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1. Ծրագրի նախապատմություն և ընդհանուր ակնարկ  

1.1 Նախապատմություն 

Համաշխարհային ռեսուրսների ինստիտուտի կողմից Հայաստանը դիտարկվում է 

որպես բարձր ելակետային ջրի սթրես ունեցող երկիր և ՄԱԿ-ի 164 անդամ երկրների 

շարքում գտնվում է 34-րդ տեղում` ջրի սթրեսի ամենաբարձր մակարդակ ունեցող 

երկրների շարքում։ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակեր-

պության (ՏՀԶԿ) համաձայն` Հայաստանը ջրի ցածր հասանելիություն ունեցող և ջրի 

սթրեսի ենթակա երկիր է` 45% ջրի շահագործման ինդեքսով1:  

Ջրային ռեսուրսների պատշաճ և արդյունավետ կառավարումը կարևոր դեր է 

խաղում Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մեջ և հանդիսանում է  

Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության (2020թ․) 

առաջնահերթություններից: Հաշվի առնելով երկրում առկա բոլոր ջրային ռեսուրսները` 

կարելի է գնահատել, որ Հայաստանում առկա են տարեկան մեկ շնչի հաշվով մոտ 3 100 

մ3 ջուր մատակարարելու համար բավարար ռեսուրսներ2:  Այնուամենայնիվ, այդ ջրային 

ռեսուրսները հավասարաչափ բաշխված չեն տարածության և ժամանակի մեջ, գետերի 

հոսքերի զգալի սեզոնային և տարեկան փոփոխականությամբ:  

Գետերի հոսքի ժամանակային տատանումները վերացնելու համար երկիրը կա-

ռուցել է 1,4 միլիարդ խորանարդ մետր ընդհանուր ծավալով 87 ջրամբար: Այս 

ամբարտակների մեծ մասը հիմնականում  ծառայում են մեկ նպատակի` ոռոգման 

կարիքներին: Ոռոգման ոլորտը առ այսօր հանդիսանում է հանրապետության առավել 

ռեսուրսատար ջրօգտագործող ոլորտը: 

Տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ համեմատ` Հայաստանը խիստ խոցելի է 

կլիմայի փոփոխության նկատմամբ: Հայաստանում դիտվում է կլիմայի փոփոխության 

բարձր ազդեցություն, կլիմայի փոփոխության նկատմամբ բարձր զգայունություն և  

սահմանափակ հարմարվողականություն: Ապագա կլիմայական կանխատեսումներով 

սպասվում է ջերմաստիճանի շարունակական աճ և տեղումների նվազում: Կլիմայի 

փոփոխության հետևանքները հատկապես ծանր կլինեն Սևանա լճի և Արարատյան 

դաշտի համար: Ջրային ռեսուրսների ընդհանուր հասանելիության կանխատեսվող 

անկման պայմաններում, ապագայում ոռոգման ջրի պահանջարկը կարող է դժվար լինի 

լիովին բավարարել, ըստ այդմ, հատկապես ոռոգման առումով, հրամայական է դառնում 

սակավ ջրային ռեսուրսների պատշաճ և արդյունավետ կառավարումը: 

 
1) Ըստ ՏՀԶԿ-ի, եթե Ջրի շահագործման ինդեքսը 40%-ից բարձր է, ապա երկիրը համարվում է ջրի սթրես 

ունեցող երկիր:  
2) «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  

(2006թ.) համաձայն` օգտագործվող վերգետնյա ջրային պաշարների ընդհանուր տարեկան ծավալը 

կազմում է շուրջ 8,1 մլրդ մ3, իսկ օգտագործելի գրունտային ջրային պաշարների ծավալը` 1 մլրդ մ3:  
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Այսպիսով, 2020թ․ հունիսին «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր` Հա-

յաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորման 

առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում մեկնարկեց ուսումնա-

սիրություն, որի նպատակն է աջակցել Հայաստանին ջրային ռեսուրսների համապար-

փակ կառավարման, մասնավորապես՝ ոռոգման ջրի կառավարման բարելավման 

ուղղությամբ` հաշվի առնելով Կլիմայի փոփոխության կանխատեսված ազդեցությունը 

ՊԳԿ-ի «Ոռոգում և դրենաժ» թիվ 56 փաստաթղթի վրա հիմնված մշակաբույսերի ջրապա-

հանջարկի մոդելի ներդրման3 և հետագայում՝ Հայաստանում գործող ոռոգման նորմերի 

արդիականացման միջոցով4։ 

1.2 Հիմնավորում 

Ոռոգման նորմերը և ռեժիմները սահմանում են հետևյալ պարամետրերը. 1) 

ոռոգման սեզոնային նորմ, 2) մեկ (եզակի) ոռոգման նորմ, 3) ոռոգման հաճախություն, 4) 

ոռոգման միջև ընկած ժամանակահատվածներ և 5) ջրման տևողություն: Նորմերը 

սահմանվում են երկարաժամկետ չափումների հիման վրա` հաշվի առնելով ոռոգվող 

շրջանի հողակլիմայական պայմանները, մշակաբույսերի կենսաբանական բնութա-

գրերը, մշակման և ոռոգման եղանակները: Ոռոգման ռեժիմի պարամետրերը հաշվար-

կելիս հաշվի են առնվում մակերեսային ոռոգման մեթոդը և անձրևի 50% և 75% հավանա-

կանությունը: Սա ժամանակացույցի որոշման սահմանված գործելակերպն է:  

Ոռոգման ռեժիմն օգտագործվում է ոռոգման համակարգերի նախագծման, ինչպես 

նաև ոռոգման ժամանակացույցի կառավարման համար: Այն քիչ թե շատ բավարարում է 

ոռոգման համակարգերի նախագծային պահանջները: Այնուամենայնիվ, այն չի կարող 

ճշգրտորեն ներկայացնել ոռոգման ժամանակացույցի պահանջները որոշակի տարվա 

համար` պայմանավորված  տեղումների 50% կամ 75% միջին տարեկան հավանական-

նության հաշվարկներով: Սա հաճախ հանգեցնում է գերնորմատիվային ջրման, ինչը 

բերում է ցածր բերքատվության և առաջացնում է ջրի վատնում։ Այն չի կարող անմիջա-

կանորեն օգտագործվել ոռոգման ժամանակացույցի կազմման համար ավելի առա-

ջատար ոռոգման համակարգերի միջոցով, ինչպիսիք են` կաթիլային ոռոգման համա-

կարգերը:  

Հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքի համար 

«Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման նորմաներն ու ռեժիմները Հայաստանի 

Հանրապետության ոռոգելի հողատարածքների համար» փաստաթղթի արդիակա-

նացման նպատակով (ամբողջությամբ ՊԳԿ-ի «Ոռոգում և դրենաժ» թիվ 56 փաստաթղթի 

հիման վրա) կպահանջվի մի քանի տարի ժամկետ և զգալի միջոցներ, ներառյալ 

 
3) «Մշակաբույսերի գոլորշունակություն. Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման ուղեցույց», 1998:  
4) «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման նորմաներն ու ռեժիմները Հայաստանի Հանրապետու-

թյան ոռոգելի հողատարածքների համար», որը մշակվել է «Ակադեմիկոս Ի․Վ․Եղիազարովի անվան ջրային 

հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի» կողմից:    
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դաշտային չափումներ, այս ուսումնասիրության շրջանակը ներառում է մեկ պիլոտային 

տարածաշրջան և ընտրված մշակաբույսերի տեսակներ: Որպես պիլոտային տարածա-

շրջան, առաջարկվել է Արարատյան դաշտը, իսկ որպես պիլոտային մշակաբույսեր` սե-

ղանի խաղողը, լոլիկը, վարունգը և ձմերուկը։ 

 
Գծապատկեր 1․ Արարատյան դաշտի տեղադիրքը 

Արարատյան դաշտը Հայաստանի ամենամեծ հարթավայրային շրջանն է: Հողը 

բերրի է, և կլիման նպաստավոր է բուսաբուծության համար: Նաև, Արարատյան դաշտը 

Հայաստանի ամենամեծ գյուղատնտեսական գոտին է և ապահովում է գյուղատնտեսա-

կան ՀՆԱ-ի մինչև 40%-ը: Արտադրվում են արտահանման և տեղական սպառման հա-

մար տարբեր մշակաբույսեր, ներառյալ ցորեն, բանջարեղեն, խաղող և այլ մրգեր: 

Ըստ կանխատեսումների, կլիմայի փոփոխության պայմաններում Արարատյան 

դաշտի շրջանում բոլոր եղանակներին կդիտվի ավելի բարձր տաքացման մակարդակ, 

քան երկրի մնացած մասում: Կանխատեսվում է, որ ամռանը ջերմաստիճանի բարձրա-

ցումը կլինի ամենաբարձրը, իսկ տեղումների անկումը ամենամեծը կլինի ամռանը` այ-

սինքն, հիմնական գյուղատնտեսական սեզոնին: Կանխատեսվում է, որ գյուղատնտե-

սության ոլորտում, որը կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների նկատմամբ ամենա-

զգայուն ոլորտն է, կնվազի բերքատվությունը, և կավելանան ոռոգման պահանջները` 

կլիմայի փոփոխությանը զուգընթաց։ Մշակաբույսերի բերքատվությունը պահպանելու 
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համար անհրաժեշտ կլինի զգալիորեն ավելի շատ ոռոգում: Ըստ «Հարավային Կովկասի 

տարածաշրջանի կլիմայի փոփոխության ազդեցության տարածաշրջանային ուսումնա-

սիրության» (ՄԱԶԾ/ENVSEC, 2011թ.) զեկույցի կանխատեսվում է, որ Արարատյան դաշտի 

տարածաշրջանում բանջարեղենի համար ոռոգման ջրապահանջը կավելանա 38-42%-

ով: Այսպիսով, առաջնահերթ է դառնում ոռոգման նորմերի արդիականացումը` ոռոգման 

ջրապահանջի աճով պայմանավորված խնդիրները հասցեագրելու նպատակով։ 

1.3 Նպատակները և աշխատանքի շրջանակը 

Այս ուսումնասիրության նպատակն է աջակցել Հայաստանում մշակաբույսերի ջրի 

պահանջարկի մոդելի ներդրման գործընթացին` հիմք ընդունելով ՊԳԿ-ի «Ոռոգում և 

դրենաժ» թիվ 56 փաստաթուղթը («Մշակաբույսերի գոլորշունակություն. Մշակաբույսերի 

ջրապահանջի հաշվարկման ուղեցույց»), և այնուհետև օժանդակել 2007թ. «Ակադեմիկոս 

Ի․Վ․Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի» 

կողմից մշակված Հայաստանի ոռոգման նորմերի` «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

ոռոգման նորմաներն ու ռեժիմները Հայաստանի Հանրապետության ոռոգելի հողա-

տարածքների համար» փաստաթղթի արդիականացման աշխատանքներին։ Ավելին, 

կլիմայի փոփոխության պայմաններում պահանջվում է իրականացնել ոռոգման ռեժիմի 

համար օգտագործվող տվյալների թարմացում:  

Այսպիսով, ուսումնասիրության շրջանակը ներառում է հետևյալ առաջադրանք-

ների կատարումը. 

• գրասենյակային ուսումնասիրություն` Հայաստանում առկա ոռոգման նոր-

մերի վերաբերյալ, 

• Արարատյան դաշտի համար ընտրված մշակաբույսերի տեսակների ոռոգման 

նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդաբանություն` հաշվի 

առնելով տվյալների շրջանակը և հիմք ընդունելով ՊԳԿ-ի «Ոռոգում և դրենաժ» 

թիվ 56 փաստաթղթով սահմանված  մոտեցումը,  

• Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիա-

կանացում, 

• քայլ առ քայլ մանրամասն առաջարկությունների մշակում` Հայաստանի ողջ 

տարածքում աշխատանքի մասշտաբավորման համար, ներառյալ հա-

մապատասխան գործիքակազմի մշակում` հարակից ուղեցույցներով: 

Սույն հաշվետվության մեջ ներկայացված է Արարատյան դաշտի ընտրված մշա-

կաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդաբանությունը: 

Հաջորդիվ, ուսումնասիրության ընթացքում կթարմացվեն Արարատյան դաշտի 

ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերը, կմշակվի առաջարկություն Հայաստանի 

այլ տարածաշրջաններում աշխատանքների արդյունքների մասշտաբավորման ուղղութ-

յամբ, որից հետո կպատրաստվի վերջնական հաշվետվություն` ներառյալ ոռոգման ջրի 

պահանջների հաշվարկման գործիքակազմը և համապատասխան ուղեցույցները։ 



Հայաստանում ոռոգման նորմերի վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրում 

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
բանություն», 2020թ.  
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2. Հայաստանում ոռոգման նորմերի վերաբերյալ փաստաթղթերի 

ուսումնասիրում 

Առաջադրանքի շրջանակներում, որպես առաջին գործողություն իրականացվել է 

համապատասխան փաստաթղթերի, Հայաստանում առկա ոռոգման նորմերի վերա-

բերյալ հաշվետվությունների ուսումնասիրություն` Արարատյան դաշտում աճեցվող, 

ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի հաշվարկման և արդիականացման 

մանրամասն մեթոդաբանության պատրաստման նպատակով: Ձևավորվել է նաև հանձ-

նարարության մանրամասն աշխատանքային պլան` ծրագրի թիրախների իրագործման 

նպատակով, այն է` Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի 

արդիականացում և առաջարկությունների մշակում` ողջ երկրի համար քայլ առ քայլ արդ-

յունքների մասշտաբավորման նպատակով։ 

2.1 Ուսումնասիրված փաստաթղթերն ու հաշվետվությունները 

Ուսումնասիրվել են հետևյալ փաստաթղթերն ու հաշվետվությունները. 

• Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման նորմաներն ու ռեժիմները 

Հայաստանի Հանրապետության ոռոգելի հողատարածքների համար, 2007թ․,  

• Ոռոգման քաղաքականության վերջնական նախագիծը, 

• ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում «Գեոինֆո» ընկերության վերջնական 

հաշվետվությունը, 

• Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրհորների, բնական աղբյուրների և ձկնա-

բուծարանների գույքագրման վերջնական հաշվետվությունը, 2016թ., 

• Արարատի ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսների ուսումնասիրությունը, 

• Հայաստանում ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ուղղությամբ 

կատարվող աշխատանքները, 2015թ., 

• Կլիմայի փոփոխության մասին չորրորդ ազգային հաղորդագրությունը, 

2020թ.: 

  



Հայաստանում ոռոգման նորմերի վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրում 

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
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2.2 Ուսումնասիրված փաստաթղթերից և հաշվետվություններից ստացված 

հիմնական արդյունքները 

2.2.1 Ջրային ռեսուրսներ, գյուղատնտեսություն և ոռոգման համակարգեր 

Ջրային ռեսուրսներ. Հայաստանում ջրային ռեսուրսները հավասարապես բաշխ-

ված չեն տարածության և ժամանակի մեջ, բնորոշ է գետերի հոսքերի զգալի սեզոնային և 

տարեկան փոփոխականություն: Մակերևութային ջրերի տարեկան միջին հոսքը 

կազմում է 6,8 միլիարդ խ․մ, իսկ ստորերկրյա ջրերի պաշարները` մոտ 4,0 միլիարդ խ․մ։ 

Արաքս և Ախուրյան գետերի հոսքերի 50%-ը (համապատասխանաբար 1 190 մլն խ․մ և 

1 000 մլն խ․մ) կազմում են  ստորերկրյա ջրերը: 1 900,5 մ բարձրության վրա Սևանա լճի 

ջրային ռեսուրսները կազմում են 38,2 միլիարդ խ․մ: Դրանից 120-ից 160 մլն խ․մ տարե-

կան օգտագործվում է ոռոգման համար` համաձայն ՀՀ կառավարության որոշման: 

Հայաստանում կան նաև շուրջ 100 փոքր լեռնային լճեր` 0,8 կմ3 ընդհանուր ծավալով: 

Երկրում գյուղատնտեսության համար օգտագործվող ջուրը կազմում է օգտագործված ջրի 

ընդհանուր ծավալի 88%-ը:  

Գյուղատնտեսություն. 2017թ. դրությամբ, Հայաստանի գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի ընդհանուր տարածքը կազմում է 2 043 3,8 հա, այդ թվում` 

վարելահողեր` 446,0 հազար հա (21,8%), բազմամյա տնկարկներ` 34,8 հազ հա (1,7%), 

խոտհարքներ` 121,0 հազ հա (5,9%)), արոտավայրեր` 1 050,8 հազար հա (51,4%) և այլ 

հողեր` 391,2 հազար հա (19,2%): Ագրարային բարեփոխումների և հողերի սեփա-

կանաշնորհման արդյունքում խոշոր գյուղատնտեսական տնտեսությունները վերա-

փոխվեցին մոտ 340 000 մանր տնտեսությունների, որոնցից յուրաքանչյուրին 

հատկացվեց միջինը 1,4 հա: Հայաստանում գյուղատնտեսական արտադրության 

հիմնական տեսակներն են հացահատիկը և կարտոֆիլը, բանջարեղենը, խաղողը, մրգերն 

ու հատապտուղները, միսը, կաթը, ձուն: Ոռոգելի հողատարածքների մակերեսը նվազել 

է 2 անգամ, իսկ հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը` 3 անգամ: Ոռոգվող 

հողագործության միջոցով արտադրվում է Հայաստանի գյուղատնտեսական մշակա-

բույսերի մոտ 80%-ը: 

Ոռոգման համակարգեր. Հայաստանում ոռոգման համակարգերի մեծ մասը կա-

ռուցվել է Խորհրդային Միության տարիներին: Գոյություն ունի 87 ջրամբար, որոնց 

ընդհանուր պահուստային ծավալը կազմում է 1,4 միլիարդ խ․մ, ինչպես նաև առկա են 

3 000 կմ հիմնական և երկրորդային ջրանցքներ, 17 000 կմ ներտնտեսային կամ 

երրորդային ջրանցքներ, 400 պոմպակայաններ և 2 000 խորը և ծանծաղ ջրհորներ: 

Հայաստանում ոռոգելի ընդհանուր տարածքը կազմում է շուրջ 200 000 հա: ՋՕԸ-ները 

պատասխանատու են 600 համայնքներում ավելի քան 180 000 հա ոռոգման ջրամատա-

կարարման ծառայությունների մատուցման համար, իսկ համայնքների կողմից օգտա-

գործվում է շուրջ 20 000 հա:  



Հայաստանում ոռոգման նորմերի վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրում 

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
բանություն», 2020թ.  
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Ոռոգման միջին տարեկան նորմը տարեկան մոտ 4 100 մ3/ հա է: Հետագայում կլինեն 

ոռոգման ջրապահանջի ավելացումներ: Ներկայումս մատակարարվող ջրի միավորի 

արտադրողականության մակարդակը համեմատաբար ցածր է և պետք է բարձրացվի` 

ինչպես մշակման գործընթացների, ջրի կառավարման բարելավման, ավելացված 

արժեքով մշակաբույսերի վերամշակման, այնպես էլ մշակաբույսերի ջրապահանջի նոր 

մեթոդի ներդրման միջոցով: 

2.2.2 Արարատյան դաշտում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների օգտագործումը 

ոռոգման նպատակով  

Արարատյան դաշտն ունի մոտ 924 ոռոգման հոր, այդ թվում` 162 արտեզյան հոր` 

2 549,4 լ/ վրկ, և 762 պոմպային հոր` 25 800,7 լ/վ ընդհանուր գնահատված հզորությամբ:  

Ըստ քարտեզագրության, Արարատյան գոգավորությունը բաժանված է 2 մասի. 

