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4  
4.2 Կլիմա 

4.2.1 Հայաստանի կլիմայական պայմանները 

Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է և 

շրջապատված է լեռնաշղթաներով, կլիման ընդհանուր առմամբ չոր և ցամաքային 

է, սակայն մարզերում այն զգալիորեն տարբեր է: Ըստ Köppen-Geiger-ի կլիմաների 

դասակարգման  ՀՀ  կլիման դասվում է “Dfb” շարքին, ինչը նշանակում է, որ 

երկիրն ունի տաք ամառային ցամաքային կլիմա: Այս դասակարգման մեջ D տառը 

ներկայացնում է ցամաքային միկրոթերմալ կլիմաների խումբը, որի դեպքում 

միջին ջերմաստիճանը ամենատաք ամիսներին ավելի քան 10oC է, իսկ 

ամենացուրտ ամիսներին՝ -3oC-ից ցածր է: Կլիմայի այս տեսակը սովորաբար 

հանդիպում է մայրցամաքների խորքային մասերում կամ դրանց արևելյան 

ափերին և հյուսիսային լայնության 40o –ից դեպի հյուսիս: <f> տառը ցույց է տալիս, 

որ բոլոր եղանակներին տեղումների քանակը զգալիորեն մեծ է, իսկ <b> -ն ցույց է 

տալիս, որ ամենատաք ամսվա միջին ջերմաստիճանը 22oC –ից ցածր է, 

այդուհանդերձ առնվազն չորս ամիսների ընթացքում միջին ջերմաստիճանը 10oC –

ից բարձր է: 

 

Հայաստանի Հանրապետության մարզերում ցայտուն կերպով արտահայտված է 

կլիմայի բազմազանությունը. ծովի մակերևույթից ոչ այնքան բարձր մարզերում 

ամառն ավելի երկար է և շոգ՝ միջին ջերմաստիճանը հասնում է մինչև 25oC, իսկ 

լեռների ստորոտներին ձմռանը ջերմաստիճանը իջնում է մինչև -5oC, ի 

տարբերություն լեռնային շրջանների, որտեղ կարող է արձանագրվել մինչև -12oC 

ջերմաստիճան: Տեղանքից կախված ՀՀ ամբողջ տարածքում տեղումների 

տարեկան քանակը տարբեր է: Փոքր Կովկասի լեռները կանխում են խոնավ օդի 

զանգվածների ներթափանցումը դեպի երկրի կենտրոնական(խորքային) 

տարածքներ: Ծովի մակարդակից 1400մ-ից մինչև 2000մ բարձրությունների վրա, 

որպես կանոն, տարեկան տեղումները կազմում են մոտ 800մմ, իսկ երկրի ներսում 

գտնվող հարթավայրերում, ընդամենը՝  200մմ-ից մինչև 400մմ: 

 

4.2.2 Պետական օդերևութաբանական կայաններ 

Գեոթիմ ընկերությունը Ծրագրի տարածքին ամենամոտ երկու պետական 

օդերևութաբանական կայաններից ձեռք է բերել կլիմայի վիճակագրական 
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տվյալներ: Կայաններից մեկը տեղակայված է Որոտանի լեռնանցքում, իսկ մյուսը՝ 

Ջերմուկում: Այս երկու օդերևութաբանական կայանների և հանքի հիմնական 

բաղադրիչների միջև հեռավորությունը ներկայացված է Աղյուսակ 4.2.1-ում: 

Ծրագրի նկատմամբ նշված օդերևութաբանական կայանների տեղադիրքը 

պատկերված է Նկ. 4.2.3-ում: 

 

 
Աղյուսակ 4.2.1 Որոտանի լեռնանցքի և Ջերմուկի օդերևութաբանական կայանների 

աշխարհագրական տվյալները 

Հանքի բաղադրիչը Հանքի բաղադրիչի 
մոտավոր 

բարձրությունը (ծովի 
մակարդակից բարձր) 

Որոտանի 
լեռնանցք 

Ջերմուկ 

Արտավազդես - բացահանք 2 975 մ 3,7 կմ 11,9 կմ 
Տիգրանես – բացահանք 2 925 մ 4,4 կմ 11,1 կմ 

Էրատոյի բացահանք 2 900 մ 5,6 կմ 9,8 կմ 
ԴԱԼ 2 625 մ 7,5 կմ 6,5 կմ 
ԿՏՀ 1 800 մ 9,2 կմ 10,0 կմ 

Օդերևութաբանական 
կայանի բարձրությունը 

(ծովի մակարդակից բարձր) 

 2392 մ 2066 մ 

 

