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current and future generations with minimal level of negative environmental and social consequences as result of this industry’s activities. The authors of this article developed a methodology for solving the above-mentioned issues with the help of ecological-geochemical research based on examples of geothermal gold mines.  
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2-6ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և 

մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն›› 

 

Խնդրի դրվածքը։ Չափազանց մեծ է ձմեռային նվազագույն ելքերի իմացությունը՝ 

կապված ջրային էկոհամակարգերի կառավարման, ջրային ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, էկոլոգիական թողքերի սահմանման, 

ռիսկերի գնահատման, ջրատեխնիկական կառույցների նախագծման ու կառուցման և 

այլնի հետ։ Հետևաբար, նվազագույն ելքերի ուսումնասիրումը, հատկապես 

ջրակլիմայի սպասվող փոփոխությունների պայմաններում, համարվում է 

տնտեսության հեռանկարային զարգացման կարևորագույն խնդիրներից մեկը և ձեռք է 

բերում խիստ արդիականություն և հրատապություն։ Ուստի, հաշվի առնելով վերը 

նշվածը, սույն աշխատանքի նպատակն է` վերլուծել և գնահատել Սևանա լիճ թափվող 

գետերի ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն ելքերի փոփոխության 

օրինաչափությունները, հաշվարկել ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն 

ելքերի նորման, փոփոխականության (Cv) և անհամաչափության (Cs) գործակիցները:  

Նյութը և մեթոդիկան։ Առաջադրված խնդիրների լուծման համար տեսական հիմք 

են հանդիսացել համապատասխան գիտահետազոտական ուսումնասիրութ-յունները: 

Որպես ելակետային տվյալներ ուսումնասիրվող տարածքի համար օգտագործվել է ՀՀ 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և 

մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն›› ՊՈԱԿ-ի 

դիտարկումների երկար շարք ունեցող ջրաբանական դիտակետերի փաստացի 

տվյալները:  

Ինչպես հանրապետության, այնպես էլ դիտարկվող տարածքի գետերում ջրի 

նվազագույն ելք դիտվում է ամառ-աշնանային և ձմեռային սակավաջրության 
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շրջաններում: Սույն աշխատանքում միայն քննարկվել է ձմեռային միջին 

տասնօրյակային նվազագույն ելքերը Սևանա լիճ թափվող գետերի դիտակումների 

երկար շարքեր ունեցող դիտակետերի համար առանձին-առանձին: Որոշվել են 

համապատասխան պարամետրերը: 

Աշխատանքում կիրառվել են՝ մաթեմատիկա-վիճակագրական, արտարկման, 

վերլուծության, անալոգի, կոռելյացիոն մեթոդները: 

Արդյունքներ և քննարկում: Որպես կանոն, գարնանային հորդացումներից հետո 

Սևանա լճավազանի գետերում սկսվում է սակավաջրության շրջանը, որը 

շարունակվում է մինչև մարտ ամիսը [2-3]: Ըստ հոսքի ձևավորման պայմանների և 

մեծության սակավաջրության շրջանը բաժանվում է ամառ-աշնանայինի և ձմեռայինի: 

Երկու դեպքում էլ գետերի սնումը գերազանցապես ստորերկրյա է: Սակայն, ամառ-

աշնանային անձրևները հաճախ հնարավոր է խախտեն գետերի սնման ռեժիմը և 

առաջացնեն հորդացումներ: Ձմեռային սակավաջրությունը հաստատվում է 
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Ձկնագետ - դ. 

Ծովագյուղ 
82,6 2220 

1936-39, 1941-44, 1947-

2017 
0,14 1,69 0,32 0,75 

Դրախտիկ - դ. 

Դրախտիկ 
39,2 2270 

1958-63, 1972-92, 1999-

2017 
0,045 1,15 0,63 0,74 

Փամբակ - դ. Փամբակ 20,4 2540 
1947-50, 1952-53, 1955-68, 

1970-89, 1998-2017 
0,069 3,38 0,33 0,36 

Մասրիկ - դ. Ծովակ 673 2310 1953-2017 2,33 3,46 0,22 -0,23 

Կարճաղբյուր - դ. 

Կարճաղբյուր 
116 2650 

1952-63, 1965-94, 1998-

2017 
0,84 7,24 0,24 -0,47 

Վարդենիս - դ. 

Վարդենիկ 
117 2760 

1935-38, 1940-43, 1945-46, 

1949-94, 1998-2017 
0,49 4,19 0,39 -0,23 

Մարտունի - դ. 

Գեղհովիտ 
84,5 2760 1963-2017 0,64 7,57 0,19 1,03 

Արգիճի - դ. Գետաշեն 366 2470 1935-2017 1,96 5,36 0,25 0,37 

Ծաղկաշեն - դ. 

Վաղաշեն 
92,4 - 1971-99, 2004-2017 0,47 5,09 0,28 -0,24 

Լիճք - դ. Լիճք 33,0 2060 
1960-62, 1976-94, 1998-

2017 
1,51 45,8 0,38 0,50 

Բախտակ - դ. Ծակքար 144 2570 1951-2017 0,12 0,83 0,61 0,80 

Գավառագետ - դ. 