• Արարատյան դաշտը, որը ծածկում է Արաքս գետի հարթավայրը և ողողահունը 

800-900 մետր (մ) բարձրություններում: Գետալճային և գետաբերուկային-

հեղեղաբերուկային կազմավորումներն այստեղ առավել տարածված են: 

• Նախալեռներ կամ թեք և փոքր-ինչ ալիքանման հարթավայրեր, 900-1 200 մ 

բարձրություններում: Գետաբերուկային-հեղեղաբերուկային կազմավորում-

ներն այստեղ ունեն փոքր հզորություններ (մինչև 10,0 մ) և զբաղեցնում են 

սահմանափակ տարածք: Գետալճային ծագման ավազակավային ուժեղ 

կազմավորումներ այս մասում չկան: 

Արարատյան դաշտում տարեկան բազմամյա միջին տեղումների քանակը 229 մմ 

(Երասխավան` 802 մ) և 293 մմ (Արմավիր` 875 մ) սահմաններում է, իսկ գոլորշիացումը` 

համապատասխանաբար 435 մմ և 404 մմ: Գոլորշիացումը գերազանցում է տեղումները 

1,5-1,9 անգամ: Հետևաբար, Արարատյան դաշտում տարվա ընթացքում ստորգետնյա 

ջրային ռեսուրսների գոյացման հնարավորություն չկա: Ավելին, տեղի է ունենում 

ստորերկրյա ջրերի գոլորշիացում, որը Արարատյան գոգավորության ջրային հաշվե-

կշռում հաշվարկվում է որպես արտահոսք: 

Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի շարունակական իջեցումը հանգեցնում է ոռոգման 

ջրի ավելի մեծ պահանջարկի Մասիսի և Էջմիածնի տարածաշրջանների հողերի համար: 

Հետևաբար, ջրտուքների քանակն աճել է 20-25%-ով` առաջացնելով մշակաբույսերի ջրա-

պահանջի զգալի փոփոխություն: Հողի ջրային-ջերմաստիճանային ռեժիմների փոփոխութ-

յունները խաթարել են Արարատյան դաշտում օրգանական նյութերի ձևավորման և քայքայ-

ման հավասարակշռությունը: Դրանց արդյունքում հողի մեջ հումուսի պարունակությունը 

նվազել է: Այն կրճատվել է 0,5-1%-ով 0-50 սմ հողի շերտում` առաջացնելով կառուց-

վածքային միկրոագրեգատների և հանքանյութերի տարրալուծում, հողի փոշիացում, հիդ-

րոֆիզիկական հատկությունների վատթարացում և, ի վերջո, հողի բերրիության նվազում: 

Ըստ գնահատականների, ներկայումս շուրջ 24 000 հա հողատարածք բնութագրվում 

է բարձր խոնավության պարունակությամբ և առկա է երկրորդային աղակալման վտանգ։ 



Հայաստանում ոռոգման նորմերի վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրում 

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդաբանություն», 2020թ.  14 

 

Գծապատկեր 2․  Արարատյան գոգավորության սխեմատիկ հիդրոերկրաբանական քարտեզ 

Աղբյուրը` «Արարատյան դաշտի հորատանցքերի, բնական աղբյուրների և ձկնային տնտեսությունների գույքագրման և հաշվառման վերջնական 
հաշվետվություն», ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագիր, 2017թ.:  



Հայաստանում ոռոգման նորմերի վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրում 

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդաբանություն», 2020թ.  15 

 

Գծապատկեր 3․ Արարատյան արտեզյան ավազանի երկայնական երկրաբանական-լիթոլոգիական հատույթ  

Աղբյուրը` «Արարատյան դաշտի հորատանցքերի, բնական աղբյուրների և ձկնային տնտեսությունների գույքագրման և հաշվառման վերջնական 
հաշվետվություն», ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագիր, 2017թ.: 



2.2.3 Կլիմայի փոփոխության միտումները 

Հայաստանում կարելի է դիտարկել կլիմայական գրեթե բոլոր տարատեսակները` 

չոր մերձարևադարձայինից մինչև ցուրտ բարձրլեռնային կլիմայական տեսակներ: 

Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում նկատվել է տարեկան ջերմաստիճանի զգալի 

աճ 1961-1990թթ․ տարեկան միջինի (5.5° C) համեմատ: 1929-1996թթ․ ընթացքում տարե-

կան միջին ջերմաստիճանն աճել է 0.4°C-ով, 1929-2007թթ․` 0.85°C-ով, 1929-2012թթ․` 

1.03°C-ով, իսկ 1929-2016թթ․` 1.23°C- ով: Տեղումները 1935-2016թթ. ընթացքում նվազել են 

գրեթե 9%-ով` 1961-1990թթ. տարեկան միջինի (592 մմ) նկատմամբ։ Ըստ երաշտի 

ցուցանիշների` 2000-2017թթ․ ընթացքում ուժեղ և շատ ուժեղ երաշտներով օրերի 

քանակն աճել է 33 օրով` 1961-1990թթ․ միջին ցուցանիշի համեմատ: Վերջին տարիներին 

երաշտի գոտու վերին սահմանը ընդլայնվել է և ընդգրկում է լեռնային տարածքները` ընդ 

որում, երաշտի ավելի վաղաժամկետ մեկնարկով։ 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության (2010) գնահատումներով, մինչև 

2030թթ․ հիմնական գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը կնվազի 8–

14%-ով` հարմարվողականության բացակայության պայմաններում (9–13%` հացահա-

տիկի, 7–14%` բանջարեղենային մշակաբույսերի, 8–10%` կարտոֆիլի և 5–8%` մրգերի 

համար): Մշակաբույսերի բերքատվությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ կլինի 

զգալիորեն ավելի շատ ոռոգում: Օրինակ` Արարատյան դաշտի համար կանխատեսվում 

է, որ մինչև 2100թ․ բանջարեղենային մշակաբույսերի ոռոգման ջրապահանջը կաճի 38-

42%-ով (ՄԱԶԾ 2011թ․): Այնուամենայնիվ, ընդհանուր ջրային ռեսուրսների 

հասանելիության նվազման պայմաններում, հետագայում այդ պահանջը դժվար կլինի 

ամբողջությամբ բավարարել: Ըստ բնապահպանության նախարարության (2009թ.) գնա-

հատականների, գետային հոսքերի 25%-ով կրճատումը կհանգեցնի ոռոգվող 

մշակաբույսերի արտադրողականության 15–34%-ով կրճատման (միջինը` 24%):  

Աղյուսակ 1․ Կլիմայի փոփոխության սցենարները մինչև 2100թ․  

Կատեգորիա 2030թ․ 2070թ․ 2100թ․ 

Ջերմաստիճան* +10C +20C +40C 

Տեղումների քանակը (%)* -3 -6 -9 

Գոլորշիացում (%) 

(1961-1990թթ. համեմատ) 

+1.6 +2.5 +3.7 

Ձյան ծածկույթ (%) 

(1961-1990թթ. համեմատ) 

-7~11 -16~20 -20~40 

Գետային հոսք (%) 

(1961-1990թթ. համեմատ) 

-6.7 

(կամ 0.3 մլրդ մ3) 

-14.5 

(կամ 0.7 մլրդ մ3) 

-24.4 

(կամ 1.2 մլրդ մ3) 

Աղբյուր` ԲՊ նախարարություն 2010թ․ 
*1935-2007թթ․ տվյալները համեմատվել են 1961-90թթ․ բազիսային ժամանակահատվածի տվյալների հետ: 

 



Տվյալների հավաքագրում և մշակում 

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
բանություն», 2020թ.  
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Ուսումնասիրվել են Կլիմայի փոփոխության մասին երրորդ ազգային 

հաղորդագրությունում օգտագործված Համայնքային կլիմայի համակարգային մոդելի 

(CCSM4) Գլոբլալ կլիմայական մոդելի արդյունքները` օդի ջերմաստիճանի և մթնո-

լորտային տեղումների փոփոխությունների կանխատեսման համար, ինչպես նաև 

կիրառվել է բարձր լուծաչափի METRAS (12x12 կմ) տարածաշրջանային կլիմայական 

մոդելը: Կանխատեսվում է, որ Հայաստանի տարածքում միջին տարեկան ջերմաս-

տիճանը մինչև 2040թ․ կաճի մինչև 1․6°C-ով, մինչև 2070թ․` 3․3°C-ով, իսկ մինչև 2100թ․` 

4․7°C-ով` 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի տարեկան միջին ջերմաստի-

ճանի (5․5°C) համեմատությամբ։ Ինչ վերաբերում է մթնոլորտային տեղումներին, ապա 

կանխատեսվում է, որ դրանք կնվազեն մինչև 2․7%-ով մինչև 2040թ., 5․4% -ով` մինչև 

2070թ. և 8․3%-ով` մինչև 2100թ.՝ 1961-1990թթ․ բազիսային ժամանակահատվածի 

տարեկան միջինի (592 մմ) համեմատ: 

Ջրային ռեսուրսների խոցելիության վերլուծությունը Հայաստանում իրականաց-

վել է CCSM4 մոդելի տվյալների միջոցով` RCP8.5 և RCP6.0 արտանետումների 

սցենարների համար, ինչպես նաև METRAS մոդելի միջոցով` RCP8.5 սցենարի համար: 

Աղյուսակ 2. Գետային հոսքի խոցելիությունը Հայաստանում կլիմայի փոփոխության 

նկատմամբ 



Աղբյուրը՝ Կլիմայի փոփոխության մասին չորրորդ ազգային հաղորդագրություն (2020թ․) 

Գյուղատնտեսության ոլորտի խոցելիությունը բնական վտանգների նկատմամբ 

համեմատաբար բարձր է, և այն զգալիորեն տարբերվում է ըստ տարբեր հողային 

գոտիների և կոնկրետ մշակաբույսերի տեսակների: Այդ տարբերություններն առավել 

ակնհայտ են հանրապետության ցածրադիր և միջին բարձրության գոտիներում: 

Հայաստանի տարածքի մոտ 80%-ը ենթարկվում է տարբեր աստիճանի անապատացման, 

ինչը ոչ միայն մարդածին գործունեության հետևանք է, այլ նաև պայմանավորված է 

տարատեսակ բնական գործոնների ազդեցությամբ, ինչպիսիք են հողերի ջրի և քամու 

էրոզիան, տաք չոր հոսանքները, երաշտը, խոնավության պակասը, սողանքները, բնա-

կան աղակալման երևույթները, ալկալիացումը և այլն: Կլիմայի փոփոխությունը, տարբեր 

մարդածին երևույթների հետ մեկտեղ, նպաստում է հողերում օրգանական ածխածնի 

պաշարների խոցելիության մեծացմանը: Առաջիկա 100 տարվա ընթացքում Հայաստանի 
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կլիմայի փոփոխության կանխատեսումների համաձայն, գյուղատնտեսության ոլորտում 

կարելի է ակնկալել հետևյալ փոփոխությունները. 

• հողի խոնավության մակարդակի 10-30%-ով նվազեցում, տարբեր գյուղա-

տնտեսական մշակաբույսերի համար հողի խոնավության ապահովման նվա-

զում` 7-13%-ով, 

• ոռոգման ջրի պակաս, հողում ջրի պակասուրդի  ավելացում` 25-30%-ով, 

• ոռոգվող հողերի արտադրողականության նվազում շուրջ 24%-ով, 

• հողերի և բնական արոտավայրերի դեգրադացիա․ ընդհանուր արոտավայ-

րերի և արտադրողականության նվազում  4-10%-ով մինչև 2030թ․, արոտա-

վայրերի բերքատվության նվազում` 7-10%-ով, անասնակերի արտադրության 

ծավալների նվազում, 

• մինչև 2030թ․ մշակաբույսերի բերքատվության նվազում շուրջ 8-14%-ով: 

 Կլիմայի կանխատեսվող փոփոխության պայմաններում, ըստ METRAS մոդելի 

տվյալների, գնահատվել է մի շարք մշակաբույսերի բերքատվությունը մինչև 2070թ․: 

Կանխատեսվել են խաղողի բերքատվության փոփոխությունները. բերքատվության 

անկման առավել բարձր մակարդակը` 15-20%, կդիտարկվի Արարատյան դաշտում: 

 

Գծապատկեր 4. Տարեկան տեղումների փոփոխություն մինչև 2050թ․ 
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Գծապատկեր 5. Տարեկան ջերմաստիճանի կանխատեսվող փոփոխություն մինչև 2050թ․ 

2.2.4  «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման նորմաներն ու ռեժիմները 

Հայաստանի Հանրապետության ոռոգելի հողատարածքների համար»5  

Ոռոգման գործընթացների ֆիզիկամաթեմատիկական մոդելավորման սկզբունք-

ները, որոնք բխում են ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության զարգացման գիտական 

առաքելության առաջարկներից, և գործնականում ընդունված են գիտական 

շրջանակներում, հիմք են ծառայել ձեռնարկում նկարագրված ռեժիմների մշակման 

համար: Դրանք իրագործելու համար «Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային 

հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն տասնամյակներ շարունակ 

հետազոտություններ է իրականացրել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ջրասպա-

ռումը պայմանավորող կլիմայական, հողային և բուսածածկույթային գործոնների տա-

րածական և ժամանակային փոփոխությունների օրինաչափությունների բացահայտման 

նպատակով: Այս հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա և հաշվի առնելով 

նախորդ տասնամյակների ընթացքում ինստիտուտի, ինչպես նաև այլ գիտական 

հաստատությունների կողմից ոռոգման ռեժիմների առնչությամբ իրականացված աշխա-

տանքները` կազմվել է «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման նորմաներն ու 

ռեժիմները Հայաստանի Հանրապետության ոռոգելի հողատարածքների համար» ձեռ-

 
5) Մշակվել է «Ակադեմիկոս Ի․Վ․Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 

ինստիտուտի» կողմից 2007թ. (Ոռոգման նորմերի ձեռնարկ):   
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նարկը, որում ներկայացվել են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման նոր ռեժիմ-

ները ըստ առանձին մարզերի հողատարծքների և վերընթաց գոտիականության: Մշակ-

վել են հատուկ ռեժիմներ Երևանի կանաչ տարածքների ոռոգման համար: Ձեռնարկը նաև 

ներկայացնում է ոռոգման նորմեր գրունտային ջրերի բարձր մակարդակի պայմանների 

համար: Ոչ սոդայական աղակալված հողերը աղազերծելու կամ նոր աղակալումը կան-

խելու նպատակով, Արարատյան դաշտի համար առաջարկվում է մեկ ոռոգում կատարել 

բույսերի վեգետացիայից առաջ կամ հետո` ոռոգման նորմայի 15-30%-ի չափով: 

Ձեռնարկը ներառում է Արարատյան դաշտում, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղար-

քունիքի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում ագրոկլիմայական պայմանների ամփոփ 

նկարագրությունը:  

Ոռոգման ռեժիմների հաշվարկման մեթոդաբանությունն օգտագործում է ջրային 

հաշվեկշռի բանաձևը. 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑟 + 𝑞ո ± 𝑞մակ − 𝐸գ ±  𝑞խի, 

որտեղ, 

V-ն հողի խոնավութան պաշարն է, 

t-ն` ժամանակահատվածը, 

r-ը` մթնոլորտային տեղումները, 

𝑞𝑛-ը` դաշտին տրված ոռոգման ջրի քանակը, 

𝑞մակ-ը` մակերեսային հոսքը, 

𝐸գ-ն` գումարային գոլորշիացումը, որը հողի մակերեսից գոլորշիացման (Eհ) և 

բույսերի մակերևույթից գոլորշիացման (Eտ) հանրագումարն է,  

𝑞խի-ն` խոնավափոխանակությունը հողի ներքին շերտերի հետ: 

𝐸գ-ն` տրված օդ-հող-բույսի միասնությամբ, ներկայացվում է հետևյալ ֆունկցիայով. 

𝐸գ = 𝑓(𝐸0, 𝑊, 𝜔), 

որտեղ, 

𝐸0-ն կլիմայական գործոններն ընդհանրացնող գոլորշունակությունն է, 

𝑊-ն հողի խոնավությունն է, 

𝜔-ն գոլորշիացման կենսաբանական գործոնը բնութագրող պարամետրն է: 

Գոլորշունակությունը հաշվարկելու համար օգտագործվում է Պենման-Բու-

դագովսկու բանաձևը:  

 
որտեղ, 

Eo-ն գոլորշունակությունն է, 

R-ը գոլորշիացնող մակերեսի ջերմային հաշվեկշիռն է, 

B-ն` ջերմափոխանակումը հողի ներքին շերտերի հետ, 

d2 և u2-ը` համապատասխանաբար խոնավության պակասը և քամու արագությունը 2մ 

բարձրության վրա, 
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D-ն մրրկահողմային և մոլեկուլյար դիֆուզիոն գումարային գործակիցն է, որը հաշվի է 

առնում քամու արագությունը, 

Φ'-ը` ըստ ջերմաստիճանի օդի խոնավության հագեցման կորի ածանցյալը,  

a1, a2, a3 –ը օդի ֆիզիկական հատկությունները` ճնշումը, տեսակարար ջերմու-

նակությունը, խտությունը և քամու արագությունը բնութագրող գործակիցներ են, 

որոնք փոխվում են ըստ վերընթաց գոտիականության: 

Ձեռնարկի հեղինակները նշել են, որ օգտագործված Պենման-Բուդագովսկու բա-

նաձևը և միջազգայնորեն ճանաչված Պենման-Մոնթեյտի բանաձևը էապես նույնն են, 

տարբերվում են միայն չափման միավորներով: Պենման-Մոնթեյտի բանաձևի դեպքում 

արժեքներն արտահայտվում են ջոուլներով և պասկալներով, Պենման-Բուդագովսկու 

բանաձևի դեպքում` կալորիաներով և միլիբարերով: Հեղինակները համեմատել են երկու 

մեթոդների հաշվարկման արդյունքները և հաստատել երկու մեթոդների լիակատար հա-

վասարազորությունը: Հեղինակներն օգտագործել են Պեննան-Բուդագովսկի բանաձևը, 

քանի որ այն ինստիտուտի մասնագետների կողմից, ըստ ամենայնի, տեղայնացվել է ՀՀ 

տարածքին բնորոշ բնական պայմաններում կիրառելու համար: 

Գոլորշիացման կենսաբանական գործոնը` ω-ն, բույսերի հարաբերական մա-

կերեսը որոշվում է վեգետացիայի ընթացքում բույսերի մեջ ճառագայթային էներգիայի 

ներթափանցումից, որը ժամանակի ընթացքում փոխվում է` ըստ բույսի ֆենոլոգիական 

փուլերի: Դրա հաշվարկման բանաձևը հետևյալն է. 

𝑁 = 𝑒−𝛽𝜔, 

որտեղ, 

N-ը բուսածածկի տակ (հողի մակերեսին) առաջացած լուսավորվածությունն է, որը 

փոխվում է ըստ վեգետացիայի ժամանակաշրջանի, ω-ի փոփոխությանը համա-

պատասխան, ինչպես նաև օրվա ընթացքում,  

β-ն այդ փոփոխություններն ընդհանրացնող գործակից է և ունի 0․25-0․40 արժեքները։ 

Գոլորշիացման և գոլորշունակության բաղադրիչները որոշվում են հետևյալ բա-

նաձևերով. 

