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Աշխատանքում գնահատվել է Սևանա լիճ թափվող գետերի հոսքի 

քանակական փոփոխությունների վիճակը կլիմայի փոփոխության 

ներկայիս պայմաններում: Առանձին-առանձին քննարկվել և 

բացահայտվել են Սևանա լճի ավազանում գետային հոսքի, օդի 

ջերմաստիճանի և տեղումների քանակի միջտարեկան փոփոխության 

դինամիկան և ազդեցությունը գետային հոսքի վրա, վերլուծվել է դրանց 

տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունները: 

Բանալի բառեր. տարեկան հոսք, ձմեռային նվազագույն հոսք, 

ջերմաստիճան, տեղումներ, փոփոխություն, բաշխում, Սևանա լճի 

ավազանֈ  

 

Նախաբան: Կլիմայի փոփոխությունը մարդկության առջև 

ծառացած կարևոր հիմնախնդիրներից է: Կլիմայի փոփոխությունը, որը 

դարձել է լուրջ էկոլոգիական հիմնախնդիր, անկասկած իր զգալի 

ազդեցությունն է ունենում նաև Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ), 

մասնավորապես Սևանա լիճ թափվող գետերի հոսքի ձևավորման և 

քանակական բնութագրիչների վրա: Իր հերթին գետային հոսքը 

համարվում է կլիմայի փոփոխության կարևոր ինդիկատոր, քանի որ այն 

բավականին հստակ արտացոլում է օդի ջերմաստիճանի և տեղումների 

քանակի փոփոխությունները: Մյուս կողմից՝ չափազանց մեծ է Սևանա 

լճի դերը հանրապետության ընդհանուր տնտեսության և, 

մասնավորապես, գյուղատնտեսության ու արդյունաբերության 

բազմաթիվ ճյուղերի զարգացման համար: Ուստի Սևանա լիճ թափվող 

գետերի հոսքի քանակական փոփոխությունների գնահատումը կլիմայի 
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փոփոխության ներկայիս պայմաններում կարևոր տեսական ու 

գործնական նշանակություն է ձեռք բերում:  

Սույն աշխատանքի նպատակն է գնահատել Սևանա լիճ թափվող 

գետերի հոսքի առանձին բնութագրերի տարածաժամանակային 

բաշխման օրինաչափությունները կլիմայի ներկայիս փոփոխության 

պայմաններում, ինչպես նաև ավազանում օդի ջերմաստիճանի և 

տեղումների փոփոխության ազդեցությունները լճի ավազանի գետային 

հոսքի ձևավորման գործընթացում:  

Ուսումնասիրվող տարածքն ունի բարեխառն ցամաքային կլիմա՝ 

լավ արտահայտված վերընթաց կլիմայական և լանդշաֆտային 

գոտիականությամբ: Կլիմայի ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն ունի 

ավազանի գրեթե փակ գոգավոր բարձրլեռնային ռելիեֆը և 

գոգավորության հատակում մեծ մակերես զբաղեցնող լճի 

առկայությունը: Այս առանձնահատկության շնորհիվ լճի ջրհավաք 

ավազանի և լճի հայելու մակերեսների միջև հարաբերակցությունը փոքր 

է (3:1)՝ համեմատած այլ խոշոր լճերի հետ (միջինում 10:1) [4; 5]ֈ Որպես 

հետևանք Սևանա  լճի ավազանում տեղումների քանակը 

համեմատաբար քիչ է՝ համեմատած նման բացարձակ բարձրություններ 

ունեցող այլ տարածաշրջանների հետ: Ձմեռը երկարատև է, ցրտաշունչ, 

ձևավորվում է հաստատուն ձնածածկույթ: Ամառը տաք է, գերիշխում են 

քիչ ամպամած եղանակներըֈ 

Ռելիեֆի, կլիմայի և ջրաերկրաբանական կառուցվածքի 

առանձնահատկությունների արդյունքում Սևանի ավազանում 

ձևավորվել է համեմատաբար թույլ զարգացած ջրագրական ցանց [2, 8]: 

