²Ý³ÝáõÝ VIàõñó³Óáñ óù.-  É²Ý³ÝáõÝX-àõñó³ÓáñXI

T07.2T23.18T47.2

T47.0T73.19XX06.07.148
IX-X

16.0



 àõñó³Óáñ-ì»¹ÇW
     (10) 

որտեղ` W-ն գետային տարեկան հոսքն է արտահայտված մլն.մ3-ով, X-ը` մթնոլորտային 
տեղումները (մմ), T-ն` օդի ջերմաստիճանը (0C), ինդեքսները ցույց են տալիս ամիսները: 
(3)-րդ և (4)-րդ հավասարաումներում T-ի վրա դրված գծիկը նշանակում է այդ 
ժամանակահատվածի միջին արժեք, իսկ (9)-րդ հավասարման մեջ X-ի վրա դրված 
ալիքավոր գծիկը նշանակում է նախորդ տարվա օգոսոտոսից մինչև տվյալ տարվա 
սեպտեմբեր:  
 Սևջուր գետի համար կապ չի ստացվել քանի որ ինչպես արդեն նշվեց 
աշխատանքում վերջին տարիներին Սևջրի գետավազանում ստորերկրյա ջրային 
ռեսուրսների ինտենսիվ օգտագործման (ստորերկրյա ջրերի փաստացի օգտագործման 
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ծավալը 2013թ. համարյա 3 անգամ գերազանցել է թույլատրված ծավալը) հետ  ջրի ելքերը 
կտրուկ նվազել են: 

Նշված բազմագործոն կոռելյացիոն կապերի վիճակագրական բնութագրիչները 
բերված են աղյուսակ 14-ում: 

 

Աղյուսակ 14- Գետերի հոսքի կապերի վիճակագրական բնութագրերը 

Գետ-դիտակետ Կոռելյացիայի 
գործակից, R  

 0.674 - ի
ապահովվածությունը, 

% 
Արաքս-Սուրմալու 0.80 0,60 70 

Ախուրյան-Ախուրիկ 0.79 0.59 75 
Ախուրյան-Հայկաձոր 0.77 0.63 72 
Քասախ-Վարդենիս 0.81 0.59 73 
Քասախ Աշտարակ 0.72 0.69 73 

Հրազդան-Հրազդան 0.80 0.61 77 
Հրազդան-Լուսակերտ 0.80 0.60 92 

Ազատ-Գառնի 0.76 0.58 78 
Վեդի-Ուրցաձոր 0.92 0.38 94 

 

Աղյուսակում σ-ն հոսքի բնական շարքի միջին քառակուսային շեղումն է այդ շարքի 
միջինի նկատմամբ, S-ը` ստուգիչ հաշվարկների՝ կապերի հավասարումներով 
հաշվարկված շարքի միջին քառակուսային շեղումն է այդ շարքի միջինի նկատմամբ: 
Ստացված բոլոր կապերը բավարարում են կանխատեսման թողարկման համար 
անհրաժեշտ պայմաններին [27,31]: 

(2)-(10) հավասարումների միջոցով և CCSM4 մոդելային տվյալների՝ արտանետումների 
RCP8,5 (A2) և RCP6,0 (B2) սցենարների հիման վրա հաշվարկվել են առանձին 
գետավազանների տարեկան գետային հոսքի 2040, 2070 և 2100թթ. համար խոցելիության 
գնահատականներ, որի արդյունքները ամփոփվել են աղյուսակ 15 և 16-ում և նկար 16-ում:  
Աղյուսակ 15- Արարատյան դաշտի գետերի տարեկան հոսքի խոցելիության 
գնահատականը 2011-2040թթ, 2041-2070թթ և 2071-2100թթ. համար RCP6,0 սցենարի 
դեպքում 

Գետ-
դիտակետ Սցենարներ Գետային 

հոսքը մլն մ3 
Հոսքի փոփոխությունը Ժամանակահատվածը

մլն. մ3 

Արաքս-
Սուրմալու 

Բազիս 2665 0 0   
T+1.0, 1.01Q 2690 25.5 0.96 2011-2040 
T+2.8, 0,99Q 2715 50.4 1.89 2041-2070 
T+3.5, 0.99Q 2718 53.3 2.00 2071-2100 

Ախուրյան- Բազիս 225.7 0 0   
T+1.0, 1.01Q 235.6 9.92 4.39 2011-2040 
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Աղյուսակ 16 - Արարատյան դաշտի գետերի տարեկան հոսքի խոցելիության 
գնահատականը 2011-2040թթ., 2041-2070թթ. և 2071-2100թթ. համար RCP8,5 սցենարի 
դեպքում 

Ախուրիկ T+2.8, 0,99Q 235.8 10.13 4.49 2041-2070 
T+3.5, 0.99Q 235.8 10.11 4.48 2071-2100 

Ախուրյան-
Հայկաձոր 

Բազիս 933.1 0 0  

T+1.0, 1.01Q 929.6 -3.48 -0.37 2011-2040 
T+2.8, 0,99Q 892.3 -40.8 -4.37 2041-2070 
T+3.5, 0.99Q 879.9 -53.2 -5.70 2071-2100 

Քասախ-
Վարդենիս 

Բազիս 48.7 0 0   
T+1.0, 1.01Q 50,9 2,26 4,64 2011-2040 
T+2.8, 0,99Q 51,2 2,57 5,28 2041-2070 
T+3.5, 0.99Q 50,4 1,76 3,62 2071-2100 

Քասախ 
Աշտարակ 

Բազիս 113.6 0 0   
T+1.0, 1.01Q 107.8 -5.81 -5.11 2011-2040 
T+2.8, 0,99Q 102.2 -11.4 -10.1 2041-2070 
T+3.5, 0.99Q 97.9 -15.7 -13.8 2071-2100 

Հրազդան-
Հրազդան 

Բազիս 243.3 0 0   
T+1.0, 1.01Q 231.8 -11.5 -4.74 2011-2040 
T+2.8, 0,99Q 215.5 -27.8 -11.4 2041-2070 
T+3.5, 0.99Q 205.3 -38.0 -15.6 2071-2100 

Հրազդան-
Լուսակերտ 

Բազիս 228.0 0 0  
T+1.0, 1.01Q 218.1 -9.92 -4.35 2011-2040 
T+2.8, 0,99Q 207.6 -20.4 -8.94 2041-2070 
T+3.5, 0.99Q 200.3 -27.7 -12.1 2071-2100 

Ազատ-Գառնի 
Բազիս 139.4 0 0  

T+1.0, 1.01Q 134,5 -4,91 -3,52 2011-2040 
T+2.8, 0,99Q 134,8 -4,62 -3,31 2041-2070 
T+3.5, 0.99Q 131,6 -7,85 -5,63 2071-2100 

Վեդի 
Ուրցաձոր 

Բազիս 58.0 0 0  
T+1.0, 1.01Q 55,1 -2,88 -4,96 2011-2040 
T+2.8, 0,99Q 53,7 -4,35 -7,49 2041-2070 
T+3.5, 0.99Q 51,6 -6,36 -11,0 2071-2100

Գետ-դիտակետ Սցենարներ Գետային 
հոսքը մլն մ3 

Հոսքի փոփոխությունը Ժամանակահատվածը
մլն. մ3 % 

Արաքս-
Սուրմալու 

Բազիս 2665 0 0   
T+1.7, 1.05Q 2755 90.6 3.40 2011-2040 
T+3.3, 1.05Q 2821 155.7 5.84 2041-2070 
T+5.0, 0.99Q 2733 68.1 2.56 2071-2100 

Ախուրյան-
Ախուրիկ 

Բազիս 225.7 0 0   
T+1.7, 1.05Q 237.2 11.5 5.08 2011-2040 
T+3.3, 1.05Q 243.4 17.7 7.85 2041-2070 
T+5.0, 0.99Q 239.4 13.7 6.09 2071-2100 
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Ախուրյան-
Հայկաձոր 

Բազիս 933.1 0 0   
T+1.7, 1.05Q 935.8 2.72 0.29 2011-2040 
T+3.3, 1.05Q 914.3 -18.8 -2.02 2041-2070 
T+5.0, 0.99Q 835.4 -97.7 -10.5 2071-2100 

Քասախ-
Վարդենիս 

Բազիս 48.7 0 0   
T+1.7, 1.05Q 52,6 3,88 7,97 2011-2040 
T+3.3, 1.05Q 55,1 6,38 13,1 2041-2070 
T+5.0, 0.99Q 54,1 5,41 11,1 2071-2100 

Քասախ 
Աշտարակ 

Բազիս 113.6 0 0   
T+1.7, 1.05Q 108.2 -5.41 -4.76 2011-2040 
T+3.3, 1.05Q 101.4 -12.2 -10.7 2041-2070 
T+5.0, 0.99Q 89.9 -23.7 -20.8 2071-2100 

Հրազդան-
Հրազդան 

Բազիս 243.3 0 0   
T+1.7, 1.05Q 239.5 -3.75 -1.54 2011-2040 
T+3.3, 1.05Q 228.9 -14.4 -5.92 2041-2070 
T+5.0, 0.99Q 196.1 -47.2 -19.4 2071-2100 

Հրազդան-
Լուսակերտ 

Բազիս 228.0 0 0  
T+1.7, 1.05Q 219.8 -8.15 -3.57 2011-2040 
T+3.3, 1.05Q 210.9 -17.1 -7.52 2041-2070 
T+5.0, 0.99Q 192.2 -35.8 -15.7 2071-2100 

Ազատ-Գառնի 
Բազիս 139.4 0 0  

T+1.7, 1.05Q 142.4 3.00 2.15 2011-2040
T+3.3, 1.05Q 136.1 -3.36 -2.41 2041-2070 
T+5.0, 0.99Q 121.9 -17.5 -12.5 2071-2100 

Վեդի-
Ուրցաձոր 

Բազիս 58.0 0 0
T+1.7, 1.05Q 58,8 0.79 1.37 2011-2040 
T+3.3, 1.05Q 55,8 -2.17 -3.74 2041-2070 
T+5.0, 0.99Q 49,8 -8.15 -14.1 2071-2100
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Նկ. 16 Գետային տարեկան հոսքի խոցելիության գնահատականը 2040, 2070 և 

2100թթ. համար մլն.մ3 RCP6,0 և RCP8,5 սցենարի դեպքում 
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 Նկ. 16-ի  շարունակություն 
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Նկ. 16-ի  շարունակություն 

 
 Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը 
գետային հոսքի վրա տարբեր գետավազաններում տարբեր է, սակայն միևնույն 
սցենարների դեպքում էլ առանձին գտավազանների հոսքի խոցելիություններն իրարից 
տարբերվում են՝ այսպես նույն սցենարների դեպքում Քասախ գետի հոսքը Վարդենիս 
դիտակետում աճում է, իսկ Աշտարակի հատածքում նվազում: Տվյալ դեպքում կլիմայի 
փոփոխության հետևանքով տարբեր գետավազաններում տարբեր չափով հոսքի 
խոցելիությունը պայմանավորված է այդ գետավազանների բնակլիմայական և հոսքի 
ձևավորման տարբեր պայմաններով: Մինչև 2040թ. ուսումնասիրվող գետավազաններում 
հիմնականում կանխատեսվում է հոսքի որոշակի աճ պայմանավորված մթնոլորտային 
տեղումների աճով: Հոսքի նվազման զգալի խոցելիություն սպասվում է 2070 և 2100թթ.՝ 
Քասախ գետի ստորին հոսանքներում, Հրազդան գետի վերին հոսանքներում մոտ 20%: 
Քասախ գետի վերին հոսանքներում, Արաքս գետում և Ախուրյան գետի Ախուրիկի 
հատվածում 2070 և 2100թ. կանխատեսվում է հոսքի որոշակի աճ՝ 3-6%: 
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 Ապագայում հոսքի ձևավորման, հետևաբար նաև դրա կանխատեսման համար մեծ 
մեծ նշանակություն ունի տեղումների տեսակի հարաբերակցության փոփոխության 
կանխատեսումը, քանի որ պայմանավորված ջերմաստիճանի աճով ձյան տեսքով 
տեղումների նվազումը և միևնույն ժամանակ անձրևների ավելացումը ապագայում կարող 
է իր հերթին բերել հոսքի, նրա ներտարեկան բաշխման էական փոփոխությունների: 
Այնուամենայնիվ, կլիմայի կանխատեսման ներկա մոդելների արդյունքները թույլ չեն 
տալիս գնահատել տեղումների տեսակի փոփոխությունը, հետևաբար դա բերում է 
լրացուցիչ անորոշությունների առկայությանը հոսքի ապագա կանխատեսումների մեջ:  
 Մեր կողմից կարևորվել է նաև կլիմայի գլոբալ փոփոխության հետևանքով 
Արարատյան դաշտի և նրա նախալեռնային հատվածի համար կարևոր նշանակություն 
ունեցող Ախուրյանի, Ապարանի և Ազատի ջրմաբարների առավելագույն լցվածության 
մակարդակների խոցելիությունը, վերջին գնահատելու համար նույնպես ընտրվել է 
ֆիզիկա-վիճակագրական կամ ռեգրեսիոն մոդելը և օգտագործելով այդ ջրամբարների 
տարեկան առավելագույն մակարդակների և այդ ջրամբարների ջրհավաք ավազանների 
օդերևութաբանական կայանների մթնոլորտային տեղումների ու օդի ջերմաստիճանի 
վերաբերյալ բազմամյա դիտարկումների տվյալները` բազմագործոնային կորելացիոն 
կապեր են հաստատվել նշված տարրերի միջև և ստացվել են հետևյալ հավասարումները. 
 IV ²Ù³ëÇ³II ²Ù³ëÇ³VI- VIÛáõÙñÇ¶VI- VI²Ù³ëÇ³ T35.0TX01.0X01.04.1442 36.0  çñÙμ ²ËáõñÛ³ÝÇH     (11) 

