ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎՐԱ
ԱԿՏԻՎ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԸ

ԵՐԵՎԱՆ 2017

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սևանա

լիճը

համարվում

է

յուրահատուկ

բնական

համակարգ,

կարևորագույն ջրային օբյեկտ, Հայաստանի ազգային խորհրդանիշերից մեկը,
որը մեծ դեր է խաղում ՀՀ տնտեսության մեջ:
Արտանիշի և Նորատուսի հրվանդաններով լիճը բաժանվում է երկու
անհավասար մասերի՝ Փոքր Սևան և Մեծ Սևան:
Լճի երկարությունը մեծ առանցքով Ձկնագետի գետաբերանից (հյուսիսարևմուտքում) մինչև Ծովակ գյուղը, (հարավ-արևելքում) կազմում է 74կմ, միջին
լայնությունը 19.2կմ (ամենամեծ լայնությունը առանցքի նկատմամբ 32կմ է):
Մինչև 1930-ական թվականները`

լճի

մակարդակի

արհեստական

իջեցումը, լճի ջրի հայելու մակերեսը զբաղեցնում էր 1416կմ , բարձրությունը՝
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1915.57մ:

Ջրի

ծավալը

կազմում

էր

58.5մլրդ.մ3:

Ջրի

առավելագույն

խորությունը 98.7մ էր, իսկ միջին խորությունը` 41.3մ: Մեծ Սևանը բնական
վիճակում զբաղեցնում էր 1032.4կմ2 մակերես, ծավալը կազմում էր 38.95մլրդ.մ3,
առավելագույն խորությունը 58.7մ էր, իսկ միջինը` 37.7մ: Փոքր Սևանի մակերեսը
կազմում էր 383.6կմ2, ծավալը` 19.52մլրդ.մ3, առավելագույն խորությունը 98.7մ,
իսկ միջին խորությունը` 50.9մ:
2017 թվականի մարտի 20-ի դրությամբ Սևանա լճի մակարդակը
կազմում է 1900.51մ: Լճի մակերեսը կազմում է 1278.6կմ2, որից Մեծ Սևանը՝
940.0կմ2, Փոքրը՝ 338.6 կմ2, իսկ լճի ծավալը 38.19կմ3, որից՝ 24.10 կմ3 Մեծ
Սևանի ծավալն է, իսկ 14.09 կմ3 Փոքր Սևանինը:
ԼՃԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ: 20-րդ դարի 30-ական թվականներից կապված լճի
ջրային պաշարների ոչ հաշվենկատ օգտագործման հետ խախտվեց նրա
էկոլոգիական հավասարակշռությունը, առաջ բերելով մի շարք բացասական
հետևանքներ և առաջ եկավ Սևանա լճի հիմնախնդիրը: Սևանա լճի
պահպանման և վերականգնման համար ձեռնարկվել են օրենսդրական
նախաձեռնություններ

և

իրականացվել

մի

շարք

ջրատնտեսական

միջոցառումներ, որոնց սկզբնական նպատակն էր, նախ դանդաղեցնել, ապա
դադարեցնել լճի մակարդակի իջեցումը, ապահովելով նրա բարձրացումը
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մինչև գիտականորեն հիմնավորված օպտիմալ նիշը՝ 1903.5մ: Լճի հիմնախնդրի
զարգացումը և ջրատնտեսական լուծումներն ունեցել են երեք փուլ.
1.

Լճի մակարդակի իջեցման փուլ, որն ընդգրկում է 1933 թվականից
մինչև 1981թվականը և կապված էր լճի ջրերի դարավոր պաշարների
օգտագործման և նրա մակարդակի մինչև 50մետր իջեցման հետ:

2. Երկրորդ փուլը դա պայմանական հավասարակշռության փուլն է, երբ
1981թվականից, գործարկվեց Արփա-Սևան թունելը և դադարեցվեց
նրա մակարդակի իջեցումը, և լիճը թևակոխեց իր զարգացման
հաջորդ փուլը:
3. Երրորդ փուլը դա մակարդակի բարձրացման փուլն է, 2002թվականից
սկսած լճի ջրային հաշվեկշիռը տարեկան կտրվածքով հիմնականում
դրական

է

և

նկատվում

է

լճի

մակարդակի

շարունակական

բարձրացում:
ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ:

