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Աշխատանքում ուսումնասիրվել և գնահատվել է հանրապետության 

բնատնտեսական կարևոր շրջանի՝ Արարատյան ֆիզիկաաշխարհագրական 
շրջանի, մթնոլորտային տեղումների փոփոխության դինամիկան ինչպես 
բնութագրական ամիսների (հունվար և հուլիս) և տարեկան, այնպես էլ տաք կամ 
վեգետացիոն (IV-X), շոգ (VII-VIII), ցուրտ (XI-III) և ջրառատ (IV-VI) շրջանների 
կտրվածքով: Աշխատանքում լուսաբանվել և առանձնակի ուշադրության են 
արժանացել նաև տարածաշրջանի տեղումների, որպես կլիմայական ռեսուրսի, 
փոփոխության դինամիկայի հետևանքների կառավարման հիմնահարցերը: 

 
Խնդրի դրվածքը: Մթնոլորտային տեղումները կլիմայական հիմնական 

տարրերից են, որոնք ցամաքի խոնավացման հիմնական աղբյուր են: Դրանք 
բնորոշում են տվյալ տարածքի ջրային ռեժիմը, ջրային հաշվեկշիռը, գետային 
հոսքի ներտարեկան բաշխումը, պայմանավորում են գյուղատնտեսական մշա-
կաբույսերի բերքատվությունը: Մյուս կողմից, որպես կանոն, մթնոլորտային 
տեղումները դասվում են օդերևութաբանական այն տարրերի շարքին, որոնց 
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առավել բնորոշ է տարածաժամանակային բաշխման լոկալ առանձնահատկու-
թյունները: Ուստի, հատկապես կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում 
խիստ կարևորվում են տեղումների տարածաժամանակային բաշխման և փոփո-
խության իմացությունը, արդյունավետ կառավարման համակարգի ստեղծումը:  

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, ինչպես նաև տեղումների չափազանց մեծ 
դերն ու նշանակությունը Արարատյան գոգավորության ջրասակավ տարածքի 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման աշխատանքների կառավարման 
ու պլանավորման, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և կարգա-
վորման գործում՝ աշխատանքում նպատակ ենք դրել քննարկելու հանրապե-
տության գյուղատնտեսական կարևոր շրջանի՝ Արարատյան գոգավորության, 
մթնոլորտային տեղումների փոփոխության դինամիկան և կառավարման 
հիմնահարցերը: Այդ նպատակով աշխատանքում առաջադրվել և լուծվել են 
հետևյալ խնդիրները՝ 1) հավաքագրել և մշակել ուսումնասիրվող տարածքի 
մթնոլորտային տեղումների փաստացի դիտարկումների արդյունքները, 2) բա-
ցահայտել, վերլուծել և գնահատել տարածաշրջանի տեղումների փոփոխության 
դինամիկայի օրինաչափությունները և տարածական առանձնահատկություն-
ները, 3) վերհանել տարածաշրջանի մթնոլորտային տեղումների արդյունավետ 
օգտագործման և պահպանման հիմնահարցերը, 4) մշակել փոփոխության 
բացասական հետևանքների կանխարգելման ուղիներ: 

Ուսումնասիրվող տարածքը իրենից ներկայացնում է լեռնաշղթաներով ու 
լեռնավահաններով եզերված, 2,5-3,0 կմ խորությամբ, մեկուսացած թասաձև 
ֆիզիկաաշխարհագրական շրջան` իր ուրույն բնական պրոցեսներով ու ջրա-
ջերմային ռեժիմով: Գոգավորության սահմաններում առանձնացվում է ֆիզիկա-
աշխարհագրական 4 ենթաշրջան` Արարատյան դաշտ, Գեղամա լեռնավահանի 
արևմտյան լանջ, Կոտայք-Եղվարդի սարավանդներ, Արագածի հարավային 
լանջ [3]:  

Նյութը և մեթոդիկան: Առաջադրված խնդիրների լուծման նպատակով 
աշխատանքում որպես տեսական և տեղեկատվական հիմք ծառայել են՝ համա-
պատասխան ուսումնասիրությունները, տպագիր աշխատանքները, Հայաստա-
նի Հանրապետության կառավարության որոշումները, հաշվետվությունները, 
զարգացման ծրագրերը, նախագծերը, աշխատանքային պլանները, ազգային զե-
կույցները: Որպես ելակետային նյութ՝ աշխատանքում օգտագործվել են ուսում-
նասիրվող տարածքի ԱԻՆ Հիդրոմետ ծառայության օդերևութաբանական կա-
յանների մթնոլորտային տեղումների բազմամյա փաստացի դիտարկումների  
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տվյալները (1935-2014թթ.), ինչպես նաև կլիմայական տեղեկագրերը [2]: Դի-
տարկումների արդյունքները՝ ինչպես դիտարկումների գրքույկների, աշխա-
տանքային աղյուսակների, տարեգրերի, այնպես էլ թվային տարբերակներով, 
պահպանվում են Հիդրոմետ ծառայության հիմնապահեստում: 