Ըստ Աղյուսակ 4.2.1-ի Որոտանի լեռնանցքը գտնվում է ծովի մակերևույթից 2392մ 

բարձրության վրա, որը համընկնում է Ծրագրի հիմնական բաղադրիչների 

բարձրությունների հետ և տարածքի համար ավելի ներկայացուցչական է, քան 

Ջերմուկի կայանը, որը գտնվում է ավելի ցածր բարձրության վրա: Որոտանի 

լեռնանցքի օդերևութաբանական կայանը տեղակայված է Զանգեզուրի 

լեռնաշղթայում՝ Որոտանի լեռնանցքի հյուսիսային եզրին: Կայանն ուղղված է 

դեպի հարավ, գտնվում է Ամուլսար լեռան բաց լանջերի ստորոտին (Նկ. 4.2.1): Այս 

կայանը տրամադրում է 51 տարվա շարունակական տվյալներ Ծրագրի  մոտակա 

տարածքում չափումների մեծ մասի համար (բացեր հանդիպում են ձյան 

վերաբերյալ տվյալների դեպքում):  Կլիմայի տվյալների այս հավաքածուն կարող է 

համարվել ներկայացուցչական, թեպետ այստեղ բացակայում են ավելի սուր 

եղանակային պայմանները, որոնք հավանական են Ամուլսար լեռան ավելի մեծ 

բարձրության վրա: 
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Ծրագրի նախագծի նախնական փուլում ուսումնասիրվել են Որոտանի լեռնանցքի՝ 

1962թ. հունվարից մինչև 2013 թ. ապրիլն ընկած ժամանակահատվածի 

կլիմայական տվյալները: Քանի դեռ օդերևութաբանական կայանը շարունակում է 

գործել, և Ծրագրի ընթացքում կարելի է կատարել տարեկան վերլուծություն, ապա 

ելակետային կլիմայական տվյալները կարելի է համեմատել միևնույն 

օդերևութաբանական կայանից հետագայում ստացվող տվյալների հետ: 

 

 
Նկ. 4.2.1 Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական կայանը, հարավում երևում են Զանգեզուրի 

լեռները 

Ջերմուկում տեղակայված պետական օդերևութաբանական կայանը գտնվում է 

ծովի մակերևույթից 2066մ բարձրության վրա, որը շատ ավելի ցածր է, քան 

Ծրագրի հիմնական բաղադրիչների մեծ մասը (Աղյուսակ 4.2.1): Կայանը գտնվում 

է Ջերմուկի օդանավակայանի թռիչքուղու հյուսիսային եզրին, որը փակ 

հարթավայրային տարածք է՝ Ջերմուկի արևելքում և արևմուտքում լեռնային 

տարածքների և թռիչքուղու միջև (Նկ. 4.2.2): Հետևաբար նրա տեղադիրքը չի կարող 

ապահովել բավարար տվյալներ, որոնք կարտահայտեն ազդեցության ենթարկված 

պայմանները, որոնք իրենց հերթին ներգործություն ունեն Ծրագրի 

աշխատանքների վրա: Այս տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանք 

նման են Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական կայանից ստացված 
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տվյալներին: Հետազոտված տվյալները ներկայացված են Հավելված 4.2.1-ում, 

սակայն դրանք չեն կարող համարվել <կլիմայական տվյալներ>:  

 
Նկ. 4.2.2. Ջերմուկի օդետրևութաբանական կայանը թռիչքուղու հյուսիսային եզրին 

Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական կայան 
4.2.4 Գծապատկերը ստանալու համար համադրվել են ամսական միջին 

տեղումների և ջերմաստիճանի տվյալները: Նշված գծապատկերը ցույց է տալիս 

1962-2013թթ. ժամանակահատվածում տարեկան միջին ջերմաստիճանը և 

տեղումների քանակը: Ամենաշատ տեղումների քանակը գրանցվել է մայիսին՝ 

միջինը  կազմելով 94մմ, իսկ տեղումների ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է 

սեպտեմբերին՝ միջինը կազմելով 27մմ: Առավելագույն ջերմաստիճանը գրանցվել 

է օգոստոսին՝ միջինը 170C, մինչդեռ նվազագույն ջերմաստիճանը գրանցվել է 

հունվարին՝  միջինը  -170C: Ջերմաստիճանի այս միտումները համընկնում են 

գոլորշիացման ամսական միջին տվյալների հետ:    

 

Առկա են Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական կայանից ստացված 1966-

2013թ. համար քամու արագության և ուղղության վերաբերյալ տվյալները: 

Աղյուսակ 4,2,2,-ը ցույց է տալիս նշված տվյալների ամփոփագիրը և ներկայացնում 

քամու ուղղության միջին ցուցանիշը:   
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Նկ. 4.2.3. Օդերևութաբանական կայան և օդի որակի մշտադիտարկման վայրերը 
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Գծապատկեր 4.2.4. Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական կայանից ստացված միջին 

տեղումների և ջերմաստիճանի տվյալները 

 
Գծապատկեր 4.2.5. Որոտանի լեռնանցքի պետական օդերևութաբանական կայանից ստացված 

միջին գոլորշիացման և ջերմաստիճանի տվյալները
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Աղյուսակ 4.2.2 Ամսական չոր քամիների տվյալների ամփոփագիր, 1966-2013թթ. 