Սևանա

դիտարկումները

լճի

ջրի

կազմակերպվել

մակարդակի
են

սկսած

վերաբերյալ
1889

գործիքային

թվականից

և

այդ

դիտարկումները կրել են էպիզոդիկ բնույթ: 1927 թվականից մինչև այսօր, լճի
մակարդակի տատանումների վերաբերյալ անընդհատ դիտարկումներ են
կատարվում Սևանա թերակղզում գտնվող դիտակետում: Ընդհանրապես լճի
ջրի տատանումները ուսումնասիրվել են ափային 7 դիտակետերում, իսկ այժմ
դրանց թիվը 4-ն է և այդ դիտակետերն են՝ Սևան թերակղզի, Մարտունի,
Կարճաղբյուր և Շորժա: Լճի մակարդակի իջեցումը սկսվել է 1933թվականից,
երբ ջրառի տարեկան քանակը սկսեց գերազանցել նրա բնական հոսքին:
Մակարդակի իջեցումը շարունակվեց մինչև 1981թ., սկզբնականի նկատմամբ
կազմելով մոտ 18.5մ: Մակարդակի պայմանական հավասարակշռության
տարիներին` 1981-2001թթ. լճի մակարդակը նախ բարձրացել է մոտ 0.9մ
(1981-1990թթ.)

և

իջել

1.68մ

(1991-2001թթ.):

Դրանից

հետո

սկսել

է

բարձրանալ: Այդ բարձրացումը միչև 2017թ. հունվարի 1-ը կազմել է վերջը
կազմել է 4.14մ: Լճի մակարդակը տատանվում է նաև տարվա ընթացքում և
առավելագույնը դիտվում է հուլիսին:
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ԼՃԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԸ: Սևանա լճի մակերևութային շերտի

ջրի

ջերմաստիճանը տարվա մեջ միջինը կազմում է շուրջ 9.0˚C: Լճի ջրի
ջերմաստիճանը մակերևութային շերտում առավել ցուրտ ամիսներին, երբ
սացածածկը

բացակայում

է,

միջինը

կազմում

է

մոտ

2.0˚C,

իսկ

համեմատաբար տաք տարիներին այն մոտենում է 3.0˚C-ին: Լճի ջրի
առավելագույն ջերմաստիճանը մակերևութային շերտում դիտվում է հուլիսօգոստոս ամիսների ընթացքում, երբ միջին ամսական ջարմաստիճանը
կազմում է 17-19˚C: Ջրի առավելագույն ջերմաստիճանը այդ ընթացքում
կարող է հասնել 24-25˚C-ի: Լճի մակերևութային շերտը ամռան-աշնան
ընթացքում շուրջ 80-100 օր ունի ավելի քան 18˚C ջերմաստիճան, որը
լողանալու համար համարվում է բարենպաստ պայմաններ:
ԼՃԻ ՍԱՌՑԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԸ: Առաջին սառցային երևույթները, ձևավորվում են
նոյեմբերի սկզբից մինչև հունվարի սկիզբը: Ափասառույց Սևանա լճում
ձևավորվում է ամեն տարի, սակայն լիճը համատարած սառույցով ծածկվում է
ոչ ամեն տարի: Համատարած սառցածածկույթ սովորաբար ձևավորվում է այն
ժամանակ, երբ դեկտեմբեր-փետրվար ամիսների ընթացքում օդի միջին
ջերմաստիճանը -5.6˚C-ից չի գերազանցում, իսկ փետրվարին առանց քամու
եղանակի տևողությունը կազմում է 100 ժամ և ավելի: Լիճը սառույցից
սովորաբար ազատվում է մարտի վերջերին-ապրիլի սկզբին: Ըստ պատմական
տվյալների

դիտարկումների՝

ամենից

շուտ

Սևանա

լիճը

սառչել

է

2008թվականի հունվարի 14-ին, իսկ ամենից ուշ՝ 1959թվականի փետրվարի 28ին, ընդ որում, ամենաերկար սառցածածկույթ պահպանվել է 1972 թվականին`
մոտ

85օր,

առավելագույն

2017թվականի

եղանակային

հաստությունը՝
պայմանների

40-45սմ:

Պայմանավորված

առանձնահատկություններով՝

փետրվարի 17-ից Սևանում ձևավորվել է համատարած սառցածածկ:
ԼՃԻ ՋՐԻ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ: Սևանա լճի թափանցիկությունը բնական
վիճակում կազմում էր շուրջ 21մ, որը բացատրվում էր նրա ունեցած նշանակալի
խորությամբ, գետային փոքր հոսքի (որով լիճ է բերվում կախված նյութեր) և
պլանկտոնի

համեմատաբար

թույլ

զարգացման

հետ:

Լճի

մակարդակի

արհեստական իջեցմանը զուգընթաց նկատվում էր լճի պղտորության աճ, որի
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պայմաններում թափանցիկությունը տարվա մեջ տատանվում էր 3-7մ: Լիճը ավելի
թափանցիկ

