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Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ալ. Մանուկյան 1, (+374 10) 55 55 70, publishing@ysu.am
Հրատարակության նախապատրաստող ստորաբաժանում՝ ԵՊՀ ՈՒԳԸ

Խաչատրյան Սոնա
ԵՊՀ, Աշխարհագրությանևերկրաբանությանֆակուլտետ, մագիստրանտ
Գիտական ղեկավար՝ ա.գ.թ., դոց. Ն. Հարությունյան
Էլ. փոստ՝ sonakhachatryan96@mail.ru
ՍԵՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ԷԿՎԻՎԱԼԵՆՏ-ԷՖԵԿՏԻՎ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆՆ ԸՍՏ
ԲԱՐՁՐԱԴԻՐ ԳՈՏԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
Սևան ազգային պարկը հարուստ է ռեկրեացիոն ռեսուրսներով (հանքային ջրեր,
կլիմայաբուժության պայմաններ, ձմեռային սպորտի, հանգստի և զբոսաշրջության
կազմակերպման հնարավորություններ), որոնք կարող են խթանել տնտեսական
զարգացմանը, ստեղծել բնակչության հանգստի և բուժման բարենպաստ միջավայր:
Կլիմայի հարմարավետությունը՝ որպես բաղադրիչ տարրերի համադրություն և
կլիմայի առանձին բաղադրիչների դրսևորում, զգալի ազդեցություն ունի բնակչության
առողջության վրա:
Մարդկային կենսապայմանների հարմարավետության գնահատումն իրականացվում է տարածքի բնապահպանական աշխարհագրական ուսումնասիրության
առաջատար դիրքում: Կլիմայի ազդեցության

գնահատումը բնական միջավայրի

բնապահպանական ներուժի ինտեգրված բնութագրիչների անբաժանելի մասն է: Այն
ենթադրում է բնական որոշակի տարածքի ուսումնասիրություն` որոշելով մարդու
օրգանիզմների կլիմայական հատկանիշների և ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների հարաբերությունները` ներառյալ ջերմային պայմանների, օդի խոնավության ազդեցությունն ու քամու արագությունը:
Հետազոտության

մեթոդաբանություն:

Ազգային

պարկում

հանգիստը

կազմակերպելու կամ ռեկրեացին գոտիներ առանձնացնելու համար հարկավոր է
որոշել կլիմայական

նպաստավոր պայմաններ ունեցող գոտիները, այսինքն՝

կատարել էկվիվալենտ-էֆեկտիվջերմաստիճանների հաշվարկ ըստ բարձրադիր
գոտիականության: Էկվիվալենտ-էֆեկտիվ ջերմաստիճանն (հակիրճ՝ ԷԷՋ) օդի
ջերմաստիճանի, խոնավության և քամու համատեղ ազդեցության պայմաններում
մարդու ջերմային զգացողության գնահատականն է:
ԷԷՋ-ի

գնահատումն

ըստ

վերընթաց

գոտիականության

կատարվել

է

բացահայտելու համար, թե հատկապես որ բարձրության վրա է հարկավոր զարգացնել առողջարանային զբոսաշրջությունը, իսկ որ բարձրության վրա՝ իսպառ
բացառել: Հատկանշական է, որ տվյալ գոտու ԷԷՋ-ի ընդհանրական բնութագիրը
կազմելու համար հարկավոր է հաշվարկներն իրականացնել ինչպես շոգ ու տոթ
ամռան, այնպես էլ ցուրտ ու խոնավ ձմռան համար:
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Նորմալ հագնված և ֆիզիկապես չծանրաբեռնված մարդու ջերմային զգացողության վրա ազդում է օդի ջերմաստիճանի (𝑡), հարաբերական խոնավության (𝑓) և
քամու առավելագույն արագության (𝑣) միագումարը: Ընդունված է համարել, որ մարդը միևնույն զգացողությունն ունենում է, եթե միաժամանակ գտնվում է (𝑡) = 17.7˚С,
v = 0 մ/վ, իսկ f = 100 %, (𝑡)= 22․4˚С, v = 0․5 մ/վ, իսկ f = 70 % կամ (𝑡)= 25․0˚С, v = 2․5 մ/վ, իսկ f =
20 % [3]։
Այսինքն, հաշվելով տվյալ գոտու ԷԷՋ-ն, կարելի է պարզել, թե բարձրության որ
գոտում են առկա կլիմայաբուժության պայմաններ՝
ԷԷՋ = 37 −

