
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2010թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ>> 215

5.17.  2010թ. հունիս ամսվա հիդրոօդերևութաբանական  
վիճակը Հայաստանում 

  

Ըստ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոօդերևութաբանության և 
մոնիթորինգի պետական ծառայության տեղեկատվության, հունիսին օդի միջին ամսական 
ջերմաստիճանը տարածաշրջանների մեծ մասում եղել է նորմայից բարձր 2-3 աստիճանով, 
Արարատյան դաշտավայրում` 1-2 աստիճանով: 

Միջին առավելագույն ջերմաստիճանը Սյունիքի հովիտներում կազմել է +30 +330C, 
Արարատյան դաշտավայրում` +31 +330C, ՀՀ Տավուշի մարզում` +26 +300C, ՀՀ Լոռու մարզում և 
Սյունիքի նախալեռներում` +23 +260C, լեռնային շրջաններում` +20 +240C (ք.Գյումրիում            
(ՀՀ Շիրակի մարզ)` +260C): 

Բարձր ջերմաստիճան դիտվել է հունիսի 4-6-ին, 12-16-ին և 29-30-ին: Արարատյան 
դաշտավայրում գրանցվել է +31 +360C (ք.Երևանում` +370C), ՀՀ Տավուշի մարզում և Սյունիքի 
հովիտներում` +32 +350C (ք.Մեղրիում (ՀՀ Սյունիքի մարզ)` +400C), ՀՀ Լոռու մարզում`            
+30 +340C, Սյունիքի նախալեռներում և լեռնային շրջաններում` +23 +280C (ք.Գորիսում            
(ՀՀ Սյունիքի մարզ)` +330C): 

Միջին նվազագույն ջերմաստիճանը լեռնային շրջաններում, ՀՀ Լոռու մարզում և 
Սյունիքի նախալեռներում կազմել է +7 +120C, ՀՀ Տավուշի մարզում` +12 +160C (Բագրատաշեն 
գյուղում` +180C), Արարատյան դաշտավայրում` +15 +180C, Սյունիքի հովիտներում` +16 +200C: 

Հունիսի 3-ի գիշերն առավելապես հյուսիսային շրջաններում, 6-ի ցերեկը, 7-8-ին և        
11-13-ին առավելապես հյուսիսային շրջաններում, 16-27-ին շրջանների զգալի մասում դիտվել 
է անձրև և ամպրոպ: 

Հունիս ամսվա ընթացքում տեղումների քանակը հանրապետության 
տարածաշրջանների մեծ մասում եղել է նորմայից ցածր, բացառությամբ ՀՀ Լոռու և Շիրակի 
մարզերի, որտեղ եղել է նորմայից բարձր: ՀՀ Տավուշի մարզում այն կազմել է նորմայի 56-75%-ը 
(ք.Իջևանում` 125%), ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում` 49-90% (ք.Սևանում` 122%), Արարատյան 
դաշտավայրում` 44-65% (ք.Երևանում` 113-155%), ՀՀ Սյունիքի մարզում` 20-70%, ՀՀ Լոռու 
մարզում` 108-200%, ՀՀ Շիրակի մարզում` 120-130% (Արթիկ և Աշոցք գյուղերում` 81-83%): 

 Հունիսի 2-ին, 12-ին, 16-ին և 23-ին առանձին վայրերում դիտվել է քամու ուժգնացում, 
արագությունը` 16-18 մ/վրկ, պոռթկումները` 25-34 մ/վրկ: 

Հունիսի 5-6-ին, 10-12-ին, 16-ին, 20-ին, 24-ին և 27-ին առանձին շրջաններում դիտվել է 
կարկուտ: Ուժեղ անձրև է դիտվել 16-ին, 18-19-ին և 27-ին: 

Ձյան ծածկ եղել է միայն հունիսի 1-ին Արագած բարձր լեռնային կայանում` 7 սմ, 
այնուհետև վերացել է: 

Հունիսին հանրապետության գետերի մեծ մասում միջին ամսական ելքերը կազմել են 
նորմաների 100-120%-ը: 

Սևանա լճի մակարդակը հունիս ամսվա ընթացքում բարձրացել է 14 սմ-ով և 2010թ. 
հունիսի 30-ի դրությամբ կազմել 1900.04 մ, որը 2009թ. նույն օրվա համեմատ բարձր է 66 սմ-ով: 

Լճից բաց թողնված ջրի քանակը կազմել է 19.118 մլն. խոր. մ:  