է

օգոստոս-սեպտեմբեր

ամիսներին,

իսկ

նվազագույն

թափանցիկություն նկատվում է փետրվար-ապրիլ ամիսներին:
ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ: Սևանա լճի մակարդակի փոփոխությունը պայմանավորված է ջրային հաշվեկշռի բաղադրիչների մեծություններով,
որն էլ իր հերթին կախված է տարվա հիդրոլոգիական և եղանակակլիմայական
պայմաններից, ինչպես նաև Սևանա լճից բաց թողնվող և Արփա-Սևան
ջրատարով լիճ մուտք գործող ջրի ծավալներից: Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի
մուտքի գլխավոր բաղադրիչը գետերով մուտք գործած ջրի քանակն է
(տարեկան

774մլն.մ3),

այնուհետը

տեղումները

լճի

մակերևույթի

վրա

(510մլն.մ3), ապա Արփա-Սևան ջրատարով ջրի ներհոսքը (նախատեսված է
տարեկան 250մլն.մ3) և ստորերկրյա ներհոսքը (78մլն.մ3), իսկ ելքի գլխավոր և
ընդհանրապես ջրային հաշվեկշռի ամենամեծ բաղադրիչը գոլորշացումն է
(տարեկան մոտ 1մլրդ.մ3): Ելքի հաջորդ բաղադրիչը ջրի բացթողումն է և ապա
ստորերկրյա արտահոսքը (տարեկան 13.3մլն.մ3): Սևանա լճից բաց թողնվող և
Արփա-Սևան ջրատարով լիճ մուտք գործող ջրի քանակների վերաբերյալ դիտարկումները իրականացվում են համապատասխանաբար Գեղամավան և Ծովինար
դիտակետերում, որոնք զինված են գերժամանակակից սարքավորումներով:
Գետային ներհոսքի և մթնոլորտային տեղումների ամենաբարձր
արժեքները դիտվում են հիմնականում մայիս ամսին, իսկ գետային հոսքի
ամենացածր

արժեքները

դեկտեմբեր-հունվարին:

դիտվում

են օգոստոսին, իսկ տեղումներինը՝

Գոլորշացման

մեծությունը

նույնպես

ունի

ներտարեկան արտահայտված ընթացք, ամռանը և աշնանը ավելանում է,
ձմռանը և գարնանը՝ նվազում:
ԱԿՏԻՎ

ՋՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ:

Որպես

Սևանա

լճի

տարեկան

ջրային

պաշարների դինամիկ ցուցանիշ հանդիսանում է նրա ակտիվ ջրատվությունը:
Սևանա լճի ազատ հոսքը կամ ակտիվ ջրատվությունը ջրի այն քանակն է, որը
կարելի է վերցնել, չփոփոխելով նրա մակարդակը: Ակտիվ ջրատվության
մեծությունը տարեկան կազմում է մոտ 263մլն.մ3 (1961-2016թթ. տվյալներով):

5

Սևանա լճի մակարդակը հունվարի 1-ի դրությամբ 2002-2017թթ.
ժամանակահատվածի համար

Սևանա լճի մակերեսը և ծավալը հունվարի 1-ի դրությամբ 2002-2017թթ.
ժամանակահատվածի համար

6

Սևանա լճից բաց թողնված ջրի գումարային տարեկան ծավալները
2002-2016թթ. ժամանակահատվածի համար ըստ Գեղամավան դիտակետի
տվյալների

Արփա-Սևան ջրատարով Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի տարեկան
ծավալները 2002-2016թթ. ժամանակահատվածի համար ըստ
Ծովինար դիտակետի

7

Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի տարրերի 2002-2016թթ. միջին
արժեքները, մլն.մ3

Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի մուտքի (1), ելքի (2) գումարային բաղադրիչների
և լճում ծավալի փոփոխությունների (3) կորերը 1927-2016թթ. համար

8

Սևանա լճի մակարդակի, լճից բաց թողնված և Արփա-Սևան ջրատար
ջրանցքով լիճ տեղափոխված ջրի ծավալների ընթացքը 1933-2016թթ, համար

Սևանա լճի տարեկան առավելագույն մակարդակների և տարեսկզբի
մակարդակների ընթացքը 2002-2016թթ. ժամանակահատվածի համար

9

Գարնանային վարարումների ընթացքում և տարեկան կտրվածքով լճի
մակարդակի փոփոխության չափը 2002-2016թթ. ժամանակահատվածի
համար

Սևանա լճի ջրի տարեկան առավելագույն թափանցիկությունը 2002-2016թթ.
ժամանակահատվածի համար

10

Սևանա լճի ջրի տարեկան առավելագույն ջերմաստիճանը 2002-2016թթ.
ժամանակահատվածի համար

Սևանա լճի համատարած սառցածածկի տևողությունն ըստ տարիների 1970-2017թթ.
ժամանակահատվածում (2017թվականը մինչև մարտի 20-ի դրությամբ)

11

Սևանա լճի մակարդակի տարեկան ընթացքի կորերը 2012-2016թթ. ժամանակահատվածի համար

Սևանա լիճն համատարած սառցածածկված 2017թվական փետրվար