Ընդհանուր առմամբ հանրապետության տարածքի մթնոլորտային տե-
ղումների ուսումնասիրությամբ զբաղվել են բազմաթիվ հետազոտողներ [4-11]: 
Սակայն մինչև հիմա որպես ծավալուն, ընդգրկուն և մեկ ամբողջական աշ-
խատանք՝ մենագրության տեսքով, կատարված է Գ.Ա. Ալեքսանդրյանի կողմից 
1971թ. [8]: Հեղինակը այդ աշխատանքում մանրամասն քննարկում և ներկայաց-
նում է հանրապետության տարածքի սահմաններում տեղումների տարեկան, 
սեզոնային և ամսական քանակի ձևավորման գործոնները և տարածական 
բաշխման օրինաչափությունները, բացահայտում և վերլուծում է դրանց ռեժիմի 
առանձնահատկությունները՝ կախված բարդ ռելիեֆից և շրջանառական պայ-
մաններից: Սակայն նշենք, որ կոնկրետ Արարատյան գոգավորության տարած-
քում տեղումների ուսումնասիրությունները գրեթե բացակայում են: Այսպես, 
Արարատյան դաշտի ներզանգվածային տեղումների և ամպրոպների առաջաց-
ման սինօպտիկական առանձնահատկությունները վերլուծվել են Ա.Ս. Թորոս-
յանի և Գ.Հ. Սուրենյանի (Ա. Ս. Թորոսյան, Գ. Հ. Սուրենյան, 2006) կողմից:   

Ուսումնասիրվող տարածքում մթնոլորտային տեղումների գործիքային 
դիտարկումներ կատարվել են՝ 1885 թվականից սկսած (Երևան «Էրեբունի», 
Երևան «ճեմարան»): Սակայն անընդհատ և համակարգված դիտարկումներ 
կատարվել են միայն նախորդ դարի 30-ական թվականների կեսերից սկսած: 
Առավելագույն թվով (մոտ 60 օդերևութաբանական կայան և դիտակետ) դիտար-
կումներ կատարվել են 20-րդ դարի 60-ական թվականների առաջին կեսերին: 
Ներկայումս (2016թ.) այդ տարածքում գործում է օդերևութաբանական 14 կայան 
և 3 դիտակետ (աղյ. 1): Նշենք, որ օդերևութաբանական դիտարկումների առու-
մով տարածաշրջանը հանրապետության միջին յուրացված տարածքներից է: 
Ընդ որում, օդերևութաբանական կայաններից 3-ը (Արագած բ/լ, Ամբերդ և 
Անանուն լ-ցք) գտնվում է ծովի մակերևույթից մոտ 2000 մ և ավելի բարձրութ-
յունների վրա: Սակայն, 2150-3200 մ բարձրությունների սահմաններում բացա-
կայում են օդերևութաբանական դիտարկումները, ինչը կարող է բացասաբար 
անդրադառնալ կլիմայական ուսումնասիրությունների արդյունքների վրա: Ուս-
տի, անհրաժեշտ է լրացնել այդ բացը՝ վերականգնելով այդ բարձրություններում 
նախկինում գործած կայանները կամ շահագործելով նորերը:  
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Որպես մեթոդաբանական հիմք՝ աշխատանքում կիրառվել են՝ աշխար-
հագրական, մաթեմատիկա-վիճակագրական, արտարկման, համադրման, 
համեմատության, վերլուծության, կոռելյացիոն մեթոդները: 

Արդյունքներ և քննարկում: Աշխատանքում մթնոլորտային տեղումների 
փոփոխության հարցերը քննարկվել և ուսումնասիրվել են ըստ առանձին 
օդերևութաբանական կայանների փաստացի դիտարկումների արդյունքների 
ինչպես բնութագրական ամիսների (հունվար և հուլիս), այնպես էլ տարեկան 
կտրվածքներով: Հաշվի առնելով տարածաշրջանի բնակլիմայական առանձնա-
հատկությունները և տեղումների կիրառական նշանակությունը՝ վերջինս 
առանձին-առանձին քննարկվել է նաև տաք կամ վեգետացիոն (IV-X), շոգ (VII-
VIII), ցուրտ (XI-III), ջրառատ (IV-VI) շրջանների համար:  