Գետային ցանցը լավ է զարգացած հատկապես լճավազանի հարավային 

մասում: Հյուսիս-արևելքում գետերը քիչ են և բնութագրվում են 

սելավային երևույթներով: Ուսումնասիրվող տարածքի զգալի մասում 

(Գեղամա  և Վարդենիսի հրաբխային լեռնավահաններ) տարածված են 

խիստ ծակոտկեն ու ճեղքավորված հրաբխային ծագման ջրաթափանց 

ապարներ, ինչի արդյունքում թափված տեղումների մեծ մասը 

ներծծվում է և մակերևութային հոսք գրեթե չի ձևավորվում: Դա 

լճավազանի հյուսիսարևմտյան հատվածն է՝ Գավառագետից արևմուտք 

ընկած տեղամասը, որը ձգվում է մինչև Հրազդան գետի ակունքը: 

Գետային ցանցի խտության գործակցի միջին արժեքը կազմում է 0,77 

կմ/կմ2 (հանրապետության միջինը՝ մոտ 0,81 կմ/կմ2): Գետային ցանցի 

խտությունը համեմատաբար մեծ է (1.0 կմ/կմ2) Վարդենիսի լեռնավա-
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հանի հյուսիսային լանջին՝ Կարճաղբյուրից մինչև Արգիճի ընկած 

հատվածում [4; 5]: 

Լճի ավազանում հաշվվում են 29 գետ և գետակ (այդ թվում՝ գետերի 

ձևով լիճ թափվող 2 խոշոր աղբյուր), որոնցից 24-ի վրա տարբեր 

տարիների ընթացքում կատարվել են ջրաչափական դիտարկումներ: 100 

կմ2-ից մեծ ջրհավաք ավազանի մակերես ունեցող գետերն են Մասրիկը 

(685 կմ2), Գավառագետը (480 կմ2), Արգիճին (384 կմ2), Բախտակը (144 

կմ2), Կարճաղբյուրը (117 կմ2), Վարդենիսը (116 կմ2), Մարտունին (101 

կմ2) (աղյ. 1.) [5], որոնք, բացի Գավառագետից, թափվում են Մեծ Սևան, 

իսկ վերջինս՝ Փոքր Սևան: 

Սևանա լիճ թափվող գետերի բնական հոսքը 1/4 չափ խախտված է՝ 

կապված ոռոգման, բնակավայրերի և արտադրական ջրամատա-

կարարման հետ [4]: 

Նյութը և մեթոդիկան: Առաջադրված խնդիրների լուծման 

նպատակով աշխատանքում որպես ելակետային նյութ օգտագործվել են 

ՀՀ ՇՄՆ «Ջրաօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

վեց օդերևութաբանական կայանի մթնոլորտային տեղումների ու օդի 

ջերմաստիճանի, տասներկու ջրաբանական դիտակետերի ջրի ծախսի 

փաստացի տվյալները (բացման պահից մինչև 2020թ. կտրվածքով):  

Աշխատանքում օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների, 

գետերի ջրի ծախսի փոփոխության հարցերը քննարկվել և 

ուսումնասիրվել են ըստ առանձին օդերևութաբանական կայանների ու 

ջրաբանական դիտակետերի փաստացի դիտարկումների արդյունքների:  

Աշխատանքում կիրառվել են մաթեմատիկա-վիճակագրական, 

արտարկման, միջարկման, վերլուծության, կոռելյացիայի, քարտե-

զագրական մեթոդներ:  

Արդյունքներ և քննարկում: Սևանա լճի ավազանում գետային 

հոսքն աչքի է ընկնում անհամաչափ բաշխմամբ. տարեկան միջին հոսքը 

փոփոխվում 0,20-ից մինչև 5,44 մ3/վրկ., ձմեռային տասնօրյակային 

նվազագույն հոսքը՝ 0,050-ից մինչև 2,63 մ3/վրկ., ձմեռային 30-օրյա 

նվազագույն հոսքը՝ 0,065-ից մինչև 2,77 մ3/վրկ., ձմեռային օրական 

նվազագույն հոսքը՝ 0,056-ից մինչև 2,63 մ3/վրկ. միջակայքում (աղյ. 1.): 

