
Գյուղատնտնեսական ջրային հաշվեկշռի, 

ջրօգտագործման արդյունավետության և ջրային 

սթրեսի գնահատում

Ալեքսանդր Առաքելյան,

ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն

Հուլիսի 14, 2021թ․



Բովանդակություն

● Ծրագրի բաղադրիչի նպատակները

● Մեթոդաբանությունը

● Նախնական արդյունքները



Նպատակները

• Ուսումնասիրել Սևանա լճի ջրհավաք

ավազանում ոռոգման նպատակով

օգտագործվող ջրի քանակը և ոռոգման

պրակտիկաները՝ տարբեր մշակաբույսերի

համար

• Գնահատել գյուղատնտեսական 

ջրօգտագործման արդյունավետությունը

• Որոշել գյուղատնտեսության ոլորտում ջրային

սթրեսի մակարդակը փոփոխվող կլիմայի

պայմաններում



Գնահատման մեթոդաբանությունը



Գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալները
Հողի վերաբերյալ տվյալներ

Օպտիմալ մուտքային տվյալներ Ընդունելի մուտքային տվյալներ Նվազագույն պահանջվող 

տվյալներ

Այս տվյալների հավաքածուն անմիջապես 

ներմուծվում է AquaCrop մոդել

Մուտքագրվում են հատուկ մոդելներ՝ 

օպտիմալ մուտքային տվյալներն 

անուղղակիորեն ստանալու համար։

Այս տվյալների հավաքածուն 

անմիջապես ներմուծվում է 

AquaCrop մոդել

Հագեցման կետ (%) ավազ (%) (պարտադիր)

Հյուսվածքի դաս (օրինակ՝ 

ավազակավեր)

Դաշտի տարողունակություն (Field Capacity) 

(%) տիղմ (%) (պարտադիր)

Մշտական թառամելու կետ (Permanent 

Wilting Point) (%) կավ (%) (պարտադիր)

Հագեցած հիդրավլիկ հաղորդականություն օրգանական նյութեր (%) (ոչ պարտադիր)

խճի պարունակություն (%) (լրացուցիչ)

չոր ծավալային խտություն (գ/սմ3) (լրացուցիչ)



Գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալները
Օդերևութաբանական տվյալներ

Օպտիմալ մուտքային տվյալներ Ընդունելի մուտքային տվյալնր

Այս տվյալների հավաքածուն անմիջապես ներմուծվում է 

AquaCrop մոդել

Այս տվյալները ներմուծվում են լրացուցիչ մոդելներ՝ ETo հաշվարկման համար

Օրական ռեֆերենս էվապոտրանսպիրացիա ETo (մմ/օր) Օդի օրական առավելագույն ջերմաստիճան (oC) (պարտադիր)

Օդի օրական առավելագույն ջերմաստիճան (oC) Օդի օրական նվազագույն ջերմաստիճան (oC) (պարտադիր)

Օդի օրական նվազագույն ջերմաստիճան (oC) Օդի օրական միջին ջերմաստիճան (oC) (պարտադիր)

Անձրևի օրական քանակ (mm/d) Օրական առավելագույն հարաբերական խոնավություն (%) (լրացուցիչ)

Օրական նվազագույն հարաբերական խոնավություն (%) (լրացուցիչ)

Օրական միջին հարաբերական խոնավություն (%) (լրացուցիչ)

Միջին արեգակնային ճառագայթումը (Rs) (վատտ/մ2) (լրացուցիչ)

Միջին օրական քամու արագությունը (մ/վ) (լրացուցիչ)

Անձրևի շերտի բարձրությունը, օրական (մմ) (պարտադիր)



Գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալները
Ոռոգման վերաբերյալ տվյալներ

Օպտիմալ մուտքային տվյալներ Լրացուցիչ մուտքային տվյալնր

Այս տվյալների հավաքածուն անմիջապես 

ներմուծվում է AquaCrop մոդել

Այս տվյալները պարտադիր չեն, բայց կարող են զգալիորեն օգնել 

ոռոգման պլանավորման գործում

Ոռոգման համակարգի տեխնոլոգիան 

(կաթիլային, անձրևացում, մակերեսային)

Տարեկան ջրի նորմերն ըստ մշակաբույսի

Ջրի նորմերը սահմանափակ ջրային ռեսուրսների պայմաններում

Մեկ ջրման ընթացքում օգտագործվող ջրի քանակը

Ոռոգման համակարգի ելքը (մ3/ժ)



AquaCrop մոդել



Պիլոտային տարածք 1. Զոլաքար 
Մշակաբույսի տեսակ՝ կարտոֆիլ

Հողատարածքի մակերես՝ 1.18 հա

Հողի տիպ՝ գետահովտա-դարավանդային, մարգագետնային

Վեգետացիայի սկիզբ՝ մայիսի 15, 2021

Բերքահավաք՝ սեպտեմբեր 15, 2021

Ոռոգում՝ սկսած հուլիսի 1-ից, 10 օրը մեկ անգամ, ~5 անգամ 

(մինչև ~օգոստոսի 20), 1,100-1,200 մ3 ջուր յուրաքանչյուր 

անգամ

Պարարտանյութեր/պեստիցիդներ՝ այո :(պեստիցիդներ)

Կանխատեսվող բերք՝ 35 տ

Ռեֆերենս օդ․ կայան՝ Մարտունի

Բույսի ջրի պարունակությունը՝ 87.8% (հունիսի 19)



Պիլոտային տարածք 2. Նորատուս 
Մշակաբույսի տեսակ՝ ցորեն

Հողատարածքի մակերես՝ 2.2 հա

Հողի տիպ՝ լեռնային սևահողեր

Վեգետացիայի սկիզբ՝ օգոստոսի 20, 2020

Բերքահավաք՝ սեպտեմբերի 10, 2021

Ոռոգման եղանակ՝ չոռոգվող

Պարարտանյութեր/պեստիցիդներ՝ ոչ

Կանխատեսվող բերք՝ 1.5-2 տ

Ռեֆերենս օդ․ կայան՝ Գավառ

Բույսի ջրի պարունակությունը՝ 25.27% (մայիսի 15); 31.8% 

(հունիսի 19)



Հասանելի տվյալներ

• Հայաստանի 1:100,000 մասշտաբի հողերի տիպերի քարտեզ

• Հայկական հողերի տեղեկատվական համակարգ http://armsis.cas.am/

• «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից դիտարկվող 

օդերևութաբանական տվյալներ (անհրաժեշտ է հայցել)

• Ջրօգտագործման թույտվությունների մասին տեղեկատվություն

• ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնում առկա տարածական վեկտորային և 

ռաստրային շերտեր

• Sentinel-2 և այլ հասանելի արբանյակային տվյալներ (Landsat, MODIS…)

• Դաշտային այցերի ընթացքում հավաքագրված փաստացի տեղեկատվություն

http://armsis.cas.am/


Հասանելի տվյալներ



Հասանելի տվյալներ



Քննարկում

• Տվյալների լրացուցիչ աղբյուրներ

• Տվյալ ուղղությամբ Հայաստանում կատարված աշխատանքները

• Գնահատման ճշգրտության բարձրացմանն ուղղված առաջարկներ

• Արդյունքների կիրառելիության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված 

առաջարկներ


