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Բանալի բառեր` կենսակլիմա, Հյուսիսային Հայաստան, ռեկրեացիա, ջեր-

մաստիճան, քարտեզ, գնահատում, զբոսաշրջություն: 
 
Հոդվածում ներկայացված է օդերևութաբանական մի քանի ցուցանիշների 

վերլուծություն, որի նպատակն է գնահատել Հյուսիսային Հայաստանի տարած-
քի կենսակլիմայական ռեսուրսները ռեկրեացիայի զարգացման նպատակով: 
Չնայած բոլոր կենսակլիմայական տվյալները ազդում են մարդու վրա, 
հոդվածում անդրադարձ է կատարվել օդի ջերմաստիճանին, խոնավությանը և 
քամու արագությանը: 

 
Ներածություն: Հայտնի է, որ բնակլիմայական պայմաններն ունեն զգալի 

ազդեցություն մարդկանց առողջության ու գործունեության վրա: Դրանք նաև 
ռեկրեացիոն համալիրի կարևոր տարրեր են, քանի որ սանատոր-առողջարա-
նային տնտեսության, զբոսաշրջային կենտրոնների աշխատանքը մեծապես 
պայմանվորված է եղանակային պայմաններով: Վերջինս կարևոր է նաև զբոսա-
շրջային երթուղիների, լեռնագնացության, ինչպես նաև ռեկրեացիայի բազմա-
թիվ այլ ճյուղերի գործունեության համար: 

 Նկատի ունենալով ասվածը՝ ցանկացած տարածքի բնակլիմայական 
պայմանները կարելի է դիտել որպես ռեկրեացիոն ռեսուրս: Բարենպաստ կլի-
ման և եղանակը շատ կարևոր են մարդու հոգեկան և ֆիզիոլոգիական հանգստի 
համար [1]: 

2 0 1 8  № 1  



104 
 

 Նյութը և մեթոդիկան: Դրսում գտնվող մարդու վրա օդերևութաբանական 
գործոններն ունեն համալիր ազդեցություն: Մեր կողմից նպատակահարմար է 
համարվել մարդու ջերմազգացողության հաշվարկել ըստ էկվիվալենտ-էֆեկ-
տիվ ջերմաստիճանի (ԷԷՋ), որը ցույց է տալիս ջերմաստիճանի, խոնավության 
և քամու արագության միագումար ազդեցությունը: Էկվիվալենտ էֆեկտիվ ջեր-
մաստիճանի հաշվարկը իրականացվել է ըստ երկու բանաձևերի: Դրանցից 
առաջինը Ա. Միսսենարդի առաջարկած բանաձևն է [4]. 

ԷԷՋ = 37 −
37 − 푡

0,68 − 0,0014 × 푓 + 1
1,76 + 1,4 × 푣 ,

− 0,29 × 푡 × 1 −
푓
100 										(1)	

որտեղ t-ն՝ օդի ջերմաստիճանն է 0C, v-ն՝ քամու արագությունը մ/վրկ, f-ը՝ օդի 
հարաբերական խոնավությունը %-ով:  

 Հետազոտվող տարածքի սահմաններում ԷԷՋ արժեքների հաշվարկման 
համար ելակետային են օդերևութաբանական 17 կայանների տվյալները: Որպես 
օդի ջերմաստիճան ընդունվել է ամենատաք և ամենացուրտ ամիսների միջին 
ջերմաստիճանը, օդի հարաբերական խոնավության համար վերցվել են ամենա-
տաք և ամենացուրտ ամիսների խոնավության ցուցանիշները: Կարևոր է ընդ-
գծել այն հանգամանքը, որ օդերևութաբանական կայանները ունեն միանգամ-
այն տարբեր հիպսոմետրիկ դիրք, և դրանց բարձրությունները տատանվում են 
460-ից մինչև 2020 մ-ի սահմաններում, ինչը նշանակում է, որ դրանք տարածվում 
են ուսումնասիրվող տարածքի գրեթե բոլոր բարձունքային գոտիներում: 