Դիտարկվող ավազանում առավել ջրառատ են լճավազանի հարավային 

և արևմտյան հատվածներում գտնվող գետերը, մասնավորապես՝ 

Արգիճին, Գավառագետը և Մասրիկը: Սակավ ջրատարությամբ 

բնութագրվում են լճավազանի արևելյան հատվածի՝ Արևելա-Սևանյան 

լեռնաշղթայում ձևավորվող գետերը, որոնցից շատերը 
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սակավաջրության փուլում չեն էլ հասնում լիճֈ Բավական մակերես են 

զբաղեցնում նաև մակերևութային հոսք չառաջացնող տարածքները՝ 

Գեղամա լեռնավահանի հյուսիսային և Արեգունի լեռնաշղթայի 

հյուսիսային հատվածի արևմտյան լանջերըֈ  

Աղյուսակ 1.  

Սևանա լիճ թափվող գետերի ջրագրական և ջրաբանական հիմնական 

բնութագրերը 
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Գ. Ձկնագետ -        

դ. Ծովագյուղ 
22,0 82,6 2220 1,09 13,2 0,14 0,17 0,15 

Գ. Դրախտիկ -         

դ. Դրախտիկ 
11,2 39,2 2270 0,23 5,87 0,050 0,065 0,056 

Գ. Փամբակ -        

դ. Փամբակ 
10,0 20,4 2540 0,20 9,80 0,068 0,075 0,067 

Գ. Մասրիկ -        

դ. Ծովակ 
45,0 673 2310 3,35 4,98 2,35 2,36 2,15 

Գ. Կարճաղբյուր - 

դ. Կարճաղբյուր 
26,0 116 2650 1,06 9,14 0,84 0,90 0,84 

Գ. Վարդենիս -    

դ. Վարդենիկ 
28,0 117 2760 1,58 13,5 0,49 0,54 0,45 

Գ. Մարտունի -   

դ. Գեղհովիտ 
27,0 84,5 2760 1,68 19,9 0,59 0,66 0,57 

Գ. Արգիճի -         

դ. Գետաշեն 
51,0 366 2470 5,44 14,9 2,01 2,20 1,95 

Գ. Ծաղկաշեն -        

դ. Վաղաշեն 
- 92,4 - 1,57 17,0 0,47 0,49 0,45 

Գ. Լիճք - դ. Լիճք 8,0 33,0 2060 1,83 55,5 1,49 1,58 1,48 

 

Ուսումնասիրվող տարածքում հոսքի տարեկան մոդուլը 

փոփոխվում է բավական մեծ միջակայքում՝ 4,44-ից մինչև 55,5 լ/վրկ. կմ2 

(աղյ. 1.): Սովորաբար, ըստ բարձրության, աճում են հոսքի տարեկան 

մոդուլի արժեքները (նկ. 1.): 
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Հետազոտությունները վկայում են, որ ուսումնասիրվող 12 գետ-

դիտակետերից մեծ մասի մոտ դիտարկումների գործարկման ամբողջ 

ընթացքում նկատվում է ինչպես հոսքի տարեկան միջին արժեքների, 

այնպես էլ ձմեռային շրջանի հոսքի քննարկվող բնութագրերի 

արժեքների աճման միտում: Ձմեռային տասնօրյակային նվազագույն 

հոսքը մանրամասն քննարկվել է մեր կողմից կատարված նախկին 

ուսումնասիրություններում [6-7], ուստի սույն աշխատանքում 

ուշադրություն է դարձվել հատկապես հոսքի մյուս բնութագրերի վրա: 

 
Նկ. 1. Սևանա լճի ավազանում հոսքի մոդուլի տարածական բաշխումը: 

 

Քանի որ նույն ավազանի տարբեր գետերում դիտվում են գետային 

հոսքի փոփոխության միմյանցից բավական տարբեր օրինաչա-

փություններ (նկ. 2), ապա այդ օրինաչափությունների բացահայտման 

համար պետք է վերլուծել ավազանի ջրաօդերևութաբանական տարրերի 

միջև եղած բազմագործոն կոռելյացիոն կապերը և հասկանալ, թե դրանք 

ինչ չափով և ինչպես են ազդում գետային հոսքի փոփոխության վրաֈ 

Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տվյալ տարածքի 

մթնոլորտային տեղումների և օդի ջերմաստիճանի կրած 

փոփոխություններըֈ  
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Նկ. 2. Գետային հոսքի միջին տարեկան փոփոխութունները  