Աղ. 1-ում ամփոփված են ուսումնասիրվող տարածքի օդերևութա-
բանական կայանների և դիտակետերի մթնոլորտային տեղումների գործիքային 
դիտարկումների շրջանի փաստացի միջին արժեքները՝ ըստ առանձնացված 
ժամանակահատվածների: 

Աղյուսակ 1. Արարատյան գոգավորության մթնոլորտային տեղումների 
արժեքները (մմ) ըստ բնութագրական ժամանակահատվածների 

 
Աշխատանքում մեր կողմից փորձ է արվել բացահայտել և գնահատել 

տեղումների փոփոխությունը 1935-2014թթ. Համար բնութագրական ամիսների, 
տարեկան, տարվա տաք, ցուրտ և շոգ շրջանների, ինչպես նաև ջրառատ սեզոնի 

Օդ. Կայանները Հունվար Հուլիս XI-III IV-X IV-VI  VII-VIII I-XII 

Արագած բ/լ 77,2 71,9 428,8 557,5 321,0 121,3 986,3 
Թալին 23,9 33,4 134,4 301,3 191,0 54,1 435,7 
Ամբերդ 66,1 36,1 327,4 390,7 251,5 58,8 718,1 
Եղվարդ 34,3 24,8 183,5 254,3 161,4 37,7 437,8 
Աշտարակ 27,9 21,3 153,3 226,1 144,4 33,5 379,4 
Երևան «Արաբկիր»  29,0 17,2 155,0 198,0 132,0 24,0 353,0 
Երևան «ագրո» 24,6 15,6 131,9 182,7 116,6 23,9 314,6 
Արմավիր 17,7 12,3 97,5 160,6 104,4 20,9 258,1 
Երևան «Զվարթնոց» 21,9 13,3 119,1 157,8 101,6 20,7 276,9 
Տարոնիկ 15,0 9,00 70,0 96,0 60,0 16,0 166,0 
Էջմիածին ե/գ 18,0 15,0 94,0 139,0 88,0 17,0 233,0 
Ռանչպար 15,0 15,0 86,0 123,0 72,0 21,0 209,0 
Արտաշատ 18,1 11,2 101,0 147,8 100,3 16,6 248,8 
Ուրցաձոր 26,3 17,2 153,5 207,5 136,8 28,1 361,0 
Անանուն լ-ցք 44,0 20,0 240,0 300,0 209,0 34,0 540,0 
Արարատ 16,7 10,8 94,5 136,2 93,4 17,1 230,7 
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կտրվածքներով: Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ տարա-
ծաշրջանում ինչպես տարեկան, այնպես էլ բնութագրական ամիսների (I, VII) ու 
բնութագրական ժամանակաշրջանների (IV-X, XI-III, VII-VIII, IV-VI) կտրված-
քով չի նկատվում տեղումների քանակի օրինաչափ փոփոխության դինամիկա: 
Այնուամենայնիվ, կարելի է ասել, որ ուսումնասիրվող տարածքում գերազան-
ցապես նկատվում է տեղումների տարեկան և տարվա ցուրտ շրջանի քանակի 
նվազման, իսկ տարվա տաք և շոգ շրջանների, ջրառատ սեզոնի քանակի՝ աճ-
ման միտում: Ինչ վերաբերում է հունվար և հուլիս ամիսների տեղումների 
քանակի փոփոխության դինամիկային, ապա նշենք, որ այս դեպքում հնարավոր 
չէ առանձնացնել քիչ թե շատ հստակ արտահայտված օրինաչափ փոփոխու-
թյուն՝ ըստ օդերևութաբանական կայանների: Տարբեր օդերևութաբանական կա-
յաններում նկատվում են մթնոլորտային տեղումների քանակի փոփոխության 
տարբեր միտումներ, այսինքն՝ ինչպես նվազման, այնպես էլ աճման միտումներ: 
Ուստի, մեր կարծիքով, Արարատյան գոգավորության տեղումների փոփոխու-
թյան օրինաչափությունների բացահայտման, տնտեսական գնահատման և կա-
ռավարման հարցերը անհրաժեշտ է քննարկել ոչ թե ամսական, այլ բնութագրա-
կան ժամանակաշրջանների և տարեկան կտրվածքով: 

