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Аннотация։ Вода является важным природным, экономическим ресурсом и неотъемлемым элементом жизни
любого организма. Водные ресурсы в стране формируются из подземных ресурсов и поверхностных вод.
Можем сказать, что в Армении есть достаточные водные ресурсы, важно только правильно использовать и
управлять эти ресурсы. Этого можно достичь, применяя эффективные меры и развивая соответствующую
структуру управления. Сельское хозяйство является одним из крупнейших водопользователей в Армении,
большая часть водных ресурсов используется для орошения. В оросительной системе есть ряд проблем,
которые необходимо решить, и о которых рассказано в статье.
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Abstract։ Water is an important natural, economic resource and an integral part of the life of any organism. Water
resources in the country are formed from underground resources and surface waters. We can say that there are sufficient
water resources in Armenia, it is only important to use and manage these resources correctly. This can be achieved by
applying effective measures and developing an appropriate governance structure. Agriculture is one of the largest water
users in Armenia, most of the water resources are used for irrigation. There are a number of problems in the irrigation
system that need to be solved, and which are described in the article.
Keywords: Water resources, irrigation, reservoirs, lakes, river runoff, groundwater, surface water, water user
companies.

Ըստ 2011 թվականի մարդահամարի հիմքով
վավող ընթացիկ հաշվառմամբ Հայաստանի
բնակչության 36% և ավելին ապրում են գյուղական համայնքներում։ Նրանց հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է, մասնավորապես հողագործությունը [9]։ Հանրապետության
բուսաբածության 80% արտադրանքը ստացվում
է ոռոգվող հողատարածքներից, հետևաբար
գյուղատնտեսությունը համարվում է ՀՀ հիմնական ջրօգտագործողը։ Հայաստանի Հանրապետությանը բնորոշ է լեռնային երկրներին հատուկ
անհամաչափ ջրագրական ցանց։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի
առաջին հոդվածի՝ ջրային ռեսուրսները կզմում
են ազգային ջրային պաշարների և օգտագործելի
ջրային պաշարների գումարը։
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Ազգային ջրային պաշարները այն քանակի
և որակի ջրային ռեսուրսներն են, որոնք անհրաժեշտ են մարդկանց հիմնական կարիքների
բավարարման և ջրային էկոհամակարնգերի
պահպանման համար։ Օգտագործելի ջրային
ռեսուրսները ձևավորվում են հանրապետության
տարածքում գտնվող գետերից, անդրսահմանյան Ախուրյան ու Արաքս գետերի հոսքից,
ստորերկրյա ջրային պաշարներից։ Ջրային
ռեսուրսների ծավալը կազմում է 9049 մլն. մ3,
որից հանրապետության տարաքում գտնվող
գետերի ջրային պաշարները կազմում են 6859
մլն. մ3, Արաքս և Ախուրյան գետերի Հայաստանի տարածքի մասնաբաժինը կազմում է 1000
մլն. մ3, իսկ ստորերկրյա վերականգնվող ջրային
պաշարները՝ 1190 մլն. մ3։ Երկրի տարածքի մոտ
4,7%-ը կազմում է ջուրը։ Արարատյան դաշտի
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վերականգնվող ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները կազմում են 1.1 մլրդ մ3/տարի [5]:
Հայաստանում կան 9479 մեծ ու փոքր գետեր և
100-ից ավել լճեր։ Ցավոք սրանց մի մասը ամռան
շրջանում չորանում են։ Ընդհանուր առմամբ
մակերեսային ջրերը կազմում են 7,7 մլդ. մ3, այդ
թվում 940 մ3-ը սահմանային ջրեր [15, էջ 2]։
Հանրապետության գետերը պատկանում են
Արաքսի և Կուրի ավազաններին։ Գետերի
76,4%-ը թափվում են Արաքս, իսկ 23,6%-ը՝ Կուր։
Հայաստանի խոշոր գետերն են Արաքսը,
Ախուրյանը, Դեբետը, Հրազդանը, Որոտանը,
որոնց երկարությունը հասնում է մինչև 200 կմ։
Համեմատաբար խոշոր գետերից են Արփան,
Քասախը, Փամբակը, Աղստևը։ Գետերի վերաբերյալ բնութագրերը ներկայացված են աղյուսակ 1-ում։ Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի
կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ ԱՎԿ Հայաստանի
հանրապետության աշխարհագրական բնութագիրը հոդվածի տվյալները [10]։ Աղյուսակում
բերված գետերի մի մասը դուրս է գալիս
Հայաստանի սահմաններից, այդ գետերի
տվյալները բերված են հանրապետության
սահմանների մասով։
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բնութագրիչները

