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Հայտնի է, որ ջրամբարների պատվարները խիստ վտանգ ներկայացնող 

հիդրոտեխնիկական կառույցներ են: Պատվարի յուրաքանչյուր վթարի դեպքում 
բարձր է պատվարից ներքև բնակվող մարդկանց սպառնացող վտանգի 
աստիճանը:  

Աշխատանքի նպատակն է գնահատել Սյունիքի մարզի Գեղի ջրամբարի 
պատվարի հնարավոր փլուզման հետևանքով ջրածածկված տարածքի որո-
շումը` կիրառելով ժամանակակից համակարգչային ծրագրեր (“Volna 2” և GIS): 

 
Գեղի ջրամբարը գտնվում է Սյունիքի մարզում՝ Գեղի գյուղի մոտ՝ Ողջի 

գետի ձախափնյա Գեղիի վտակի վրա: Ջրամբարի պատվարը սալաքարակոպ-
ճային է, ավազակավային միջուկով, ունի 70 մետր բարձրություն և 244 մետր եր-
կարություն, կատարային մասում` 10 մետր: Պատվարի շրջանում ֆիլտրացիոն 
երևույթների կանխման նպատակով 20-60 մետր խորության սահմաններում 
կատարվել են ցեմենտացման աշխատանքներ: Ջրամբարի ընդհանուր ծավալը 
15 միլիոն խորանարդ մետր է, իսկ օգտակար ծավալը` 12 միլիոն խորանարդ 
մետր, ջրի հայելին զբաղեցնում է 50 հա տարածություն: Ներքին բիյեֆից ներքև 
բնակավայրերում բնակվող մարդկանց քանակը` 4300:  Ջրի հայելին գտնվում է 
1402 մետր բարձրության վրա [3]:  
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Ըստ գործող նորմերի սեյսմիկ շրջանացման քարտեզի՝ Գեղի ջրամբարի 
տարածքը գտնվում է 2-րդ գոտում (amax=0.3g առավելագույն հորիզոնական 
շարժում ունեցող գոտում) [1]:  

Ջրամբարը նախագծվել է «Հայհիդրոէներգանախագիծ» ինստիտուտում 
1980 թվականին և կառուցվել է 1989 թվականին:  

Որպես հնարավոր վթարի ազդեցություն՝ դիտարկվում են այն շենքերի, 
շինությունների, ճանապարհների, կամուրջների և այլ օբյեկտների հնարավոր 
փլուզումները, որոնք գտնվում են ճեղքվածքի ալիքի ազդեցության գոտում: 

Օգտագործված “Volna 2” ծրագիրը հնարավորություն է տալիս որոշելու 
տեղանքի ջրածածկման պարամետրերի առավելագույն մեծությունները` ջրա-
ծածկման խորությունը, ջրածածկման լայնությունը և հոսքի արագությունը, ինչ-
պես նաև ճեղքվածքի ալիքի ճակատի, կատարի և պոչի հասնելու ժամանակ-
ները: Բացի այդ, որոշվում են նաև ուղղահատածքում ջրի ելքի առավելագույն 
մեծությունը, ալիքի բարձրությունը (ջրի մակարդակի գերազանցումը կենցա-
ղային հոսքի մակարդակին) և ջրածածկման առավելագույն նիշը: Հաշվարկի 
արդյունքներով կառուցվում են ուղղահատածքներ:  

Խնդրի լուծման համար օգտագործված են տվյալներ հիդրոհանգույցի, տե-
ղանքի` ջրամբարի պատվարից դեպի վերև և ներքև` գետի հոսքի ուղղությամբ: 
Այդ նպատակով տեղանքը բաժանված է, այսպես կոչված, ուղղահատածքների` 
գետի հոսքի ուղղությամբ ուղղահայաց կտրվածքների: Համապատասխան 
կտրվածքներում որոշված են անհրաժեշտ պարամետրերը, որոնցից կարևո-
րագույն են համարվում հեռավորությունը հիդրոհանգույցի ուղղահատածքից, 
տեղանքի հորիզոնական նիշերը և դրանց միջև հեռավորությունները: Հիդրո-
հանգույցի և ջրամբարի համար կարևորագույն են համարվում նաև ջրամբարի 
ծավալը, ջրամբարի լայնությունը և խորությունը պատվարի մոտ և ներքին բիյե-
ֆում: Կարևոր են համարվում հիդրոհանգույցի փլուզման ենթադրվող պարա-
մետրերը, որոնք են հիդրոհանգույցի փլուզման աստիճանը և ճեղքվածքի շեմի 
բարձրությունը: Այս մեծությունները որոշվում են կախված հիդրոօբյեկտի տե-
ղադիրքից [2]: 