 

²Ùμ»ñ¹IVIV ²å³ñ³Ý.III ²å³ñ³ÝII ²å³ñ³ÝV-²å³ñ³ÝIX X02.0T64.0T30.0T24.0X03.05.1813  çñÙμ. ²å³ñ³ÝÇH  (12) 

 

                                     IV Ø³ñïáõÝÇIII-Ø³ñïáõÝÇXI T26.1X11.09.1028  çñÙμ. ²½³ïÇH                         (13) 

 

Ստացված կապերի վիճակագրական բնութագրիչները բերված են աղյուսակ 17-ում: 
 

Աղյուսակ 17- Ջրամբարների առավելագույն լցվածության մակարդակի կապերի 
վիճակագրական բնութագրեր 

Գետ-դիտակետ Կոռելյացիայի 
գործակից, R 

 0.674 - ի 
ապահովվածությունը, %

Ախուրյանի ջրամբար 0.82 0.57 75 
Ապարանի ջրամբար 0.93 0.36 91 

Ազատի ջրամբար 0.84 0.61 76 
 
(11)-(13) հավասարումների միջոցով և CCSM4 մոդելային տվյալների՝ 

արտանետումների RCP8,5 (A2) և RCP6,0 (B2) սցենարների հիման վրա հաշվարկվել են 
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ջրամբարների առավելագույն լցվածության մակարդակի 2040, 2070 և 2100թթ. համար 
խոցելիության գնահատականներ, որի արդյունքները գրաֆիկական տեսքով բերված են 
նկար 17-ում. 

 

 
Նկ. 17 Ջրամբարների տարեկան առավելագույն լցվածության մակարդակի 

խոցելիության գնահատականը 2040, 2070 և 2100թթ. համար, մ, RCP6,0 և RCP8,5 
սցենարների դեպքում 

 *ՆԴՄ-նորմալ դիմհարի մակարդակ ամենաբարձր դիմհարային մակարդակ, որը պատվարը կարող է 
պահպանել երկար ժամանակ 
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Նկ. 17-ի շարունակություն  

 

Ինչպես երևում է նկարից կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցությամբ երեք 
ջրամբարներում էլ նկատվում է ջրի առավելագույն լցվածության մակարդակի 
խոցելիություն, ընդ որում ամենից մեծ խոցելիություն նկատվում է Ապարանի ջրամբարում՝ 
11մ՝ 2100թ. (RCP8,5 սցենարի դեպքում): Ծավալային առումով դա նշանակում է, որ 2100թ. 
Ապարանի ջրամբարի առավելագույն լցվածությունը տարվա ընթացքում կկազմի 35-
36մլն.մ3 (ջրամբարի ծավալը 90 մլն.մ3): Ախուրյանի ջրամբարի համար այդ ցուցանիշը 
կկազմի 405 մլն.մ3 (ջրամբարի ծավալը 525 մլն.մ3), իսկ Ազատի ջրամբարի համար 45 
մլն.մ3 (ջրամբարի ծավալը 70 մլն.մ3): 

Արարատյան դաշտի գետային հոսքի և վերջինիս ոռոգման համակարգում մեծ դեր 
ունեցող առկա ջրամբարների ջրալցվածության խոցելիության գնահատված տվյալները 
պետք է անպայման հաշվի առնվեն Արարատյան դաշտի ջրավազանային կառավարման 
պլանի մշակման ժամանակ:  

Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի ձյան տեսքով տեղումների 
փոփոխությունների գնահատումը կլիմայական տարբեր սցենարներով 

 

Ինչպես ողջ Հայաստանի, այնպես էլ ջրհավաք ավազանի տարածքում 
հոսքագոյացման շրջաններ համարվող բարձրլեռնային շրջաններում վերջին երկու 
տասնամյակներում ձնածածկույթի և ձյան մեջ ջրի պաշարի վերաբերյալ հավաքագրված 
տվյալները անբավարար են հիմնավորված գնահատականներ տալու համար: Ոստի 
հաշվարկների համար ընտրվել են օդերևութաբանական կայաններում ձմռան ընթացքում 
ձյան տեսքով տեղումների դիտարկումների տվյալները:  

Հաշվի առնելով ձյան տեսքով տեղումների բազիսային արժեքները (1961-1990թթ.), 
մեր կողմից գնահատվել է Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում ձյան տեսքով 
տեղումների սպասվելիք փոփոխություները 2040թ., 2070թ. և 2100թ. համար:  
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Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի տարածքում ձյան տեսքով տեղումների 
քանակը նվազում է միայն 2040թ. այն էլ RCP8.5 սցենարի դեպքում, իսկ մնացած 
ժամանակահատվածներում այն աճում է (աղ. 18):  

 
Աղյուսակ 18 - Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում ձյան տեսքով տեղումների (մմ) 
փոփոխության ստացված արդյունքները ըստ սցենարների 

 
1961-1990 Սցենարներ 2011-2040 2041-2070 2071-2100

194 RCP, 6.0 204 206 208 
RCP, 8.5 175 221 213 

 

 

 

 

 

 

Արարատյան դաշտի մակերևութային ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի 
փոփոխության ազդեցության տնտեսական հետևանքները 

 

Հիմնական ջրօգտագործողների միջև շահերի (խմելու ջուր, ոռոգում, 
հիդրոէներգետիկա և այլն) հնարավոր բախման բացահայտումը  ջրային 

ռեսուրսների կանխատեսվող խոցելիության պայմաներում 
 

 Արարատյան դաշտի մակերևութային ջրային ռեսուրսները հիմնականում 
օգտագործվում են ոռոգման, հիդրոէներգետիկ, արդյունաբերական և այլ նպատակներով: 
 Արարատյան դաշտում բնակչությունը հիմնականում զբաղված է 
գյուղատնտեսությամբ մասնավորապես երկրագործությամբ: Արարատյան դաշտը 
հանդիսանում է հանրապետության ամենախտաբնակ ֆիզիկաաշխարհագրական 
տարածքը: Բնակչության թիվը 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 528.0 հազ. 
մարդ, հանրապետության բնակչության ընդհանուր թվաքանակի 17.5%-ը: Արարատյան 
դաշտում քաղաքային բնակչության թիվը կազմում է 159.7 հազ. մարդ (հանրապետության 
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քաղաքային բնակչության 8.35%-ը), գյուղական բնակչության թիվը կազմում է 368.3 հազ. 
մարդ՝  հանրապետության ընդանուր գյուղական բնակչության 33.4%-ը (աղ.19): 
 
Աղյուսակ 19 - Արարատյան դաշտի բնակչության   վիճակագրական բնութագրիչներն 
ըստ ՀՀ 2011թ. մարդահամարի արդյունքների  

Բնակչության 
թիվ,  

հազ. մարդ 

Քաղաքային 
բնակչություն 
հազ. մարդ 

Գյուղական 
բնակչություն 
հազ. մարդ 

Համայնքներ Սեռային կազմը

քաղաքային գյուղական տղամարդ կին 

528.0 159.7 368.3 7 190 257.5 270.5
 
Գյուղատնտեսություն - Արարատյան դաշտում  գյուղատնտեսական արտադրությունը 
հիմնականում կազմակերպվում է գյուղացիական տնտեսությունների միջոցով։ 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են ընդհանուր հողային ֆոնդի 
76.5%-ը։  Հողային ֆոնդի բաշխվածությունն ըստ կատեգորիաների և դրանց զբաղեցրած 
մակերեսները ներկայացված է աղյուսակ 20-ում, ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2014թ. տվյալների:  
 
 
 
Աղյուսակ 20 -   Արարատյան դաշտի հողային ֆոնդի բաշխումը 2014թ. դրությամբ   

Հ/Հ Նպատակային 
նշանակություն 

Հողատեսք, գործառնական 
նշանակություն 

Ընդամենը
հազ. հա 

1 

Գ
յո

ւղ
ա

տ
նտ

ես
ա

կա
ն 

վարելահողեր 66.8
բազմամյա տնկարկներ, ընդամենը 28.0
այդ թվում` պտղատու այգիներ 15.7
խաղողի այգիներ 12.3
այլ բազմամյա տնկարկներ
խոտհարքներ 3.01
արոտավայրեր 99.8
այլ հողատեսքեր 63.2
ընդամենը 260.8

2 Բնակավայրեր ընդամենը 28.2

3 
Արդյունաբերության, 
Ընդերքօգտագործման, 
Այլ արտադրական 

ընդամենը 5.91 

4 Էներգետիկայի, Կապի, 
Տրանսպորտի,Կոմունալ 

Էներգետիկայի 0.45 
Կապի 0.008 
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ենթակառույցների Տրանսպորտի 1.85 
Կոմունալ ենթակառույցների 0.15 
ընդամենը 2.46 

5 Հատուկ պահպանվող 
տարածքներ ընդամենը 30.5 

6 Հատուկ նշանակության ընդամենը 2.69
7 Անտառային ընդամենը 0.42

8 Ջրային 

գետեր 1.98
ջրամբարներ 1.31
լճեր 3.57
ջրանցքներ 1.10
հիդրոտեխնիկակա նայլ կառույցներ 1.08
ընդամենը 9.04

9 Պահուստային -
Ընդամենը 340.0

 
Ջրային ռեսուրսների գնահատման տեսանկյունից կարևոր է իմանալ ընդհանուր 

հողային ֆոնդի, որ մասն են կազմում ոռոգելի հողատարածքները: Արարատյան դաշտի 
հողային ֆոնդը կազմում է 340.0 հազ. հա, իսկ ոռոգելի հողատարածքները՝ 103.2 հազ. 
հա, այսինքն ընդհանուր հողային ֆոնդի 30.4%-ը (աղ. 21): 

 

Աղյուսակ 21 - Արարատյան դաշտի ոռոգելի հողային ֆոնդի բաշխումը 2014թ. դրությամբ  

Հ/Հ Նպատակային
նշանակություն 

Հողատեսք, գործառնական 
նշանակություն 

Ընդամենը
հազ. հա 

1 

Գ
յո

ւղ
ա

տ
նտ

ես
ա

կա
ն 

վարելահողեր 57.0 
բազմամյա տնկարկներ, ընդամենը 28.0 
այդ թվում` պտղատու այգիներ 15.7 
խաղողի այգիներ 12.3 
այլ  
խոտհարք 0.32 
արոտ  
այլ հողատեսքեր  
ընդամենը 85.3 

2 Բնակավայրերի ընդամենը 17.9 
Ընդամենը ոռոգվող հողեր 103.2

 