Քամու միջին ուղղությունն՝ արտահայտված ժամանակի տոկոսներով 

Ամիս 346o -ից 
15o 

16o -ից 
45o 

46o -ից 
75o 

76o -ից 
105o 

106o -ից 
135o 

136o -ից 
165o 

166o-ից 
195o 

196o -ից 
225o 

226o -ից 
255o 

256o -ից 
285o 

286o -ից 
315o 

316o -ից 
345o 

Հունվ. 13.6 0.6 1.8 16.6* 3.0 2.0 1.8 1.2 2.2 17.5* 21.2* 18.6* 
Փետր. 14.2 0.6 2.1 20.3* 4.2 1.8 2.2 1.0 1.9 16.0* 19.7* 15.9* 
Մարտ 15.7 0.6 2.7 21.4 6.1 2.4 2.6 1.5 3.2 16.8 14.1 13.1 
Ապրիլ 14.1 1.2 4.0 24.2 6.3 3.3 5.2 2.1 4.3 16.6 9.9 8.9 
Մայիս 11.8 0.5 3.8 34.0 7.3 3.5 3.6 1.6 2.7 13.3 9.3 8.5 
Հունիս 7.6 0.2 3.8 51.6 9.8 2.8 3.0 1.0 2.0 8.2 5.9 4.0 
Հուլիս 2.5 0.2 4.5 67.0 14.3 2.6 1.9 0.7 0.8 3.4 1.5 0.8 
Օգոստ 2.5 0.3 4.1 65.0 15.3 2.2 2.1 0.6 1.0 4.1 2.0 0.8 
Սեպտ. 7.8 0.5 4.0 49.7 9.4 1.8 2.8 1.3 2.3 11.4 5.7 3.2 
Հոկտ. 17.6 0.5 2.6 29.5 7.0 1.5 2.7 0.9 2.2 14.0 12.3 9.3 
Նոյեմ. 17.8 0.5 1.6 19.9 4.0 1.4 2.7 0.9 2.0 17.8 18.9 12.6 
Դեկտ. 15.4 0.5 1.9 17.6* 3.7 2.4 2.5 1.4 1.8 19.6* 17.3* 16.0* 
Ծանոթագրություն՝ * Ցույց է տալիս ձմռանը քամու արագության դիագրամում օգտագործված արժեքները 
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Տվյալները հետազոտվել են նաև քամու տարեկան միջին ուղղությունը և 

արագությունը ստանալու համար (տես Գծապատկեր 4.2.6), որը ցույց է տալիս 

քամու գերակշռող ուղղությունը արևելքից (Աղյուսակ 4.2.2-ում նշված է 

նարնջագույնով): Քամու արագությունը հիմնականում կազմում է <11,0 մ/վրկ: 

Տվյալները ցույց են տալիս նաև, որ մեծամասամբ արևելյան ուղղություն ունեցող 

քամիները հիմնականում մեծ արագություն ունեն: 

 

Քամիների ամենաքիչ տոկոսը կազմում են հյուսիս - հյուսիս-արևելյան 

ուղղության քամիները (աղյուսակում նշված է կապույտով): Սա նույնպես ունի 

քամու ամենացածր արագությունը, հիմնականում <6.0 մ/վրկ.: Քամու միջին 

արագությունը բոլոր ուղղություններով կազմում է 4,7 մ/վրկ.: 

 

Տվյալները ցույց են տալիս նաև ձմռան ամիսներին (դեկտեմբերից մինչև 

փետրվար) եղանակային քամու ռեժիմը (դիագրամը), որտեղ հավասարապես կամ 

ժամանակի մեծ մասը քամին փչում էր արևելքից, այնպես ինչպես արևմուտքից 

փչող քամին (արևմտյան-հյուսիս-արևմտյանից մինչև հյուսիս-արևմտյան 

ուղղությամբ) (Աղյուսակ 4.2.2-ում ցույց է տրված աստղանիշով): Պատճառն 

ամենայն հավանականությամբ ձմռան արևմտյան ուղղություն ունեցող քամիներն 

են՝ կապված Հյուսիս-Ատլանտյան հոսանքների հետ, որոնք Արկտիկական 

հոսանքների հետ մտնում են Եվրասիա: 
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Գծապատկեր 4.2.6. Քամու միջին արագությունը – Որոտանի լեռնանցքի տվյալները 