Սևանա լճի ավազանում. ա - տարեկան միջին հոսք, բ - ձմեռային 30-օրյա 

նվազագույն հոսք, գ - ձմեռային օրական նվազագույն հոսք:  

 

Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի 

առաջարկած սցենարի հիման վրա օդի ջերմաստիճանի 2,0°C 

բարձրացման և մթնոլորտային տեղումների 10% նվազման դեպքում 

Սևանա լիճ գետերով մուտք գործող հոսքը կպակասի 15 %-ով [3]: 

Սևանա լճի ավազանում օդի ջերմաստիճանի և տեղումների 

քանակի փոփոխությունները գնահատվել են օդերևութաբանական 

կայանների գործարկման ամբողջ ժամանակաշրջանի համար:  

Արդյունքները ցույց են տալիս, որ լճի ավազանում դիտվում է օդի 

 

Գ. Արգիճի - դ. Գետաշեն 
Գ. Բախտակ - դ. 
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ջերմաստիճանի տարեկան միջին արժեքների միայն աճման միտում, 

ընդ որում՝ վերջին տասնամյակների ընթացքում՝ զգալի (նկ. 3): 

Դիտարկումների ամբողջ ժամանակաշրջանի ընթացքում օդի 

ջերմաստիճանի ամենամեծ տարեկան միջին արժեքներ գրանցվել են 

2010թ.: Ձմեռային շրջանում օդի ջերմաստիճանի և տեղումների քանակի 

փոփոխությունները ևս դիտարկվել են մեր նախորդ աշխատանքներում 

[6-7]: 

 
Նկ. 3. Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների 

տարեկան քանակի արժեքների դինամիկան: 

 

Ինչ վերաբերում է տեղումների  փոփոխության  տարածական  

բաշխմանը, նշենք, որ վերջինս աչքի է ընկնում բավական մեծ 

անկանոնությամբ: Այդ են վկայում բազմաթիվ գիտահետազոտական 

ուսումնասիրությունները, այդ թվում՝ նաև մեր կողմից կատարված: 

Պարզվել է, որ սույն տարածքում կլիմայի ներկայիս փոփոխության 

պայմաններում գերազանցապես նկատվում է մթնոլորտային 

տեղումների տարեկան քանակի աճման միտում (նկ. 3): Վերջինս էլ իր 

դրսևորումն ունի քննարկվող տարածքի գետային հոսքի ձևավորման 

գործընթացում (նկ. 2.)ֈ 

 Առափնյա ցածրադիր շրջաններում օդի տարեկան միջին 

ջերմաստիճանը կազմում է 4,0-6,0˚C, որը, սակայն, պայմանավորված 

միկրոկլիմայական պայմաններով, աչքի է ընկնում իր խայտաբղետութ-
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յամբ: Այսպես, համարյա նույն բացարձակ բարձրությունն ունեցող 

Մասրիկ (1940 մ) և Մարտունի (1945 մ) օդերևութաբանական 

կայաններում տարեկան միջին ջերմաստիճանը համապատասխա-

նաբար կազմում է 4,5 և 6,1 °C:  

Տարեկան միջին ջերմաստիճանն ավելի բարձր է Արեգունի և 

Սևանի լեռնաշղթայի՝ դեպի լիճն ուղղված լանջերի ստորոտին: Այսպես, 

Շորժայում, որի բարձրությունը ծովի մակարդակից 1922 մ է, տարեկան 

միջին ջերմաստիճանը կազմում է 6,4 °C: Տարածաշրջանի մերձալպյան և 

ալպյան մարգագետիններն աչքի են ընկնում երկարատև և կայուն 

ձնածածկույթ ունեցող լեռնային ցուրտ կլիմայով: Հունվարին միջին 

ջերմաստիճանը -10,0-ից -18,0 °C է, բացարձակ նվազագույնը հասնում է 

- 35,0 °C-ի (Եռաթմբեր՝ 3101 մ): Ամառը զով է և կարճատև, հուլիսին 

միջին ջերմաստիճանը 7,0-14,0 °C է, բացարձակ առավելագույնը՝ 23,0 °C:  