𝐸տ =
𝐸0𝑊ար

𝑊կր 
(1 − е−𝑛𝜔 ), որտեղ `  𝑊կր = 6.0 + 0.42 Е0,        

𝐸հ = 𝐸0 ⌊𝛾𝑊ար
𝑒−𝑄/𝐸0

+ (1 − 𝑒−𝑄/𝐸0)𝑒−𝑛𝜔⌋,                       

որտեղ Wար-ը հողի հաշվարկային ընթացիկ արդյունարար խոնավությունն է,  

Wկր-ը՝ կրիտիկական խոնավությունը, որի դեպքում բույսը դրսևորում է թառամման 

նշաններ, հետևաբար` ոռոգման ժամանակն է,  

γ-ն հողից գոլորշիացման գործակիցն է` կախված մթնոլորտային տեղումների 

քանակից և տեղանքի բարձրությունից․ այն տատանվում է 2-ից 4-ի սահմաններում,  

ո-ը բուսականության մեջ արեգակի ուղիղ ճառագայթների ներթափանցման գործա-

կիցն է, որը հավասար է 0․45-ի` համատարած ցանքսի համար և 0․50-ի` միջշարային 

և տնկարանային մշակաբույսերի համար: 



Տվյալների հավաքագրում և մշակում 
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Ելնելով վերոհիշյալից` գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ջրման նորմերը և 

ժամկետները սահմանելիս` կախված հողի հաշվարկային շերտի հզորությունից, 

ջրասպառումը որոշվում է հետևյալ բանաձևով․ 

Еգ =Еտ + Еհ = Е0  {
𝑊ար

𝑊կր

(1 − 𝑒−𝑛𝜔) + [𝛾𝑊ար
𝑒−𝑄/𝐸0

+ (1 − 𝑒−𝑄/𝐸0)] 𝑒−𝑛𝜔 } 

Հաշվարկները հիմնականում հիմնված են տասնօրյա ժամանակահատվածի 

տվյալների վրա: 

Նշված բանաձևերում, գրունտային ջրերի բացակայության դեպքում, ոռոգվող 

դաշտի առկա հողաշերտում պահվող ջրի քանակները. 

𝑄 = 𝑟 + 𝑞գջ, 

Եվ գրունտային ջրերի առկայության դեպքում. 

𝑄 = 𝑟 + 𝑞ո + 𝑞գջ։                           

Վերը նշված բանաձևներում r-ը ջրի մուտքն է մթնոլորտային տեղումներից, qո և qգջ-ն 

ջրումներից և գրունտային ջրերից կուտակված ջրի քանակներն են:  

qգջ-ն որոշելու համար օգտագործվում է կիսափորձնական բանաձև`  

𝑞գջ = (𝐸0 − 𝑟) 𝑒−𝑎𝐻, 

որտեղ, 

H-ը գրունտային ջրերի մակարդակի խորությունն է,  

իսկ a-ն` 1,5-2,0-ի սահմաններում փոփոխական գործակիցը:  

Մակերևութային հոսքի և գետնաջրերից սնման բացակայության դեպքում ջրային 

հաշվեկշռի բանաձևը ներկայացվում է հետևյալ կերպ. 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑟 + 𝑞ո − 𝐸գ։ 

Ձեռնարկում չի ներկայացվում հաշվարկման օրինակ: Փոխարենը հաշվարկ-

ված/գնահատված տվյալները ներկայացված են աղյուսակի տեսքով:  

Ջրման քանակները, ջրման նորմերը, ոռոգման նորմերը, ոռոգման ժամանակա-

հատվածները մթնոլորտային տեղումների 50% և 75% ապահովվածության դեպքում 

սահմանվել են` հաշվի առնելով վերը նշված բանաձևները, դրանց լուծման համար 

անհրաժեշտ տվյալները, տարբեր ոռոգվող շրջանների հողակլիմայական պայմանները և 

մշակաբույսերի տարբեր կենսաբանական բնութագրերը։ Վերոնշյալ սահմանված 

գործոնները տարբեր գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և տարբեր ոռոգվող շրջան-

ների հողակլիմայական պայմանների համար ներկայացված են աղյուսակային տեսքով` 

համապատասխան ոռոգման ռեժիմների համարներով: Յուրաքանչյուր տարածաշրջանի 

համար ներկայացված ռեժիմներին և բնորոշ հողատեսակներին նախորդում են բնա-

կավայրերի ցուցակները` նշելով կոնկրետ բնակավայրերի ռեժիմների համարները: 

Արարատի մարզի բնակավայրերը և նրանց հողատարածությունների ոռոգման 

ռեժիմների համարները (քաղվածք):  
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Աղյուսակ 3․ Ոռոգման ռեժիմի նույնականացման համարը Արարատի մարզում 

Հ/հ Բնակավայրեր Ոռոգման ռեժիմների համարները 

Արարատի մարզ 

1 Արարատ քաղաք 1, 2 

2 Վեդի քաղաք 2, 3 

3 Մրգավան 2,3 

4 Ավշար 1, 2, 3 

5 Արալեզ 2, 3 

6 Արարատ 1, 2 

7 Արմաշ *  

8 Գոռավան *  

9 Դաշտաքար *  

10 Եղեգնավան 1, 2, 4 

11 Երասխ *  

12 Զանգակատուն 9, 10 

13 Լանջանիստ 13 

 

Աղյուսակ 4․ Ոռոգման ռեժիմի նույնականացման համարը Արտաշատի տարածաշրջանում 

Արտաշատի տարածաշրջան 

32 Արտաշատ քաղաք 1, 2, 4 

33 Աբովյան *  

34 Ազատավան 1, 2, 4 

35 Այգեզարդ 2, 3 

36 Այգեպատ 2, 3 

37 Այգեստան 1, 2, 3 

38 Արաքսավան 1, 2, 4 
* Հաշվարկը ներառված է ձեռնարկի 5.2-րդ գլխում: 

Ստորև ներկայացված է ոռոգման ռեժիմի մեկ օրինակ որոշակի մշակաբույսերի 

համար։ 
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Աղյուսակ 5․ Ծովի մակարդակից 1000-1300 մ բարձրություններ (Արարատի, Արագածոտնի և 

Կոտայքի մարզեր) 

Ռեժիմ 6  

գորշ և շագանակագույն, հզոր և միջին հզորության միջակ կավավազային հողեր 
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6 Բանջարա- 

բոստանային 

  6050   1 550 6600 24.04 08.05 

1 550 25.04 10.05 2 550 26.04 10.05 

2 550 27.04 12.05 3 550 26.05 06.06 

3 550 29.05 10.06 4 550 07.06 18.06 

4 550 11.06 25.06 5 550 19.06 30.06 

5 550 26.06 07.07 6 550 01.07 11.07 

6 550 08.07 18.07 7 550 12.07 23.07 

7 550 19.07 29.07 8 550 24.07 05.08 

8 550 30.07 11.08 9 550 06.08 17.08 

9 550 12.08 25.08 10 550 18.08 31.08 

10 550 26.08 10.09 11 550 01.09 14.09 

11 550 11.09 26.09 12 550 15.09 26.09 

 

10 

Խաղողի այգի 1 800 5600 25.04 20.05 1 850 5950 25.04 20.05 

2 800 21.05 15.06 2 850 21.05 15.06 

3 800 16.06 06.07 3 850 16.06 06.07 

4 800 07.07 27.07 4 850 07.07 27.07 

5 800 28.07 18.08 5 850 28.07 18.08 

6 800 19.08 09.09 6 850 19.08 09.09 

7 800 15.10 30.10 7 850 15.10 30.10 

Ոռոգման ռեժիմներն օգտագործվում են ոռոգման համակարգերի նախագծման, 

ինչպես նաև ոռոգման գործընթացի պլանավորման համար: Սակայն, այն չի կարող 

ճշգրտորեն ներկայացնել ոռոգման գործընթացի պլանավորման պահանջները որոշակի 

տարվա համար` պայմանավորված մթնոլորտային տեղումների 50% կամ 75% միջին 

ապահովվածության պայմաններում միջին տարվա համար իրականացված հաշվարկ-

ներով: Սա հաճախ հանգեցնում է գերնորմատիվային ջրման, ինչը բերում է ցածր բեր-

քատվության և առաջացնում է ջրի վատնում։ Այն չի կարող օգտագործվել ոռոգման պլա-

նավորման նպատակով առաջատար ոռոգման համակարգերի դեպքում, ինչպիսիք են` 

կաթիլային ոռոգման համակարգերը: Ավելին, կլիմայի փոփոխության պատճառով 

պահանջվում է ոռոգման ռեժիմների թարմացում:   
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Ամփոփելով, հարկ է նշել, որ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ջրասպառման 

նորմերի որոշման համար անհրաժեշտ է կիրառել նոր մոտեցում` ներկայացնելով օգտա-

գործված բանաձևերի և գործակիցների և դրանց օգտագործման գործնական ձևերի 

մանրամասն նկարագրություն և բացատրություն, որպեսզի մասնագետները կարո-

ղանան հասկանալ և օգտագործել դրանք իրենց հաշվարկներում` յուրաքանչյուր հողա-

տեսքերի, կլիմայի և այլ տեղական պայմանների համար:      
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3. Ելակետային տվյալներ 

Ջրասպառման նորմի հաշվակի համար անհրաժեշտ են կլիմայի, հողի, գրուն-

տային ջրերի խորության և հանքայնացման, տեղանքի ռելիեֆի վերաբերյալ ելակետային 

տվյալներ: 

3.1 Կլիմայական տվյալներ 

Ծրագրի շրջանակներում կլիմայական տվյալները վերցվել են Արմավիր, Արտա-

շատ և Արարատ օդերևութաբանական կայաններից: Յուրաքանչյուր օդերևու-

թաբանական կայանի համար ազդեցության գոտին սահմանվել է QGIS-ի Voronoi Polygon 

գործիքի միջոցով: Գործիքը հաշվարկում է երկու հարակից օդերևութաբանական 

կայանների միջև հավասար հեռավորությունները և յուրաքանչյուր կայանի համար 

ազդեցության տարածք է սահմանում, ինչպես ներկայացված է ստորև: 

 

Գծապատկեր 6․ Օդերևութաբանական կայանների տեղադիրքը Արարատյան դաշտում և 

յուրաքանչյուր կայանի համար հատկացված տարածքը 

Մեկ կայանից բացակայող տվյալները համալրվել են հարևան կայանի տվյալ-

ներով, քանի որ հեռավորությունները փոքր են, տեղանքի ռելիեֆը գրեթե նույնն է, և 

կլիմայական փոփոխությունները նշանակալի չեն:  

Ելակետային կլիմայական տվյալներն են` նվազագույն ջերմաստիճանը, առա-

վելագույն ջերմաստիճանը, մթնոլորտային տեղումների քանակը, օդի միջին հարա-

բերական խոնավությունը, քամու արագությունը և արևափայլի տևողությունը օրական 

կտրվածքով 1980-2019թթ․ համար։ Այս տվյալները բավարար են մշակաբույսերի 

ջրասպառման նորմերը հաշվարկելու համար` օգտագործելով ՊԳԿ-ի «Ոռոգում և 

դրենաժ» 56-րդ փաստաթղթում բերված բանաձևերը:  

Արմավիր 

Արարատ 

Արտաշատ 
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Յուրաքանչյուր օդերևութաբանական կայանից տրամադրվել են նաև ռելիեֆի և 

աշխարհագրական կոորդինատների վերաբերյալ տվյալներ, ինչպես ցույց է տրված 

աղյուսակ 6-ում:  

Աղյուսակ 6․ Արարատյան դաշտի յուրաքանչյուր օդերևութաբանական կայանի աշխարհագրա-

կան կոորդինատները և բարձրությունը 

Օդերևութաբանական 

կայան 
Երկայնություն  Լայնություն  Բարձրություն (մ) 

Արմավիր 44.0499995897 40.1300018965 865 

Արտաշատ 44.5430773244 39.9601310623 835 

Արարատ 44.7200014423 39.8200002246 822 

3.2 Կլիմայի փոփոխություն 

Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ տվյալները ներբեռնվել են WorldClim կայքից 

(հղում` https://www.worldclim.org/data/v1.4/cmip5_30s.html) 2050թ․ համար (միջինը 2041-

2060թթ․ համար), և CCSM4 մոդելի տվյալների` ածխածնի արտանետումների RCP8.5-ի 

համար, որը իրենից ներկայացնում է վատատեսական սցենար: Տվյալները ստացվել են 

ռաստերային GeoTIFF ֆայլերի տեսքով, որոնք կարող են դիտվել և մշակվել` 

օգտագործելով QGIS կամ ArcGIS: Առկա պարամետրերն են` միջին ամսական նվազագույն 

ջերմաստիճանը, միջին ամսական առավելագույն ջերմաստիճանը և ամսական մթնոլոր-

տային տեղումները: Այս տվյալները ներբեռնվել և օգտագործվել են կլիմայի փոփոխության 

ազդեցության գնահատման համար: Մյուս պահանջվող տվյալները վերցվելու են 

պատմական տվյալներից և համարվելու են անփոփոխ:  

3.3 Հողերի վերաբերյալ տվյալներ 

Հողերի վերաբերյալ տվյալները ՄԱԶԾ-ի կողմից տրամադրվել է GIS քարտեզների 

տեսքով, որոնք կարող են բացվել QGIS և ArcGIS ծրագրային ապահովման միջոցներով, 

ինչպես ներկայացված է ստորև` գծապատկեր 7-ում: 

https://www.worldclim.org/data/v1.4/cmip5_30s.html
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Գծապատկեր 7․ Արարատյան դաշտի հողատեսակները 

Կլիմայական տվյալների ազդեցության գոտում գտնվող յուրաքանչյուր տարածքի 

հողատեսակները ստացվել են վերը ներկայացված քարտեզից: Արմավիրի մարզի 

հողատեսակները ներկայացված են գծապատկեր 8-ում, ստորև: 

 

Գծապատկեր 8․ Արմավիրի մարզի հողատեսակները  

Արմավիրի տարածքում յուրաքանչյուր հողատեսակով ծածկված տարածքի մե-

ծությունը չափվել է QGIS 3.8-ով և ներկայացված է աղյուսակ 7-ում:  

Աղյուսակ 7․ Հողատեսակները և դրանց ծածկույթը Արմավիրում 

Հողի նկարագրություն ID_PPRD, ինչպես քարտեզում Տարածք (հա) 

Ընդամենը Արմավիր, որից.  60 048,91 

մարգագետնային 29 29 531,52 

հիմնականում աղուտ-ալկալիներ  33 14 515,31 

շագանակագույն պոդոզոլիկ հողեր և 

դրանց մակերեսին` գլեային տեսակներ  
37 16 002,08 
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Արտաշատի տարածքի հողերի տեսակները ներկայացված են գծապատկեր 9-ում: 

 

Գծապատկեր 9․ Հողատեսակները Արտաշատում 

Արտաշատի տարածքում յուրաքանչյուր հողատեսակով ծածկված տարածքի 

մեծությունը չափվել է QGIS 3.8-ով և ներկայացված է աղյուսակ 8-ում` ստորև։ 

Աղյուսակ 8․ Հողի տեսակները և դրանց ծածկույթը Արտաշատում 

Հողի նկարագրություն 
ID_PPRD, ինչպես քարտեզում, 

աղյուսակ 7-ում 

Տարածք 

(հա) 

Ընդամենը Արտաշատ, որից.  44 191,02 

մարգագետնային 29 29 411,98 

հիմնականում աղուտ-ալկալիներ 33 7 701,32 

շագանակագույն պոդոզոլիկ հողեր և դրանց 

մակերեսին` գլեային տեսակներ 
37 7 077,72 

Արարատի տարածքի հողատեսակները ներկայացված են գծապատկեր 10-ում։ 
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Գծապատկեր 10․ Հողի տեսակները Արարատի տարածքում 

Արարատի տարածքում յուրաքանչյուր հողի տեսակով ծածկված տարածքի 

մեծությունը չափվել է QGIS 3.8-ով և ներկայացված է աղյուսակ 9-ում` ստորև։ 

Աղյուսակ 9․ Հողի տեսակները և դրանց ծածկույթը Արարատում 

Հողի նկարագրություն 
ID_PPRD, ինչպես 

քարտեզում 
Տարածք (հա) 

Ընդամենը Արարատի տարածքը, որից.  19149.77 

մարգագետնային 29 10114.58 

հիմնականում աղուտ-ալկալիներ 33 6876.24 

շագանակագույն պոդոզոլիկ հողեր և դրանց 

մակերեսին` գլեային տեսակներ 
37 2158.95 

Արարատյան դաշտի ամբողջ տարածքում յուրաքանչյուր հողի տեսակի ծածկույթի 

մեծությունը ներկայացված է աղյուսակ 10-ում։ 

Աղյուսակ 10․ Արարատյան դաշտի ողջ տարածքում յուրաքանչյուր հողի տեսակի ծածկույթը 

Հողի նկարագրություն 
ID_PPRD, ինչպես 

քարտեզում 
Տարածք (հա) 

Ընդամենը` Արարատյան դաշտ, որից.  123389.70 

մարգագետին 29 69058.08 

հիմնականում աղուտ-ալկալիներ 33 29092.87 

շագանակագույն պոդոզոլիկ հողեր և դրանց 

մակերեսին` գլեային տեսակներ 
37 25238.75 

Հողերը խմբավորված են 3 տեսակի. 

i. մարգագետնային, 

ii. հիմնականում աղուտ-ալկալիներ, 

iii. շագանակագույն պոդոզոլիկ հողեր և դրանց մակերեսին` գլեային տեսակներ: 



Տվյալների հավաքագրում և մշակում 

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
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Հողերի վերաբերյալ առկա տվյալները վերցվել են Հայաստանի Հանրապետության 

հողերի ատլասից։ 

Աղյուսակ 11․ Արարատյան դաշտի յուրաքանչյուր տիպի հողի մեխանիկական կառուցվածքը - 

միջին արժեքներ 

# Հողի տեսակը 

Բաղադրությունը 

կավ կավավազ Ավազ 

(%) (%) (%) 

i մարգագետնային 50 40 10 

ii հիմնականում աղուտ-ալկալիներ 73 27 0 

iii շագանակագույն պոդոզոլիկ հողեր և դրանց 

մակերեսին` գլեային տեսակներ 

2 84 14 

Գրունտային ջրերի միջին խորությունը 1․5 մ և հանքայնացումը.  