 Անդրադառնալով ԷԷՋ արժեքների հաշվարկին՝ նշենք, որ վերոնշյալ բա-
նաձևով հաշվարկն իրականացվել է MS Excel միջավայրում, որտեղ կառուցվել է 
բանաձև (1)-ը, ապա մուտքագրվել են համապատասխան օդերևութաբանական 
տվյալները, և ստացվել են ԷԷՋ ցուցանիշները: 

 Ելակետային նույն տվյալների հիման վրա ԷԷՋ արժեքները հաշվարկվել 
են նաև Օսոկինի բանաձևով. 
푆 = (1 − 0,006 × 푡) × (1 + 0,2 × 푣) × (1 + 0,006 × 퐻) × 퐾 × 퐴 															(2)     

որտեղ որտեղ t-ն՝ օդի ջերմաստիճանն է  0C, v-ն՝ քամու արագությունը մ/վրկ,   
H-ը՝ կետի բացարձակ բարձրությունը մ-ով, իսկ KB և AC-ն գործակիցներ են, 
որոնց արժեքը պայմանավորված համապատասխանաբար օդի հարաբերական 
խոնավության և օդի ջերմաստիճանի արժեքներով, վերցվել են ստորև բերված 
աղյուսակ 1-ից: 
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Աղյուսակ 1. Օսոկինի բանաձևում օգտագործված գործակիցների 
արժեքները: 

KB AC 

Արժեքը Խոնավության 
միջակայքը 

Արժեքը Օդի 
ջերմաստիճանի 

միջակայքը 
0,9 51-60 % 0,85 < 4° 

0,95 61-70 % 0,9 4,1-6° 

1,0 71-80 % 0,95 6,1-8° 
1,05 81-90 % 1,0 8,1-10° 
1,1 >90% 1,05 10,1-12° 

  1,1 12,1-14° 
  1,15 14,1-16° 
  1,2 16,1-18° 
  1,25 > 18° 

 
Վերոնշյալ երկու բանաձևերով ստացված արդյունքների համար կազմվել 

են թվով 3 քարտեզներ: 
Քարտեզագրական աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ է 

եղել վերցնել ելակետային կայանների բացարձակ բարձրության և աշխարհա-
գրական կոորդինատների տվյալները, որոնք վերցվել են Google Earth միջա-
վայրից: Հետագա քարտեզագրական աշխատանքները իրականացվել են Surfer 
14 ծրագրային միջավայրում: 

Առաջին քայլով ելակետային ԷԷՋ տվյալները ենթարկվել են ինտերպոլ-
յացիայի Kriging մեթոդի օգնությամբ, որի արդյունքում ստացվել է Հյուսիսային 
Հայաստանի (Շիրակ, Լոռի, Տավուշ) սահմաններում ԷԷՋ արժեքների քանակա-
կան դաշտը բնութագրող ելքային ռաստրը: 

Հաջորդիվ կառուցվել է թեմատիկ շերտի գունային սանդղակը, ընտրվել է 
քանակական դաշտի իզոգծերի քայլը: Ստացված արդյունքները ներկայացված 
են ստորև բերված նկար 1 և 2-ում: 

Զբոսաշրջիկների համար, որոնք գտնվում են բնության մեջ, շատ կարևոր 
են եղանակային պայմանները: Եղանակային ցուցանիշներից մարդու վրա զգա-
լի ազդեցություն են թողնում օդի ջերմաստիճանը, հարաբերական խոնավու-
թյունը և քամու արագությունը: Հյուսիսային Հայաստանի տարածքի կենսակլի-
մայական ցուցանիշների գնահատումը կարևորվում է գլխավորապես բացօթյա 
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հանգստի (էկոզբոսաշրջություն, լեռնային տուրիզմ, առողջարարական քայլք և 
այլն) նպատակով:  

 
Նկ. 1 Հյուսիսային Հայաստանի տարածքի ամառային ամիսների ԷԷՋ տվյալների 

քարտեզ: 
 

Ուստի առավել կարևորվում է, այսպես կոչված, «կոմֆորտային զոնայի» 
բացահայտումը: Առողջ մարդու համար կոմֆորտային են 17°-ից մինչև 23°-ի ջեր-
մաստիճանները: Ընդ որում, պետք է նշել, որ ակտիվ ռեկրեանտների համար, 
կոմ ֆորտային է համարվում 12-16° էկվիվալենտ-էֆեկտիվ ջերմաստիճանը [2,էջ 
47]: 