Նկ. 1-ում բերված է մթնոլորտային տեղումների փոփոխության դինամի-
կան Երևան «ագրո» օդերևութաբանական կայանի համար: 

Ճիշտ է, տարածաշրջանում մինչև 1600 մ բարձրությունները դիտվում է 
տարվա տաք և շոգ շրջանների, ինչպես նաև ջրառատ սեզոնի տեղումների 
քանակի աճման միտում: Սակայն, դա դեռ չի նշանակում, որ գոգավորության 
այդ տարածքի համար խոնավացման և արհեստական ոռոգման հարցերը 
լուծում են ստանում: Պատճառն այն է, որ տարվա այդ ժամանակաշրջաններում 
նկատվում է տեղումների զգալի կորուստ՝ կապված բարձր գոլորշացման, 
մակերևույթի անհարթություններում և բուսականության կողմից՝ տեղումների 
պահման հետ: Մյուս կողմից, ՀՀ տարածքում գետային հոսքը ձևավորվում է 
գլխավորապես 1800 մ և ավելի բարձրություններում, իսկ այդ գոտում դիտվում է 
տեղումների քանակի միայն նվազման միտում:  
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Ուստի, տարածաշրջանում պետք է մշակել մթնոլորտային տեղումների՝ 
որպես կլիմայական ռեսուրսի, փոփոխության դինամիկայի հետևանքների 
կառավարման այնպիսի համակարգ, որը հետևի վերը նշվածին: Գլխավորա-
պես, անհրաժեշտ է ճիշտ կառավարել և օգտագործել մթնոլորտային տեղում-
ներից ստացված ջրային ռեսուրսները: Այսինքն՝ պետք է ամբարել բարձրադիր 
գոտու ժամանակավոր և մշտական փոքր ջրհոսքերի հատկապես ջրառատ սե-
զոնի ջուրը՝ այն հետագայում (տարվա չոր սեզոնի ընթացքում) ոռոգման համար 
օգտագործելու նպատակով, ինչպես նաև անհրաժեշտ է կուտակել և պահպանել 
տարվա ցուրտ շրջանի պինդ տեղումները:  

Այսպիսով, մթնոլորտային տեղումների նման փոփոխության արդյունքում 
կդիտվի բնական էկոհամակարգի հավասարակշռության խախտում, մասնավո-
րապես կլիմայական պայմանների արիդայնացում, հողերի դեգրադացիա, 
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կենսաբազմազանության խախտում: Ուստի, անհրաժեշտ է տեղումների փո-
փոխությունը գնահատել էկոհամակարգային մոտեցմամբ, ըստ առանձին ֆիզի-
կաաշխարհագրական շրջանների կամ գետավազանների, մշակել հետևանքնե-
րի մեղմման ու հարմարվողականության միջոցառումների համապատասխան 
ծրագրեր` հաշվի առնելով ցանկացած տարածքի լոկալ առանձնահատ-
կությունները:  

Նշենք, որ չնայած հանրապետության տարածքում իրականացվող մթնո-
լորտային տեղումների փոփոխության գնահատման բազմաթիվ աշխատանք-
ների, այդ բնագավառում դեռևս կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ ու բաց-
թողումներ, որոնք պահանջում են մեծ ջանքեր ու ֆինանսական ներդրում-
ներ: Ուստի, նպատակահարմար է շարունակել հանրապետության տարածքի 
տեղումների փոփոխության համակարգված ու համալիր ուսումնասիրութ-
յունները՝ ապահովելով էկոհամակարգային մոտեցումը և զարգացնել դրանց 
հետագա կանխատեսումները՝ կիրառելով նոր մոդելներ:  

Եզրակացություններ և առաջարկություններ: 
Ուսումնասիրությունների արդյունքում հանգել ենք հետևյալ եզրակա-

ցությունների ու առաջարկությունների՝ 
 մթնոլորտային տեղումները դասվում են օդերևութաբանական այն տարրերի 

շարքին, որոնց առավել բնորոշ է տարածաժամանակային բաշխման լոկալ 
առանձնահատկությունները; 

 ուսումնասիրվող տարածքի մթնոլորտային տեղումները բնութագրվում են 
ներտարեկան բաշխման օրինաչափություններով՝ տեղումների առավելագույն 
քանակ դիտվում է ապրիլ-մայիս, նվազագույն քանակ՝ հուլիս-օգոստոս 
ամիսներին; 