1-3 գ/լ = 1․5 – 4․7դՍ/ մ: 

Քանի որ հողում ջրի բնութագրերի վերաբերյալ առկա տվյալները հնարավոր չէր 

գտնել, ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հավանությամբ, պահանջվող պարամետրերը 

ստանալու համար օգտագործվել է «Հողի ջրային բնութագրերը» ծրագրային գործիքը: 

Արդյունքները ցույց են տրված աղյուսակ 12-ում: 

 

Աղյուսակ 12․ Արարատյան դաշտի հողերի ջրային բնութագիրը` ստացված մեխանիկական 

կառուցվածքի տվյալների հիման վրա և օգտագործելով «Հողի ջրային բնութագրերը» ծրագրային 

գործիքը 

# Հողի տեսակը 

Բաղադրությունը 

Կ
Թ

Խ
 

Դ
Ս

Խ
 

Լ
Խ

 

Մ
Խ

 

K 

Հ
ո

ղ
ի

 ծ
ա

վ
ա

- 

լա
յի

ն
 կ

շի
ռ

 

կավ կավավազ ավազ 

(%) (%) (%) (%) (% ) (% ) 
(մմ/ 

մ) 

(մմ/ 

ժ) 

(գ/ սմ 
3) 

i մարգագետնային 

ոռոգելի 

50 40 10 29.3 43.5 58.7 140 6.63 1.09 

ii հիմնականում 

աղուտ-ալկալիներ 

73 27 0 35.3 47.0 59.8 120 6.95 1.06 

iii շագանակագույն 

պոդոզոլիկ հողեր և 

դրանց մակերեսին` 

գլեային տեսակներ 

2 84 14 13.5 39.6 48.8 260 190.09 1.36 

Նշում. ԿԹԽ - Կայուն թառամման խոնավունակություն, ԴՍԽ - դաշտային սահմանային խոնավունակու-

թյուն, ԼԽ - Լրիվ խոնավունակություն, ՄԽ - մատչելի խոնավություն = ԴՍԽ - ԿԹԽ, K -ֆիլտրացիայի 

գործակից։ 



Տվյալների հավաքագրում և մշակում 

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
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Գծապատկեր 11․ Հողի ջրային բնութագրերը i. մարգագետնային հողերի համար, որոնք 

ստացվել են ըստ կավի և ավազի պարունակության 

 

 

 

Գծապատկեր 12․ Հողի ջրային բնութագրերը ii․աղուտ-ալկալի հողերի համար` ստացված ըստ 

կավի և ավազի պարունակության 

 



Տվյալների հավաքագրում և մշակում 

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
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Գծապատկեր 13․ Հողի ջրային բնութագրերը iii. դարչնագույն պոդզոլային հողերի և դրանց 

մակերեսին` գլեային տեսակների համար` ստացված ըստ կավի և ավազի պարունակության 

 

«Հողի ջրային բնութագրերը» գործիքը կարելի է անվճար ներբեռնել հետևյալ 

հղումից՝ 

https://www.ars.usda.gov/research/software/download/?softwareid=492&modecode=80-42-05-

10։ 

Հողի ջրային բնութագրերը հետագայում օգտագործվել են հողում ջրի պարունա-

կության մնացորդի հաշվարկման համար, ինչը ոռոգման նորմերի չափի հաշվարկման 

հիմքն է: 

Հողի բերրիության գնահատման համար օգտագործվել են ստորև բերված աղյու-

սակի տվյալները. 

Աղյուսակ 13․ Հողում սննդարար նյութերի առկայությունը Արարատյան դաշտի վարելահողե-

րում (վարելահողերի %) 

Շրջան 

Ազոտ Ֆոսֆոր Կալիում 

մգ/ 100 գ հողում 

Թույլ, 

0-8 

Թույլ, 

0-3 

Միջակ, 

3-6 

Լավ, 

>6 

Թույլ, 

0-18 

Միջակ, 

18-36 

Լավ, 

>36 

Արարատ 100 72 23 5 19 69 12 

Արտաշատ 100 69 24 7 14 67 19 

Մասիս 100 74 22 4 17 68 15 

Ընդամենը` 

Արարատի մարզ 

100 72 23 5 17 68 15 

Արմավիր 100 71 23 6 18 65 17 

Էջմիածին 100 67 25 8 13 66 21 

Ընդամենը` 

Արմավիրի մարզ 

100 69 24 7 15 66 19 

Ընդամենը` Արա-

րատյան դաշտ 

100 70.6 23.4 6 16.2 67 16.8 

https://www.ars.usda.gov/research/software/download/?softwareid=492&modecode=80-42-05-10
https://www.ars.usda.gov/research/software/download/?softwareid=492&modecode=80-42-05-10


Տվյալների հավաքագրում և մշակում 
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Հումուսի պարունակությունը Արարատյան դաշտի հողատիպերում. 

ա) աղուտ-ալկալի հողեր <0,5% 

բ) այլ հողեր 1.5 -2.5%: 

   Հողի pH ցուցանիշը` 

ա) աղուտ-ալկալի հողեր 8.4 - 10.5 

բ) այլ հողեր 7.2 - 8.4: 

(Աղբյուրը` «Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ): 



Տվյալների հավաքագրում և մշակում 

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդաբանություն», 2020թ.  35 

Աղյուսակ 14․ Արարատյան դաշտի հողերի ագրոքիմիական բնութագրերը 

Հողերի 

կտրվածքը 

Հորիզոն-

ները, սմ 

Հիգրո-

սկոպիկ 

խոնավու-

թյունը,% 

Ընդհանուր 

պարունակությունը,% 

Շարժուն 

սննդատարրերը, 

մգ/ 100 գ հող 

pH Կլանված 

հիմքերի 

գումարը, 

մգ-էկվ 100 

գ հողում 

Հողի 

մեխանիկական 

կազմը 

Հումուս,

% 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Ջ
ր

ա
յի

ն
 

Ա
ղ

ա
յի

ն
 

Ավազ 

≥ 0.01 

Կավ 

≤ 0.01 

Կտրվածք 1․ 

գորշ, ոչ կարբո-

նատային, 

մարգագետնա-

յին, կուլտուր 

ոռոգելի,  ալյու-

վիալ բերվածք-

ների վրա 

A1 0-30 4.6 1.80 0.15 0.22 1.83 8.5 75.4 55.5 7.8 6.4 34.2 64.7 35.28 

B1  

30-57 
3.5 1.08 0.06 0.28 1.80 6.3 56.2 25.7 7.7 6.6 21.3 39.92 60.00 

B2  

57-81 
4.5 0.71 0.03 0.16 1.82 3.3 32.3 21.3 8.2 7.9 14.1 66.31 33.67 

C  

81-106 2.1 0.42 0.03 0.15 2.08 1/5 18.1 16.1 8.3 7.8 11.4 77.37 22.68 

Կտրվածք 2․ 

մուգ, գորշ, ոչ 

կարբոնատային, 

մարգագետնային 

կուլտուր ոռոգե-

լի, ալյուվիալ 

բերվածքների 

վրա 

A1 0-25 4.8 1.95 0.16 0.26 2.01 9.3 82.3 67.4 7.7 6.1 32.4   

B1  

25-52 
4.2 1.03 0.08 0.22 1.90 8.5 61.2 30.7 7.5 6.2 17.2   

B2  

52-90 
3.8 0.81 0.04 0.20 1.94 3.1 35.6 22.8 7.9 6.8 12.5   

C 

90-120 2.5 0.40 0.03 0.18 2.05 1.6 23.5 18.2 8.1 7.5 9.8   

Աղբյուրը՝ «Երկրագործության գիտական կենտրոն» ՓԲԸ 



Տվյալների հավաքագրում և մշակում 

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
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3.4 Ռելիեֆային տվյալներ 

ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի կողմից տրամադրված ռելիեֆային տվյալները 

DEM ֆայլի ձևաչափով են, որոնք մշակվել են QGIS 3.8-ի միջոցով` Արարատյան դաշտի 

ռելիեֆը և բարձունքների տեսապատկերման նպատակով։ 

 

Գծապատկեր 14․ Արարատյան դաշտի ռելիեֆային պատկերը, աղբյուր` ՄԱԶԾ հայաստանյան 

գրասենյակ, մշակված է ՄԽ կողմից` օգտագործելով QGIS 3.8 

 

 

Գծապատկեր 15․ Ռելիեֆի (մ) գույների պատկերագիրը վերոնշյալ 14 պատկերում 

Արարատյան դաշտի ռելիեֆը համեմատաբար հարթ է, և միջին բարձրությունը 800 

- 850 մ սահմաններում է: Այս դեպքում կարող է օգտագործվել ոռոգման ցանկացած 

մեթոդ` մշակաբույսերը ոռոգելու նպատակով: 

 

 



Տվյալների հավաքագրում և մշակում 
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3.5 Քարտեզներ 

ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի կողմից տրամադրվել են նաև այլ քարտեզներ, 

ինչպիսիք են` Հայաստանի Հանրապետության վարչական սահմանը և Արարատյան 

դաշտի քարտեզը, որոնք ներկայացված են Գծապատկեր 16-ում` ստորև: 

 

 

Գծապատկեր 16․ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը (դեղին կետագիծ) և Արարատյան 

դաշտի սահմանը (սև գիծ), որպես ֆոն օգտագործված է Google արբանյակային քարտեզը,     

QGIS 3.8-ով 
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4. Տվյալների մշակման մեթոդաբանություն 
 

4.1 50% և 75% ապահովվածությամբ մթնոլորտային տեղումների 

հավանականության հաշվարկ 

Մթնոլորտային տեղումների հավանականության հաշվարկը կատարվել է ՊԳԿ-ի 

«Ոռոգում և դրենաժ» թիվ 25 փաստաթղթի` «Ոռոգվող գյուղատնտեսության համար 

մթնոլորտային տեղումների արդյունավետությունը», և «III գլուխ. Ոռոգման և դրենաժի 

մեջ արդյունավետ մթնոլորտային տեղումների տվյալների կիրառումը» բաժիններում 

նկարագրված մեթոդաբանությամբ, որը ներկայացված է հետևյալ հղումով` 

http://www.fao.org/3/X5560E/x5560e04.htm#TopOfPage: 

Վերոնշյալ հաշվարկը ներառում է հետևյալ քայլերը․ 

Քայլ 1. Հավաքագրել մթնոլորտային տեղումների տարեկան տվյալները տարիների 

ողջ տիրույթի համար, ինչպես ցույց է տրված ստորև, Արտաշատի օդերևութաբանական 

կայանի օրինակով. 

Աղյուսակ 15․ Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը Արտաշատի օդերևութաբանական 

կայանից 

Տարի Տարեկան մթնոլորտային տեղումներ (մմ) 

1980 102.6 

1981 319 

1982 287.2 

1983 191.8 

1984 192 

1985 198.6 

1986 273.2 

1987 349.9 

1988 218.7 

1989 137.1 

1990 196.2 

1991 234.8 

1992 303.8 

1993 303 

1994 305 

1995 161.3 

1996 167.3 

1997 195.3 

1998 129.4 

1999 174.4 

2000 152.8 

http://www.fao.org/3/X5560E/x5560e04.htm#TopOfPage
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Տարի Տարեկան մթնոլորտային տեղումներ (մմ) 

2001 220.5 

2002 302.7 

2003 334.3 

2004 199.7 

2005 300.1 

2006 277.9 

2007 317 

2008 124.1 

2009 272 

2010 271 

2011 283.9 

2012 210 

2013 260.8 

2014 263.7 

2015 342.9 

2016 292.4 

2017 174.7 

2018 241.9 

2019 192.4 

 

Քայլ 2. Դասավորել բոլոր տվյալները վերը բերված աղյուսակից` նվազման 

կարգով: Հաջորդ քայլով անհրաժեշտ է համարակալել տարեկան տեղումները` նվազման 

կարգով, ինչպես ցույց է տրված աղյուսակում: Մթնոլորտային տեղումների հավանա-

կանությունը հաշվարկվում է ստորև բերված բանաձևով. 

Fa = (100 x (2n-1))/ (2 x y), 

որտեղ, 

Fa-ն տեղումների հավանականությունն է (%), 

n-ը՝ տեղումների համարակալումը, ըստ նվազման, 

y-ը՝ տարիների քանակը (այս օրինակում y = 40): 

Աղյուսակ 16․ Տարեկան տեղումների հավանականության հաշվարկ Արտաշատի օդերևութաբա-

նական կայանի տվյալներով 

Տարիների 

քանակը 

y 

Տարի 

Տեղումների քանակը` 

դասավորված նվազման 

կարգով (մմ) 

Տեղումների 

համարակալումը` 

ըստ նվազման, n 

Տեղումների 

հավանականությունը,  

Fa (%) 

1 1987 349.9 1 1.25 

2 2015 342.9 2 3.75 

3 2003 334.3 3 6.25 

4 1981 319.0 4 8.75 

5 2007 317.0 5 11.25 



Տվյալների հավաքագրում և մշակում 
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Տարիների 

քանակը 

y 

Տարի 

Տեղումների քանակը` 

դասավորված նվազման 

կարգով (մմ) 

Տեղումների 

համարակալումը` 

ըստ նվազման, n 

Տեղումների 

հավանականությունը,  

Fa (%) 

6 1994 305.0 6 13.75 

7 1992 303.8 7 16.25 

8 1993 303.0 8 18.75 

9 2002 302.7 9 21.25 

10 2005 300.1 10 23.75 

11 2016 292.4 11 26.25 

12 1982 287.2 12 28.75 

13 2011 283.9 13 31.25 

14 2006 277.9 14 33.75 

15 1986 273.2 15 36.25 

16 2009 272.0 16 38.75 

17 2010 271.0 17 41.25 

18 2014 263.7 18 43.75 

19 2013 260.8 19 46.25 

20 2018 241.9 20 48.75 

21 1991 234.8 21 51.25 

22 2001 220.5 22 53.75 

23 1988 218.7 23 56.25 

24 2012 210.0 24 58.75 

25 2004 199.7 25 61.25 

26 1985 198.6 26 63.75 

27 1990 196.2 27 66.25 

28 1997 195.3 28 68.75 

29 2019 192.4 29 71.25 

30 1984 192.0 30 73.75 

31 1983 191.8 31 76.25 

32 2017 174.7 32 78.75 

33 1999 174.4 33 81.25 

34 1996 167.3 34 83.75 

35 1995 161.3 35 86.25 

36 2000 152.8 36 88.75 

37 1989 137.1 37 91.25 

38 1998 129.4 38 93.75 

39 2008 124.1 39 96.25 

40 1980 102.6 40 98.75 

 

Դիտարկելով տեղումների հավանականության արդյունքները` կարող ենք տես-

նել, որ 50% տեղումների հավանականությամբ ցուցանիշով ամենամոտ տարին 1991թ․ է, 

և այս տարին ընտրվում է որպես 50% հավանականության ելակետային տարի: Նույն 

կերպ, 75% հավանականությամբ ելակետային տարի է համարվել 1983թ.:  
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Մշակաբույսերի ջրապահանջը հաշվարկելու համար յուրաքանչյուր օդերևութաբա-

նական կայանի համար օգտագործվել են 1991թ․ և 1983թ․ կլիմայական տվյալները ամեն-

օրյա կտրվածքով: Իրական տարիներն ընտրելու պատճառն այն է, որ իրական տարիներն 

ունեն նաև իրական ամենօրյա, 10-օրյա և ամսական բաշխվածություն: 50% ապահով-

վածությամբ մթնոլորտային տեղումների բաշխումը ներկայացված է ստորև աղյուսակում։ 

Աղյուսակ 17․ 50% ապահովվածությամբ մթնոլորտային տեղումների բաշխումը Արտաշատի 

օդերևութաբանական կայանում 
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թ
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24 9 49 20.4 19.2 19.1 6.4 0 0 13.5 46 28.2 234.8 

4.2 Մթնոլորտային տեղումների տվյալները կլիմայի փոփոխության դեպքում 

Մթնոլորտային տեղումների տվյալները 2050թ․(միջինը 2041-2060թթ.) համար 

ներբեռնվել են WorldClim կայքից` CCSM4, RCP 8.5 սցենարի համար: Ռաստերային ֆայլը 

տեղադրվել է QGIS 3.8-ի մեջ, և մթնոլորտային տեղումների մասին տվյալները ստացվել 

են` օգտագործելով Point Sampling գործիքը յուրաքանչյուր օդերևութաբանական կայանի 

համար: Գործիքը թույլ է տալիս ստանալ մթնոլորտային տեղումի արժեքը՝ ելնելով յուրա-

քանչյուր օդերևութաբանական կայանի աշխարհագրական կոորդինատներից: Արդյունք-

ները ներկայացված են աղյուսակ 18-ում: 

Աղյուսակ 18․ Մթնոլորտային տեղումների վերաբերյալ տվյալները 2050թ․, CCSM4, RCP 8.5 (մմ) 

Օդերևութաբանական կայան Արմավիր Արարատ Արտաշատ 

Երկայնություն 44.05 44.72 44.54 

Լայնություն 40.13 39.82 39.96 

Բարձրություն, մ 865 822 835 

Հունվար  23 22 24 

Փետրվար  23 22 25 

Մարտ  25 28 28 

Ապրիլ  37 36 37 

Մայիս  37 36 37 

Հունիս  32 25 24 

Հուլիս  13 8 9 

Օգոստոս  13 9 10 

Սեպտեմբեր  18 14 14 

Հոկտեմբեր  34 26 29 

Նոյեմբեր  25 22 24 

Դեկտեմբեր  20 18 20 

Ընդամենը (մմ) 300 266 281 
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Աղյուսակ 18-ում Արտաշատի մթնոլորտային տեղումների վերաբերյալ տվյալների 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մթնոլորտային տեղումների 50% ապահովվա-

ծության դեպքում, մթնոլորտային տեղումները կկազմեն 234,8 մմ, ինչը ցածր է 2050թ․ 

տեղումների հեռանկարային մեծությունից։ 2050թ․ համար ընդհանուր մթնոլորտային 

տեղումների մեծությունը Արտաշատի օդերևութաբանական կայանի դեպքում կազմում է 

281 մմ/տարի, ինչը համապատասխանում է մթնոլորտային տեղումների 30% հավանա-

կանության սցենարին: Արտաշատի համար ամսական մթնոլորտային տեղումների 

բաշխվածությունը 1991թ. (50% ապահովվածություն) և 2050թ․ համար ներկայացված է 

աղյուսակ 19-ում։ 

Աղյուսակ 19․ Ամսական մթնոլորտային տեղումների քանակը (մմ) 1991թ․ և 2050թ․ համար 
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Fa (%) 

1991 24 9 49 20,4 19,2 19,1 6,4 0 0 13,5 46 28,2 234,8 51,25 

2050 24 25 28 37 37 24 9 10 14 29 24 20 281,0 32,00 

Աղյուսակ 19-ից երևում է, որ մթնոլորտային տեղումների բաշխվածությունը տար-

վա ընթացքում և հատկապես տաք ամիսների ընթացքում` հունիս, հուլիս, օգոստոս և 

սեպտեմբեր, ավելի բարենպաստ է 2050թ․, քան 1991թ․:  

Նույն մեթոդաբանությունը օգտագործվել է միջին ամսական նվազագույն ջերմաս-

տիճանի և միջին ամսական առավելագույն ջերմաստիճանի տվյալների արտածման հա-

մար:  
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5. Մշակաբույսերի ջրասպառման նորմի հաշվարկման և ոռոգման 

պլանավորման մեթոդաբանություն 

5.1 Մշակաբույսի ջրասպառման նորմի հաշվարկման և ոռոգման պլանավորման 

«Excel» ծրագրային ձևանմուշ 

ՊԳԿ-ի «Ոռոգում և դրենաժ» փաստաթուղթ 56-ում նկարագրված է մշակաբույսերի 

ջրասպառման նորմի հաշվարկման մեթոդաբանությունը։ 

Մշակաբույսերի գումարային գոլորշիացումը, որը ներկայացնում է մշակաբույ-

սերի ջրասպառման նորմը, հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

 
որտեղ, 

ETc -ն մշակաբույսերի գումարային գոլորշիացումն է (մմ/ օր), 

ETo-ն՝ գոլորշունակությունը կամ պայմանական ջրասպառումը (մմ/ օր), 

Kc-ն՝ մշակաբույսի գործակիցը (սահմանված է ՊԳԿ-ի փաստաթուղթ 56-ով, հետևյալ 

հղումով՝ http://www.fao.org/3/x0490e/x0490e0b.htm#crop coefficients): 

5.1.1 Գոլորշունակության հաշվարկը - ETo 

Գոլորշունակության հաշվարկման համար օգտագործվում է ՊԳԿ-ի «Ոռոգում և 

դրենաժ» փաստաթուղթ 56-ով սահմանված Փենման-Մոնթեյտի բանաձևը։ Այս մեթո-

դաբանությունում բանաձևերը համարակալված են նույն համարներով, ինչ ՊԳԿ-ի 

փաստաթուղթ 56-ում, որպեսզի ընթերցողի կողմից այն ավելի հեշտությամբ որոնելի լինի 

լրացուցիչ տեղեկատվության անհրաժեշտության դեպքում: 

                  

(6) 