Արարատյան դաշտում 2013 թվականին գյուղատնտեսության համախառն 
արտադրանքը կազմել է 299.9 մլրդ. դրամ, ընդ որում բուսաբուծություն համախառն 
արտադրանքը կազմել է 240.1 մլրդ. դրամ, անասնաբուծությանը՝ 59.8 մլրդ. դրամ (նկ.18): 
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Նկ. 18 Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի դինամիկան ըստ ոլորտների 

 

Արարատյան դաշտում հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի 
ցանքատարածությունները կազմում են 11.6 հազ. հա (ընդհանուր հանրապետական 
ցուցանիշի 6.5%-ը), համախառն բերքը կազմում է 451.6 հազ. ցենտներ  (ընդհանուր 
հանրապետական ցուցանիշի 8,2%-ը): Արարատյան դաշտում ծխախոտի ցանքատարածք-
ները կազմում են 0.21 հազ. հա (ընդհանուր հանրապետական ցուցանիշի 38.1%-ը), 
համախառն բերքը՝ 6.8 հազ. ցենտներ (ընդհանուր հանրապետական ցուցանիշի 40.5%-
ը): Կարտոֆիլի ցանքատարածքները կազմում են՝ 2.0 հազ. հա (ընդհանուր 
հանրապետական ցուցանիշի 6.5%-ը), իսկ համախառն բերքը՝ 567.7 հազ. ցենտներ 
(ընդհանուր հանրապետական ցուցանիշի 8.6%-ը): Բանջարեղենի ցանքատարածքները 
կազմում են՝ 15.3 հազ. հա (ընդհանուր հանրապետական ցուցանիշի 60.5%-ը), իսկ 
համախառն բերքը՝ 6.49 մլն. ցենտներ (ընդհանուր հանրապետական ցուցանիշի 74.1%-ը): 
Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածքները կազմում են՝ 5.0 հազ. հա (ընդհանուր 
հանրապետական ցուցանիշի 92.6%-ը), համախառն բերքը՝ 1.98 մլն. ցենտներ (ընդհանուր 
հանրապետական ցուցանիշի 95.1%-ը): Արարատյան դաշտում հացահատիկային, 
տեխնիկական, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի վերաբերյալ մի շարք ցուցանիշներ 
ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակներում (աղ.22-24) [4]: 
 
Աղյուսակ 22 - Հացահատիկային, տեխնիկական մշակաբույսերի և կարտոֆիլի 
ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը (2014թ. 
հունվարի 1-ի դրությամբ)  

Ցանքատարածություն, 
 հա 

Համախառն բերքը, 
ցենտներ 

1 հա միջին 
բերքատվությունը, ց/հա 

Հացահատիկային մշակաբույսեր 
11567 451559 39.0 

Ծխախոտ 
206 6753 32.8 

Կարտոֆիլ 

2011 2012 2013
Բուսաբուծություն 199,6 220,5 240,1
Անասնաբուծություն 52,2 53,2 59,8
Ընդանուր գյուղատնտեսություն 251,8 273,7 299,9
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1997 567655 284.3 
 
Աղյուսակ 23 - Բանջարանոցային և բոստանային մշակաբույսերի 
ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը (2014թ. 
հունվարի 1-ի դրությամբ) 

Ցանքա-
տարածությունը 

հա 

Համախառն 
բերքը, 

ցենտներ 

1 հա միջին 
բերքատվություն 

ց/հա 

Հավաքած է բերք 
կրկնակի ցանքերից, 

ցենտներ 

Ընդամենը 
հավաքված 
ցենտներ 

Ընդհանուր 

15272 6183807 404.9 268343 6486307
Կաղամբ

956 391 326 409.3 14 140 405 466 
Վարունգ 

1 432 494 032 345.0 76 293 570 325
Լոլիկ 

5 164 2 517 529 487.5 40 646 2 558 175 
Այլ բանջարեղեն 

7 720 2 780 767 360.2 131 333 2 912 100 
Բոստանային մշակաբույսեր 

5 014 1 978 743 394.6 - 1 978 743 
*բանջարային կանաչեղեն, տաքդեղ, սմբուկ, սոխ, սխտոր, գազար, սեղանի ճակնդեղ 
 
Աղյուսակ 24 - Բոլոր տնտեսություններում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ընդանուր 
ցանքային տարածությունները  

Ընդամենը 
ցանքային 

տարածություն, 
հա 

Այդ թվում 
Հացահա- 
տիկային 
մշակա- 
բույսեր, 

հա 

Տեխնի-
կական 
մշակա- 
բույսեր,

հա 

Կարտոֆիլ,
հա 

Բանջարա- 
նոցային 
մշակա- 
բույսեր, 

հա 

Բոստանային
մշակա- 
բույսեր, 

հա 

Կերային
մշակա- 
բույսեր,

հա 

2009թ. 
50968 12922 709 2358 14683 5842 14454

2010թ.
47846 11346 1076 2026 14599 4185 14614 

2011թ.
49503 11020 1472 2122 15607 5498 13784

2012թ.
50538 12085 1515 2463 15196 4818 14461

2013թ.



66 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

50985 11567 1708 1 997 15 272 5 014 15 427
2009-2013թթ. միջին ցուցանիշը 

49968 11788 1296 2193 15071 5071 14548
 
Կլիմայի փոփոխության տարբեր սցենարների և առաջավոր տեխնոլոգիաների 

կիրառման պայմաններում սպասվում է Արարատյան դաշտի մշակաբույսերի ինչպես 
ցանքատարածությունների, այնպես էլ՝ բնականաբար, միջին բերքատվության 
փոփոխություն:  

Մոտավոր գնահատականներով կլիմայական գործոնով պայմանավորված 
բանջարաբոստանային մշակաբույսերի բերքատվության մոտ 10%-ով ավելացում է 
սպասվում: Դա պայամանավորված է նրանով, որ ջերմաստիճանի բարձրացման 
պարագայում կընդարձակվեն ցանքատարածքները, առավել նպաստավոր պայմաններ 
կստեղծվեն այս մշակաբույսերի մշակման համար:  

Արարատյան դաշտում պտղատու այգիների, հատապտուղների ընդանուր 
տարածությունը կազմում է 15.7 հազ. հեկտար (այդ թվում հնդավորներ՝ 2,02 հազ. հա, 
կորիզավորներ՝ 13.1հազ. հա, ընկուզապտուղներ՝ 0.16 հազ. հա, մերձարևադարձայիններ՝ 
0.04 հազ. հա, հատապտուղներ՝ 0.35 հազ. հա) կամ ընդհանուր հանրապետական 
ցուցանիշի 43.5%-ը, իսկ հավաքված համախառն բերքը 1.7 մլն ցենտներ, կամ ընդհանուր 
հանրապետական ցուցանիշի 50%-ը:  

Արարատյան դաշտում խաղողի այգիների տարածքը կազմում է 12.3 հազ. հա, կամ 
ընդհանուր հանրապետական ցուցանիշի 70.3%-ը: Արարատյան դաշտում պտղատուների 
և խաղողի այգիների վերաբերյալ մի շարք ցուցանիշներ ներկայացված են ստորև բերված 
աղյուսակում (աղ. 25): 

 
 

Աղյուսակ 25 - Պտղատու այգիների, հատապտղատուների, խաղողի տնկարկները, 
համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը (2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)  

Տնկարկներ, հա 

այդ թվում 
բերքատու 
տարիքի, 

հա 

Համախառն բերքը, 
ցենտներ 1 հա միջին 

բերքատվությունը, 
ց/հա ընդամենը

այդ թվում 
բերքատու 

տնկարկներից 
Ընդհանուր

15734 13305 1668145 1662605 125.0
Հնդավորներ

2016 1839 280366 280366 152.5
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Կորիզավորներ
13150 10925 1332588 1327188 121.5

Հատապտուղներ
352 344 43125 43125 125.4

Խաղող
12279 11050 2002467 2000227 181.0

 
Բացի այս մեր կողմից վերլուծվել են 2009-2013թթ. ժամանակահատվածի 

պտղատու այգիների և խաղողի այգիների տնկարկների տվյալները և դուրս է բերվել հինգ 
տարվա միջին ցուցանիշը, որն օգտագործվել է հետագա հաշվարկներում: Պտղատու 
այգիների տնկարկների հնգամյա միջինը կազմում է՝ 15.2 հազ. հա, իսկ խաղողի 
այգիներինը՝ 12.1 հազ. հա:  

Կլիմայի փոփոխության պայմաններում բնականաբար սպասվում է նաև 
պտղատուների, իսկ Արարատյան դաշտում մասնավորապես խաղողի և ծիրանի 
բերքատվության փոփոխություն՝ միջին բերքատվության աճ, մոտ 10%-ի սահմաններում: 
Դա պայմանավորված է նախ և առաջ նրանով, որ ջերմաստիճանի բարձրացման 
հետևանքով Արարատյան դաշտում կընդարձակվեն խաղողի և կորիզավորների 
տնկարկները, որը բնականաբար բերելու է բերքատվության բարձրացման, բացի դա 
քանի որ Արարատյան դաշտում պտղատուների և խաղողի բերքատվությանը մեծ վնաս են 
հասցնում ձմեռային երկարատև ցածր ջերմաստիճանները և քանի որ ըստ 8.5 և 6.0 
սցենարների սպասվում է ջերմաստիճանի զգալի բարձրացում, ուստի ձմեռային 
ժամանակաշրջանը  դառնում  է առավել նպաստավոր այդ մշակաբույսերի համար:  

Արարատյան դաշտի աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները 
նպաստավոր են անասնաբուծության (հիմնականում խոշոր և մանր եղջերավոր 
անասնաբուծության, խոզաբուծության և թռչնաբուծության) զարգացման համար (աղ.26) [1]:       
 
Աղյուսակ 26 - Արարատյան դաշտում անասնագլխաքանակը 2014թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ  

խոշոր եղջերավոր 

խոզ 
ընդամենը 
ոչխար, այծ

այդ թվում 

ձի 
 

այդ 
թվում 
կովեր 

ոչխար այծ 

102172 37864 39433 183617 179457 4160 786
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 Արարատյան դաշտում խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը կազմում է 
102.2 հազ. գլուխ (ընդհանուր հանրապետական ցուցանիշի 15.1%-ը), խոզերի 
գլխաքանակը՝ 39.4 հազ. գլուխ (ընդհանուր հանրապետական ցուցանիշի 28.2%-ը), 
ոչխարների և այծերի գլխաքանակը՝  183.6 հազ. գլուխ (ընդհանուր հանրապետական 
ցուցանիշի 25.6%-ը):   

Անասնաբուծական մթերքների արտադրության ոլորտում 2013 թվականին 
կենդանի քաշով իրացված անասունների և թռչունի ծավալը կազմել է 25.2 հազ. տոննա 
(ընդհանուր հանրապետական ցուցանիշի 17.2%-ը), կաթի արտադրությունը կազմել է  
80.6 հազ. տոննա (ընդհանուր հանրապետական ցուցանիշի 12.3%-ը), արտադրվել է 182.4 
մլն. հատ ձու (ընդհանուր հանրապետական ցուցանիշի 29.6%-ը):  

Կլիմայի փոփոխության պայմաններում հիմք ընդունելով «ՀՀ պարենային 
անվտանգության հրատապ խնդիրներ» աշխատանքի ուսումնասիրության արդյունքները, 
2030 թվականին Արարատյան դաշտում դիտվելու է կաթի արտադրության ծավալների 
աճ՝ մոտավորապես 24.3%-ով, այսինքն 2030թ. Արարատյան դաշտում արտադրված 
կաթի ծավալը կկազմի 100.2 հազ. տոննա [2,17]: 

 
 
 
 

Ձկնաբուծություն 
 Քանի որ հետազոտության առարկան հանդիսանում է Արարատյան դաշտի 
մակերևույթային հոսքը, իսկ Արարատյան դաշտում ձկնային տնտեսություններն 
օգտագործում են հիմնականում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներ, ուստի 
նպատակահարմար ենք համարել այս ոլորտին մանրամասն չանդրադառնալ 
ներկայացվող աշխատանքում: 

Հիդրոէներգետիկա 
Ինչպես ողջ Հայաստանում, այնպես էլ Արարատյան դաշտում փոքր հզորության  

ՀԷԿ-երի կառուցման գործընթացը համարվում է վերականգնվող էներգետիկայի 
զարգացման առաջատար ուղղություն: Արարատյան դաշտում գործում են 6 փոքր ՀԷԿ-եր 
(աղ.27), ընդհանուր 13460կՎտ հզորությամբ: Ներկայումս ընթացքի մեջ է ևս 3 փոքր 
ՀԷԿ-երի նախագծային աշխատանքները, որոնց գումարային հզորությունը կազմելու է 
10308 կՎտ, և նախատեսվում է Ազատ և Վեդի գետերի ավազաններում կառուցել 5  փոքր 
ՀԷԿ-եր՝ 5023 կՎտ ընդանուր հզորությամբ (աղ. 28):  
 

Աղյուսակ 27 - Արարատյան դաշտում գործող ՓՀԷԿ-երի ցուցանիշները  
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Աղբյուրը` ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, 2013թ. 
 