Ըստ ստացված տվյալների՝ մեր կողմից կազմված քարտեզների վերլուծու-
թյունն ընդհանուր առմամբ ցույց է տալիս, որ Հյուսիսային Հայաստանի 
տարածքը մեծ մասամբ ունի բարենպաստ կենսակլիմայական ցուցանիշներ 
ռեկրեացիայի և զբոսաշրջութան համար:  

 

 
Նկ. 2 Հյուսիսային Հայաստանի տարածքի ձմեռային ամիսների ԷԷՋ տվյալների 

քարտեզ-սխեմա: 
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Ըստ ԷԷՋ-ի ամառային ամիսների ցուցանիշների՝ հետազոտվող տարած-
քում առկա են կոմֆորտային տաք ջերմաստիճաններից (ԷԷՋ=18°C) հյուսիս-
արևելքում, մինչև զով (ԷԷՋ = 9°C) հյուսիս-արևմուտքում:  

Պետք է նկատել, որ առավել կոմֆորտային (ԷԷՋ = 12-18°C) ցուցանիշներ 
առկա են Լոռու մարզում, որտեղ Սպիտակ-Տաշիր գծից արևելք ընկած տարա-
ծաշրջաններոմ պայմանները առավել քան նպաստավոր են: 

Ամառային նպաստավոր պայմաններ են առկա Գյումրիում և նրա շրջա-
կայքում: Ամառային շոգից խուսափելու համար զով եղանակների գերակշռու-
թյամբ առանձնանում է Աշոցքի սարահարթը, ինչպես նաև Լոռու մարզի Լեր-
մոնտովո բնակավայրը իր շրջակայքով: Տվյալների վերլուծությունը ցույց է տա-
լիս, որ Հյուսիսային Հայաստանի տարածքում չեն գրանցվում ուժեղ ջերմային 
ծանրաբեռնվածություններ: 

Հյուսիսային Հայաստանի համար մեծ կարևորություն ունի նաև ձմեռային 
զբոսաշրջությունը, որի զարգացումը կարող է նվազեցնել տարածաշրջանի զբո-
սաշրջության սեզոնային անհամաչափությունը: Ձմեռային սեզոնի կոմֆորտայ-
նության հաշվարկը, ըստ ԷԷՋ-ի, ունի հետևյալ պատկերը (նկ. 2): Առավել ցածր 
արժեքները ստացվում են հետազոտվող տարածքի հյուսիս-արևմուտքում՝ Ար-
փի լճի ավազանում, որտեղ ԷԷՋ-ի արժեքը նվազում է մինչև -22°C կամ «շատ 
ցուրտ» ցուցանիշի: Ցածր արժեքներ են գրանցվել նաև Տաշիրի (ԷԷՋ = 16°C, կամ 
«ցուրտ») և Լերմոնտովոյի շրջանում: 

Ձմռանը համեմատաբար մեղմ պայմաններ են ձևավորվում Օձուն-Դիլի-
ջան իզոթերմից (- 9°C) դեպի արևելք ընկած տարածաշրջանում, որտեղ ձմեռա-
յին ԷԷՋ-ն կարելի է գնահատել որպես «շատ զով» (ԷԷՋ = - 6 -7°C): 

 

 
Նկ. 3 Հյուսիսային Հայաստանի տարածքի եղանակային խստության   

գնահատման քարտեզ-սխեմա (ըստ Օսոկինի, 1968) [5] 
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Նկատի ունենալով, որ Հյուսիսային Հայաստանի տարածքը տարածվում է 

զգալի հիպսոմետրիկ բարձրությունների վրա, մեր կողմից նպատակահարմար 
համարվեց ձմեռային սեզոնի եղանակային խստությունը գնահատելու համար 
հաշվարկ կատարել նաև Օսոկինի բանաձևով, որում որպես ցուցանիշ օգտա-
գործվում է նաև տեղանքի  բարձրությունը (նկ. 3): Ի տարբերություն ԷԷՋ-ի՝ Օսո-
կինի մեթոդով գնահատման արդյունքում ստացվել են բալեր, որոնք ցուց են տա-
լիս տարածքի եղանակի խստությունը: Ըստ ստացված ցուցանիշների՝ առավել 
խիստ ձմեռային պայմաններ կան հետազոտվող տարածքի հյուսիսարևմտյան 
տարածաշրջանում՝ Աշոցքի գոգավորությունում: 