որտեղ, 

ETo-ն գոլորշունակությունն է (մմ/ օր) պայմանական մշակաբույսի համար, որի 

բարձրությունը տեսականորեն կազմում է 0․12մ, հաստատուն մակերևութային 

դիմադրությունը` 70 Ս/մ և ալբեդոն` 0․23, 

Rn-ն նետտո ճառագայթումն է բուսածածկի մակերևույթի վրա (ՄՋ/մ2/օր), 

G-ն՝ ջերմային հոսքը հողում (ՄՋ/մ2/օր), 

T-ն՝ օդի միջին օրական ջերմաստիճանն է հողի մակերևույթից 2մ բարձրության վրա 

(°C), 

u2-ն քամու արագությունն է հողի մակերևույթից 2մ բարձրության վրա (մ/վ), 

es-ն հագեցած գոլորշու միջին օրական ճնշումն է (ԿՊա), 

ea-ն գոլորշու փաստացի ճնշումն է (ԿՊա), 
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es - ea -ն՝ հագեցած գոլորշու ճնշման պակասորդը (ԿՊա), 

∆ - ն հագեցած գոլորշու ճնշման կորի թեքությունն է տվյալ ջերմաստիճանում 

(ԿՊա/0C), 

γ-ը՝ պսիխրոմետրիկ հաստատունը (կՊա/°C) 

273-ը՝ Ցելսիուսը Կելվինի աստիճանի փոխարկման գործակիցը: 

 

Գծապատկեր 17․ Պայմանական մշակաբույսի բնութագրերը 

Որպեսզի հաշվարկենք ETo Պենման-Մոնթեյտի բանաձևով անհրաժեշտ են 

հետևյալ տվյալները. օդի ջերմաստիճանը (նվազագույն և առավելագույն), օդի հարաբե-

րական խոնավությունը, արևափայլի տևողությունը և քամու արագությունը օրական, 10 

օրյա կամ ամսվա կտրվածքներով: Բացի այդ, պետք է հայտնի լինեն նաև տեղանքի 

վերաբերյալ որոշ տվյալներ: Հաշվարկները քայլ առ քայլ ներկայացված են ստորև և Excel 

ձևանմուշում` Արտաշատի օդերևութաբանական կայանի 50% ապահովվածությամբ 

տարվա ամենօրյա տվյալները հիման վրա հաշվարկման օրինակով: 

Քայլ 1․ Տեղանքի տվյալները 

Վայրը` Արտաշատի օդերևութաբանական կայան 

Բարձրությունը` z = 835 մ  

Երկայնությունը` X = 44.54308 արևելյան երկայնության 

Լայնությունը` Y = 39.96013 հյուսիսային լայնության 

Լայնությունը արտահայտված է ռադիաններով` =39․96013 * 3․14/180 = 0․697082 ռադ։ 

Քայլ 2․ Տարվա մեջ օրերի քանակը J=հունվարի 01-ից դեկտեմբերի 31-ը ընկած 

օրացուցային օրերի թիվն է։ 

Քայլ 3․ Ra-ի հաշվարկ` արտերկրյա ճառագայթում յուրաքանչյուր օրվա համար` 

ըստ բանաձև 21-ի։ 

 

                    (21) 
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որտեղ, 

Ra-ն արտերկրյա ճառագայթումն է (ՄՋ/ մ2/ օր), 

Gsc–ն՝ 0․082 ՄՋ/ մ2/ րոպե - արեգակնային հաստատունը, 

dr-ը՝ Երկիր-Արեգակ հակադարձ հարաբերական հեռավորությունը, որը հաշվարկ-

վում է բանաձև 23-ով, 

ωs-ը՝ մայրամուտի ժամի անկյունը, որը հաշվարկվում է  բանաձև 25-ով կամ բանաձև 

26-ով, 

-ն 0․697082 ռադ, որը հաշվարկվում է բանաձև 22-ով․ Ռադիան = անկյունը աս-

տիճանով * π/ 180, 

δ-ը՝ արեգակնային ճառագայթման անկումը, որը հաշվարկվում է ըստ բանաձև 24-ի։ 

dr = 1 + 0․033 * cos (2 * π * J/ 365)                                                            (23) 

δ = 0.409 * sin(2 * π * J/ 365 – 1.39)                                         (24) 

ωs = acrcos[-tan() * tan(δ)]                                            (25) 

ωs = π/2 - arctan[-tan() * tan(δ)/ X0.5]                                 (26) 

որտեղ, 

X = 1 - [tan()]2 * [tan(δ)]2                                                   (27) 

Եթե X <= 0, ապա X = 0.00001: 

Ra-ի հաշվարկման օրինակ Արտաշատի օդերևութաբանական կայանի տվյալներով, 

սեպտեմբերի 3-ի օրվա համար. 

 = 0․697082 ռադ, 

J = 246 - հունվարի 01-ից սեպտեմբերի 3-ը ընկած օրացուցային օրերի թիվն է, 

dr = 0․984766 ռադ, 

δ = 0․120494446 ռադ, 

ωs = 1.672353495 ռադ  (բանաձև 25-ից), 

Ra = 32.821294 ՄՋ/մ2/օր։ 

Արդյունքները կարելի է ստուգել այս հաշվետվությամբ ներկայացված Excel 

ձևանմուշում: 

Քայլ 4. Արեգակնայի ճառագայթում Rs 

 

(35) 
 

որտեղ, 

Rs-ը` արեգակնային կարճալիք ճառագայթում (ՄՋ/ մ 2/ օր), 

n-ը` արևափայլի իրական տևողությունը (ժամ), 

N-ը` արևափայլի առավելագույն հնարավոր տևողությունը կամ օրվա լուսավոր 

ժամերի քանակը, որը հաշվարկվում է Բանաձև 34-ով, 

n/ N-ը` արևափայլի հարաբերական տևողությունը,  

Ra-ը` արտերկրյա ճառագայթումը, որը հաշվարկված է վերևում` Քայլ 3-ում, 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
բանություն», 2020թ.  

46 

as-ը` ռեգրեսիայի հաստատուն` արտահայտում է արտերկրյա ճառագայթման մասը, 

որն ամպամած օրերին հասնում է Երկիր (n = 0),  

аs+bs-ը` պարզ երկրային օրերին Երկրին հասնող արտերկրյա ճառագայթման մասը (n 

= N), 

as = 0.25, 

bs = 0․50։ 

                                                                 (34) 
 

 

Արևափայլի չափված տևողության հիման մայիսի 15-ի համար Rs-ի հաշվարկի օրինակ. 

J = 135, 

Ra = 39.72931964 ՄՋ/ մ 2/ օր (հաշվարկված է ըստ բանաձև 21-ի), 

N = 12.78231971 ժամ/օր (հաշվարկված է ըստ բանաձև 34-ի), 

n = 6.1 ժամ/ օր (տվյալները Օդերևութաբանական կայանից), 

Rs = 19. 41217611 ՄՋ/մ2/օր = 7.92 մմ/ օր։ 

Քայլ 5․ Rns-ի` արեգակնային կարճալիք ճառագայթման հաշվարկը  

                                                            (38) 
 

 

որտեղ, 

α-ն 0.23 ալբեդոն կամ բուսածածկի անդրադարձման գործակիցն է (α = 0.23 որպես օ-

րինակելի բույս վերցված խոտի համար), 

Rs-ը՝ արեգակնային կարճալիք ճառագայթումը (ՄՋ/մ2/օր), որը հաշվարկվում է 

Բանաձև 35-ով, 

Քայլ 6. Rso-ի պարզ երկնքի դեպքում արեգականային կարճալիք ճառագայթման 

հաշվարկը  

 

                                                (37) 

որտեղ, 

z-ն օդերևութաբանական կայանի բարձրությունն է ծովի մակերևույթից (մ), 

Ra-ը` արտերկյա ճառագայթումը, որը հաշվարկված է վերևում` Քայլ 3-ում։ 

Քայլ 7. Rnl-ի՝ զուտ երկար ալիքային ճառագայթման հաշվարկ 

 

                               (39)  
 

 

որտեղ, 

Rnl-ը ելքային երկար ալիքային ճառագայթումն է (ՄՋ/մ2/օր), 

σ - 4,903 * 10-9 ՄՋ/ (K4 * մ2 * օր), 
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Tmax, K 4 - Tmax + 273,16 ° K, 

Tmax-ը՝ առավելագույն ջերմաստիճանը (° C), 

Tmin, K 4 - Tmin + 273,16 ° K, 

Tmin-ը՝ նվազագույն ջերմաստիճանը (° C), 

еа-ն՝ գոլորշու փաստացի ճնշումը (կՊա), 

Rs/Rso-ն՝ հարաբերական կարճալիք ճառագայթումը (<= 1.0)։ 

 

                                         (19) 

որտեղ, 

ea-ն՝ գոլորշու փաստացի ճնշումը (կՊա), 

eo(Tmin)-ն՝ հագեցած գոլորշու ճնշում օրական նվազագույն ջերմաստիճանի պայմաննե-

րում (կՊա), 

eo(Tmax)-ն՝ հագեցած գոլորշու ճնշում օրական առավելագույն ջերմաստիճանի պայ-

մաններում (կՊա), 

RHmean-ն՝ օդի միջին հարաբերական խոնավությունը (%)։ 

eo(T) = 0.6108 * e(17.27 * T/ (T+237.3))                                            (11) 

որտեղ, 

eo(T) -ն հագեցված գոլորշու ճնշումն է օդի Tmax կամ Tmin ջերմաստիճանում (կՊա) 

T - Tmax կամ Tmin (° C) 

e-ն` բնական լոգարիթմ, e = 2.7183:  

es = (eo(Tmax) + eo(Tmin))/2                                              (12) 

որտեղ,  

e s-ն` հագեցված գոլորշու միջին ճնշումը (կՊա), 

Tmin-ը` նվազագույն ջերմաստիճանը (°C),  

Tmax-ը` առավելագույն ջերմաստիճանը (°C)։ 

Քայլ 8. Rn- զուտ ճառագայթման հաշվարկը 

Rn = Rns - Rnl         (40)               

որտեղ, 

Rn -ը զուտ ճառագայթումն է (ՄՋ/ մ 2/ օր), 

Rns-ը` զուտ արեգակնային կարճալիք ճառագայթումը (ՄՋ/մ2/օր), որը հաշվարկվում է 

բանաձև 38-ով, 

Rnl-ը` զուտ ելքային երկար ալիքային ճառագայթումը (ՄՋ/մ2/օր), որը հաշվարկվում է 

Բանաձև 39-ով։ 

Քայլ 9. Δ - տվյալ ջերմաստիճանում հագեցած գոլորշու ճնշման կորի թեքության 

հաշվարկ (կՊա/°C) 
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                                   (13) 

 

որտեղ, 

Δ-ը հագեցած գոլորշու ճնշման կորի թեքությունն է T օդի ջերմաստիճանում (կՊա/°C), 

T = (Tmax + Tmin)/ 2-ը` օդի միջին ջերմաստիճանը (°C), 

exp-ը 2.7183 բնական լոգարիթմն է բարձրացված (17.27 * T/ (T + 237.3) աստիճանով։ 

Քայլ 10. γ հաշվարկը -փսիքրոմետրիկ հաստատուն 

                                         

            (8) 
 

 

որտեղ, 

γ-ը պսիխրոմետրիկ հաստատունն է (կՊա/ ° C), 

P-ն` մթնոլորտային ճնշումը (կՊա), 

λ - 2,45 ՄՋ/կգ` գոլորշիացման լատենտ ջերմությունը,  

c p - 1,013 * 10 -3 ՄՋ/ կգ * °C, 

ε - 0,622՝ ջրի գոլորշու/չոր օդի մոլեկուլային քաշի հարաբերակցությունը։ 

                                         (7) 

 

 

որտեղ, 

z-ը ծովի մակերևույթից բարձրությունն է (մ)։ 

Արտաշատի օդերևութաբանական կայանի համար γ- ի հաշվարկման օրինակ. 

z = 835 մ՝ օդերևութաբանական կայանի բարձրութունը ծովի մակերևույթից, 

P = 91.81144841 կՊա հաշվարկված ըստ բանաձև 7-ի, 

λ = 2,45 ՄՋ/ կգ, 

c p = 1,013 * 10 -3 ՄՋ/կգ * °C, 

ε = 0.622,   

γ = 0,061054613 կՊա/°C հաշվարկված ըստ բանաձև 8-ի։ 

Քայլ 11. u2-ի հաշվարկը` քամու արագությունը 2 մ բարձրության վրա  

u2 = uh * փոխակերպման գործակից    

որտեղ, 

u2-ն քամու արագությունն է 2 մ բարձրության վրա (մ/վ), 

uh-ն՝ քամու արագությունը օդերևութաբանական կայանում չափված բարձրության 

վրա (մ/վ)։  

Փոխակերպման գործակիցը կընտրվի ստորև ներկայացված գծապատկերից` 
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Գծապատկեր 18. Փոխակերպման գործակցի դիագրամ (ՊԳԿ ՈԴ փաստ․ 56) 

Այս քայլով սահմանվում են ETo-ն հաշվարկելու համար անհրաժեշտ բոլոր 

արժեքները, որից հետո իրականացվում է վերջին քայլը: 

Քայլ 12․ ETo- ի` գոլորշունակության հաշվարկ  

 

 

                    (6) 

 

Այս քայլում բոլոր տվյալները վերցվում են օդերևութաբանական կայանից, ինչպես 

նկարագրված է վերևում: 

ETo-ի հաշվարկման օրինակը բերված է ծրագրի կողմից պատրաստված Excel 

ձևանմուշում` Արտաշատի օդերևութաբանական կայանի տվյալների հիման վրա։ 

5.1.2 Բույսի ջրապառման նորմի հաշվարկը 

Մշակաբույսերի ջրասպառման նորմը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

                                                           (56) 

 

 

որտեղ,  

ETc-ն մշակաբույսերի գումարային գոլորշիացումն է (մմ/ օր), 

ETo-ն՝ գոլորշունակությունը կամ պայմանական ջրասպառումը (մմ/ օր), որը հաշ-

վարկվում է վերը նկարագրված 1-12 քայլերի միջոցով: 

փոխակերպման գործակից 
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Kc-ն` բույսի գործակիցը (ըստ ՊԳԿ ՈԴ 56 փաստաթղթի` ներկայացված է հետևյալ 

հղմամբ http://www.fao.org/3/x0490e/x0490e0b.htm#crop coefficients): 

 

Գծապատկեր 19․ Բույսի գործակիցներն ըստ աճի փուլերի (աղբյուրը` ՊԳԿ ՈԴ 56) 

Բույսի աճի փուլերի տևողությունները բերված են ՊԳԿ ՈԴ 56 փաստաթղթի 

աղյուսակ 13-ում, որը կարելի է գտնել հետևյալ հղումով` 
http://www.fao.org/3/x0490e/x0490e0b.htm#length%20of%20growth%20stages։ 

ՊԳԿ ՈԴ 56 փաստաթղթում բերված յուրաքանչյուր մշակաբույսի աճի փուլերի 

տևողությունը հետևյալն է. 

Աղյուսակ 20․ Արարատյան դաշտում մշակվող որոշ մշակաբույսերի աճի փուլերը 

# Մշակա-

բույս 

Աճի փուլեր Ընդա-

մենը 

Տնկման 

ամսա-

թիվը 

սկզբնա- 

կան 

ակտիվ կայուն զար-

գացման 

 

վերջին 

Lini Ldev Lmid Llate 
(օրեր) (օրեր) (օրեր) (օրեր) (օրեր) 

1 սեղանի 

խաղող 

30 60 40 80 310 ապրիլ 

2 լոլիկ 30 40 45 30 145 ապրիլ/ 

մայիս 

3 վարունգ 20 30 40 15 105 ապրիլ/ 

մայիս 

4 ձմերուկ 20 30 30 30 110 ապրիլ/ 

մայիս 

Մշակաբույսերի գործակիցները` Kc բերված են ՊԳԿ ՈԴ 56 փաստաթղթի 14-րդ 

աղյուսակում, որը բերված է հետևյալ հղմամբ`  

http://www.fao.org/3/x0490e/x0490e0b.htm#length%20of%20growth%20stages։ 

  

http://www.fao.org/3/x0490e/x0490e0b.htm#length%20of%20growth%20stages
http://www.fao.org/3/x0490e/x0490e0b.htm#length%20of%20growth%20stages
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Աղյուսակ 21․ Արարատյան դաշտի որոշ մշակաբույսերի Kc գործակիցներ 

# Մշակա-

բույս 

Յուրաքանչյուր փուլի մշակաբույսի գործակիցները Մշակա-

բույսի 

բարձրու-

թյունը (մ) 

սկզբնական  ակտիվ կայուն զար-

գացման 

վերջին վերջնա-

կան 

Kcini Kcdev Kcmid Kclate Kcend 

1 սեղանի 

խաղող 

0.30 XX 0.85 XX 0.45 2.0 

2 լոլիկ 0.60 XX 1.15 XX 0.8 0.6 

3 վարունգ 0.60 XX 1.00 XX 0.75 0.3 

4 ձմերուկ 0.40 XX 1.00 XX 0.75 0.4 

XX –որոշվում է ինտերպոլացիայի միջոցով 

 

Ինչպես ցույց է տրված աղյուսակ 21-ում, բույսի գործակիցները տատանվում են 

բույսի աճի փուլերից կախված։ Այդ փուլերն են. 