Աղյուսակ 28 - Արարատյան դաշտում ապագայում կառուցվող ՓՀԷԿ-երի ցուցանիշները 

Հ/Հ ՓՀԷԿ-ի 
անվանում 

Հզորություն 

Գ
ետ

ա
վա

զա
ն 

Ն
եր

քի
ն 

բի
եֆ

ի 
նի

շը
 

Վ
եր

ին
 բ

իե
ֆ

ի 
նի

շը
 

Դ
եր

իվ
ա

ցի
ա

յի
 

եր
կա

րո
ւթ

յո
ւն

ը 

Հ
ա

շվ
ա

րկ
ա

յի
նե

լք
, 

մ3 /
վ 

Ջրաղբյուր 

կՎտ մ մ մ 

1 Արմավիր 2040 Մեծամոր   31.2 22.0 Արաքս գետի 
ոռոգման ջրանցք 

2 Վարդան 1710 Մեծամոր 999.0 1048 730 5.0 2-րդ հերթի Թալինի 
ոռոգման ջրանցք 

3 Թալին 5140 Մեծամոր 1110 1234 1721 5.6 Թալինի ոռոգման
ջրանցք 

4 Վարդանանց 1050 Մեծամոր 1133 1169 750 4.0 

Թալինի 2-րդ հերթի 
ոռոգման ջրանցքի 

Շենիկ-Վանանդ 
արագահոս 

5 Զովաշեն 1520 Ազատ   136.2 9.0 Արտաշատի
ջրանցք 

6 Այգեզարդ 2000 Ազատ 898.1 938.5 780.2 7.0 
Արտաշատի 

ջրանցքի ջրահոսքի 
վրա 

Հ/Հ ՓՀԷԿ-ի 
անվանում 

Հ
զո

րո
ւթ

յո
ւն

 

Գ
ետ

ա
վա

զա
ն 

Ն
եր

քի
ն 

բի
եֆ

ի 
նի

շը
 

Վ
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ին
 բ
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ֆ

ի 
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շը
 

Դ
եր

իվ
ա

ցի
ա

յի
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կա
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ւթ

յո
ւն

ը 

Հ
ա

շվ
ա

րկ
ա

յի
ն 

ել
ք,

 
մ3 /

վ 

Ջրաղբյուր 

կՎտ մ մ մ 
1 Երվանդ 21 9310 Մեծամոր 1328 1706 6200 3.2 -
2 Շենիկ1 595 Մեծամոր 1016 1053 1500 3.0 - 

3 Բաղրամյան1 403 Մեծամոր 1146 1202 615 1.0 - 

4 Ազատ ՓՀԷԿ 1510 Ազատ* 1120 1190 3350 3.00 Ազատ 
5 Գիլանլար ՓՀԷԿ 784 Ազատ* 1385 1650 2350 0.40 Գիլանլար
6 Սևջուր ՓՀԷԿ 941 Ազատ* 1550 1800 1150 0.50 Սևջուր 
7 Ուխտակունք ՓՀԷԿ 1122 Ազատ* 1750 1965 3400 0.70 Ուխտակունք 
8 Վեդի ՓՀԷԿ 666 Վեդի* 1380 1460 3150 1.20 Վեդի 



70 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 Աղբյուրը` ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, 2013թ. 
1-ներկայացված են նախագծի տեխնիկա տնտեսական ցուցանիշները 
*-նախատեսվում է կառուցել 

 

 

Ջրառ ոռոգման նպատակով 
 Արարատյան դաշտում ոռոգման նպատակով ջրամատակարարումն իրականաց-
նում են ընդանուր թվով 17 ջրօգտագործող ընկերություններ և 2013 թվականին տարբեր 
ոլորտներին մատակարարված ջրի ծավալները տրված են աղյուսակ 29-ում [25]: 
  
Աղյուսակ 29 -Ջրօգտագործման ծավալներն ըստ որորտների (մլն.մ3)  

Ջրօգտագործումը

այդ թվում, ըստ նշանակության
կորուստները 

տեղափոխման 
ժամանակ խմելու 

արտադրություն, 
կոմունալ և 

շինարարություն 

գյուղատնտեսություն, 
ձկնաբուծություն, 

անտառտնտեսություն 
1445.1 8.5 25.4 1411.2 275.2 

 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման ռեժիմն իր մեջ ներառում է ոռոգման 
նորման՝ վեգետացիայի ամբողջ ժամանակահատվածում բույսին տրված ոռոգման ջրի 
քանակությունն է, ջրման նորման՝ յուրաքանչյուր ջրման ժամանակ բույսին տրված ջրի 
քանակությունն է և ջրումների քանակը: 
 Ջրման նորմայով էլ հենց որոշվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսի ոռոգման 
այն կարգը, որն անհրաժեշտ է նրանց բնականոն աճը, զարգացումը և կայուն 
բերքատվությունն ապահովելու համար: 

Հաշվի առնելով, որ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման ռեժիմները 
հիմնականում որոշվում են հողի առանձնահատկություններով, կլիմայի ազդեցությամբ 
պայմանավորված ջրասպառման մեծությունների տարբերություններով, մասնագետների 
կողմից տարբեր մշակաբույսերի համար առանձնացված են ոռոգման ռեժիմի 11 խմբեր: 
Տարբեր մշակաբույսերի համար Արարատյան դաշտում ոռոգման նորմայի միջինացված 
մեծությունները ներկայացված են աղյուսակ 30-ում [22]: 

 

Աղյուսակ 30 -Արարատյան դաշտում ոռոգման նորմաների միջին արժեքները 
Մշակաբույսը Տարեկան ոռոգման նորման, մ3/հա 

Հացահատիկային 6480 
Բանջարանոցային 10810 
Բոստանային 8400 
Կարտոֆիլ 4950 
Խաղողի այգիներ 8700 
Պտղատու այգիներ 7400 
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Բնականաբար ունենալով մշակաբույսի տարեկան ոռոգման նորման և դրա 
ցանքատարածությունները կարելի է հաշվարկել ոռոգման համար անհրաժեշտ ջրի 
ծավալը: Մեր կողմից այդ հաշվարկները կատարվել են հիմք ընդունելով ոռոգման 
նորմայի վերը նշված արժեքները և տարբեր մշակաբույսերի ցանքատարածքների 
մակերեսները ըստ ԱՎԾ տվյալների: 

Աղյուսակ 31 -Ոռոգման նորմաների համաձայն պահանջվող ջրի ծավալները մլն.մ3 2014թ. 
հունվարի 1-ի դրությամբ 

Մշակաբույս Ցանքատարածքը, 
հազ. հա 

Ոռոգման 
նորման, 
մ3/հա 

Պահանջվող 
ջրի ծավալը, 

մլն. մ3

Հացահատիկային 
մշակաբույսեր 11.6 6480 75.2 

Բանջարանոցային 
մշակաբույսեր 15.3 10810 165 

Բոստանային մշակաբույսեր 5.01 8400 42.1 
Կարտոֆիլ 2.00 4950 9.90 
Խաղողի այգիներ 12.3 8700 107 
Պտղատու այգիներ 15.7 7400 116 
Ընդամենը 61.9  515.2 

Մեր կողմից վերլուծվել է նաև վերջին հինգ տարիների՝ 2009-2013թթ., Արարատյան 
դաշտի գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, պտղատու և 
խաղողի այգիների տնկարկների տվյալները և միջինացվել այդ արժեքները, որոնք 
բավական մոտ են  2014 թվականի ցուցանիշին ուստի հաշվի առնելով դա, ոռոգման ջրի 
ծավալների հաշվարկը կատարվել է հիմք ընդունելով 2014 թվականի փաստացի տվյալները: 

2014 թվականին Արարատյան դաշտում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
ընդանուր ցանքատարածությունները կազմել են 51.0 հազ. հա, իսկ պտղատու այգիների և 
խաղողի տնկարկները միասին՝ 28.0 հազ. հա, այսինքն գումարային տարածքը՝ 79.0 հազ. 
հա, որը կազմում է ընդանուր ոռոգովի հողատարածքի 76.6%-ը: Վերը ներկայացված 
աղյուսակում տրված չեն տեխնիկական և կերային մշակաբույսերի համար անհրաժեշտ 
ոռոգման ջրի ծավալները, քանի որ առկա չեն դրանց հստակ ցանքատարածքները: Եվ 
ըստ տվյալների  ոռոգովի այգիներն ու ցանքատարածքները կազմել են՝ 61.9 հազ. հա և 
այդ հողատարածքներին ըստ ոռոգման նորմաների անհրաժեշտ է եղել 515.2 մլն. մ3 ջուր:  

Ըստ մեր գնահատումների կլիմայի փոփոխության պայմաններում Արարատյան 
դաշտի վերին գոտու դեպի վեր տեղաշարժվելու պայմաններում սպասվում է 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների ընդարձակում՝ մոտ 10%-ի 
չափով, միաժամանակ շարունակվելու է վեգետացիոն ժամանակաշրջանի տևողության 
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աճ, ինչն էլ իր հետ բերելու է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ջրման նորմաների աճի 
10-15%-ի սահմաններում: 

Աղյուսակ 32-ում ներկայացված են Արարատյան դաշտում գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի 2014 թվականի փաստացի տվյալների հիման վրա կատարված 
հաշվարկները կլիմայի փոփոխության պայմաններում:  

Աղյուսակ 32 -Արարատյան դաշտում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
ցանքատարածությունների և ոռոգման նորմաների սպասվող փոփոխությունները 2041-
2070թթ. 