37−𝑡

𝑓

1
20.68−0.0014f+
1.76+1.4𝑣0.75

0.29𝑡 (1 − 100) [1],

որտեղ՝ 𝑡-ն ջերմաստիճանն է, f-ը՝ հարաբերական խոնավությունը, իսկ v-ն՝ քամու
առավելագույն արագությունը:
Իսկ ահա ձմռան ամիսներին կլիմայի խստությունը պարզելու համար օգտվում
ենք հետևյալ բանաձևից՝
S = (1 − 0.04 t) (1 + 0.272 v) [1]։
Այս բանաձևի միջոցով Ազգային պարկի ԷԷՋ-ն հաշվարկվել է 1900 մետրից մինչև
3700 մ բարձրությունը հուլիս և հունվար ամիսների համար:
˚C

35
30
25
20
15
10

5
0
1900

2100

2300

2500

2700

Հունվար

2900

3100

3300

3500

3700

մետ
ր

Հուլիս

Գծապատկեր 1․ԷԷՋ-ն հունվար և հուլիս ամիսների համար ըստ վերընթաց գոտիականության

Ջերմային զգայունության դասակարգումը հուլիս ամսվա համար առանձնացվել
են ըստ՝
ԷԷՋ-ն 9-16˚C չեզոք,
ԷԷՋ-ն 17-22˚C հարմարավետ,
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ԷԷՋ-ն >23˚C գերտաք:
Աղյուսակ 1․Միջին օրական ջերմաստիճանը, հարաբերական խոնավությունը և քամու
առավելագույն արագությունը 1900-3700 մ բարձրությունների համար) [2]

Բարձրություններ
𝑡 (˚C)

Հունվար
f (%)

𝑡 (˚C)

73

𝑣
(մ/վ)
13

Հուլիս
f (%)
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75
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4.35

2700

-8.3

76.5

14.1

11.2

72.1

4.4

2900

-9.8

77.2

14.2

10.5

72.6

4.52

3100

-10.9

78

14.3

10

73.4

4.6

3300

-12

78.5

14.5

9.9

73.9

4.7

3500

-13
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14.9
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4.8

3700

-14
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75
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Ելնելով ստորաբաժանումից՝ կլիմայաբուժության զարգացման համար հուլիս
ամսին նպաստավոր են հատկապես 2700, 2900 և 3100 մետր բարձրությունները:
Որպես կանոն, կլիմայի խստության վրա ազդում է հիմնականում քամու արագությունը․անգամ ցուրտ օրերին քամու արագությունը կարող է կոմպենսացնել
եղանակի խստությունը: Սառը օդի և ուժեղ քամու համադրությունը մի քանի անգամ
ավելի է իջեցնում մարդու մարմնի ջերմաստիճանը: Ընդ որում, անգամ ուժգին
քամիները կարող են առաջացնել ցրտահարում:
Ձմռան ամիսներին մարդու համար անհարմարություններ ստեղծող ջերմաստիճանը համարվում է -15˚C-ից ցածր ջերմաստիճանը, իսկ ահա արդեն -30˚C-ից ցածր
ջերմաստիճանների դեպքում սկսում են զարգանալ սիրտ-անոթային համակարգի և
ջերմակարգավորման հետ կապված խախտումներ:
Այդ իսկ պատճառով ձմռանը Սևան ազգային պարկի տարածքում ձմեռային
զբոսաշրջության տեսակներ զարգացնելուց առաջ հարկավոր է նախ ուսումնասիրել,
թե հատկապես որ բարձրության գոտում է նպատակահարմար զարգացնել ձմեռային
զբոսաշրջությունը։