Հայաստանի ջրային պաշարների հաջորդ
կարևոր աղբյուրը ՀՀ լճերն են։ Հանրապետության ամենամեծ լիճը համարվում է Սևանա
լիճը, այն նաև Կովկասի ամենամեծ քաղցրահամ
լիճն է։ Խոշոր լճերից են Սև, Ակնա, Քարի,
Կապուտան և Այղր լճերը։ Լճերի միջին
տարեկան ցուցանիշները ներկայացված են
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Աղյուսակ 2. ՀՀ լճերի միջին տարեկան ցուցանիշները
Քարի
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Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման
հիմնահարցերի
կիզակետում
է
գտնվում Կովկասի ամենամեծ լիճը՝ Սևանը։
Սևանը ունի տնտեսական, բնապահպանական,
ռազմավարական
կարևոր
նշանակություն
Հայաստանի համար։ Լճից հիմնականում ջրային
պաշարները բաց են թողնում ոռոգման և
արդյունաբերական
նպատակներով։
Ըստ
«Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման,
պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման
միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը
հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն
թույլատրվում է Սևանից բաց թողնել տարեկան
մինչև 170 միլիոն մ3 ջուր:
Սև լիճը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում՝
Մեծ Իշխանասար լեռան հարավարևելյան
լանջին՝ 2666 մ բարձրության վրա։ Լիճը
համարվում է անհոսք քաղցրահամ լիճ։ Այստեղ
բուծում են իշխան ձուկ, և ջուրը օգտագործվում
է ոռոգման նատակով։ Պետք է նշել, որ 2020
թվականի արցախաադրբեջանական 44-օրյա
պատերազմից մի քանի ամիս անց, ադրբեջանական բանակը խաղտելով միջազգային կոնվեցիաները հատել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սահմանը և զբաղեցրել որոշ
դիրքեր Սև լճի շրջակայքում։ Այս իրավիճակը
անընդունելի է, թե՛ երկրի անվտանգության
տեսանկյունից, թե՛ լճի ջրային ռեսուրսների
կորստի։ Ակնա լիճը գտնվում է Կոտայքի և
Գեղարքունիքի մարզերի սահմանագլխին` ծովի
մակերևույթից 3032 մ բարձրության վրա [10]։
Լճի ջուրը պարզ է և քաղցրահամ: Լճի ջրային
պաշարները հավաքվում են ձնհալքից և
աղբյուրների ջրերից։ Քարի լիճը գտնվում է ՀՀ
Արագածոտնի մարզում՝ Արագած լեռան վրա,
խորությունը 8մ է։ Լիճը ունի կարևոր
նշանակություն
ձկնաբուծության
համար։
Այստեղ կա իշխան ձուկ, որի պաշարների
ավելացման համար ամեն տարի արհեստական
կերպով բազմացվում է մանրաձկով։ Այղր լիճը
գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզում՝ Ակնալիճ
համայնքում։
Լիճը
գտնվում
է
ծովի
մակերևույթից 860 մ բարձրության վրա և սնում
է ստորերկրյա ջրերից և աղբյուրներից։ Լիճը
հանրապետության ամեցածրադիր լիճն է
համարվում, ունի 2 մ խորություն։ Այղր լճից
սկիզբ է առնում Մեծամոր կամ Սևաջուր գետը,
որը օգտագործվում է միայն ոռոգման
նպատակով [12]։ Կապուտան լիճը գտնվում է ՀՀ
Սյունիքի մարզում՝ Զանգեզուրի լեռների
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կատարային հատվածում։ Հիմնականում օգտագործվում է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատի ջրամատակարարման և ջրարբիացման նպատակով։
Հայաստանում լճերի ընդհանուր ռեսուրսները գնահատվում են 39,3 մլն. մ3։ Վերը թվարկված և գետերը և լճերը ունեն մեծ նշանակություն գյուղատնտեսական հողատարածքների
ոռոգման, արդյունաբերության և ձկնաբուծության զարգացման համար։ ՀՀ տարածքում
ոռոգման, էներգետիկ ու ջրամատակարարման
նպատակներով դեռ վաղուց կառուցվել են
բազմաթիվ ջրամբարներ։ Մասնավորապես
ոռոգման համար առաջնային կարևորություն
ունեն ջրամբարները, որոնք սնվում են այդ
գետերից ու լճերից։ Հայաստանում կա 8
տասնյակից ավել ջրամբարներ։ Ջրամբարների
ընդհանուր տաևողությունը կազմում է 1067 մլն.
մ3։ Այդ ջրամբարներից 74-ը ունեն կարևոր
հիդրոմելիորատիվ նշանակություն և ընդհանուր
ծավալը կազմում է 973,7 մլն. մ3։ Հայաստանում
ամենամեծ ջրամբարը համարվում է Ախուրյանը՝
525 մլն. մ3 տարողությամբ։ Երկրորդը Սպանդարյանի ջրամբարն է, որը առանձնանում է իր
հոսքի կանոնական տեսանկյունով։ Ջրամբարը
մոտ լինելով գետի միջին հոսքի մեծությանը
կարողանում ք կատարել հոսքի բազմամյա
կանոնավորում [13, էջ 45]։ Նշենք ՀՀ առավել
խոշոր 10 ջրամբարները աղյուսակ 3-ում [10]։
Ջրամբարի
անվանումը