Kcini-ն հաստատուն է սկզբնական աճի փուլի՝ Lini տևողության ընթացքում, 

Kcmid-ն հաստատուն է ակտիվ աճի փուլի՝ Lmid տևողության ընթացքում, 

Kcend-ն բույսի վերջնական գործակիցն է բուսաճի վերջում, 

Kcdev-ն որոշվում է Kcini և Kcmid արժեքների ինտերպոլացիայով՝ օգտագործելով բանաձև 

66-ը, 

Kclate-ն որոշվում է Kcmid և Kcend արժեքների ինտերպոլացիայով՝ օգտագործելով բանաձև 

66-ը։ 

                              

                         (66) 

 

 

 

որտեղ, 

i-ն բուսաճի սկզբից հաշված օրերի քանակն է, որի դեպքում անհրաժեշտ է հաշվարկել 

բույսի գործակիցը, 

Kci-ն՝ i օրվա բույսի գործակիցը,  

Lstage-ն՝ դիտարկվող փուլի տևողությունը (օրեր)։ Դիտարկվող օրինակի տվյալները 

բերված են աղյուսակ 21-ում, 

Σ(Lprev)-բ՝ նախորդ բոլոր փուլերի տևողությունների հանրագումարը (օրեր)։ 

Kcdev-ի և Kclate-ի արժեքները լոլիկի համար հաշվարկվել են կից Excel ձևանմուշում։ 

Այն դեպքում, երբ RHmin-ի արժեքները տարբեր է 45%-ից կամ եթե u2-ը տարբերվում 

է 2 մ/վ-ից, ապա բույսի գործակիցը Kcmid պետք է ճշգրտել՝ օգտագործելով 62 բանաձևը։  

                      

             (62) 
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որտեղ, 

Kcmid - Kcmid-ի արժեքն է ըստ վերը նշված աղյուսակ 21-ի, 

u2-ն՝ քամու արագության օրական միջին արժեքը 2 մ բարձրության վրա (մ/վ)՝  ստաց-

ված օդերևութաբանական կայանից, 

RHmin-ն օդի հարաբերական խոնավության օրական նվազագույն արժեքների միջինն է 

բուսաճի կենտրոնական հատվածում (%), որը հաշվարկվում է  բանաձևով 64, 

h - բույսի միջին բարձրությունը (մ), ըստ աղյուսակ 21-ի 

                                                        

          (64) 

 

որտեղ, 

Tmin-ն` օդի օրական նվազագույն ջերմաստիճանը՝ ստացված օդերևութաբանական 

կայանից, 

Tmax-ն` օդի օրական առավելագույն ջերմաստիճանը` ստացված օդերևութաբանական 

կայանից, 

eo(Tmin)-ն` հագեցած գոլորշու ճնշումը օրական նվազագույն ջերմաստիճանի պայ-

մաններում, որը հաշվարկվում է ըստ բանաձև 11- ի, 

eo(Tmax)-ն` հագեցած գոլորշու ճնշումը օրական առավելագույն ջերմաստիճանի պայ-

մաններում, որը հաշվարկվում է ըստ բանաձև 11- ի: 

Kcmid-ի արժեքները Արտաշատի տարածքում աճեցվող լոլիկի համար ճշգրտվել են 

բանաձև 64-ի միջոցով և ներկայացված են ծրագրի կողմից պատրաստված Excel ձևա-

նմուշում: 

Նմանատիպ ճշգրտում է անհրաժեշտ Kcend-ի համար այն դեպքում, երբ RHmin-ի ար-

ժեքները տարբեր են 45%-ից կամ u2 -ը տարբեր է 2 մ/վ-ից`, օգտագործելով բանաձև 65-ը։ 

                   

                  (65) 
 

որտեղ, 

Kcend - Kcend-ի արժեքն է ըստ վերոնշյալ աղյուսակ 21-ի, 

u2-ն՝ քամու արագության օրական միջին արժեքը 2 մ բարձրության վրա (մ/վ), 

ստացված օդերևութաբանական կայանից, 

RHmin-ն օդի հարաբերական խոնավության օրական նվազագույն արժեքների միջինն է 

բուսաճի կենտրոնական հատվածում (%), որը հաշվարկվում է 64 բանաձևով, 

h = բույսի միջին բարձրությունը (մ), ըստ աղյուսակ 21-ի։ 

Բանաձև 65-ը կիրառվում է միայն այն դեպքում երբ Kcend> = 0.45։  

Kc գործակիցների ճշգրտման և ինտերպոլացիայի մոտեցումը հետևյալն է. 
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• սկզբում կիրառում ենք ճշգրտումը Kcmid-ի և Kcend-ի նկատմամբ` օգտագործելով 

բանաձևեր 62-ը և 65-ը, 

• այնուհետև` հաշվարկում ենք Kcdev-ը և Kclate-ը` օգտագործելով բանաձև 66-ը, 

Մշակաբույսերի ջրասպառման նորմը` ETc, հաշվարկում ենք՝ օգտագործելով 

բանաձև 56-ը։ 

Excel ձևանմուշը ցույց է տալիս Արարատյան դաշտում` Արտաշատի օդերևութա-

բանական կայանի ազդեցության գոտում աճեցված լոլիկի KC գործակիցները և մշակա-

բույսի ջրասպառման նորմի հաշվարկը` բուսաճի յուրաքանչյուր օրվա համար։  

5.1.3 Հողի ջրային հաշվեկշռի հաշվարկ 

Նախորդ  գլխում հաշվարկված մշակաբույսի ջրապահանջը բավարարվում է ի 

հաշիվ հողում առկա խոնավության, բուսաճի ընթացքում տեղացող անձրևներից, 

ոռոգումից և գրունտային ջրերից սնուցման հետևանքով: Իմանալու համար, թե արդյոք 

մշակաբույսի ջրապահանջը ամբողջությամբ բավարարվում է վերը նշված աղբյուրներից, 

պետք է հաշվարկվի հողի ջրային հաշվեկշիռը՝ օգտագործելով հետևյալ բանաձևը. 

 De,i = De,i-1 + Pi – Roi + Ii -ETc – DPi + CRi                           (77) 

որտեղ, 

De,i-1-ն հողի մատչելի խոնավության գումարային խորությունն է i-1 օրվա վերջում (մմ), 

որը նաև հողի մատչելի խոնավության խորությունն է i օրվա սկզբին, 

De,i -ն` i օրվա վերջում հողի մատչելի խոնավության գումարային  խորությունը (մմ), 

Pi-ն` i օրվա ընթացքում տեղումների քանակը (մմ) ստացվում է օդերևութաբանական 

կայանից, 

ROi-ն` i օրվա ընթացքում տեղումների և ոռոգման հետևանքով առաջացած մակերե-

սային հոսքն է հողում ջրի ներծծման արագությունը գերազանցելու պատճառով (մմ)․ 

տվյալները գնահատվում են տարբեր բանաձևերի միջոցով կամ չափվում են 

օդերևութաբանական կայանի կողմից, 

Ii-ն` i օրը կատարված ջրումը, որը ներծծվել է հողի մեջ՝ չափված կամ նախատեսված 

տվյալ, 

ETc-ն` մշակաբույսի ջրասպառման նորմը` հաշվարկված  բանաձև 56-ով, 

DPi-ն` խորը ֆիլտրացիան, որը առաջանում է տեղումների և ոռոգման հետևանքով 

դաշտային սահմանային խոնավունակությունը գերազանցող խորը ֆիլտրացիայից  

(մմ)։ 

Հողի ջրային պարամետրերը մշակաբույսի նկատմամբ հետևյալն են. 

• Դաշտային սահմանային խոնավունակությունը (ԴՍԽ)․ հողի` խոնավություն 

պահելու առավելագույն ունակությունը (մմ/մ կամ մ3/մ3): Այն դեպքում, երբ 

տեղումների կամ ոռոգման արդյունքում հողի մակերեսին ջրի քանակը ավելին է 

քան ԴՍԽ-ը, այդ ջուրը կներթափանցի արմատային գոտուց ներքև որպես  խորը 

ֆիլտրացիա։  
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• Կայուն թառամման խոնավունակություն (ԿԹԽ)․ բույսի գոյատևման համար 

անհրաժեշտ նվազագույն խոնավություն (մմ/մ կամ մ3/մ3): Հողի խոնավությունը 

ԿԹԽ-ից ցածր իջնելու դեպքում բույսը մշտապես կթառամի և երբեք չի 

վերականգնվի: ԿԹԽ-ի դեպքում վտանգվում է բույսի բերքատվությունը: 

• Հերձանցքների փակման շեմի խոնավություն (ՀՓՇԽ, տե՛ս գծապատկեր 20) այն 

խոնավությունն է, որի դեպքում դադարում է տրանսպիրացիան բույսե-

րի մակերևույթից։ Այս խոնավության դեպքում բույսի աճը դադարում է և այս 

խոնավությունը երկար պահպանելու դեպքում բերքատվությունը կվտանգվի:  

• Ոռոգում կատարելու համար առաջարկվող խոնավությունը ՀՓՇԽ և ԴՍԽ միջև 

ընկած խոնավության մակարդակն է: Հողում խոնավությունը ԴՍԽ-ին մոտ 

պահելով հնարավոր կլինի ապահովել ավելի բարձր բերքատվություն, սակայն 

կպահանջվի ջրումներն իրականացնել ավելի հաճախակի` փոքր ջրման նոր-

մերով։ 

• Ջրի ներծծման առավելագույն արագություն․ ջրի ներծծումը հագեցած խոնա-

վության միջավայրում (ԴՍԽ-ն գերազանցող) (մմ/ ժամ): Այն դեպքում, երբ տե-

ղումների քանակը կամ ջրման նորմը գերազանցում է ջրի ներծծման արագու-

թյանը, առաջանում է մակերեսային վանում, որը հավասար է այդ ցուցանիշների 

տարբերությանը։ 

Արարատյան դաշտի հողերի ջրային պարամետրերը ներկայացված են աղյուսակ 

10-ում։ 

 
 

Գծապատկեր 20․ Հողի ջրային հաշվեկշռում ներառված պարամետրերի ներկայացում 

գծապատկերի միջոցով 
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Հողի ջրային հաշվեկշիռը հաշվարկելիս ներգրավված պարամետրերի սահ-

մանափակումները հետևյալն են. 

• հողի խոնավությունը հողում չի կարող գերազանցել ԴՍԽ-ն, 

• տեղումները` P- ն, ամբողջովին չեն ներթափանցում, քանի որ դրանց մի մասը 

մնում է բույսի տերևների վրա, իսկ մի մասը վերափոխվում է մակերեսային հոսքի` 

ջրի ներծծման արագությունը գերազանցելու պատճառով: Սույն մեթոդաբա-

նությունը ենթադրում է, որ արդյունավետ տեղումների քանակը` տեղումներից 

հողի մեջ ներծծված ջրի քանակը հաշվարկվում է համաձայն ԱՄՆ գյուղատնտե-

սության դեպարտամենտի (ԱՄՆ ԳԴ) Հողի պահպանության ծառայության կողմից 

առաջարկված փորձնական բանաձևով.  

Peff = P * (125 - 0.2 * P)/ 125, երբ P <= 250/3 = 83.3 մմ: 

• ջրման նորմը չպետք է գերազանցի ԴՍԽ-ի և ՀՓՇԽ-ի միջև եղած տարբերությունը, 

որը սահմանված է որպես մատչելի օգտակար խոնավություն (ՄՕԽ, RAW) 

գծապատկեր 20-ում։ 

• hողի ջրային հաշվեկշռի հաշվարկի սկզբում հողի խոնավությունը պետք է լինի 

սերմերի ծլման համար բարենպաստ մակարդակում: Եթե ոչ, ապա պետք է 

նախատեսել ջրում: 

Ծրագրի շրջանակներում պատրաստված Excel ձևանմուշում բերված է հողի ջրա-

յին հաշվեկշռի հաշվարկման օրինակ` Արտաշատի օդերևութաբանական կայանի 

ազդեցության տարածքում գտնվող կավավազային հողերում աճեցվող լոլիկի համար` 

50% ապահովվածությամբ մթնոլորտային տեղումների տարվա համար:  

Excel ձևանմուշի մեթոդաբանությունը ենթադրում է, որ ոռոգում կատարվում է, երբ 

հողի խոնավությունը նվազում է` հասնելով մոտ RAW 50%-ի, և ջրման նորմը լրացնում է 

խոնավության պակասը մինչև ԴՍԽ:  

5.1.4 Ոռոգման նորմերը և ոռոգման պլանավորումը 

Վերը նկարագրված դեպքում, Արտաշատի տարածքում կավավազային հողերի 

վրա աճեցված լոլիկի համար տեղումների 50% ապահովվածության պայմաններում, 

հողի խոնավությունը 50% RAW-ի և ԴՍԽ-ի միջակայքում պահելու համար անհրաժեշտ 

առավելագույն ջրման նորմը կազմում է 52 մմ։ Անհրաժեշտ է ընդհանուր թվով 9 ջրում՝ 

տարեկան 468 մմ ոռոգման նորմով: Մշակաբույսի ջրասպառման նորմը` ETc-ն տարե-

կան 526.3 մմ է, իսկ վեգետացիոն շրջանի ընթացքում արդյունավետ տեղումների 

քանակը` 56 մմ: Օրական արդյունավետ տեղումների քանակը (մմ/օր), մշակաբույսի 

ջրասպառման նորմը (մմ/օր), ջրման նորմերը (մմ/ ջրում), ոռոգման պլանավորումը և 

հողի խոնավությունը (մմ/0,8մ) ներկայացված են ստորև: Ստորև պատկերում բերված 

բոլոր մեծությունները վերցված են Excel ձևանմուշից, որը ցույց է տալիս ամենօրյա տվյալ-

ներն ու արդյունքները: Ջրման նորմերը կարելի է ներկայացնել նաև յուրաքանչյուր 

մշակաբույսի վեգետացիոն շրջանի մեկ ամսվա և յուրաքանչյուր 10 օրվա համար: Այս 
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նորմերում հաշվի առնված չեն կորուստները: Կորուստները հաշվի առնելու դեպքում` 

առանց կորուստների նորմերը բաժանում են տեղափոխման ու բաշխման համակարգերի 

արդյունավետության վրա և բազմապատկում դաշտում ջրման արդյունավետությունով: 

Այն հաշվարկվելու է ակոսային, անձրևացման և կաթիլային ոռոգման համար:  
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Գծապատկեր 21․ Տեղումների, բույսի ջրասպառման նորմի, ոռոգման պլանավորման և հողի խոնավության ամենօրյա փոփոխության 

գծապատկեր 
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5.2 CROPWAT 

Վերոնշյալ Excel ձևանմուշի այլընտրանքը, որը շատ ավելի արագ և դյուրին է 

օգտագործման համար, CROPWAT-8 համակարգչային ծրագիրն է, որը մշակվել է ՊԳԿ-ի 

կողմից և անվճար կարելի է ներբեռնել այս հղումով` http://www.fao.org/land-

water/databases-and-software/cropwat/en/  

CROPWAT-8-ը մշակվել է ՊԳԿ-ի «Ոռոգման և դրենաժ» 56 փաստաթղթի հիման 

վրա: Հետևաբար, այս ծրագիրը համարվում է որպես վերը նկարագրված մեթոդի ավելի 

լավ այլընտրանք` ջրման նորմերը հաշվարկելու և ոռոգումը պլանավորելու համար: 

Բացի այդ, այն շատ ավելի արագ և հեշտ է կիրառության մեջ` օգտագործողի համար 

ըմբռնելի գրաֆիկական ինտերֆեյսի շնորհիվ: 

Գրաֆիկական ինտերֆեյսը ներկայացված է ստորև նկարում: 

 

Գծապատկեր 22․ CROPWAT- ի գրաֆիկական ինտերֆեյս 

Գրաֆիկական ինտերֆեյսի վերին կողմում կան ինքնաբացատրվող գործիքներ և 

տարբերակների ցանկեր: CROPWAT- ի օգտագործմանն անցնելուց առաջ պահանջվում է 

սահմանել չափման միավորները (Units)` Settings menu-ում ընտրելով Options: 

http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/en/
http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/en/
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Գծապատկեր 23․ Մշակաբույսի ջրասպառման նորմի և ոռոգման պլանավորման հաշվարկման 

տարբերակի պարամետրեր 

Տարբերակների ցանկի հաջորդ ներդիրը Տեղումներ (Rainfall) ներդիրն է, և այն 

օգտվողին հնարավորություն է տալիս ընտրել արդյունավետ տեղումների քանակի 

հաշվարկման եղանակը: Ստորև բերված օրինակը ցույց է տալիս ԱՄՆ ԳԴ  Հողի պահ-

պանության ծառայության տարբերակի գործածումը: 

 

 

Գծապատկեր 24․ Արդյունավետ տեղումների քանակի հաշվարկման տարբերակի գործածում 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  
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Տարբերակների ցանկի հաջորդ ներդիրը բրնձից տարբեր այլ մշակաբույսերի 

պլանավորման կանոնն է (Non-rice crop scheduling), և այն օգտվողին հնարավորություն է 

տալիս ընտրել ջրման նորմի մեծության (irrigation application) և ժամկետների (Irrigation 

timing) հաշվարկման եղանակը: Ստորև բերված օրինակը ցույց է տալիս ոռոգման 

ժամանակը այն դեպքի համար, երբ հողի խոնավությունը նվազում է մինչև կրիտիկական 

սահմանաչափ (Irrigate at critical depletion)։ Այլ հնարավորություններն են՝ օգտագործողի 

կողմից սահմանված միջակայքերը (Irrigate at user defined intervals), կրիտիկական նվազ-

ման շեմից ցածր կամ բարձր (Irrigate below or above critical depletion), ֆիքսված 

միջակայքը՝ ըստ փուլերի (Irrigate at fixed interval per stage), ֆիքսված խոնավության 

նվազման (Irrigate at fixed depletion), տրված ETc նվազման՝ ըստ փուլի (Irrigate at given ET 

crop reduction per stage), տրված բերքի նվազման (Irrigate at given yield reduction) կամ 

առանց ոռոգման (անջրդի մշակություն) (No irrigation (rainfed)) տարբերակները: 

 

 

Գծապատկեր 25․ Ոռոգման ժամկետների տարբերակները 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  
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Գծապատկեր 26․ Ջրման նորմի ընտրություն  

Ջրման նորմը հաշվարկվում է` ելնելով բրնձից տարբերվող այլ մշակաբույսերի 

պլանավորման համար ընտրված տարբերակից: Վերոնշյալ նկարում ընտրված է «Հողի 

խոնավությունը ավելացնել մինչև ԴՍԽ» (Refill soil to field capacity) տարբերակը: Այս 

տարբերակը առավել հաճախակի հանդիպողն է: Այլ տարբերակները հետևյալն են. 

օգտագործողի կողմից սահմանված ջրման խորությունը (User defined application depth), 

հողի խոնավությունը ավելացնել ԴՍԽ-ից բարձր կամ ցածր (Refill soil below or above filed 

capacity) և ֆիքսված ջրման խորությունը (Fixed application depth): Ընտրացանկը նաև 

օգտվողին հնարավորություն է տալիս ընտրել ոռոգման արդյունավետությունը (Irrigation 

efficiency): Այս դեպքում ընտրվել է 70% արդյունավետությունը՝ հաշվի առնելով ոռոգման 

կորուստները: 

  Հիմնական պատուհանի ձախ կողմում կան տվյալների մուտքագրման կամ ար-

դյունքների ցուցադրման այնպիսի կոճակներ, ինչպիսիք են`  

• Climate/ETo (Կլիմա/ETo),  

• Rain (Տեղումներ),  

• Crop (Մշակաբույս),  

• Soil (Հող),  

• CWR (Մշակաբույսի ջրասպառման նորմ),  

• Schedule (Ժամանակացույց),  

• Crop Pattern (մշակաբույսի մոդելային ձևը),  

• Scheme (սխեման):  

Ստորև կբացատրվեն այս կոճակներից/պատուհաններից յուրաքանչյուրը: 

Կլիմա/ETo կոճակը սեղմելիս կբացվի առանձին պատուհան, որտեղ օգտագործողը 

կկարողանա մուտքագրել կլիմայական տվյալներ և արդյունքում ստանալ գումարային 

գոլորշիացման ETo արդյունքները, ինչը կարելի է տեսնել ստորև նկարում: 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  
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Գծապատկեր 27․ Օրական կլիմայական տվյալների մուտքագրում և օրական Eto- ի 

արդյունքներ 

Կլիմա/ Eto պատուհանը օգտվողին հնարավորություն է տալիս մուտքագրել 

օդերևութաբանական կայանի գտնվելու վայրի տվյալները, ինչպիսիք են. Օդերևութա-

բանական կայանի անվանումը (Station), Երկիրը (Country), բարձրությունը (Altitude), աշ-

խարհագրական լայնությունը (Latitude), երկայնությունը (Longitude) և տարին (Year): 

Բարձրությունը և լայնությունը ETo-ի հաշվարկման համար պարտադիր տվյալներ են։ 

Վերը բերված գծապատկերը ցույց է տալիս մուտքային կլիմայական տվյալները մայիս 

ամսվա յուրաքանչյուր օրվա համար և արդյունքում ստացված գումարային գոլոր-

շիացումը` ETo մայիս ամսվա յուրաքանչյուր օրվա համար: Eto-ի միջին մեծությունը 3,65 

մմ/օր է: Վերևում` 5.1.1 պարբերության մեջ նկարագրված մեթոդաբանությամբ միջին 

ETo-ի արժեքը կազմում էր 3.64 մմ/օր: Երկու մեթոդների տարբերությունը շատ փոքր է և 

տեղի է ունենում հաշվարկից առաջ և հետո տվյալների կլորացման արդյունքում: Excel-ը 

տասնորդական կետերից հետո հաշվարկում է առնվազն 9 նիշ, իսկ CROPWAT-ը 

տասնորդական կետից հետո օգտագործում է ընդամենը 1 կամ 2 նիշ: Նույն արդյունքներն 

են ստացվում երկու մեթոդներով հաշվարկված ETo-ի դեպքում:  
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Եզրակացություն. CROPWAT-ի միջոցով ETo-ի հաշվարկը բավականաչափ 

ճշգրիտ է և այն կարող է օգտագործվել Excel-ի ձևաչափի փոխարեն: 

Տեղումներ կոճակը սեղմելիս` բացվում է պատուհան, որը թույլ է տալիս օգտա-

գործողին մուտքագրել տեղումների օրական, տասնօրյա կամ ամսական տվյալները, 

ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում. 