Մշակաբույս Ցանքատարածքը, 
հազ. հա* 

Ոռոգման 
նորման, 
մ3/հա 

Պահանջվող
ջրի ծավալը,  

մլն. մ3 
Հացահատիկային մշակաբույսեր 13.0 7130 92.7 
Բանջարանոցային մշակաբույսեր 16.6 12430 206.3 
Բոստանային մշակաբույսեր 5.58 9500 53.0 
Կարտոֆիլ 2.41 5450 13.1
Խաղողի այգիներ 13.3 9830 130.7 
Պտղատու այգիներ 16.7 8290 138.4
Ընդամենը 67.6  634.4

Ստացվում է, որ ոռոգման նպատակով ջրառի ծավալներն ավելանում են, 
բնականաբար սա բերելու է նրան, որ էլ ավելի խոցելի է դառնալու Արարատյան դաշտի 
մակերևութային հոսքը: 

Արդյունաբերություն 
 Արարատյան դաշտի արդյունաբերության հիմնական ցուցանիշները մեր կողմից 
վերլուծվել են ըստ Արարատի և Արմավիրի մարզերի 
Արարատի մարզ 

Արդյունաբերությունը հանդիսանում է Արարատի մարզի տնտեսության 
կարևորագույն  և հիմնական ոլորտներից մեկը: 

Մարզում գործում են 85 արտադրական ձեռնարկություններ, գործող 
ձեռնարկություններից 10-ը խոշոր են, մնացած ձեռնարկություններն իրենցից 
ներկայացնում են փոքր ու միջին արտադրություններ: Փոքր և միջին արտադրությունների 
մոտ 45%-ը գյուղմթերքներ վերամշակող ու սննդի արտադրության ձեռնարկություններ են: 
 Մարզի արդյունաբերության մեջ կարևոր նշանակություն ունի մշակող 
արդյունաբերությունը (աղ.33), որի ծավալը տարեցտարի ավելացել է և 2013թ. կազմել է 
մարզի արդյունաբերական համախառն արտադրանքի մոտ 85%-ը: Մշակող 
արդյունաբերությունը ավելացել է ի հաշիվ սննդամթերքի արտադրության (47.7%) և ոչ 
մետաղական օգտակար հանածոների վերամշակումը (30.5%), մեծ ծավալ է կազմում 
ծխախոտի արտադրությունը (11.4%) [11,15]: 
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Աղյուսակ 33 - Արարատի մարզի արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունն 
ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների 

2012թ. 2013թ.
Թողարկված արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով (մլրդ դրամ)   104.5 130.6
Մշակող արդյունաբերություն (մլրդ դրամ) 98.6 110.8
Ընդերքօգտագործում (մլրդ դրամ) 2.01 3.31
Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն (մլրդ դրամ)  13.1 16.0
Պատրաստի արտադրանքի իրացումը ընթացիկ գներով(մլրդ դրամ) 118.5 147.0

 
 Արարատի մարզում արդյունաբերական ձեռնարկությունները բաշխված են մարզի 
բոլոր 3 տարածաշրջաններում։ Արտաշատի տարածաշրջանում ակտիվ են 29 
ձեռնարկություններ, որոնց գործունեության մեջ հիմնականում գերակշռում են 
սննդամթերքի և խմիչքների, ինչպես նաև ոչ մետաղական օգտակար հանածոների 
վերամշակման` բնական քարերից երեսապատման սալիկների արտադրությունը։  
Արարատի տարածաշրջանում գործում են 34 արդյունաբերական ձեռնարկություններ։ 
Նրանց գործունեության մեջ գերակշռում է վերամշակող արդյունաբերությունը, 
մասնավորապես «Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկան» և ոչ մետաղական օգտակար 
հանածոների վերամշակում  (ցեմենտի, կրի և ազբոցեմենտային իրերի արտադրությունը) 
և բնական քարերի վերամշակումը՝ երեսապատման սալիկների արտադրությունը, և 
պլաստմասե շինարարական իրերի արտադրությունը։ Մասիսի տարածաշրջանում 
համեմատաբար ակտիվ են 22 ձեռնարկություններ, որոնց գերակշիռ մասը կրկին 
պատկանում է վերամշակման ոլորտին։ Տարածաշրջանում հատկապես զարգացած է 
ծխախոտի ֆերմենտացիան, փայտանյութի մշակումը, քիմիական արտադրանքի 
թողարկումը և այլն: 
 Արարատի մարզի տարածքում արդյունաբերական արտադրանքի թողարկման 
ոլորտում գործող խոշոր ընկերություններ են «Արարատի ցեմենտի գործարան», 
«Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկան», «Արտաշատի և Արարատի պահածոների 
գործարան», «ՎեդիԱլկո», «Ավշարի գինու գործարան», «Ինթերնեյշնլ Մասիս Տաբակ», 
«ԱրմՎինկոն գինու գործարան», որոնք ունեն մեծ թվով աշխատակիցներ և կայացած 
ընկերություններ են և խոշոր ջրօգտագործողներ են: 
Արմավիրի մարզ 
 Արդյունաբերությունը հանդիսանում է մարզի տնտեսության կարևորագույն 
ճյուղերից մեկը: 2013թ. արտադրվել է 50225.6 մլն. դրամի արդյունաբերական արտադ-
րանք, որը կազմել է հանրապետական արդյունաբերական արտադրանքի 4.0%-ը [12, 16]:  

Մարզի արդյունաբերության մեջ կարևոր տեղ ու նշանակություն ունի մշակող 
արդյունաբերությունը, որի ծավալներն տարեց տարի ավելանում են ի հաշիվ պատրաստի 
սննդամթեքի արտադրության և հանքանյութերի վերամշակման (աղ.34): 
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Աղյուսակ 34 -Արմավիրի մարզի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները 

 2012թ. 2013թ.
Թողարկված արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով (մլրդ. դրամ) 4.4 50.2
Պատրաստի արտադրանքի իրացումը ընթացիկ գներով (մլրդ. դրամ) 45.4 50.9
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը հանրապետական
արդյունաբերական արտադրանքի նկատմամբ (%) 3.9 4.0 

 
Ինչպես Արարատի մարզում այնպես էլ այստեղ բավական մեծ թիվ են կազմում 

միջին, փոքր և գերփոքր արդյունաբերական ձեռնարկությունները: 2013 թվականի 
տվյալներով մարզի տարածքում գործում է 8784 ձեռնարկություն: Միաժամանակ պետք է 
նշել, որ մարզում գործում են մի շարք խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություններ, 
մասնավորապես՝ «ՄԱՊ» ՓԲԸ, «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, «Նոյան» պտուղ-
բանջարեղենի վերամշակման գործարան, «Լևոն» ՍՊԸ, որը մասնագիտացած է ավելի 
քան 20 անուն պահածոների արտադրության մեջ, «Արաքս թռչնաֆաբրիկա», 
մասնագիտացած է թռչնամսի և հավկիթի արտադրության մեջ, այս ձեռնարկությունը 
ապահովում է ՀՀ-ում թռչնամսի պահանջարկի 65%-ը, «Բիգա» ջերմոցային 
տնտեսություն, մասնագիտացած է սնկի արտադրության մեջ, «Ամստեր Ֆլաուերս» 
ջերմոցային տնտեսություն, մասնագիտացած է վարդերի աճեցման մեջ, «Պոլիմեր տրուբ» 
մասնագիտացած է տարբեր տրամաչափի խողովակների արտադրության մեջ, 
«Մուսալեռ» տպագրատուն՝ մասնագիտացած է հիմնականում պիտակների տպագրության 
մեջ, ձեռնարկությանը բաժին է ընկնում ՀՀ-ում տպագրված պիտակների ավելի քան 90%-
ը: Արմավիրի մարզի տարածքում է գտնվում ՀԱԷԿ-ը՝ 407.5 ՄՎտ հզորությամբ, որն 
արտադրում է հանրապետությունում արտադրված էլեկտրաէներգիայի մոտ 40%-ը: 

 

Ջրային ռեսուրսների պակասորդը, շահերի բախումը հիմնական 
ջրօգտագորոծողների միջև և պակասորդի բաշխման կարգը 

 
Կլիմայի փոփոխության հետևանքով ջրային ռեսուրսների պակասորդը պետք է 

հաշվարկել ջրատնտեսական հաշվեկշռի միջոցով, հաշվի առնելով ինչպես 
խոցելիությունը, այնպես էլ ջրօգտագործման փոփոխությունը՝ շնորհիվ տնտեսության մեջ 
ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ: Արարատյան դաշտի տնտեսությանը 
վերաբերող հատվածում կատարվել է այդ ոլորտի ընդանուր վերլուծություն, սակայն չի 
կազմվել Արարատյան դաշտի ջրանտեսական հաշվեկշիռ, քանի որ տարբեր 
կազմակերպություների, գյուղացիական տնտեսությունների կողմից օգտագործված ջրի 
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ծավալների վերաբերյալ անհրաժեշտ է  հավաքել և մշակել հսկա ծավալի հավաստի 
վիճակագրական տվյալներ, որի կատարումը կպահանջի բավական երկար ժամանակ:  

Այդ բաշխումը առաջին հայեցակարգային մոտեցմամբ պետք է կատարել «ՀՀ 
ջրային օրենսգրքում» և «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» 
օրենքում ամրագրված ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման 
գերկայություններին համապատասխան [20,21]: 
 Ելնելով սոցիալական, տնտեսական զարգացման և ջրօգտագործման 
տեխնոլոգիաների  առանձնահատկություններից, Արարատյան դաշտում այդ ասպեկտով, 
նորմատիվ  ջրամատակարարում պետք է ունենա. կոմունալ-կենցաղային, գյուղատնտե-
սական (ոռոգում), հիդրոէներգետիկ, արդյունաբերական (ջուր արտադրական 
գործընթացներում, մասնավորապես ԱԷԿ-ի հովացման համակարգ, Արարատի ցեմենտի 
գործարան, Արարատի ոսկու կորզման գործարան) ջրամատակարարումը  և այլն: 
 Քանի որ ինչպես նշվեց աշխատանքի սկզբնամասում Արարատյան դաշտում 
մակերևութային հոսք չի ձևավորվում և գետերը բացառությամբ Սևջրի, տարանցիկ են 
ուստի ոռոգման պահանջի բավարարման համար անհրաժեշտ միջոցառումները պետք է 
իրականացվեն ինչպես տեղում (գետավազանում), այնպես էլ բոլոր այն 
գետավազաններում,  որտեղ ձևավորվում է Արարատյան դաշտի տարանցիկ գետերի 
հոսքը, որովհետև Արարատյան դաշտում խոցելիության հետևանքով առաջացած ջրի 
պակասորդը հիմնականում իր վրա է կրում ոռոգումը: Ինչ վերաբերվում է 
հիդրոէներգետիկային ապա այստեղ գործող բոլոր ՓՀԷԿ-երը (տես աղ.27) կառուցված են 
ոռոգիչ ջրանցնքների վրա և օգտագործում են ջրանցքների թողունակության մոտ 20%-ը 
(ունեն դերիվացիայի շատ կարճ երկարություն) այդ իսկ պատճառով նույնիսկ հոսքի 
զգալի խոցելիության պայմաններում  գործող ՓՀԷԿ-երը աշխատելու են ողջ հզորությամբ:  
 Ինչպես նշվեց Արարատյան դաշտում խոցելիության հետևանքով առաջացած ջրի 
պակասորդը առաջնահերթ կրողը հանդիսանում է ոռոգումը, որի անխափան 
կազմակերպումը կլիմայի փոփոխության պայմաններում հնարավոր է իրականացնել նոր 
ջրամբարների կառուցմամբ: Ստորև տրվում է այն ջրամբարների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, որոնց կառուցումը զգալիորեն կնվազեցնի ոռոգման ջրի սպասվող 
պակասորդի ծավալները և կապահովվի գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը. 
 Վեդիի ջրամբար - գտնվում է Արարատի մարզում՝ Վեդի գետի աջափնյա Կոտուց 
սելավատարի վրա, ջրամբարը լցնելու համար ջրաղբյուր են հանդիսանում Վեդի  և 
Խոսրով գետերը: Վեդիի ջրամբարը նախագծվել է 1991թ. Արարատյան դաշտի 4,0 հազ. 
հա հողահանդակները ոռոգելու համար, որոնցից 2.8 հազ. հա` մեխանիկական ոռոգման 
փոխարինում  ինքնահոս ոռոգման եղանակի: Ներկայումս Զարգացման Ֆրանսիական 
Գործակալության (ԶՖԳ) ֆինանսավորմամբ ավարտվել է Վեդի ջրամբարի և ոռոգման 
համակարգի շինարարության համար տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման (ՏՏՀ) 
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ուսումնասիրությունը: Վերոնշյալ ուսումնասիրություններն իրականացնող Խորհրդատուն 
հաջորդ փուլով պետք է շարունակի իրականացնել ջրամբարի և ոռոգման համակարգի 
շինարարության համար մանրամասն նախագծման և մրցութային փաստաթղթերի 
պատրաստման աշխատանքները: ՏՏՀ ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն 
Վեդի ջրամբարի ընդհանուր ծավալը պետք է լինի 29 մլն.մ3, ջրամբարի կառուցման 
շնորհիվ անցում կկատարվի մեխանիկական ոռոգումից ինքնահոս ոռոգման եղանակի 
շուրջ 2800 հա հողատարածքներում:  Վեդի ջրամբարի իշխման տակ կլինեն «Վեդի» և 
«Արարատ» ՋՕԸ–երի կողմից սպասարկվող համայնքները: 
 Եղվարդի ջրամբար - գտնվում է Կոտայքի մարզում, նախագծվել և սկսվել է 
կառուցվել 1980-ական թվականներին` 228 մլն.մ3 ընդհանուր ծավալով և  թվով երկու 
պատվարներով՝ 30.5 հազ.հա հողատարածքների ոռոգման և ջրապահովվածության 
մակարդակի բարձրացման  համար: 
 Սևջուր գետի ջրային պաշարների կտրուկ նվազման հետևանքով ներկայումս 
առաջարկվում է մշակվել ջրամբարի վերականգնման նոր տարբերակ, որի հիմնական 
ջրաղբյուրը կհանդիսանա  Հրազդան գետը՝ գարնանային ամիսներին ապահովելով գետի 
հոսքը դեպի ջրամբար՝ Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի  միջոցով: 
 Առաջարկվող ջրամբարի տարբերակը կունենա 90.0 մլն.խ.մ ընդհանուր ծավալ, 
իսկ պատվարների բարձրությունը կլինի  32մ և 14մ: Ջրամբարի վերակառուցումը թույլ 
կտա ապահովել շուրջ 12.2 հազ.հա հողատարածքների հուսալի ոռոգում, որոնք գտնվում 
են սակավաջուր  Սևջուր գետի սպասարկման տակ, ինչպես նաև մեխանիկական 
ոռոգումը կփոխարինվի ինքնահոս ոռոգման եղանակի:  
 Եղվարդի անավարտ ջրամբարի վերակառուցման նպատակով ՀՀ 
կառավարության նախաձեռնությամբ և ճապոնական JICA (Ճապոնիայի միջազգային 
համագործակցության գործակալություն) կազմակերպության ֆինանսական 
աջակցությամբ իրականացվում է Եղվարդի ջրամբարի հետազոտական 
ուսումնասիրություններ: Հավաքագրված նյութերի և տեղում իրականացված 
ուսումնասիրությունների հիման վրա կատարվել է Եղվարդի ջրամբարի 
նախատեխնիկատնտեսական հիմնավորման   վերջնական հաշվետվության նախագիծ և 
ներկայացվել է Հայկական կողմին: Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման փուլն 
իրականացնելու վերաբերյալ որոշումը պահանջում է ՃՄՀԳ նախագահական խորհրդի և 
Ճապոնիայի Արտաքին գործերի նախարարության կողմից հաստատման ընթացակարգ 
մինչև տեխնիկատնտեսական հիմնավորման փուլը սկսելը: Հաստատումից հետո 2015թ. 
ապրիլից մինչև 2016թ. փետրվարը կիրականացվեն լայնածավալ տեխնիկատնտեսական 
հիմնավորման ուսումնասիրություն: 
 Եղվարդի ջրամբարի իշխման տակ կլինեն են «Եղվարդ», «Աշտարակ», 
«Վաղարշապատ», «Խոյ» և «Ակնալիճ» ՋՕԸ–երի կողմից սպասարկվող համայնքները: 
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 Մաստարայի ջրամբար - գտնվում է Արմավիրի մարզում՝  Սելավ Մաստարա  
գետահովտում: Ջրամբարը նախատեսվում է լցնել Սելավ Մաստարա և Ախուրյան գետերի 
գարնանային  վարարումների հոսքով: 1970թ. իրականացվել է  Մաստարայի  ջրամբարի  
տեխնիկա-տնտեսական  հիմնավորում: 