 

Աղյուսակ 4.2.3-ն ու Գծապատկեր 4.2.7-ը ցույց են տալիս ձյան ծածկույթի միջին 

ամսական հաստությունը՝ Որոտանի օդերևութաբանական կայանից ստացված 

տվյալների հիման վրա: Աղյուսակի և գծապատկերի միջոցով որոշվում են 

ձյունակուտակման ժամանակահատվածները՝ սեպտեմբերից մինչև մարտ (1), 

ձնհալքի ժամանակահատվածը՝ ապրիլից մինչև հունիս (2), ինչը հանգեցնում էր 

բարձրացած ջրհոսքերի և տեղայնացած հեղեղումների: Ինչպես նշված է 

աղյուսակում, հուլիսին և օգոստոսին Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական 

կայանում ձյուն չկար (3): 

  

Քամու արագությունը (մ/վրկ) 
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Աղյուսակ 4.2.3. Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական կայանի ջրաբանական տարվա՝ ձյան ծածկույթի 

հաստության տվյալները  

Ամիս Ամսական նվազագույն 
միջին հաստությունը (սմ) 

Ամսական միջինը 

 (սմ) 
Ամսական առավելագույն 

միջին հաստությունը 

 (սմ) 
Հոկտեմբեր 2 4.2 35.5 
Նոյեմբեր 2.3 14.5 59.4 

Դեկտեմբեր 10 34 86.7 
Հունվար 10 55.9 102.1 

Փետրվար 10 74.2 131.1 
Մարտ 10 88.1 156.6 
Ապրիլ 10.8 62.7 133.5 
Մայիս 2.5 12.6 66.6 
Հունիս 2.5 2.9 62 
Հուլիս 0 0 0 

Օգոստոս 0 0 0 
Սեպտեմբեր 2 5.3 18 

 

 
Գծապատկեր 4.2.7 Որոտանի լեռնանցքի  ձյան ծածկույթի ամսական տվյալները 

 

 

Ջերմուկի օդերևութաբանական կայան 

Ձյ
ա

ն 
ծա

ծկ
ու

յթ
ի 

հա
ստ

ու
թյ

ու
նը

 (ս
մ)

 Ձյան ծածկույթի ամսական 
նվազագույն  հաստությունը 
 
Ձյան ծածկույթի միջին 
հաստությունը 
 
Ձյան ծածկույթի 
առավելագույն հաստությունը 
 
 
 
 

Ամիս 
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Ջերմուկի օդերևութաբանական կայանից ստացված տվյալները վերլուծվել են 

նույն կերպ: Տվյալների համաձայն՝ առավելագույն տեղումները գրանցվել են 

ապրիլին՝ միջինը 133մմ, իսկ օգոստոսին գրանցվել է տեղումների ամենացածր 

ցուցանիշը՝ միջինը 25մմ: Առավելագույն ջերմաստիճանը գրանցվել է օգոստոսին, 

միջինը՝ 180C, մինչդեռ նվազագույն ջերմաստիճանը հունվարին էր, միջինը՝ -6,50C: 

 

Արդյունքները ցույց են տալիս երկու օդերևութաբանական կայանների միջև 

եղանակային պայմանների տարբերությունը, սակայն վիճակագրական ոչ մի 

տարբերություն չի հայտնաբերվել: Ջերմուկի կայանը ներկայացնում է 

տեղումների քանակի ավելի բարձր ցուցանիշներ (մոտավորապես 30%-ով բարձր), 

որոնք տարվա ավելի վաղ շրջանում են տեղի ունենում, քան Որոտանի լեռնանցքի 

տրամադրած տվյալները, ինչպես նաև՝ ընդհանուր ավելի տաք ջերմաստիճան: 

Պատճառն այն է, որ կայանը գտնվում է ծովի մակերևույթից ավելի փոքր 

բարձրության վրա և Ջերմուկի թռիչքագոտու հյուսիսային եզրին՝ գրեթե բաց 

տարածքում: Քանի որ Որոտանի լեռնանցքի կայանն ընկած է Ամուլսար լեռան 

մերկացած լանջերի ստորոտին՝ Ծրագրի տեղանքին մոտ բարձրության վրա և 

տրամադրում է եղանակային տվյալներ, որոնք բնորոշ են Ծրագրի բաղադրիչների 

տեղամասերի տարածքին, ապա ավելի նպատակահարմար է տվյալների այս 

հավաքածուն օգտագործել մոդելավորման և նախագծման համար: Այդ իսկ 

պատճառով, Ջերմուկի կայանի տվյալները հետագայում Ծրագրի նախագծում կամ 

ԲՍԱԳ-ում չեն օգտագործվել:  

 