Ընդորում,

նպատակային

գոտիներ

պետք

է

մասնավորապես դահուկային սպորտի զարգացմանը զարկ տալու համար:

37

ընտրել

Քարտեզ 1․Սևան ազգային պարկի ԷԷՋ-ն ըստ վերընթաց գոտիականության

Հունվար ամսվա համար բարձրության գոտիների առանձնացումը կատարվել է
հետևյալ չափանիշներից ելնելով՝
ԷԷՋ-ն 6-12˚C չափավոր ցուրտ,
ԷԷՋ-ն 0-6 ˚C ցուրտ,
ԷԷՋ-ն -6-0 ˚C շատ ցուրտ,
ԷԷՋ-ն <-24˚C ցրտահարություն։
Ստացված արդյունքներից պարզ է դառնում, որ հունվար ամսին բարձրության
բոլոր գոտիներում նկատվում է չափավոր ցուրտ և ցուրտ ջերմաստիճանային
պայմաններ, որոնք բավականին նպաստավոր են դահուկային սպորտի զարգացման
համար:
Եզրակացություն:

Սևան

ազգային

պարկի

տարածքում

ըստ

վերընթաց

գոտիականության կլիմայական հարմարավետության ցուցանիշների բաշխման վեր38

լուծության արդյունքում կարելի է եզրահանգել, որ ամռանը կլիմայաբուժության
համար նպաստավոր է համարվում 2700 և 2900 մ բարձրության գոտին։ Իսկ ահա
ձմռանը բարձրության բոլոր գոտիներում (բացառությամբ 3300 և 3500 մ բարձրությունների) դիտվել են կլիմայական չափավոր ցուրտ պայմաններ:
Ընդհանուր առմամբ, Ազգային պարկում նպաստավոր են առկա պայմանները ոչ
միայն կլիմայաբուժության և արևաբուժության (ելնելով էկվիվալենտ-էֆեկտիվ
ջերմաստիճանի հաշվարկներից), այլև դահուկային սպորտի և ձմեռային զբոսաշըրջության զարգացման համար: Հետևաբար, Ազգային պարկում ռեկրեացիայի
զարգացումն անմիջականորեն կարող է խթան դառնալ նաև հարակից բնակավայրերի զարգացման համար (գործազրկության նվազում, միջմշակութային հաղորդակցության ամրապնդում և այլն)՝ նպաստելով բնակչության կյանքի որակի բարձրացմանն ու արտագաղթի տեմպերի նվազմանը:
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ցուցիչների կիրառմամբ գնահատվել է Սևան ազգային պարկի տարածքի կլիմայական
հարմարավետությունը։ Մշակվել են գնահատման ընթացակարգն ու սանդղակը։
Որոշվել են Սևան ազգային պարկի վարչական շրջանների հարմարավետության երեք
աստիճանները և կլիմայական հարմարավետության քարտեզն ըստ բարձրադիր
գոտիականության։
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Хачатрян Сона
ЭКВИВАЛЕНТНО-ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА СЕВАН ПО
ВЫСОКОГОРНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ
Ключевые слова: Севан Национальный парк, климат, температура, влажность, скорость ветра,
рекреационная зона.
В работе климатический комфорт территории Севанского национального парка оценивался с
использованием показателей благоприятных условий жизни населения. Разработаны процедура и
шкала оценки. Определены три степени комфортности административных районов национального
парка Севан и карта климатического комфорта по высокому зонированию.
Khachatryan Sona
EQUIVALENT-EFFECTIVE TEMPERATURE OF SEVAN NATIONAL PARK FOR HIGH-MOUNTAIN
ZONING
Key words: Sevan National Park, climate, temperature, humidity, wind speed, recreational zone.
In this work, the climatic comfort of the area of Sean National Park has been assessed using the indicators
of favourable living conditions of the population. The evaluation procedure and scale have been developed.
The three levels of comfort of the administrative districts of Sean National Park have been determined, as
well as the climate comfort map according to the high zoning.
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