 

 

Գծապատկեր 28․ CROPWAT-ի «Տեղումներ» պատուհանը` տեղումների տվյալները 

մուտքագրելու համար 

«Տեղումներ» պատուհանը ցույց է տալիս նաև արդյունավետ տեղումների ամ-

սական մեծությունը, որը հաշվարկված է նախապես ընտրված տարբերակով: Արդյու-

նավետ տեղումների քանակը հաշվարկելու համար օգտագործված բանաձևը օգտա-

գործվել է նաև Excel-ի մեթոդաբանության մեջ` մշակաբույսի ջրասպառման նորմը 

հաշվարկելու համար, և ստացվել են նույն արդյունքները: 

Մշակաբույս կոճակը սեղմելիս` բացվում է պատուհան, որտեղ օգտագործողը 

հնարավորություն ունի մուտքագրել հետևյալ տվյալները․ տնկման ամսաթիվ (Planting 

date), մշակաբույսի գործակիցներ (Kc Values), մշակաբույսի բուսաճի փուլերի տևո-

ղություն (Stage (days)), արմատային համակարգի խորություն (Rooting depth (m)), հողի 

խոնավության կրիտիկական նվազման սահման` որպես ՄԽ-ի բաղադրիչ (Critical 

depletion (fraction)), բերքատվության վրա ազդեցությունը արտահայտված մասերով (Yield 

response f.), մշակաբույսի բարձրություն (Cropheight (m))։ Ստորև ներկայացված նկարում 

բերված է Արտաշատի տարածաշրջանում մշակված լոլիկի վերաբերյալ տվյալների 

մուտքագրումը: Մշակաբույսի գործակիցները` Kc նույնն են, ինչ օգտագործվել են Excel 

ձևանմուշում, ուղղվել են` օգտագործելով նույն բանաձևերը: Քանի որ կրիտիկական 

նվազումը չի նախատեսում բերքի նվազում, ապա բերքատվության վրա ազդեցությունը 

պահպանվում է որպես 1,00: 
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Գծապատկեր 29․ «Մշակաբույս» պատուհանը` մշակաբույսի հետ կապված տվյալների 

մուտքագրման համար 

Հող կոճակը սեղմելիս` բացվում է պատուհան, որտեղ օգտագործողը հնա-

րավորություն ունի մուտքագրել հողի անվանումը (Soil name) և բոլոր անհրաժեշտ 

պարամետրերը` հողի ջրային հաշվեկշիռը հաշվարկելու համար, ինչպես ցույց է տրված 

ստորև նկարում: 

Պարամետրերն են` մատչելի խոնավությունը (Total available soil moisture (FC-WP)), 

ջրի ներծծման առավելագույն արագությունը (Maximum rain infiltration rate), 

արմատաբնակ առավելագուն շերտը (Maximum rooting depth), հողի նախնական 

խոնավության նվազումը (Initial soil moisture depletion (as % TAM)), հողի հասանելի 

նախնական խոնավությունը (Initial available soil moisture): 

 

 

Գծապատկեր 30․ «Հող» պատուհանը` հողի վերաբերյալ տվյալներ մուտքագրելու համար 

Վերոնշյալ հողի տվյալներն օգտագործվել են Excel ձևանմուշում` հողի ջրային 

հաշվեկշիռը հաշվարկելու համար` նպատակ ունենալով համեմատել CROPWAT-ի և 

Excel ձևանմուշի վերջնական արդյունքները: 
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CWR-ի (մշակաբույսի ջրասպառման նորմ) կոճակը սեղմելով` պատուհան է 

բացվում մշակաբույսի ջրասպառման նորմի հաշվարկման արդյունքները ցույց տալու 

համար, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում: Արդյունքները համախմբված են` 

տասնօրյա կտրվածքով:  

 

Գծապատկեր 31․ Արտաշատի տարածքում լոլիկի ջրասպառման նորմի հաշվարկի արդյունքներ 

Արտաշատի տարածքում լոլիկի համար 1991թ. 50% տեղումների առկայությամբ 

(հողի տեսակը` կավավազային) CROPWAT-ով հաշվարկված մշակաբույսի 

ջրասպառման նորմը կազմել է 539.4 մմ/տարի, իսկ նույն մշակաբույսի ջրասպառման 

նորմը` Excel ձևանմուշով հաշվարկելիս կազմել է 526.30 մմ/տարի: Արժեքները շատ մոտ 

են միմյանց, և փոքր տարբերությունը պայմանավորված է տվյալների կլորացմամբ, որոնք 

տարբեր են յուրաքանչյուր մեթոդի համար: Նույն ժամանակահատվածի համար ար-

դյունավետ տեղումների քանակը կազմել է 53.5 մմ CROPWAT-ի և 56 մմ Excel-ի ձևա-

նմուշի դեպքում: Արդյունքները միմյանց շատ մոտ են: CROPWAT-ի միջոցով հաշվարկ-

ված` ոռոգման նորմը կազմել են 487,1 մմ/տարի, իսկ Excel ձևանմուշի հաշվարկով` 457,6 

մմ/տարի: 6%-ի տարբերությունը պայմանավորված է ջրման նորմերի կիրառման 

ժամանակացույցով, այն առումով, որ բուսաճի ավարտին կիրառվող ջրման փոքր 

նորմերը կարող են մեծացնել ոռոգման նորմը` առանց բերքի վրա որևէ ազդեցության: 

Այդպիսի դեպք է այստեղ, երբ 14,8 մմ-ով վերջին ջրումը տեղի է ունեցել բուսաճի վերջին` 

սեպտեմբերի 1-ին, որն ավարտվել է սեպտեմբերի 6-ին: Առանց այս վերջին ջրման, 

Ոռոգման նորմը կլիներ 487,1 - 14,8 = 472,3 մմ/ տարի, ինչը շատ մոտ է Excel ձևանմուշով 

ստացված Ոռոգման նորմին:  

Ամփոփելով` պետք է նշել, որ Excel-ի ձևանմուշը և CROPWAT-ը կարող են օգտա-

գործվել ինչպես մշակաբույսի ջրասպառման նորմի, այնպես էլ ոռոգման նորմի հաշ-

վարկման համար:  
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«Ժամանակացույց» կոճակը սեղմելիս` բացվում է պատուհան` ոռոգման 

պլանավորման հաշվարկների արդյունքներով` ցույց տալով ջրման նորմի առաջարկվող 

մեծության չափը (Net Irr), կիրառման ամսաթիվը (օրացուցային օր (Date) և օրը` սկսած 

տնկման օրվանից (Day)), ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում: 

 

 

Գծապատկեր 32․ Արտաշատի տարածաշրջանում աճեցվող լոլիկի ոռոգման ժամանակացույց 

Բացի այդ, ցուցադրվում է ոռոգման նորմը` հաշվի առնելով կորուստները (Total 

gross irrigation), կորսված տեղումները (Total rain loss) և արդյունավետ տեղումների 

քանակը (Effective rainfall): Այս դեպքում անձրևի արդյունավետությունը (Efficiency rain) 

89.3% է, ինչը շատ լավ արդյունք է: CROPWAT-ի կողմից առաջարկված ջրումների 

ընդհանուր քանակը կազմում է 11 ջրում` 42 - 46 մմ (420 - 460 մ3/հա), մինչդեռ Excel 

ձևանմուշը առաջարկում է 9 ջրում` 52 մմ (520 մ3/հա):   



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն 
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Աղյուսակ 22․ Արտաշատի տարածաշարջանում լոլիկի ոռոգման զուտ պահանջարկի արդյունքները 

 Հուն Փետր Մար Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստ Սեպտ Հոկտ Նոյ Դեկտ Տարի 

Տեղումների պակասորդ (մմ) 
             

1. Լոլիկ_2      0 0 0 20 56,7 117,8 157,3 120,4 14,8 0 0 0 487 

ոռոգման պահանջի․ սխեմա               
մմ/օր 0 0 0 0,7 1,8 3,9 5,1 3,9 0,5 0 0 0  
մմ/ամիս 0 0 0 20 56.7 117,8 157,3 120,4 14,8 0 0 0 487 

լ/վ/հա 0 0 0 0,08 0,21 0,45 0, 59 0,45 0,06 0 0 0  
Ոռոգվող տարածք (ընդհանուրի %) 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100 

Ջրատվություն (լ/վ/հա) 0 0 0 0,08 0,21 0,45 0,59 0,45 0,06 0 0 0 0,59 

 

 

Գծապատկեր 33․ Արտաշատի տարածաշրջանում լոլիկի ոռոգման պլանավորման և հողի խոնավության փոփոխության դիագրամ, առաջարկված 

CROPWAT- ի կողմից  
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5.3 AquaCrop 

Մշակաբույսերի ջրապահանջի և ոռոգման նորմերի հաշվարկի և պլանավորման 

մեկ այլ այլընտրանքային, ավելի բարդ տարբերակ է ՊԳԿ-ի առաջարկած AquaCrop 

ծրագիրը, որը ցույց է տրված ստորև նկարում: AquaCrop-ը կարելի է անվճար ներբեռնել 

ՊԳԿ-ի կայքից` ստորև նշված հղումով․ 

հttp://www.fao.org/aquacrop/software/aquacropstandardwindowsprogramme/en/։  

 

Գծապատկեր 34․ AquaCrop-ի մեկնարկային պատուհանը 

AquaCrop-ը և CROPWAT-ը ունեն հետևյալ ընդհանուր գործառույթները. 

i. ETo-ի հաշվարկը` հիմնված Պենման-Մոնտեյթի բանաձևի վրա, ինչպես 

նկարագրված է ՊԳԿ ՈԴ փաստաթուղթ 56-ում, 

ii. ՊԳԿ ՈԴ փաստաթուղթ 56-ի հիման վրա մշակաբույսի Kc գործակիցների հիման 

վրա մշակաբույսի ջրապահանջի հաշվարկ, 

iii. ոռոգման պահանջարկի հաշվարկը` նույն կանոնների հիման վրա, ջրման նորմի և 

ժամկետները հաշվարկելու համար: 

AquaCrop ծրագիրը գերազանցում է CROPWAT-ին` հետևյալ գործառույթներով, 

որոնք չկան CROPWAT–ում. 

iv. հաշվի է առնում գրունտային ջրերի խորությունը և աղակալումը, 

v. հաշվի է առնում օդի CO2-ի պարունակությունը` կլիմայի փոփոխության մո-

դելավորումը հնարավոր դարձնելու համար,  

vi. թույլ է տալիս օգտագործողին փոխել տարբեր պարամետրեր` մշակաբույսի 

բնութագրի, ջրման նորմի, ջրումների հաճախականության տարբեր սցենարներ 

http://www.fao.org/aquacrop/software/aquacropstandardwindowsprogramme/en/
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մոդելավորելու համար և ցուցադրում է արդյունքները հետագա վերլուծության 

համար, 

vii. վերլուծության և մոդելավորման մեջ հաշվի է առնում հողի բերրիությունը և 

մոլախոտերի կառավարումը, 

viii. ներառում է բերքատվության վերլուծություն և ET ջրի արդյունավետությունը, որոնք 

օգտագործվել են մոդելավորման արդյունքները համեմատելու համար, 

ix. «Սկսել» կոճակը սեղմելուց հետո ծրագիրը բացում է ստորև նկարում պատկերված 

պատուհանը: 

 

Գծապատկեր 35․ Ներածվող տվյալների հիմնական ընտրացանկը և մոդելավորման 

արդյունքների արտապատկերը 

«Կլիմա» (Climate) կոճակը հնարավորություն է տալիս օգտվողին ձեռքով 

մուտքագրել կամ փոխել ցանկացած կլիմայական տվյալ կամ ստեղծել նոր կլիմայական 

ֆայլ Excel-ի ֆայլից, որը պարունակում է բոլոր օրակա, տասնօրյա կամ ամսական 

կլիմայական տվյալները, ինչպես CROPWAT-ի, այնպես էլ Excel ձևանմուշի դեպքում. 

նվազագույն ջերմաստիճան, առավելագույն ջերմաստիճան, օդի միջին հարաբերական 

խոնավություն, արևափայլի ժամերի քանակ, քամու արագություն և տեղումներ: Ստորև 

նկարը ցույց է տալիս, թե որտեղից են հասանելի կլիմայական պարամետրերը` 

Արտաշատի օդերևութաբանական կայանի օրինակով: 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  
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Գծապատկեր 36․ Կլիմայական տվյալների մուտքագրում Արտաշատի օդերևութաբանական 

կայանի օրինակով 

Տվյալները կարող են նաև արտածվել գծապատկերի տեսքով, ինչպես ցույց է 

տրված հետևյալ նկարներում: 

 

Գծապատկեր 37․ Տեղումների տվյալները Արտաշատի համար 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  
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Գծապատկեր 38․ Ջերմաստիճանի տվյալները Արտաշատի համար 

 

 

Գծապատկեր 39․ ETo` հաշվարկված Արտաշատի համար ըստ կլիմայական տվյալների 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  
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Գծապատկեր 40․ Օդի մեջ CO2-ի կոնցենտրացիայի տվյալները Արտաշատի համար  

Մշակաբույս (Crop) կոճակը սեղմելիս` բացվում է ստորև ներկայացված պա-

տուհանը, որտեղ մշակաբույսի վերաբերյալ տվյալները կարող են ավելացվել կամ 

փոփոխվել: 

 

 

Գծապատկեր 41․ Մշակաբույսի բնութագրական պատուհանը 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
բանություն», 2020թ.  
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Գծապատկեր 42․ Բուսածածկի աճ 

 

 

Գծապատկեր 43․ Բուսածածկի (CC) աճ՝ նախնական  

 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
բանություն», 2020թ.  

74 

 

Գծապատկեր 44․ Բուսածածկի աճ՝ յուրաքանչյուր բուսաճի փուլի համար 

 

 

Գծապատկեր 45․ Մշակաբույսի արմատային համակարգի աճ 

 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
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Գծապատկեր 46․ Բերքատվության գնահատում 

 

 

Գծապատկեր 47․ Բերքի ինդեքս 

 

 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
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Գծապատկեր 48․ Հողի բերրիության ցուցանիշը 

 

Հողատեսակ (Soil Profile) կոճակը բացում է ստորև ներկայացված պատուհանը, 

որտեղ հողի վերաբերյալ տվյալները կարող են ավելացվել կամ փոփոխվել: 

 

Գծապատկեր 49․ Հողի բնութագրերի պատուհան 

 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
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Գծապատկեր 50․ Հողի տվյալները` կավավազային հողատեսակի համար 

 

 

Գծապատկեր 51․ Մակերևութային հողի բնութագրերը, որոնք օգտագործվում են հողի 

մակերևույթից հոսքի և գոլորշիացման գնահատման համար 

 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
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Գծապատկեր 52․ Գրունտային ջրերի խորությունը և ջրի մազական բարձրացումը 

 

Գրունտային ջրեր (Groundwater) կոճակը սեղմելիս` բացվում է ստորև ներկայաց-

ված պատուհանը, որտեղ կարող են ավելացվել կամ փոփոխվել գրունտային ջրերի 

վերաբերյալ տվյալները: 

 

Գծապատկեր 53․ Գրունտային ջրերի աղիություն 

 

Դաշտ (Field) սեղմելիս` բացվում է ստորև ներկայացված պատուհանը, որտեղ 

կարող են ավելացվել կամ փոփոխվել դաշտի կառավարման վերաբերյալ տվյալները: 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
բանություն», 2020թ.  
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Գծապատկեր 54․ Պատուհան` դաշտի կառավարման ֆայլը ընտրելու համար 

 

 

Գծապատկեր 55․ Դաշտի կառավարման տարբերակները ընտրելու պատուհան 

 

Վերևի պատուհանում օգտագործողը կարող է ընտրել հողի բերրիությունը (soil 

fertility)` չսահմանափակող (non limiting), օպտիմալին մոտ (near optimal), չափավոր 

(moderate), կիսով չափ (about half), անբերրի (poor) և խիստ անբերրի (very poor): Բացի այդ, 

օգտագործողը կարող է սահմանել դաշտի մակերեսային մշակության (Field surface 

practices) և մոլախոտերի կառավարման (Weed management) ձևը:  



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
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Նախնական պայմաններ (Initial Conditions) կոճակը սեղմելիս` բացվում է ստորև 

ներկայացված պատուհանը, որտեղ կարող են ավելացվել կամ փոփոխվել հողի 

նախնական խոնավության վերաբերյալ տվյալները: 

 

 

Գծապատկեր 56․ Հողի նախնական խոնավությունը և աղերի քանակը 

 

Ոռոգում (Irrigation) կոճակը սեղմելիս` բացվում է ստորև ներկայացված պա-

տուհանը, որտեղ կարելի է ավելացնել կամ փոփոխել ոռոգման վերաբերյալ տվյալները: 

 

Գծապատկեր 57․ Ոռոգման տարբերակների ընտրությունը 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
բանություն», 2020թ.  