4.2.3 Capricorn-Columbia> շարժական օդերևութաբանական կայաններ տեղում  

2009-2011թթ. ընթացքում տվյալներ են հավաքվել երկրաբանահետախուզական 

ճամբարում 2009թ. տեղադրված <Capricorn-Columbia> շարժական 

օդերևութաբանական կայանից (տես Նկ. 4.2.3): Կայանը գտնվում է նախատեսվող 

Էրատոյի բացահանքից մոտավորապես 4 կմ հեռավորության վրա՝ դատարկ 

ապարների լցակույտի տեղամասի հարավ-արևելյան եզրին: Ենթադրվում է, որ 

կայծակի հարվածից կայանի խափանումը տեխնիկական խնդիրներ էր 

առաջացրել տվյալները ներբեռնելու համար: Արդյունքում, նշված կայանից 

ստացված տվյալները լիարժեք չէին, ուստի դրանք չէին ներառվել նախագծում 

կամ ազդեցությունների գնահատման հաշվարկներում: Բացի այդ, այս տվյալները 
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չեն կարող համարվել կլիմայական տվյալներ, քանի որ դրանք հավաքվել են 

ընդամենը երկու տարվա ընթացքում: 

<Capricorn-Columbia> օդերևութաբանական կայանից հավաքված բոլոր տվյալները 

վերլուծվել են (Հավելված 4.2.2) և համարվում են Որոտանի լեռնանցքի կայանից 

վերցված տվյալների հետ համեմատելի տվյալներ: Սա նպաստում է Որոտանի 

լեռնանցքի տվյալները նախագծի չափանիշներում օգտագործելու համար: 

 

 

4.2.4 Նախագծային չափանիշների համար օգտագործված օդերևութաբանական 
տվյալներ  

 

Հաշվի առնելով Ծրագրի համար Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական 

կայանից տրամադրված կլիմայական տվյալների նկատվող տենդենցը, 

տեղումների և գոլորշիացման տվյալները մշակվել են ԿՏՀ-ի ջրային հաշվեկշռի 

մոդելի երեք տարբերակներում օգտագործելու համար – միջին կլիմայական 

տարվա տարբերակ, բնորոշ խոնավ տարվա տարբերակ և բնորոշ չորային տարվա 

տարբերակ: Մշակված կլիմայական տվյալները ներկայացվում են ստորև: 

Տեղումների ամսական տվյալներն ու սահմանումները ներկայացվում են 

Աղյուսակ 4.2.4-ում, իսկ գոլորշիացման ամսական տվյալներն ու սահմանումները՝ 

Աղյուսակ 4.2.5-ում: Աղյուսակ 4.2.5-ում ներկայացված գոլորշիացման տվյալներն 

օգտագործվել են վերը նշված ջրային հաշվեկշռի մոդելի տարբերակներում: 
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Աղյուսակ 4.2.4. Տեղումների մշակված տվյալները ջրային հաշվեկշռի հաշվարկներում օգտագործելու համար 

Ամիս 
Ծայրահեղ 

չորային 
տարի(մմ) 

Բնորոշ չորային 
տարի 

(մմ) 

Միջին 
կլիմայական  

տարի 
(մմ) 

Բնորոշ խոնավ 
տարի(մմ) 

Ծայրահեղ խոնավ 
տարի(մմ) 

Հունվար 11.8 47.1 47.1 47.1 81.5 
Փետրվար 11.7 50.7 50.7 50.7 132.3 

Մարտ 4.5 63.9 63.9 110.6 158.0 
Ապրիլ 17.1 86.4 86.4 180.4 180.8 
Մայիս 26.5 93.7 93.7 213.7 213.7 
Հունիս 2.0 2.0 68.7 199.7 199.7 
Հուլիս 0 0 49.6 49.6 196.0 

Օգոստոս 0 0 30.6 30.6 154.8 
Սեպտեմբեր 0 0 26.6 26.6 158.5 
Հոկտեմբեր 2.2 2.2 57.0 57.0 172.8 
Նոյեմբեր 0 0 45.9 45.9 100.3 

Դեկտեմբեր 5.3 47.1 47.1 47.1 117.6 
Ընդամենը 81.1 393.1 667.3 1,059.0 1,866.0 

Ծանոթագրություն՝ 

1. Ծայրահեղ չորային, միջին կլիմայական և ծայրահեղ խոնավ տարվա տեղումների տվյալներն 
արտացոլում են 1962-2013թթ. ընկած ժամանակահատվածում Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական 
կայանում գրանցված առավելագույն, միջին և նվազագույն ամսական տեղումների քանակը: 

2. Բնորոշ չորային տարվա տեղումների տվյալները ներառում են վեց ամսվա ընթացքում (հունիսից 
նոյեմբեր) գրանցված տեղումների նվազագույն քանակը, տեղումների միջին քանակը գրանցվել է մյուս 
վեց ամիսների ընթացքում: 