 Ջրամբարը նախատեսվում է կառուցել 10.2 մլն.խ.մ ընդհանուր ծավալով, օգտակար 
ծավալը՝ 8.2 մլն.խ.մ, իսկ  պատվարի բարձրությունը՝ 30մ: Ջրամբարը  կբարձրացնի 3794 
հա ոռոգվող հողատարածքների ջրապահովման մակարդակը, մեխանիկական ոռոգման 
անցում ինքնահոս համակարգի, որի արդյունքում տարեկան  կտնտեսվի 2.1 մլն. կվտ.ժ  
էլեկտրաէներգիա, ինչպես  նաև լրացուցիչ կոռոգվի 590 հա ներկայումս չմշակվող 
հողատարածքները՝ ընդհանուր կկազմի 4384 հա հողատարածքներ: Մաստարա 
ջրամբարի իշխման տակ կլինեն Արմավիրի մայր ջրանցքի 27-րդ կիլոմետրից հետո 
գտնվող համայնքները` Հացիկ, Մյասնիկյան,  Լուկաշին,  Նորապատ  և Նորավան, 
ջրօգտագործողների թիվը  կազմում է 4432, որից «Արմավիր» ՋՕԸ-ում՝ 3785 և «Շենիկ» 
ՋՕԸ-ում՝ 647: Մաստարայի ջրամբարի կառուցման նպատակով ՀՀ կառավարության 
նախաձեռնությամբ ներկայումս բանակցություններ են ընթանում Արաբական 
տնտեսության զարգացման Քուվեյթի հիմնադրամի հետ: 

Ոչ պակաս կարևոր է նաև եղած ջրամբարների ֆիլտրացիոն կորուստների 
նվազեցումը հատկապես խոսքը վերաբերվում է Ապարանի ջրամբարին, որի ֆիլտրացիոն 
կորուստները կազմում են 30-40%: 
 

Ջրային ռեսուրսների խոցելիության հարմարվողականության 
միջոցառումների առաջարկություններ 

 

 Որևէ օբյեկտի վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցությունն ուսումնասիրվում է 
ցանկացած պատասխան հակազդեցությունների բացակայության դեպքում, որոնք կարող 
են փոփոխել այդ ազդեցությունը:  Գոյություն ունեն պատասխան հակազդեցության երկու 
ընդհանուր տեսակետներ՝ ազդեցության մեղմացում և հարմարում նրան (ադապտացիա): 
Ադապտացիան հակազդեցությունն է կլիմայի փոփոխության սպասվելիք կամ արդեն 
գոյություն ունեցող անցանկալի հետևանքների մեղմացման նպատակով [30,35]: Այսպես 
օրինակ ջրային ռեսուրսների անբավարարության հետ կապված ոռոգման 
տեխնոլոգիաների տարածումը տվյալ երկրում բարձրացնում է այդ երկրի կլիմայի 
փոփոխության նկատմամբ հարմարվելու ունակությունը: 
 Ջրային ռեսուրսների խոցելիությունն ընդհանրապես մեծ լարվածություն 
կառաջացնի հանրապետության ոռոգման համակարգում, հատկապես ամենից շատ 
կտուժեն ջրասակավ շրջանները՝   Արարատյան դաշտը և նրան հարակից նախալեռնային 
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շրջանները ուստի պետք է մշակվեն հարմարվողականության միջոցառումների ծրագրեր, 
որտեղ ըստ մեզ պետք է նախատեսվեն հետևյալ միջոցառումները. 
 գետերի հոսքի սեզոնային կարգավորում՝ եղած ջրամբարների ավելացմամբ և նոր 

ջրամբարների կառուցմամբ 
 ոռոգման տեխնոլոգիաների կատարելագործում և առաջավոր տեխնոլոգիաների 

ներդրում, ոռոգման համակարգում կորուստների նվազեցում 
 ջրապահովված ավազաններից ջրի տեղափոխում ջրասակավ շրջաններ (օրինակ, 

Դեբեդ  Աղստև գետերի ավազաններից ջրի տեղափոխում Սևանա լիճ այնտեղից 
Արարատյան դաշտ) 

 մեծ ջրապահանջ ունեցող մշակաբույսերի փոխարինում չորադիմացկուն 
կուլտուրաների  

 չորային շրջաններում պայքար մոլախոտերի դեմ, որոնք մեծ քանակությամբ 
խոնավություն են վերցնում հողից 

 ձկնարդյունաբերության ծավալների կրճատում միայն ներքին սպառման շուկայի 
համար և եղած տնտեսություններում փակ ջրաշրջանառության կիրառում (վերջինս 
կնպաստի Արարատյան արտեզյան ավազանի և Սևջուր գետի ջրային ռեսուրսների 
վերականգմանը) 

 ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման գիտելիքների և հմտությունների 
բարձրացում 

 հիդրոլոգիական կանխատեսման և հիդրոլոգիական երաշտի վաղաժամ 
նախազգուշացման համակարգի զարգացում և այլն: 

 Հարմարվողականության միոցառումների տարբերակներ մշակելիս պետք է ելնել 
այն սկզբունքից, որ այդ նպատակով ծախսված գումարները էապես կզիջեն սպասվելիք 
օգուտներին և այդ միջոցառումների արդյունավետության գնահատման համար 
պահանջվում է կատարել հետազոտական աշխատանքներ:  
 

  

Հիդրոլոգիական դիտարկումների համակարգի 
համապատասխանությունը կլիմայի փոփոխության ազդեցության 

գնահատման պահանջներին: Առաջարկություններ հիդրոլոգիական 
տվյալների հավաքագրման, մշակման տվյալների արխիվացման, 

կանխատեսումների որակի բարձրացման աշխատանքների բարելավման 
համար: 

 



79 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 Գետային հոսքի բնութագրիչները համարվում են կլիմայի փոփոխության և 
փոփոխականության կարևոր ինդիկատորներ քանի որ դրանք արտացոլում են 
տեղումների և գոլորշացման փոփոխությունները: Դրանք նաև անհրաժեշտ են  գլոբալ 
մոդելների զարգացման և որակի գնահատման համար, տրենդների վերլուծության և 
սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունների համար [30]: 
 Ստորև ներկայացվող խնդիրները և դրանց լուծման առաջարկությունները 
ընդհանուր են ինչպես ծառայության ամբողջ հենակետային ցանցի համար, այնպես էլ 
Արարատյան դաշտի դիտացանցի համար:  
 Հայաստանի մակերևութային ջրային ռեսուրսների քանակական մոնիտորինգ 
իրականացվում է ՀՀ ԱԻՆ Հիդրոմետծառայության կողմից: Ընդհանարապես ընդունված 
է ասել, որ Հայաստանում հիդրոլոգիական ուսումնասիրությունների սկիզբը 
պայմանավորված է Սևանա լճի ուսումնասիրություններով՝ 1847 թվականից սկսած: Եվ 
արդեն 1894-1895թթ. Ելենովկա (ներկայիս Սևան քաղաք) գյուղի տարածքում հիմնվել է 
Սևանա լճի մակարդակի դիտարկումներ կատարող դիտակետ: Հետագա տարիների 
ընթացքում` մինչև առաջին համաշխարհայինի նախօրեին՝ 1913 թվականին, Հայաստանի 
տարածքում գործել են  մշտական դիտարկումներ իրականացնող թվով 17 դիտակետ: 
Հայաստանի մակերևութային ջրերի հիդրոլոգիական ռեժիմի կանոնակարգված 
ուսումնասիրությունները սկսվել են 1924թ-ից և արդեն 1930 թվականին դիտակետերի 
թիվը հասնում է 34-ի, որոնք տեղաբաշխված էին Դեբեդ, Աղստև, Ախուրյան, Քասախ, 
Սևջուր, Որոտան, Մեղրիգետ, Ազատ և Վեդի գետերի գետավազաններում:  

Հետագայում հիդրոլոգիական ուսումնասիրությունների տարածքային ընդլայնմանը 
զուգահեռ ավելացել են մշտական դիտարկումներ իրականցնող հիդրոլոգիական 
դիտակետերը և 1941թ. դրանց թիվը կազմել է 66 (նկ.19), իսկ դիտակետերի  
առավելագույն քանակը հասել է 1962 թվականին (163), երբ  հիդրոլոգիական 
դիտարկումների տակ ընդգրկված էր մոտ  22500 կմ2 տարածք, ինչը կազմում է 
հանրապետության ընդհանուր տարածքի մոտ 76%-ը:  
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Նկ. 19 Հիդրոմետ ծառայության հիդրոլոգիական դիտակետերի թվի դինամիկան  

 