 

Աղյուսակ 2: Ձմեռային խստության գնահատման  
սանդղակն ըստ Բոդմանի [10]: 

 

 Ձմեռային խստության 
ցուցանիշը S 

Որակական գնահատականը 

1 S < 1 Մեղմ ձմեռ 
2 1 - 2 Քիչ ցուրտ ձմեռ 
3 2 - 3 Չափավոր ցուրտ 
4 3 - 4 Ցուրտ 
5 4 - 5 Շատ ցուրտ 
6 5 - 6 Սաստիկ ցուրտ 
7 S > 6 Ծայրահեղ սաստիկ ցուրտ 

               
Հաշվարկի արդյունքում նման ցուցանիշների ստացումը, մեր կարծիքով, 

պայմանավորված է օդերևութաբանական տվյալների սակավությամբ և ինտեր-
պոլյացիայի մեծ մակերեսով: Համեմատելով ձմեռային ջերմաստիճանների և 
ԷԷՋ ցուցանիշների հետ՝ Օսոկինի մեթոդով ստացված արդյունքները՝ մոտավո-
րապես ունեն նույն տարածական բաշխումը: Տարածքի խստությունը նվազում է 
հյուսիս-արևմուտքից դեպի հյուսիս-արևելք, ընդ որում, խստության մեղմաց-
ման հիմնական պատճառը հիպսոմետրիկ բարձրությունների նվազումն է: 

Եզրակացություններ: Կատարված հաշվարկների և ստացված արդյունք-
ների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ. 
1. Հյուսիսային Հայաստանի գրեթե ամբողջ տարածքն ունի բարենպաստ կեն-

սակլիմայական պայմաններ ռեկրեացիայի և զբոսաշրջության զարգացման 
համար: 
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2. Կոմֆորտային տաք ջերմաստիճանները (ԷԷՋ=18°C) գերակշռում են Տավուշի 
մարզի արևելյան, հյուսիսարևելյան և մասամբ Լոռու մարզի հյուսիսարևել-
յան շրջաններում: 

3. Ձմեռային ռեկրեացիայի համար առավել բարենպաստ պայմաններ են առկա 
Հյուսիսային Հայաստանի արևմտյան և հյուսիսարևմտյան տարածաշրջան-
ներում՝ մինչև So=10 իզոգիծը: 

4.  Հետազոտվող տարածքում ԷԷՋ ցուցանիշները զգալի փոփոխությունների են 
ենթարկվում, ինչպես ամառային, այնպես էլ ձմեռային ամիսներին: Զբոսա-
շրջիկների համար պայմանները անբարենպաստ կարող  են լինել հյուսիս-
արևմտյան տարածաշրջանի բարձրլեռնային հատվածամասերը՝ So=10 իզոգ-
ծից հյուսիս-արևմուտք, որտեղ խիստ ձմեռների դեպքում կարող է լինել 
ցրտահարության վտանգ: 

 
Հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող 

ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ № GSPI 01-SCI-2017 գիտական թեմայի 
շրջանակներում: 

 
Рекреационная оценка биоклиматических ресурсов 

Северной Aрмении 
Мартиросян Л.М., Саргсян Р.С., Григорян А.А., Арутюнян К.О. 

 
Почти все параметры климата влияют на жизнь человека, однако наиболее 

существенными из них являются температура воздуха, относительная влажность 
и скорость ветра. В статье изложены расчеты этих показателей для оценки 
биоклиматических рессурсов Севернох Армении. 

 
 

Recreational Estimation of Bioclimatic Resources 
Northern Armenia 

Martirosyan L., Sargsyan R., Grigoryan A., Harutyunyan Q. 
 

Almost all climate parameters affect human life, but the most significant of these 
are air temperature, relative humidity and wind speed. The article describes the 
calculations of these indicators for estimating the bioclimatic resources of Northern 
Armenia. 
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