3. Բնորոշ խոնավ տարվա տեղումների տվյալները ներառում են երեք ամիսների ընթացքում (ապրիլ, մայիս 
և հունիս) գրանցված տեղումների առավելագույն քանակը, մարտին գրանցված առավելագույն 
տեղումների 70%-ը և մյուս ութ ամիսներին գրանցված տեղումների միջին քանակը:  

 

Աղյուսակ 4.2.5-ում ներկայացված գոլորշիացման տվյալներն օգտագործվել են 

վերը նշված ջրային հաշվեկշռի երեք մոդելների համար:  
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Աղյուսակ 4.2.5. Ջրային հաշվեկշռի հաշվարկներում օգտագործված գոլորշիացման մշակված տվյալները 

Ամիս Ծայրահեղ 
չորային տարի(մմ) 

Բնորոշ չորային 
տարի 

(մմ) 

Միջին 
կլիմայական  

տարի 
(մմ) 

Բնորոշ խոնավ 
տարի(մմ) 

Ծայրահեղ խոնավ 
տարի(մմ) 

Հունվար 18,2 9,4 9,4 3,9 3,9 
Փետրվար 23,4 10,5 10,5 2,6 2,6 

Մարտ 28,6 14,6 14,6 5,2 5,2 
Ապրիլ 53,3 34,1 34,1 22,9 22,9 
Մայիս 79,5 67,4 67,4 55,2 55,2 
Հունիս 172,7 172,7 140,3 96,0 96,0 
Հուլիս 252,2 252,2 194,9 194,9 138,0 

Օգոստոս 292,4 292,4 206,1 206,1 160,7 
Սեպտեմբեր 218,2 218,2 163,6 116,2 116,2 
Հոկտեմբեր 46,2 46,2 39,1 32,1 32,1 
Նոյեմբեր 44,3 44,3 23,6 9,7 9,7 

Դեկտեմբեր 27,3 12,2 12,2 5,2 5,2 
Ընդամենը 1 256,3 1 174,2 915,8 750,0 647,7 

Ծանոթագրություն՝ 

1. Ծայրահեղ չորային, միջին կլիմայական և ծայրահեղ խոնավ տարվա գոլորշիացման տվյալներն 
արտացոլում են 1964-2013թթ. ընկած ժամանակահատվածում Որոտանի լեռնանցքի 
օդերևութաբանական կայանում գրանցված առավելագույն, միջին և նվազագույն ամսական 
գոլորշիացման քանակը: 

2. Բնորոշ չորային տարվա գոլորշիացման տվյալները ներառում են վեց ամսվա ընթացքում (հունիսից 
նոյեմբեր) գրանցված գոլորշիացման  առավելագույն քանակը, գոլորշիացման միջին քանակը գրանցվել է 
մյուս վեց ամիսների ընթացքում: 

3. Բնորոշ խոնավ տարվա գոլորշիացման տվյալները ներառում են տասն ամիսների ընթացքում 
(սեպտեմբերից հունիս) գրանցված գոլորշիացման նվազագույն քանակը, իսկ գոլորշիացման միջին 
քանակը գրանցվել է հուլիսին և օգոստոսին:  

Հաշվի առնելով 1962-2013թթ. ժամանակահատվածում գրանցված տեղումների 

տվյալները, որոնք օգտագործվել են ջրային հաշվեկշռի հաշվարկներում, բնորոշ 

խոնավ տարվա տարեկան 1059,0 մմ տեղումների կրկնվելիությունը ըստ 

վիճակագրության գնահատվել է 100 տարի:  

 

Տեղումների և ձյան ծածկույթի հաստության առկա տվյալների հիման վրա 

գարնանային ձնհալքի ազդեցությունները ներառվել են ջրային հաշվեկշռի 

մոդելում, ինչպես նկարագրվում է ստորև, իսկ ամսական արդյունավետ 

տեղումների արժեքները գնահատվել և օգտագործվել են ջրային հաշվեկշռի 

հաշվարկներում:  

Ընդհանուր առմամբ Ծրագրի տարածքում ձյուն տեղացել է բոլոր ամիսներին, 

բացի հուլիս և օգոստոս ամիսներից: Հունիսին և սեպտեմբեր-հոկտեմբերին 
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հազվադեպ էր ձյուն տեղում: Վերը նկարագրված գրանցումների 50 տարվա 