 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ հիդրոլոգիական ցանցի դիտակետերը 94-ն են, 
որոնցից 86-ը գետերի վրա, 4-ը՝ Սևանա լճի վրա մնացած 4-ը Ախուրյանի, Արփիլիճ, 
Ապարանի և Ազատի ջրամբարների վրա: 2015թ հունվարի 1-ից բացվելու է նոր դիտակետ 
Մարմարիկի ջրամբարի վրա և դիտակետերի քանակը կդառնա 95: Չնայած  
հիդրոլոգիական ցանցի խտությունը նախկին ԽՍՀՄ երկրների համեմատ ամենից մեծն է, 
սակայն այն մնում է ոչ բավարար և համաձայն նախնական գնահատականների կլիմայի 
փոփոխության պայմաններում ջրային ռեսուրսների և ջրային օբյեկտների 
հիդրոլոգիական ռեժիմի գնահատման և կանխատեսման բնագավառում  գիտական 
խնդիրների լուծման ապահովման,  ինչպես նաև ջրատնտեսական պրակտիկայի աճող 
պահանջների բավարարման համար պահանջվում է հիդրոլոգիական ցանցի հետագա 
ընդլայնում:  
 ՀՕԿ-ի ուղեցույց ձեռնարկների պահանջներին համապատասխան [33,34] հիդրոլո-
գիական դիտակետերում կատարվում են հիդրոօդերևութաբանական դիտարկումներ. 
ջրամբարների և Սևանա լճի  ջրի մակարդակի, ջերմաստիճանի, սառցային երևույթների, 
իսկ գետերում` նաև ջրի ելքի չափումներ: Գետի ջրի ելքը չափվում է տարեկան 25-30 անգամ: 
Այնուհետև կառուցելով ջրի մակարդակի և ջրի ելքի կախվածության կորը (կախված հունի 
դեֆորմացիայի աստիճանից) որոշվում են տվյալ դիտակետի ամենօրյա ջրի ելքերը: 
 Յուրաքանչյուր ամիս հիդրոլոգիական դիտակետերից չափումների արդյունքները 
(գրքույկները) ուղարկվում են համապատասխան հիդրոլոգիական կայաններ, որտեղ 
դրանք մշակվում են և տարեվերջին  պատրաստվում է  կայանի դիտակետերի տարեգիրը 



81 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

և ուղարկվում Հիդրոմետ ծառայության հիդրոլոգիայի կենտրոն, որտեղ կազմվում են  
հիդրոլոգիական ընդհանուր տարեգրքերը և տրամադրվում են Ջրային ռեսուրսների 
կառավարման գործակալությանը:  
 Ներկայումս Հիդրոմետ ծառայությունում գոյություն ունի հիդրոլոգիական 
տվյալների բազա (excel ձևաչափով), որն ընդգրկում է 1988-2013 թվականների բոլոր 
դիտակետերի տարեգրերը: Աշխատանքներ են տարվում նաև նախկին տարիների բոլոր 
հիդրոլոգիական դիտակետերի դիտարկումների արդյունքները թվայնացնելու 
ուղղությամբ: 
 Բացի դա, 5 տարին մեկ կազմվում են «Հիմնական հիդրոլոգիական 
բնութագրիչներ» տեղեկագրերը, որտեղ ընդգրկված են բոլոր հիդրոլոգիական 
դիտակետերի բազմամյա միջին ամսական հիդրոլոգիական ցուցանիշները:   
 Հիդրոլոգիական ցանցի հետ կապված պետք է նշել, որ 2002 թվականից մինչև 
այժմ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի DAI,  ARD և PA կազմակերպությունների ֆինանսական  օգնությամբ 
վերանորոգվել կամ կառուցվել են 34 հիդրոլոգիական դիտակետեր Դեբեդի, Ախուրյանի, 
Սևան-Հրազդան գետավազաններում, Սյունիքի մարզում ու Կեչուտում, միաժամանակ այդ 
դիտակետերը հագեցվել են ժամանակակից արտասահմանյան չափիչ սարքերով ու 
սարքավորումներով: Այդ աշխատանքները հնարավորություն են տվել որակապես 
բարելավել ջրաչափական աշխատանքները և ստանալ որակյալ հիդրոլոգիական 
տվյալներ, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս պարբերաբար կազմել 
կանխատեսումներ և գնահատել հանրապետության ջրային ռեսուրսները ու տալ դրանց 
վերաբերյալ կանխատեսումներ ապագայի համար: 
 Նախատեսվում է միջազգային ծրագրերի շրջանակներում, ՀՕԿ-ի օժանդակութամբ 
մոտ ապագայում լրիվ կերպով վերազինելու Հիդրոմետ ծառայության հիդրոլոգիական 
ցանցը, տեղադրելով ժամանակակից ավտոմատ և կիսաավտոմատ ջրաչափական 
սարքեր ու սարքավորումներ:   

Հանրապետության հիդրոլոգիական ցանցի դիտակետերը իրականացնում են 
ռեժիմային դիտարկումներ, որոնցից 50-ը հանդիսանում են օպերատիվ դիտակետեր, 
վերջիններս նախատեսված են  ջրային օբյեկտների հիդրոլոգիական ռեժիմի վերաբերյալ 
ամենօրյա, օպերատիվ տեղեկատվության հաղորդման համար:  

Հանրապետության հենակետային հիդրոլոգիական ցանցը, ինչպես և նախկին 
ԽՍՀՄ-ի հանրապետություններում, նշանակված էին հիմնականում գետերի բնական 
ռեժիմի ուսումնասիրությունների համար: Այդ իսկ պատճառով լեռնային գետերի 
մեծամասնության վրա դիտակետերը տեղաբաշխված են եղել ոռոգման համար ջրառի 
կետերից վերև: Սակայն հետագայում, պայմանավորված ոռոգման նպատակներով ջրառի 
կետերի քանակի ավելացմամբ (վերջին տարիներին հատկապես ՓՀԷԿ-երի ջրառներ) այդ 
դիտակետերում խախտվել է գետային հոսքի բնական ռեժիմը:  
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Ուստի ներկայումս անհրաժեշտ է կառուցել նոր դիտակետեր գետերի վերին 
հոսանքներում,  որտեղ  բնական ռեժիմը գրեթե չի փոխվել ինչն էլ հնարավորություն կտա 
որոշել գետերի բնական հոսքի ծավալները և գնահատել կլիմայի գլոբալ փոփոխության 
հետևանքով ջրային ռեսուրսների և դրանց բնական ռեժիմի փոփոխությունները: 

Միևնույն ժամանակ հանրապետության խոշոր գետավազանների ամենամյա ջրային 
հաշվեկշիռները կազմելու և հանրապետությունից դուրս եկող ջրի ծավալները ճշգրիտ 
հաշվարկելու նպատակով անհրաժեշտ է կառուցել նոր հիդրոլոգիական դիտակետեր 
գետերի գետաբերանային մասում կամ Հայաստանի պետական սահմանին մոտ: 

Առաջնահերթ խնդիր է հանդիսանում նաև նոր հիդրոլոգիական դիտակետերի 
կառուցումը խոշոր ջրամբարների ավազաններում (ինչպես գործող այնպես էլ ապագայում 
կառուցվող):  

Ջրամբարների լցվածության վերաբերյալ հուսալի կանխատեսումներ կազմելու 
նպատակով, ինչպես նաև դրանց ամենամյա ջրային հաշվեկշիռները կազմելու համար  
անհրաժեշտ է կազմակերպել նոր դիտակետեր ջրամբարների վերին և ստորին բիեֆերում: 

Ոչ պակաս կարևոր խնդիր է  բարձր լեռնային փոքր լճերի (100-ից ավել) ջրային 
ռեսուրսների մոնիտորնիգի կազմակերպումը, որոնց ջրային ռեսուրսները զգալի 
փոփոխություններ չեն կրել մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով և 
մոնիտորինգի արդյունքները կարող են շատ կարևոր նշանակություն ունենալ   կլիմայի 
գլոբալ փոփոխության ազդեցության գնահատման համար: Սկզբնական շրջանում 
անհրաժեշտ է մշտական գործող դիտակետեր կազմակերպել Քարի, Ակնա և Սև  բարձր 
լեռնային լճերում:                                                         

Կլիմայի փոփոխության պայմաններում ՀՀ  ջրային ռեսուրսների գնահատման և 
արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ են վստահելի տվյալներ ու 
տեղեկատվության ապահովում: Մոնիտորինգի արդյունավետ կազմակերպման համար 
ծառայությունում առկա են հետևյալ խնդիրները 
 ոչ ժամանակակից մեթոդներով տվյալների հավաքագրումը, մշակումը և 

վերլուծությունը (մինչև այժմ, ջրի ելքի` Q=f(H), կենդանի կտրվածքի մակերեսի` 
F=f(H) և ջրի շարժման միջին արագության` V=f(H) կապի կորերի կառուցումը և 
դրանց արտարկումը հիմնականում կատարվում են ձեռքով, ինչը փոքրացնում է 
ինչպես տարեգրքի ամենօրյա ելքերի հաշվարկի, այնպես էլ հիմնական 
հիդրոլոգիական բնութագրիչների արժեքների ճշգրտությունը), 

 գետավազաններում երթուղային ձնաչափական աշխատանքների 
բացակայությունը, ինչը դժվարացնում է ձյան մեջ ջրի պաշարի գնահատումը, 
ինչպես նաև գարնանային վարարումների բնութագրիչների ճշգրիտ և 
ջրամբարների սպասվող լցվածության աստիճանի կանխատեսումների կազմումը 



83 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 գետավազաններում մթնոլորտային տեղումների քանակի ոչ ամբողջական 
տեղեկատվություն, քանի որ օդերևութաբանական դիտարկումների ցանցի 
գերակշիռ մասը տեղակայված է մինչև 2100մ բարձրությունները, այն ինչ Արաքսի 
ավազանում գետային հոսքը հիմնականում ձևավորվում է 1900-2600մ 
բարձրություններում վերջինս իր ազդեցությունն է թողնում հոսքի 
կանխատեսումների արդարացվածության վրա (հատկապես գարնանային 
վարարումների ժամանակահատվածում)  

 գետավազաններում սելավների և հեղեղումների վերաբերյալ ստացիոնար 
դիտարկումների բացակայություն,  

 հիդրոլոգիական տվյալների բանկի բացակայություն,  
 դիտակետերի զգալի մասի ժամանակակից չափիչ սարքերի (ավտոմատ 

ջրաչափական պտուտաններ), սարքավորումների (ավտոմատ գրանցող և 
տվյալները կուտակող) բացակայություն,  

 ցանցում օգտագործվող ջրաչափական պտուտանների ստուգաճշտումների 
ժամկետների տեխնիկական միջոցների բացակայություն, 

 հիդրոլոգիական ցանցի ոչ օպտիմալ տարածական բաշխվածություն (հաշվի 
առնելով կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցության և ջրային հաշվեկշիռների 
տարրերի ճշգրիտ գնահատումը), 

 գետերից տարբեր նպատակներով ջրառի հավաստի և լիարժեք տվյալների 
բացակայությունը, ինչը հնարավորություն չի տալիս վերականգնել գետերի 
բնական հոսքը: 

Առաջարկություններ 
  Վերը նշված խնդիրները լուծելու նպատակով անհրաժեշտ է. 