 տեղումների քանակը օրինաչափորեն աճում է գոգավորության ցածրադիր 
շրջաններից դեպի Արագածի հարավարևելյան լանջերը: Տեղումների 
տարեկան առավելագույն քանակ, այդ թվում նաև՝ հանրապետությունում, 
դիտվում է Արագած բ/լ օդերևութաբանական կայանում (988 մմ), նվազագույն 
քանակ (166 մմ)` Տարոնիկ օդերևութաբանական դիտակետում; 

 ուսումնասիրությունների արդյունքի վրա բացասաբար է անդրադառնում 
այն հանգամանքը, որ ուսումնասիրվող տարածքում օդերևութաբանական 
կայանները և դիտակետերը կենտրոնացված են գլխավորապես մինչև 1200 մ 
բարձրությունները. 1300-2000 մ բարձրություններում դրանց թիվն ընդամենը 
2 է: Իսկ 2150-3200 մ բարձրությունների սահմաններում բացակայում են 
օդերևութաբանական դիտարկումները; 
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 մինչև 1600 մ բարձրությունները գլխավորապես նկատվում է տեղումների 
տարեկան, վեգետացիոն, շոգ և ջրառատ սեզոնների քանակի աճման, իսկ 
տարվա ցուրտ շրջանի քանակի՝ նվազման միտում: 1600 մ-ից սկսած՝ 
նկատվում է տեղումների քանակի միայն նվազման միտում; 

 ուսումնասիրվող տարածքում չի նկատվում հունվարի և հուլիսի տեղումների 
քանակի օրինաչափ փոփոխություն՝ ըստ օդերևութաբանական կայանների. 
Տարբեր օդերևութաբանական կայաններում նկատվում են մթնոլորտային 
տեղումների քանակի փոփոխության տարբեր միտումներ, այսինքն՝ ինչպես 
նվազման, այնպես էլ աճման միտումներ; 

 տեղումների փոփոխության նման ընթացքի պահպանման պայմաններում, 
հավանաբար, տեղի կունենան տարածաշրջանի կլիմայի արիդայնության աճ, 
հողերի ինտենսիվ դեգրադացիա:  

Անհրաժեշտ է՝ 
 տեղումների համակարգված և համալիր գիտական ուսումնասիրությունների 

շարունակականության ապահովում, նոր ծրագրերի ու տեխնոլոգիաների 
ներդրում; 

 դիտարկումների շարքերի համասեռության, անընդհատության և հուսա-
լիության ապահովում;  

 տեղեկատվական համակարգի կատարելագործում;  
 տեղումների փոփոխության հետևանքով էկոհամակարգերի խոցելիության 

գնահատում; 
 պինդ տեղումների պահպանում և կուտակում; 
 բարձրադիր շրջանների փոքր առուների և գետակների խոնավ ժամանակա-

շրջանի ջրի ամբարում, այն հետագայում չոր սեզոնի ընթացքում ցածրադիր 
համեմատաբար չոր վայրերի ոռոգման նպատակով; 

 մթնոլորտային տեղումների փոփոխության հետևանքները մեղմելու և տնտե-
սությունը բնական նոր պայմաններին հարմարեցնելու համար իրավական-
կազմակերպչական, ինստիտուցիոնալ,տեխնիկական միջոցառումների իրա-
կանացում; 

 վերապատրաստման գործընթացի ապահովում ինչպես ազգային, այնպես էլ 
ռեգիոնալ ու գլոբալ մակարդակներով և դիտող-մասնագետների որակա-
վորման բարձրացում, դասընթացների պարբերաբար կազմակերպում:  
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В. Г. Маргарян 

Проблемы управления и динамика изменения атмосферных осадков 
Араратского физико-географического района 

 
В работе изучена и оценена динамика изменения атмосферных осадков 

важного природно-экономического района республики - Араратской котловины, как 
в разрезе по месяцам (январь и июль) и годам, так и по теплому или вегетационному 
(IV-X), жаркому (VII-VIII), холодному (XI-III) и полноводному  (IV-VI) периодам. 

В работе освещены и отдельно отмечены также проблемы управления 
изменения динамики осадков региона как климатического ресурса. 
 

V. G. Margaryan 

Management Problems and the Dynamics of Changes in Precipitation of Ararat 
Physio-geographic Region 

 
The work explored and evaluated the dynamics of change in precipitation of an 

important natural and economic area of the republic, the Ararat valley, in the section on 
months  (January and July) and years, and in warm or vegetative (IV-X),  hot (VII-VIII), 
cold (XI-III) and flood (IV-VI) periods. 

In the work highlighted and separately marked also management problems of 
dynamics change of the region’s rainfall as a climatic resource. 
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