ընթացքում ձյան ծածկույթի հաստությունը չափվել է հունիսին և հոկտեմբերին 

ընդամենը հինգ և ութ տարի: Գետնի վրա ձյան ամենահաստ շերտը հանդիպում է 

դեկտեմբերից մինչև ապրիլ ժամանակահատվածում: Տեղումների և ձյան շերտի 

ծածկույթի հաստության տվյալների գնահատման արդյունքների հիման վրա 

գարնանային ձնհալքի տվյալները ներառվել են ջրային հաշվեկշռի 

հաշվարկներում՝     

ա. Քանի որ բնորոշ չորային տարում ձյան ծածկույթը թեթև է լինում, իսկ 

գարնանային ձնհալքի ազդեցությունները՝ աննշան, ապա Աղյուսակ 4.2.4-ում 

բնորոշ չորային տարվա ամսական տեղումների արժեքները առանց 

ձնածածկույթի օգտագործվել են ամբողջ տարվա համար բնորոշ չորային տարվա 

տարբերակում: 

բ. Հունիսից մինչև հոկտեմբեր ամիսը, երբ ձյան տեղումները հիմնականում չեն 

կուտակվում, Աղյուսակ 4.2.4-ում միջին կլիմայական տարվա և բնորոշ խոնավ 

տարվա ամսական տեղումների արժեքներն օգտագործվել են 

համապատասխանաբար միջին կլիմայական տարվա և բնորոշ խոնավ տարվա 

մոդելում: 

գ. Միջին կլիմայական և բնորոշ խոնավ տարում՝ նոյեմբերից մինչև մարտ 

ամիսը, երբ առաջանում է ձյան հաստ շերտ և ձյան տեղումների միայն մի փոքր 

մասն է հալվում, մոդելում կիրառված ամսական արդյունավետ տեղումների 

արժեքները կազմել են ձյան շերտում պարունակող ջրի արժեքի 8%-ը՝ ելնելով 

անձրևի և ձյան տեղումների օրինակներից: Ձյան շերտում պարունակող ջրի 

արժեքները Աղյուսակ 4.2.3-ում ներկայացված ձյան ծածկույթի հաստության 

արժեքներն են՝ բազմապատկած ձյան միջին խտության 0,26 գ/սմ3: Աղյուսակ 4.2.3-

ում ներկայացված ձյան շերտում պարունակող ջրի միջին և առավելագույն 

արժեքներն օգտագործվել են համապատասխանաբար միջին կլիմայական 

տարվա և բնորոշ խոնավ տարվա տարբերակների համար: 

դ. Միջին կլիմայական տարում և բնորոշ խոնավ տարում՝ ապրիլին և մայիսին, 

երբ տեղի է ունենում հիմնական ձնհալքը, մոդելում օգտագործված ամսական 

արդյունավետ տեղումների արժեքները, որոնք Աղյուսակ 4.2.5 դիտարկվել են 

որպես տարեկան տեղումների քանակներ այս երկու տարբերակների համար, 

ավելի քիչ են, քան վերը նկարագրված մյուս 10 ամիսների համար մոդելում 
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օգտագործված տեղումների քանակը, տարբերությունը ապրիլին կազմել է 60%, 

իսկ մայիսին 40%: 

Վերը նշվածից ելնելով ջրային հաշվեկշռի մոդելի երեք տարբերակներում 

կիրառված ամսական արդյունավետ տեղումների արժեքները՝ պայմանավորված 

գարնանային ձնհալքով, ներկայացված են Աղյուսակ 4.2.6-ում:   

 
Աղյուսակ 4.2.6 Ջրային հաշվեկշռի հաշվարկներում օգտագործված արդյունավետ 

տեղումների տվյալներ 

Ամիս 
Բնորոշ չորային 

տարի 
(մմ) 

Միջին կլիմայական  
տարի 

(մմ) 

Բնորոշ խոնավ 
տարի(մմ) 

Հունվար 47,1 12,0 21,2 
Փետրվար 50,7 14,9 24,6 

Մարտ 63,9 18,9 32,6 
Ապրիլ 86,4 227,7 354,4 
Մայիս 93,7 151,8 236,3 
Հունիս 2,0 68,7 199,7 
Հուլիս 0 49,6 49,6 

Օգոստոս 0 30,6 30,6 
Սեպտեմբեր 0 26,6 26,6 
Հոկտեմբեր 2,2 57,0 57,0 
Նոյեմբեր 0 2,2 10,0 

Դեկտեմբեր 47,1 7,3 16,3 
Ընդամենը 393,1 667,3 1 059,0 

 

4.2.5 Կլիմայի երկարաժամկետ միտումներ 

ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի և ՀՀ 

բնապահպանության նախարարության փորձագետների կողմից 2009թ. 