 գետային հոսքի տարեգրքերի  կազմման  համար  կիրառել  տարբեր երկրների 
կողմից, լայնորեն օգտագործվող ջրի մակարդակի և մյուս բնութագրիչների միջև 
կապի կորերի կառուցման համակարգչային մոդելներ: Մասնավորապես «Реки 
режим» ծրագրային փաթեթը, որը հնարավորություն է տալիս՝ մուտքագրելով 
դաշտային դիտարկման արդյունքները, ստանալ ամենամյա տարեգրի 
աղյուսակային բոլոր արժեքները: Ծրագրային փաթեթի ամբողջական ներդրման 
համար անհրաժեշտ է հիդրոլոգիական կայանները ապահովվել համակարգչային 
տեխնիկայով 

 գարնանային վարարումների ժամանակահատվածում գետային հոսքի ծավալների 
կանխատեսման նպատակով հանրապետությունում վերսկսել երթուղային 
ձնաչափական աշխատանքները խոշոր գետավազաններում,  

 գարնանային վարարումների կանխատեսումներում ներդնել ժամանակակից 
համակարգչային մոդելներ փաթեթներ մասնավորապես  Rainfall-Runoff MIKE 11 
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մոդելը NAM մոդուլով, որը իրենից ներկայացնում է «տեղումներ-հոսք» դետերմինիկ 
մոդել՝ նկարագրելով   ջրհավաք ավազանի ջրի հոսքի ձևավորման պրոցեսները 
կամ գործընթացները ջրի պարունակության մշտական հաշվառման հաշվին չորս 
պայմանական «ջրամբարներում» մակերևութային և ենթամակերևութային հոսքեր, 
գրունտային ջրեր և ձնհալք, 

 հիդրոլոգիական տարեգրքերի, հաշվետվությունների  թղթային տարբերակների 
թվայնացում և շահառուներին հիդրոլոգիական տեղեկատվությամբ ժամանակին և 
մատչելի կերպով սպասարկելու համար տվյալների բանկի ստեղծում,  

 գետերի ավազաններում սելավային երևույթների ուսումնասիրությունների 
վերականգնում, ժամանակավոր հիդրոլոգիական դիտակետեր տեղադրելու 
միջոցով, 

 Հիդրոմետ ծառայության համար ձեռք բերել ջրաչափական պտուտանների 
չափաբերման ավազան և ըստ ուղեցույց ձեռնարկների պահանջին 
համապատասխան իրականացնել պտուտանների չափաբերում,  

 հաշվի առնելով կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը վերանայել հիդրոլոգիական 
դիտակետերի տեղաբաշխումը,  

 կառավարության   կողմից   ամրագրել   փաստաթուղթ,   համաձայն   որի   
ջրօգտագործման ոլորտի լիազոր կառույցները պարտավորվեն Հիդրոմետ 
ծառայությանը տրամադրել  ամենամյա տվյալներ հիդրոլոգիական ցանցում 
ոռոգման ջրամատակարարման և այլ նպատակներով ջրառների քանակի 
վերաբերյալ,   

  հենակետային ցանցի դետակետերի վերազինում ժամանակակից 
սարքավորումներով, ինչը հնարավորություն կտա բարելավել հանրապետությունում  
ջրի քանակական մոնիտորինգի և ջրային ռեսուրսների կառավարման 
աշխատանքները: 

 

 

Եզրափակիչ դրույթներ ԿՓ ազդեցության գնահատման համար 
 

 Կատարված աշխատանքների հիման վրա կարելի է անել հետևյալ 
եզրակացությունները: 

1. Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանի օդի միջին ջերմաստիճանը (0C) 
տարեկան կտրվածքով 1991-2013թթ. ժամանակահատվածում բազիսայինի 
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նկատմամբ (1961-1990թթ.) աճել է 0.7 0C-ով և բազմամյա միջին արժեքը դարձել է 
7.40C, ընդ որում օդի ջերմաստիճանի ամենաշատ աճ տեղի է ունեցել ամռանը` 
0.80C: Գումարային տեղումները նույն ժամանակահատվածում բազիսայինի 
նկատմամբ նվազել է 38 մմ-ով և կազմել` 506մմ:   

2. Ստացված արդյունքների համաձայն վերջին տարիներին` 1991-2013թթ. գետային 
փաստացի հոսքի փոփոխման ինտենսիվությունը հիմնականում նվազել է: 
Ամենամեծ փոփոխությունը տեղի է ունեցել Քասախ և Սևջուր գետերի ավազանում 
կապված վերջին տարիների ընթացքում Սևջրի գետազավազանում ստորերկրյա 
ջրային ռեսուրսների ինտենսիվ օգտագործման հետ, Սևջուր գետի հոսքը Տարոնիկ 
դիտակետում (գետի վերին հատված) 1961-1990թթ. բազիսային հոսքի նկատմամբ 
նվազել է 38.4%-ով, իսկ Էջմիածին դիտակետում 36.8%-ով: 

3. 1991-2013թթ. առավելագույն ելքերի փոփոխման ինտենսիվությունը հիմնականում 
նվազել է: Ամենամեծ փոփոխությունը տեղի է ունեցել Վեդի, Քասախ և Սևջուր 
գետերի ավազաններում՝ բազիսային ժամանակաշրջանի ելքի նկատմամբ նվազել 
են 30-40%: Առավելագույն ելքերի աճ դիտվել է միայն Հրազդանի ավազանում այն 
էլ չնչին 3-5%: Ինչ վերաբերվում է վերջին տարիներին նվազագույն ելքերի 
փոփոխման ինտենսիվությանը, ապա այստեղ պատկերը այլ է՝ կան ինչպես 
աճման, այնպես էլ նվազման դեպքեր: Ամենից մեծ աճ տեղի է ունեցել Ախուրյան-
Ախուրիկ ջրաչափական դիտակետում (124%) կապված Արփիլիճ ջրամբարի 
կարգավորմամբ, իսկ ամենից մեծ նվազում Քասախ-Վարդենիս դիտակետում -44%: 

4. Ջրային ռեսուրսների խոցելիության աստիճանը ըստ CCSM4 մոդելային տվյալների՝ 
արտանետումների RCP8,5 (A2) և RCP6,0 (B2) սցենարների, մինչև 2040թ.՝ 
ուսումնասիրվող գետավազանների մեծ մասում հիմնականում կանխատեսվում է 
հոսքի որոշակի աճ պայմանավորված մթնոլորտային տեղումների աճով: Հոսքի 
նվազման զգալի խոցելիություն սպասվում է 2070 և 2100թթ՝ Քասախ գետի ստորին 
հոսանքներում Հրազդան գետի վերին հոսանքներում մոտ 20%: Քասախ գետի 
վերին հոսանքներում, Արաքս գետում և Ախուրյան գետի Ախուրիկի հատվածում 
2070 և 2100թ. կանխատեսվում է հոսքի որոշակի աճ՝ 3-6%: 

5. Կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցությամբ երեք ջրամբարներում (Ախուրյան, 
Ապարան, Ազատ)  կանխատեսվում է ջրի առավելագույն լցվածության մակարդակի 
խոցելիություն, ընդ որում ամենից մեծ խոցելիություն նկատվում է Ապարանի 
ջրամբարում՝ 11մ 2100թ. (RCP8,5 սցենարի դեպքում): Ծավալային առումով դա 
նշանակում է, որ 2100թ. Ապարանի ջրամբարի առավելագույն լցվածությունը 
տարվա ընթացքում կկազմի 35-36մլն.մ3(ջրամբարի ծավալը 90 մլն.մ3): Ախուրյանի 
ջրամբարի համար այդ ցուցանիշը կկազմի 405 մլն մ3 (ջրամբարի ծավալը 525 
մլն.մ3), իսկ Ազատի ջրամբարի համար 45 մլն մ3(ջրամբարի ծավալը 70 մլն.մ3): 
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6.  Կիմայի փոփոխության պայմաններում սպասվում է գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքատարածությունների ընդարձակում՝ մոտ 10%, վեգետացիոն 
ժամանակաշրջանի տևողության աճ՝ 10-15օր ինչն էլ իր հետ բերելու է 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ջրման նորմաների աճի 10-15%-ի 
սահմաններում: Արդյունքում սպասվում է Արարատյան դաշտի 
ցանքատարածքների և այգիների ոռոգման համար անհրաժեշտ ջրի ծավալների 
ավելացում 20-25%: 
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պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 

 

 

 

 

 
Հավելված 2 -Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում օդի ջերմաստիճանի նորմայի 
(0C) տարածական բաշխման քարտեզը  
 



91 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 

 
Հավելված 3 - Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում մարտի երրորդ տասնօրյակի 
ձնածածկույթի միջին տասնօրյակային բարձրության (սմ) տարածական բաշխման 
քարտեզը  

 



92 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 4 - Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում ձյան մեջ ջրի առավելագույն 
պաշարի (մմ) տարածական բաշխման քարտեզը 



93 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 

 

 

 

 

 

Հավելված 5 -Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում գոլորշացման (մմ) 
տարածական բաշխման քարտեզը 



94 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Հավելված 6 -Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում գոլորշունակության (մմ) 
տարածական բաշխման քարտեզը 

 



95 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հավելված 7 -Արարատյան դաշտի գետերի տարեկան հոսքի բազմամյա փոփոխությունը 

 



96 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 

 
 

 
ա)Արաքս-Սուրմալու, բ)Հրազդան-Հրազդան, գ)Ազատ-Գառնի, դ)Ախուրյան-Ախուրիկ, 

ե)Սևջուր Տարոնիկ, զ)Սևջուր-Էջմիածին, է)Քասախ-Վարդենիս, ը)Քասախ-Աշտարակ, 

թ)Հրազդան-Լուսակերտ ժ)Վեդի-Ուրցաձոր 

 
 

 
 

Հավելված 7-ի շարունակություն 
 



97 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հավելված 8 -Արարատյան դաշտի գետերի գարնանային վարարումների սկզբի և 
տևողության փոփոխությունների միտումները 

 



98 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 

 
 

 

 



99 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 

 
 

 
 

ա)Արաքս-Սուրմալու, բ)Ախուրյան-Ախուրիկ, գ)Քասախ-Աշտարակ, դ)Հրազդան-Հրազդան, 
ե)Ազատ-Գառնի, զ)Վեդի-Ուրցաձոր 

 
 
 
 
 

Հավելված 9 -Արարատյան դաշտի գետերի առավելագույն ելքերի դինամիկան 
 



100 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 

 
 

 
 

ա)Արաքս-Սուրմալու, բ)Ախուրյան-Ախուրիկ, գ)Քասախ-Վարդենիս, դ)Քասախ-Աշտարակ, 
ե)Սևջուր Տարոնիկ, զ)Սևջուր-Էջմիածին, է)Հրազդան-Հրազդան, ը)Հրազդան-Լուսակերտ, 

թ)Ազատ-Գառնի և ժ)Վեդի-Ուրցաձոր 
 
 
 
 

Հավելված 9-ի շարունակություն 
 



101 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հավելված 10 -Արարատյան դաշտի գետերի նվազագույն ելքերի դինամիկան 



102 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 

 
 

 
 

 
ա)Արաքս-Սուրմալու, բ)Ախուրյան-Ախուրիկ, գ)Քասախ-Վարդենիս, դ)Քասախ-Աշտարակ, 
ե)Սևջուր Տարոնիկ, զ)Սևջուր-Էջմիածին, է)Հրազդան-Հրազդան, ը)Հրազդան-Լուսակերտ, 

թ)Ազատ-Գառնի և ժ)Վեդի-Ուրցաձոր 
 

  
 

Հավելված 10-ի շարունակություն 
 



103 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հավելված 11 -Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում 2011-2040թթ. տարեկան օդի 
ջերմաստիճանի (0C) փոփոխությունները 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ ըստ CCSM4 
մոդելի՝ արտանետումների ա) RCP6,0(B2) և բ) RCP8,5(A2) սցենարների դեպքում 



104 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 
 

 
 

 
Հավելված 12 -Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում 2041-2070թթ. տարեկան օդի 
ջերմաստիճանի (0C) փոփոխությունները 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ ըստ CCSM4 
մոդելի՝ արտանետումների ա) RCP6,0(B2) և բ) RCP8,5(A2) սցենարների դեպքում 

ա) 

բ) 



105 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 
 

 
 

 
Հավելված 13 -Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում 2071-2100թթ. տարեկան օդի 
ջերմաստիճանի (0C) փոփոխությունները 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ ըստ CCSM4 
մոդելի՝ արտանետումների ա) RCP6,0(B2) և բ) RCP8,5(A2) սցենարների դեպքում 

ա) 

բ) 



106 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 
 

 
 

 
Հավելված 14 -Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում 2011-2040թթ. մթնոլորտային 
տեղումների (մմ) փոփոխությունները 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ ըստ CCSM4 
մոդելի՝ արտանետումների ա) RCP6,0(B2) և բ) RCP8,5 (A2) սցենարների դեպքում 

ա) 

բ) 



107 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 
 

 
 

 
Հավելված 15 -Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում 2041-2070թթ. մթնոլորտային 
տեղումների (մմ) փոփոխությունները 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ ըստ CCSM4 
մոդելի՝ արտանետումների ա) RCP6,0(B2) և բ) RCP8,5 (A2) սցենարների դեպքում 

ա) 

բ) 



108 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային զեկույցի 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00059937 
 

 
 
 

 
 

 
Հավելված 16 -Արարատյան դաշտի ջրհավաք ավազանում 2071-2100թթ. մթնոլորտային 
տեղումների (մմ) փոփոխությունները 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ ըստ CCSM4 
մոդելի՝ արտանետումների ա) RCP6,0(B2) և բ) RCP8,5 (A2) սցենարների դեպքում 

ա) 

բ) 
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բ) 

ա) 