81 

Վերևի նկարի պատուհանում օգտագործողը կարող է ընտրել երեք տարբերակ. 

i. ոռոգման ջրի զուտ պահանջարկը (Net Irrigation Water Requirements) 

ii. ոռոգման պլանավորում (Irrigation Schedule) 

iii. ոռոգման պլանավորման ձևավորում (Generation of an Irrigation Schedule)։ 

Տարբերակ i. կհաշվարկի ոռոգման զուտ պահանջարկը` հիմնվելով արմատային 

գոտու թույլատրելի խոնավության նվազման վրա (Allowable root zone depletion), ինչպես 

ցույց է տրված ստորև նկարում: 

 

 

Գծապատկեր 58․ Տարբերակ i. Ոռոգման զուտ պահանջարկ 

 

Խոնավության նվազումը կարող է լինել 0-100% RAW (մատչելի օգտակար 

խոնավություն) սահմաններում: Այնուամենայնիվ, խիստ երաշտի կամ ջրի պակասի 

դեպքերի մոդելավորման համար կարող է սահմանվել նվազման նույնիսկ ավելի քան 

100% RAW մեծություն: Նվազման ավելի քան 100% RAW մեծություն սահմանելիս` 

AquaCrop-ը կփոխի մշակաբույսի ջրապահանջի հաշվարկման եղանակը` օգտագործելով 

մշակաբույսի գործակիցները` արտացոլելու համար բույսի ջրային սթրեսը, որն առա-

ջանում է, երբ հողի խոնավությունը նվազում է RAW-ից ցածր մակարդակի: Նման 

դեպքում սպասվող բերքատվությունը ավելի ցածր կլինի, քան 0-100% RAW միջակայքում 

նվազելու դեպքում, բայց ջրի խնայողությունը կարող է կարևոր գործոն լինել: Հետաքրքիր 

է ստուգել, թե խնայված ջուրը կարող է օգտագործվել լրացուցիչ տարածքի վրա և 

ինչպիսի՞ն է լինելու ընդհանուր ոռոգվող տարածքից ստացված բերքը: Սովորաբար 

արդյունքները գոհացուցիչ են, այն է` ավելի քիչ ջրի պայմաններում կարելի է ոռոգել 

կրկնակի տարածք (ոչ օպտիմալ) և բերքատվությունը կարող է լինել 150%-ով բարձր, քան 

ոռոգելով մակերեսի կեսը` օպտիմալ խոնավության պայմաններում (0-100% RAW 

միջակայքում): 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
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Տարբերակ ii.  Ոռոգման պլանավորում․ թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել ոռոգման 

պլանավորում, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում: 

 

Գծապատկեր 59․ Տարբերակ ii. Ոռոգման պլանավորում 

Այս պատուհանում օգտագործողը կարող է ընտրել ոռոգման եղանակը` 

անձրևացման, մակերեսային կամ կաթիլային ոռոգում: Հաջորդ պատուհանում` 

օգտվողը կարող է մուտքագրել ոռոգման իր նախընտրելի ժամանակացույցը: 

 

 

Գծապատկեր 60․ Տարբերակ ii. Ոռոգման պլանավորման տվյալների մուտքագրման պատուհան  

Տարբերակը iii. Ոռոգման պլանավորման ձևավորման տարբերակը օգտա-

գործողին թույլ է տալիս սահմանել ջրման նորմերի ժամկետների և  քանակների 

չափանիշներ, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում:  
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Գծապատկեր 61. Տարբերակ iii. Ոռոգման ժամանակացույցի ձևավորում 

Վերևի պատուհանում օգտագործողը կարող է սահմանել ժամկետների չա-

փանիշները 4 տարբերակների միջև. Ֆիքսված ընդմիջումներ (Fixed intervals), թույլատրելի 

խոնավության նվազում (մմ) (Allowable depletion (mm water)), թույլատրելի խոնավության 

նվազում (% RAW) (Allowable depletion (%RAW)) կամ սահմանաթմբերի միջև ջրի շերտի 

հաստությունը բրնձի համար (Water layer between bunds): Բացի այդ, օգտվողը կարող է 

սահմանել ջրի խորության չափանիշներ (Depth Criteria), ինչպիսիք են` վերադառնալ 

ԴՍԽ-ին (Back to Field Capacity) կամ ֆիքսված ջրման նորմ (Fixed net application): Վերադառ-

նալ ԴՍԽ-ին տարբերակի դեպքում օգտագործողը կարող է խոնավությունը  սահմանել 

ԴՍԽ-ից ցածր կամ բարձր: Այն դեպքում, երբ սահմանվում է ԴՍԽ-ից ցածր, այն օգտակար 

կլինի անձրևաջրերի ներթափանցման համար, որոնք տեղի են ունենում ոռոգման 

ընթացքում կամ դրանից անմիջապես հետո: Վերևում նշված պատուհանից երևում է, որ 

սահմանված խոնավության նվազումը կազմում է RAW-ի 80%-ը, և հողի խոնավությունը 

կլրացվի մինչև ԴՍԽ` թողնելով 0 հնարավորություն ոռոգումից անմիջապես հետո տե-

ղացող անձրևի կլանման համար: Բացի այդ, պատուհանը օգտվողին թույլ է տալիս 
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ավելացնել ավելի շատ հարաչափեր` վեգետացիոն սեզոնի տարբեր ժամանակահատ-

վածների համար:  

Գծապատկեր 62-ի «Գործարկել» (Run) կոճակը սեղմելով՝ հնարավոր է ստանալ 

մոդելավորման արդյունքները: 

 

Գծապատկեր 62. Մոդելավորման գործարկման պատուհանը գործարկելուց առաջ 

Գործարկման պատուհանը օգտվողին թույլ է տալիս սահմանել մոդելավորման 

ժամանակահատվածը վեգետացիոն ամբողջ ժամանակահատվածի համար, 1 - 10 օր 

ժամանակահատվածների համար կամ մինչև նշված ամսաթիվը: Այժմ ընտրությունն 

իրականացվում է վեգետացիոն ամբողջ ժամանակահատվածի համար` 1991թ. ապրիլի 

15-ից սեպտեմբերի 6-ը։ Արդյունքները ներկայացված են ստորև նկարում: 
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Գծապատկեր 63. Ամբողջ ժամանակահատվածի մոդելավորման արդյունքը 

Վերոնշյալ նկարում Tr դիագրամը ցույց է տալիս տրանսպիրացիան` ջրի 

գոլորշիացումը բույսերի մակերևույթից բուսաճի ընթացքում, CC-ն ցույց է տալիս 

բուսածածկի աճը բուսաճի ժամանակահատվածում, իսկ Dr-ը` հողի խոնավությունը 

ԿԹԽ-ի (PWP) և ԴՍԽ-ի (FC) միջև: Կարմիրով նշված արժեքները ցույց են տալիս 

սթրեսները` հողի բերրիությունը (soil fertility) 100%-ի միջակայքում կազմում է 44%, և 

տրանսպիրացիայի ջերմաստիճանը (temperature (Transpiration)) ցածր է սահմանված 10°C 

նվազագույն ջերմաստիճանից 9%-ով բուսաճի ընթացքում:  

Այս պայմաններում կենսազանգվածի արտադրողականությունը (Biomass) 17,168 

տ/հա է, իսկ չոր բերքը (Dry Yield)` 14,593 տ/հա:  

Տեղումներ (Rain) ներդիրի տակ հնարավոր է ընտրել այլ դիագրամ ցույց տալու  

պարամետր (Select parameter): Ստորև ներկայացված նկարում ընտրվել է ոռոգում 

(Irrigation) պարամետրը Soil water balance բացվող ցուցակից: Այս դեպքում ոռոգումը 

իրականացվելու է գրեթե ամեն օր ԴՍԽ-ի պակասորդը լրացնելու համար: Այնուամե-

նայնիվ, սա լավագույն տարբերակը չէ, քանի որ տեղումները, որոնք տեղի են ունենում 

ոռոգումից հետո, չեն ներծծվում հողի մեջ և օգտակար չեն: Հողի խոնավության 

փոփոխությունը ներկայացված է հաջորդ ներդիրում և ստորև նկարում: 
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Գծապատկեր 64. Ոռոգման դիագրամ 

 

Գծապատկեր 65. Հողի խոնավության փոփոխություն 

Հաջորդ ներդիրը հողի աղակալումն է, որը սույն մոդելավորման մեջ չի դի-

տարկվել: 



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  
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Հաջորդը Կլիմա և հողում ջրային հաշվեկշիռ ներդիրն է (Climate and Soil Water 

balance), որը ներկայացված է ստորև նկարում: 

 

Գծապատկեր 66. Կլիմա և հողի ջրային հաշվեկշիռը 

Վերոնշյալ նկարից ETo-ն 596.1 մմ է, իսկ Excel ձևանմուշում` 575.08 մմ: Տար-

բերությունը 3.6% է, որը կարելի է համարել ոչ էական: Այս դեպքում ETo-ն հաշվարկելու 

համար կարող է օգտագործվել Excel-ի ձևանմուշը, CROPWAT-ը կամ AquaCrop-ը: Տեղում-

ների քանակը 56.4 մմ է, նույնը, ինչ Excel ձևանմուշում, որից հողի մեջ ներծծվել է 55.1մմ, 

իսկ 1.3 մմ` հոսակորուստ է: Արդյունքում ստացված ջրի արդյունավետությունը ըստ 

ջրասպառման նորմի կազմել է 2.47 կգ բերքատվություն/մ3 ջրի գումարային գոլոր-

շիացման դիմաց:  

Նման բարձր արտադրողականություն ստանալու համար պահանջվող ոռոգման 

նորմը կազմել է 547,9 մմ/սեզոնում, ինչը շատ ավելի բարձր է, քան Excel-ի ձևանմուշի 

միջոցով հաշվարկված ոռոգման նորմը, որը կազմում էր 457 մմ` գրեթե 20% ցածր: Բացի 

այդ, փոփոխական ջրման նորմերով ամենօրյա ոռոգումը կարող է կիրառելի չլինել 

անձրևացման կամ ակոսային եղանակով ոռոգվող խոշոր դաշտերի համար: Որպես 

այդպիսին, սա կարող է կիրառվել միայն կաթիլային ոռոգման համար և կարող է լինել 

շատ ժամանակատար և ռեսուրսատար: Բացի այդ, ԴՍԽ-ի սահմանային նիշերում հողը 

ամեն օր ոռոգելու պարագայում, ոռոգումից անմիջապես հետո տեղացող անձրևների 

(գիշերային ժամերին) օգուտը կկորցվի: Հետևաբար, անհրաժեշտ կլինի ևս մի քանի 

մոդելավորում իրականացնել` բարելավելով ջրման նորմերը և ժամկետները։ AquaCrop-
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ը հատուկ մշակվել է այդ նպատակով` ջրման նորմերը և ժամկետները օպտիմալացնելու 

ուղղությամբ մոդելավորումներ իրականացնելու համար: Ստորև բերված աղյուսակում 

ներկայացված է մեկ օրինակ։ 

Աղյուսակ 23. Անձրևացման եղանակով ոռոգման մոդելավորումը լոլիկի համար 
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մմ մմ % մմ # մմ 
տոննա 

/հա 

տոննա 

/հա 
կգ/մ3 

1 596,1 56,4 80 42 13 546 17,154 14,581 2,65 

2 596,1 56,4 100 42 11 452 17,04 14,48 2,76 

3 596,1 56,4 

Օր 1 = 30 20 1 

482 16,966 14,421 2,71 5-րդ օրից մինչև վերջ= 

100 42 11 

4 596,1 56,4 

Օր 1 = 30% 20 1 

440 16,914 14,377 2,73 
Օր 5-ից 130 = 100 42 11 

130-րդ օրվանից հետո 

ոռոգում չկա 0 0 

Աղյուսակը ցույց է տալիս Արտաշատի տարածքում գտնվող կավավազային հողի 

վրա աճեցված լոլիկի 4 մոդելավորման արդյունքները, որոնք ոռոգվել են անձրևացման 

ոռոգման եղանակով և 42 մմ ջրման նորմով: Դիտարկվել են ոռոգման իրականացման 

հետևյալ պայմանները. 

• Մոդելավորում 1-ի համար․ ոռոգումը կատարվել է այն դեպքում, երբ հողի խոնա-

վությունը սպառվել է մինչև մատչելի օգտակար խոնավության (RAW) 80%-ը և մեկ 

ջրման նորմը սահմանվել է 42 մմ, 

• Մոդելավորում 2-ի համար․ ոռոգումը կատարվել է այն դեպքում, երբ հողի խոնա-

վությունը սպառվել է մատչելի օգտակար խոնավության (RAW) 100%-ը և մեկ 

ջրման նորմը սահմանվել է 42 մմ, 

• Մոդելավորում 3-ի համար. ջրի սպառումն նվազեցնելու նպատակով, առաջին 

ջրումը կկազմի 20 մմ և կկիրառվի, երբ հողի խոնավությունը կնվազի մինչև RAW 

30%, քանի որ մշակաբույսը դեռ իր վեգետացիոն շրջանի սկզբում է, երբ գումա-



Մշակաբույսերի ջրապահանջի հաշվարկման և ոռոգման ժամանակացույցի մեթոդաբանություն  
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րային գոլորշիացումն ցածր է և կանխատեսվում են տեղումներ։ Հաջորդ ջրումները 

կկիրառվեն, երբ հողի խոնավությունը նվազի մինչև RAW 100% և ջրման նորմը 

կազմի 42 մմ, 

• Մոդելավորում 4-ի համար. նույնն է, ինչ մոդելավորում 3-ի համար, բայց վերջին 

ջրումը չի իրականացվի՝ ջրի սպառումն էլ ավելի նվազեցնելու նպատակով։ 

Թվով 4 մոդելավորումից առավել բարենպաստ արդյունքներ են ստացվել 

մոդելավորում 2-ով, քանի որ 42 մմ ջրման նորմով 11 ջրումների արդյունքում ձեռք է 

բերվել ջրի ամենաբարձր արդյունավետությունը` 2.76 կգ բերք/մ3 գումարային գոլոր-

շիացման պայմանում: Նման մոդելավորումներ կիրականացվեն յուրաքանչյուր մշակա-

բույսի, յուրաքանչյուր հողի տիպի, ոռոգման յուրաքանչյուր մեթոդի համար (ակոսային, 

կաթիլային և անձրևացման) և 50% և 75% տեղումների ապահովվածության համար: 



Եզրակացություններ և առաջարկություններ  
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6. Եզրակացություններ և առաջարկություններ  

Վերը նշված 5-րդ գլխում ներկայացվել են մշակաբույսի ջրապահանջի հաշվարկ-

ման և ոռոգման պլանավորման երեք մեթոդ, այն է` Excel ձևանմուշ, CROPWAT և 

AquaCROP, որոնք բոլորը հիմնված են ՊԳԿ ՈԴ 56 փաստաթղթի վրա։ Ցույց տրվեց, որ 

լավագույն մեթոդը AquaCrop-ի մոդելն է, և առաջարկվում է այն օգտագործել մշակա-

բույսերի ջրապահանջը հաշվարկելու և ոռոգման պլանավորումը կազմելու համար: 

AquaCrop-ի միջոցով առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ մոդելավորումները. 

Աղյուսակ 24. Առաջարկվող մոդելավորումների քանակը մեկ վայրի համար (Արտաշատ) 
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Արտաշատ 50% 

Մարգագետնային 

Լոլիկ Անձրևացում  3 

Լոլիկ Ակոսներով 3 

Լոլիկ Կաթիլային 3 

աղուտ-ալկալի 

հողեր 

Լոլիկ Անձրևացում  3 

Լոլիկ Ակոսներով 3 

Լոլիկ Կաթիլային 3 

Շագանակագույն 

պոդզոլային  

Լոլիկ Անձրևացում  3 

Լոլիկ Ակոսներով 3 

Լոլիկ Կաթիլային 3 

Մարգագետնային 

Վարունգ Անձրևացում  3 

Վարունգ Ակոսներով 3 

Վարունգ Կաթիլային 3 

աղուտ-ալկալի 

հողեր 

Վարունգ Անձրևացում  3 

Վարունգ Ակոսներով 3 

Վարունգ Կաթիլային 3 

Շագանակագույն 

պոդզոլային  

Վարունգ Անձրևացում  3 

Վարունգ Ակոսներով 3 

Վարունգ Կաթիլային 3 

Մարգագետնային 

Ձմերուկ Անձրևացում  3 

Ձմերուկ Ակոսներով 3 

Ձմերուկ Կաթիլային 3 

աղուտ-ալկալի 

հողեր 

Ձմերուկ Անձրևացում  3 

Ձմերուկ Ակոսներով 3 
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Ձմերուկ Կաթիլային 3 

Շագանակագույն 

պոդզոլային  

Ձմերուկ Անձրևացում  3 

Ձմերուկ Ակոսներով 3 

Ձմերուկ Կաթիլային 3 

Մարգագետնային 

Սեղանի 

խաղող 
Ակոսներով 3 

Սեղանի 

խաղող 
Կաթիլային 3 

աղուտ-ալկալի 

հողեր 

աղուտ-ալկալի 

հողեր 

Սեղանի 

խաղող 
Ակոսներով 3 

Սեղանի 

խաղող 
Կաթիլային 3 

Շագանակագույն 

պոդզոլային  

Սեղանի 

խաղող 
Ակոսներով 3 

Սեղանի 

խաղող 
Կաթիլային 3 

Ընդամենը 

Արտաշատ 
        99 

Նույն քանակի մոդելավորումներ կիրականացվեն Արտաշատի 50%, Արտաշատի 

75%, Արարատի 50%, Արարատի 75%, Արմավիրի 50% և Արմավիրի 75%-ի համար:  

Կլիմայի փոփոխության դեպքում նույն մոդելավորումները կիրականացվեն` միև-

նույն ժամանակ հաշվի առնելով մինչև 2050թ․ կանխատեսվող կլիմայական տվյալները: 

Վերջապես, յուրաքանչյուր մշակաբույսի տեսակի և ոռոգման մեթոդի լավագույն մոդելա-

վորման արդյունքները կներառվեն ստորև ներկայացված տեսք ունեցող աղյուսակներով: 

Բացի այդ, նույն տվյալները պարունակող «շեյփֆայլ» կպատրաստվի` ցույց տալու Արա-

րատյան դաշտի քարտեզը և յուրաքանչյուր հողի տեսակի գտնվելու վայրը և առա-

ջարկվող ջրման նորմերը և ժամկետները յուրաքանչյուր ոռոգման մեթոդի համար: Այս 

«շեյփֆայլ»-ը հնարավոր կլինի բացել QGIS և ArcGIS ծրագրերով և ծառայելու է որպես 

տվյալների բազա Արարատյան դաշտի ոռոգման ներկա և ապագա մշակումների համար:  
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Աղյուսակ 25. Արդյունքների աղյուսակ (օրինակ) 
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50% 

Մարգա-

գետնային 

Լոլիկ Անձրևացում      

Լոլիկ Ակոսներով     

Լոլիկ Կաթիլային     

Աղուտ-

ալկալի 

հողեր 

Լոլիկ Անձրևացում      

Լոլիկ Ակոսներով     

Լոլիկ Կաթիլային     

Շագանա-

կագույն 

պոդզոլա-

յին  

Լոլիկ Անձրևացում      

Լոլիկ Ակոսներով     

Լոլիկ Կաթիլային  
   

Մարգա-

գետնային 

Վարունգ Անձրևացում      

Վարունգ Ակոսներով     

Վարունգ Կաթիլային     

Աղուտ-

ալկալի 

հողեր 

Վարունգ Անձրևացում      

Վարունգ Ակոսներով     

Վարունգ Կաթիլային     

Շագանա-

կա-գույն 

պոդզոլա-

յին  

Վարունգ Անձրևացում      

Վարունգ Ակոսներով     

Վարունգ Կաթիլային  
   

Մարգա-

գետ-նային 

Ձմերուկ Անձրևացում      

Ձմերուկ Ակոսներով     

Ձմերուկ Կաթիլային     

Աղուտ-

ալկալի 

հողեր 

Ձմերուկ Անձրևացում      

Ձմերուկ Ակոսներով     

Ձմերուկ Կաթիլային     

Շագանա-

կագույն 

պոդզոլա-

յին  

Ձմերուկ Անձրևացում      

Ձմերուկ Ակոսներով     

Ձմերուկ Կաթիլային  
   

Մարգա-

գետնային 

Սեղանի 

խաղող 
Ակոսներով  

   

Սեղանի 

խաղող 
Կաթիլային  

   



Եզրակացություններ և առաջարկություններ  

«Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդա-
բանություն», 2020թ.  
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Աղուտ-

ալկալի 

հողեր 

Սեղանի 

խաղող 
Ակոսներով  

   

Սեղանի 

խաղող 
Կաթիլային  

   

Շագանա-

կագույն 

պոդզոլա-

յին  

Սեղանի 

խաղող 
Ակոսներով  

   

Սեղանի 

խաղող 
Կաթիլային  

   

Ընդամենը 

Արտաշատ  
       

   

Յուրաքանչյուր մշակաբույսի և ոռոգման յուրաքանչյուր առաջարկված մեթոդի 

համար ոռոգման մանրամասն պլանավորումը գրաֆիկական և աղյուսակային տեսքով 

կներկայացվի վերջնական հաշվետվությունում:  

Սեղանի խաղողի համար ոռոգման առաջարկվող եղանակներն են ակոսային և 

կաթիլային եղանակները, իսկ լոլիկի, վարունգի և ձմերուկի համար կմոդելավորվեն 

ոռոգման բոլոր եղանակները` ակոսային, կաթիլային և անձրևացմամբ։ 

  Մեթոդաբանությունն ու արդյունքները հետագայում կօգտագործվեն «Հայաստանի 

Հանրապետությունում ոռոգվող հողերում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման 

նորմերը և ռեժիմները» ձեռնարկում սահմանված ջրման նորմերի և ժամկետների 

հաշվման մեթոդաբանության և արժեքների վերանայման համար։ 