իրականացվել է Հայաստանի վերաբերյալ կլիմայի փոփոխության ազդեցության 

գնահատում1: Սույն հաշվետվությունը հիմնականում կենտրոնացած է կլիմայի 

փոփոխության տարբեր իրավիճակների հետ կապված սոցիալ-տնտեսական 

ազդեցությունները: 

Արդյունքում մասնագետները եզրակացրել են, որ արտանետումների քիչ քանակը 

(Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի (ԿՓՄԽ) 

                                                      
 
1 ՄԱԶԾ և ուրիշներ, 2009թ., <Կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը 
Հայաստանում>, Երևան, կարելի է գտնել հետևյալ կայքում՝ 
 http://www.undp.org/content/dam/armenia/docs/Report%20SOI%20of%20CC.pdf  

http://www.undp.org/content/dam/armenia/docs/Report%20SOI%20of%20CC.pdf
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2007թ. հաշվետվության2 մեջ ‘B2’) կհանգեցնի 30C-ով ջերմաստիճանի 

բարձրացման Հայաստանի ամբողջ տարածքում, իսկ մինչև 2070թ. տեղումները 

կնվազեն մինչև 15%: Արտանետումների շատ քանակը (ԿՓՄԽ 2007թ. 

հաշվետվության մեջ ՛A2՛) կհանգեցնի 3.40C-ով ջերմաստիճանի բարձրացման, իսկ 

տեղումները կնվազեն մինչև 17%:  

Եզրակացություններ են արվել կոնկրետ Վայոց Ձորի մարզի համար, որտեղ, ըստ 

արտանետումների A2 սցենարի, մինչև 2070թ. ջերմաստիճանը կբարձրանա 30C-

ով, իսկ տեղումները մինչև 25%-ով կնվազեն: Սա էական ազդեցություն ունի Վայոց 

Ձորի մարզի և Հայաստանի վրա որպես երկիր, որը հիմնականում ազդում է 

գյուղատնտեսության, էլեկտրաէներգիայի արտադրության, 

կենսաբազմազանության և ջրային ռեսուրսների վրա: 

 

Բացի այդ, միջազգային խորհրդատուների և Հայաստանի, Ադրբեջանի և 

Վրաստանի տեղացի փորձագետների թիմը 2011թ. իրականացրել է Հարավային 

Կովկասի տարածաշրջանի կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների 

ուսումնասիրություն3: Այս ուսումնասիրությունը կատարվել է ՀՀ 

բնապահպանության նախարարության, Ադրբեջանի բնապահպանության և 

բնական պաշարների նախախարության և Վրաստանի բնապահպանության 

նախարարության մասնակցությամբ՝ Բնապահպահպանական և անվտանգության 

նախաձեռնության (ENVSEC) և ՄԱԶԾ տեխնիկական աջակցությամբ: 

 

Հաշվետվության եզրահանգումն այն էր, որ ողջ Հարավային Կովկասի 

տարածաշրջանում նախորդ հարյուրամյակի ընթացքում դրսևորվել է տաքացման 

տենդենց, ընդ որում՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում4  

վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ միջին տարեկան և միջին օրական 

նվազագույն և առավելագույն ջերմաստիճանը աճել է: Այնուհանդերձ, տարեկան 

միջին տեղումների կամ տարվա ընթացքում խոնավ օրերի թվի ընդհանուր 

                                                      

 
2 IPCC, 2007, Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4), կարելի է գտնել հետևյալ կայքում՝ 
 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml  
3  UNDP et al., 2011, Regional Climate Change Impacts Study for the South Caucasus Region , Tbilisi, Georgia, կարելի է 

գտնել հետևյալ կայքում՝ http://www.envsec.org/publications/cc_report.pdf  
4  UNDP et al., 2011, Regional Climate Change Impacts Study for the South Caucasus Region , Tbilisi, Georgia, accessed on 

19/09/2012 from http://www.envsec.org/publications/cc_report.pdf  

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
http://www.envsec.org/publications/cc_report.pdf
http://www.envsec.org/publications/cc_report.pdf
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միտումները հնարավոր չի եղել պարզել: ՀՀ-ում գործող և ուսումնասիրության մեջ 

ընդգրկված օդերևութաբանական կայանների մոտավորապես կեսը գրանցել են 

վիճակագրական առումով էական միտումներ, որոնք հաստատում են տարեկան 

ջերմաստիճանի բարձացումը: Որոտանի լեռնանցքում գործող պետական 

օդերևութաբանական կայանը նույնպես ներառված է եղել Կլիմայի 

փոփոխությունների վերոհիշյալ ուսումնասիրության մեջ, և 1935-ից մինչև 2008 

թվականներն ընկած ժամանակահատվածի համար վերցված ցուցմունքների 

վերլուծությունները վկայում են այն մասին, որ մինչև 2008թ. 73 տարվա ընթացքում 

տեղանքում տարեկան ջերմաստիճանը միջինը բարձրացել է 1.1°C – 1.9°C-ով: 
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