Նորատուս 
467 2430 

1936-44, 1947-48, 1950,  

1952-92, 1998-2017 
2,63 5,63 0,14 0,21 
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դեկտեմբեր-փետրվար ամիսներին, իսկ 10-օրյա նվազագույն հոսքը` փետրվարի 

կեսերին:  

Աղյուսակ 1 

Սևանա լճավազանի գետերի ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն ելքերը  

Լճավազանի գետերի նվազագույն հոսքը ձևավորվում է լեռնային բարդ ռելիեֆի և 

երկրաբանական կառուցվածքի, կլիմայական պայմանների հակադրությունների և մի 

շարք այլ բնական գործոնների պայմաններում: Վերջիններիս ազդեցությունն իր 

արտացոլումն է գտել լճավազանի գետերի ձմեռային սակավաջուր շրջանի 

նվազագույն տասնօրյակային հոսքի անհամաչափ տարածական բաշխման մեջ: 

Այսպես, ուսումնասիրվող տարածքում ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն 

ելքը փոփոխվում է 0,045-2,63 մ3/վրկ  սահմաններում (աղյ. 1): Նվազագույն ելքի 

համեմատաբար փոքր արժեքները պայմանավորված են տարվա ցուրտ շրջանում 

լճավազանում կայուն ձնածածկույթի ձևավորմամբ, գետերի առանձին հատվածների 

սառցակալմամբ: Համեմատաբար մեծ արժեքներ գրանցվում են Գավառագետ և 

Մասրիկ գետերում: 

Որպես կանոն, ըստ բարձրության աճում է նվազագույն հոսքի մոդուլը: Այն 

տատանվում է բավական մեծ սահմաններում. 0,83 լ/վրկ կմ2–ից (գ. Բախտակ - դ. 

Ծակքար) մինչև 45,7 լ/վրկ կմ2 (գ. Լիճք -դ. Լիճք):  

Նվազագույն հոսքը, ընդհանրապես, քիչ է ենթարկվում փոփոխության [1, 4-6]: 

Այսպես, ուսումնասիրվող տարածքում ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն 

ելքի վարիացիայի գործակիցը փոփոխվում է 0,14-0,63-ի սահմաններում: Նրա միջին 

արժեքը ամբողջ լճավազանի համար կազմում է 0,33: Պետք է նշել, որ վարիացիայի 

համեմատաբար մեծ գործակիցներ դիտվում են այն գետերում, որոնք առանձնանում 

են ստորերկրյա սնման մեծ անհամաչափությամբ, իսկ փոքրերը՝ այն գետերում, որոնք 

ունեն ստորերկրյա կայուն սնում:  

Ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն ելքերի անհամաչափության 

գործակիցը փոփոխվում է -0,53 - 1,03-ի սահմաններում:  
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 Նկ. 1 ա Տարիները  Նկ. 1 բ Տարիները  

 Ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն ելքերի փոփոխության 

դինամիկան Արգիճի և Մարտունի գետերում 

Գ. Արգիճի - դ. Գետաշեն
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Կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ Սևանա լիճ թափվող 

գետերի մեծ մասի մոտ դիտվում է ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն 

ելքերի աճման միտում (նկ․ 1ա)։ Բացառություն են կազմում Գավառագետ, Մասրիկ, 

Մարտունի, Բախտակ և Լիճք գետերը, որոնք ունեն նվազման միտում (նկ․ 1բ): 

Այսպիսով ավազանում դիտվում է և աճի և նվազման միտում, ինչը պահանջում է 

մանրամասն ուսումնասիրություններ և միաժամանակ հանդիսանում է հետագա 

ուսումնասիրման առարկա:  

Այսպիսով, ամփոփելով հոդվածը կարող ենք նշել, որ 

 Սևանա լիճ թափվող գետերի ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն 

ելքերը տատանվում են 0,045-2,63 մ3/վրկ սահմաններում: Համեմատաբար մեծ 

արժեքներ գրանցվում են Գավառագետ և Մասրիկ գետերում, իսկ փոքր արժեքներ՝ 

Դրախտիկ, Փամբակ և Բախտակ գետերում: 
 ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն հոսքի վարիացիայի գործակիցը 

տատանվում է 0,14-0,63 սահմաններում: Վարիացիայի գործակցի միջին արժեքը 

ամբողջ լճավազանի համար կազմում է 0,33: Վարիացիայի գործակցի փոքր արժեքներ 

դիտվում են այն գետերի մոտ, որոնք ունեն ստորերկրյա կայուն սնում և, հակառակը:  
 ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն ելքի անհամաչափության 

գործակիցը փոփոխվում է -0,53 - 1,03:  
 Սևանա լիճ թափվող գետերի մեծ մասի համար դիտվում է ձմեռային միջին 

տասնօրյակային նվազագույն ելքերի աճման միտում: Բացառություն են կազմում 

Գավառագետ, Մասրիկ, Մարտունի, Բախտակ և Լիճք գետերը: 
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