 
Նկ. 4. Մթնոլորտային տեղումների տարեկան քանակի տարածական 

բաշխումը Սևանա լճի ավազանում: 

 

Սևանա լճի ավազանում տեղումները բաշխված են խիստ 

անհավասարաչափ [1, 8]: Լճավազանի հյուսիսային և հյուսիսարևմտյան 

մասում թափվում է տեղումների զգալի քանակ, քան նրա մյուս 
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մասերում: Դա բացատրվում է նրանով, որ հյուսիսային և հատկապես 

հյուսիսարևմտյան մասն ավելի է ընկած արտաքին օդային 

զանգվածների հոսքին: Տեղումների տարեկան քանակը լճի հայելու և 

ափամերձ գոտում կազմում է 400-450մմ: Լեռներն ի վեր տեղումների 

քանակն ավելանում է՝ հասնելով 800-900 մմ (նկ. 4): Առավել առատ 

տեղումներ թափվում են Ձկնագետի ավազանում (Ծովագյուղում՝ 635 մմ, 

Սեմյոնովկայում՝ 724 մմ), իսկ Մասրիկի հովտում՝ համեմատաբար քիչ 

(Մասրիկում՝ 435 մմ): 

Եզրահանգում: Այսպիսով, կլիմայի ներկայիս փոփոխության 

պայմաններում ուսումնասիրվող տարածքում դիտարկումների ամբողջ 

ժամանակահատվածում գերազանցապես աճում են օդի ջերմաստիճա-

նը, մթնոլորտային տեղումների քանակըֈ Աճման միտում է գրանցվում 

նաև Սևանա լճի ավազանի գետ-դիտակետերի մեծ մասի հոսքի 

քննարկվող բնութագրերի մոտֈ Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրվող 

տարածքում մթնոլորտային տեղումների քանակի և գետային հոսքի աճը 

դրական են գնահատվում տնտեսության տարբեր ոլորտների ու 

ճյուղերի զարգացման գործումֈ Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է մշակել 

ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանման 

տնտեսական մեխանիզմներ, ստեղծել ջրային ռեսուրսների և 

կլիմայական բնութագրերի հուսալի տվյալների լիարժեք բազա: 

Ստացված արդյունքները կարելի է օգտագործել տարածքի 

հեռանկարային զարգացման պլանի մշակման համար, որը 

հնարավորություն կտա բարելավելու տարածքի կայուն զարգացումը: 
 

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЧНОГО СТОКА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ 

БАССЕЙНА ОЗЕРА СЕВАН) 

Маргарян В. Г., Азизян Л. В., Саядян О. Я., Седракян А. М., Аветисян Г. Д.   
 

В исследовании оценивается состояние количественных изменений 

стока рек, впадающих в озеро Севан, в современных условиях изменения 

климата. Рассмотрены и представлены среднегодовые изменения 

динамики речного стока, температуры воздуха и годовых осадков и их 

влияние на речной сток. Анализируются закономерности их 

пространственно-временного распределения.  

Ключевые слова: годовой сток, зимний минимум стока, температура 

воздуха, осадки, изменение климата, распространение, бассейн озера 

Севан.  
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THE ASSESSMENT OF THE QUANTITATIVE CHANGES IN RIVER FLOW 

UNDER THE CURRENT STATUS OF CLIMATE CHANGE (LAKE SEVAN 

BASIN CASE) 

Margaryan V. G., Azizyan L. V., Sayadyan H. Ya., Sedrakyan A. M.,  

Avetisyan G. D. 

 

The study assesses the state of quantitative changes in the runoff of rivers 

flowing into Lake Sevan under the current conditions of climate change. The 

average annual changes in dynamics of river flow, air temperature and annual 

precipitation and its impact on river runoff are discussed and presented. The 

patterns of their spatial-temporal distribution are analyzed. 

Keywords: annual runoff, winter minimum runoff, air temperature, 

precipitation, climate change, distribution, the Lake Sevan basin.   
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