Գեղի ջրամբարի և պատվարի անհրաժեշտ տվյալները ներմուծվել են 
ծրագրով պահանջվող պայմաններին համապատասխան, և հաշվարկները կա-
տարվել են գետի 16 ուղղահատածքների համար, կազմվել են դրանց համապա-
տասխան սխեմաները: Ելնելով ծավալային նպատակահարմարությունից՝ աշ-
խատանքի արդյունքում ստացված 16 ուղղահատածքների սխեմաներից  ներ-
կայացված են միայն 4-ը (նկար 1): 
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Նկար 1. Ուղղահատածքների պրոֆիլները 
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Ստացված տվյալների հիման վրա GIS ծրագրային փաթեթի միջոցով 
կազմվել է Գեղի ջրամբարի պատվարի փլուզման հետևանքով հնարավոր ջրա-
ծածկված տարածքների սխեմատիկ քարտեզը (նկար 2): 

 
Նկար 2. Գեղի ջրամբարի պատվարի փլուզման հետևանքով հնարավոր 

ջրածածկված տարածքների սխեմատիկ քարտեզ 

Ըստ ստացված տվյալների՝ ջրածածկման ենթակա է 659 հա տարածք: 
Նկար 2-ից երևում է, որ ջրի տակ են մնալու Կավճուտ և Անդոկավան հա-
մայնքներն ամբողջությամբ, Սյունիք, Կապան և  Շղարշիկ համայնքները: 

Ընդհանրացնելով արված է հետևյալ եզրակացությունը` 
 “Volna 2” և GIS համակարգչային ծրագրերի կիրառման արդյունքում կա-

ռուցվել են Գեղի և Ողջի գետերում տեղադրված ուղղահատածքների պրո-
ֆիլները: Ստացված տվյալների հիման վրա կառուցվել է հնարավոր 
ջրածածկման ենթակա տարածքը, ըստ որի՝ ջրի տակ կհայտնվեն Կավ-
ճուտ և Անդոկավան համայնքներն ամբողջությամբ, Սյունիք, Կապան և 
Շղարշիկ համայնքները` մասնակի, մոտ 10 հատ կամուրջ, 45 կմ միջպե-
տական և միջհամայնքային ճանապարհներ, կառույցներ և վարելահողեր` 
պատճառելով զգալի վնասներ ընդհանուր 659 հա տարածքում: 

 Ստացված արդյունքների հիման վրա որոշվել է շենքերի, տարբեր տիպի 
շինությունների, կամուրջների, ճանապարհների, փոխադրամիջոցների, 
մերձափնյա պարիսպների (պատերի) և արդյունաբերական ձեռնարկու-
թյունների՝ ջրի տակ մնալու հավանականությունը: 

 Ստացված տվյալները հիմք են հանդիսանում պլանավորելու անհրաժեշտ 
ծավալի վթարային-փրկարարական և այլ անհետաձգելի աշխատանքներ: 
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А.А. Геворкян, Р.С. Минасян, В.С. Хондкарян, А.Н. Антонян  
Прогнозирование возможного затопления территории в результате аварии 

плотины водохранилища Гехи 
  

Известно, что плотины являются чрезвычайно опасными гидротехнически-
ми сооружениями. При аварии плотины высока степень риска для людей 
живущих ниже по течению реки. 

Целью данной работы является прогнозирование масштабов затопления 
местности при возможной аварии плотины водохранилища Гехи с использо-
ванием современных компьютерных программ (“Volna 2” и GIS). 
 
 

A.H. Gevorgyan, R.S. Minasyan, V.S. Khondkaryan, A.N. Antonyan  
The Prediction of Possible Flooding of the Territory as a Result of the Accident 

of the Geghi Reservoir Dam 
 

It is known that the dams are extremely dangerous waterworks (hydraulic 
structures). In any case dam accident has a high of risk for the people living downstream 
of the river. 

The aim of the work is to predict the extent of the flooding area during possible 
accident of the reservoir Geghi using modern computer programs ("Volna 2" and GIS). 
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ամբիոնի վարիչ, E-mail: minasyan.ysu@rambler.ru  

Խոնդկարյան Վալերի Սերգեյի – Երկրաբանահանքաբանական գիտությունների թեկնածու,  
ՀՀ ԱԻՆ «ՍՊԱրմԾ» ՊՈԱԿ-ի ԿՍԿ-ի գլխավոր մասնագետ, ՃԿԱ դոցենտ: 
E-mail: khondkaryan@yahoo.com 

Անտոնյան Արմեն Նորիկի – ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի «ՍՊԾ» գործակալության  
ՇՇՍ բաժնի պետ, E-mail: armen.antonyan.1969@mail.ru 
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