Ծավալը,
մլն. մ3

Հայելու
մակերեսը, հա

Ախուրյան

525.0

4180

Սպանդարյան

257.0

1025

Թոլորս

96.0

480

Ապարան

91.0

735

Ազատ

70.0

285

Ջողազ

45.0

230

Հեր-հեր
26.0
115
Կեչուտ
25.0
135
Կառնուտ
24.7
234
Գեղի
15.0
35
Աղյուսակ 3. Ջրամբարի ծավալները և ջրի հայելու
մակերեսները

Ախուրյանի
ջրամբարը
կառուցվել
է
Ախուրյան
գետի
վրա
և
ոռոգում
է
Արագածոտնի, Արմավիրի և Շիրակի մարզերի
հողատարածքները։ Սպանդարյանի ջրամբարը
կառուցվել է Որոտան գետր վերին հոսք վրա։ Այն
մեծ նշանակություն ունի Որոտան կասկադ
ՀԷԿ-երի և Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման համար։ Որոտան գետի հոսքի մի մասը
Կեչուտի ջրամբարի միջոցով տեղափոխում է
Սևանա լիճ [3, էջ 23]։ Թոլորսի ջրամբարը
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կառուցվել է Այրիգետի և Սիսիան գետի վրա։
Այն ծառայում է Տաթևի և Շամբի ՀԷԿ-երը
սնելու համար և ոռոգում է Սյունքի մարզի
հողատաածքները։ Գեղիի ջրամբարը նույնպես
գտնվում է Սյունիքի մարզում՝ Գեղի գյուղի մոտ։
Կառուցվել է Ողջի գետի վրա։ Ջրամբարը
կառուցվել է որպես էներգետիկ նշանակության
ջրամբար, իսկ հետագայում սկսել են օգտագործել ոռոգման, մելիորատիվ նպատակներով։
Ջրամբարը ոռոգում է Կապան տարածաշրջանի
հողատարածքները [3, էջ 24-26]։ Ապարանի
ջրամբարը կառուցվել է Քասախ գետի վերին
հոսքի վրա։ Օգտագործվում է ոռոգման նպատակով, ինչպես նաև ձկներ բուծելու համար։
Ազատի ջրամբարը կառուցվել է Ազատ գետի
միջին հոսքի վրա։ Ջրմաբարը սնվում է նաև
աղբյուրներից, օգտագործվում է Արարատի
մարզի հողատարածքների ոռոգման համար։
Ջողազի ջրամբարը կառուցվել է Տավուշի մարզի
Ջողազ գետի միջին հոսանքում։ Ջրամբարից
ջուրը ջրհան կայնաների օգնությմաբ մղվում է
Իջևանի և Նոյեմբերյանի ջրանցքներ։ Ոռոգում է
մոտ 10 հազ. հա հողատարածք։ Հեր-հեր
ջրամբարը գտնվում է Վայոց ձորում, կառուցվել
է Հերհերի գետի վրա։ Պատվարի բարձրությունը
կազմում է 74մ է։ Վայող ձորում է գտնվում նաև
Կեչուտի ջրամբարը՝ Արփա գետի հովտում։
Ջրամբարը ծառայում է Սևանա լիճ ջուր
մատակարարելու համար՝ Արփա-Սևան ջրատարի օգնությամբ։ Կառնուտի ջրամբարը
գտնվում է ՀՀ Շիրակի մարզում՝ համանուն
գյուղի մոտ։ Սնվում է Կառնուտ, Ջաջուռ և
Ախուրյան գետից, որոնց ընդհանուր տարեկան
հոսքը կազմում է 27,26 մլն.մ3,իսկ սեփական
ջրհավաքից ստանում է շատ քիչ քանակությամբ
ջուր։ Կառուցվել է Խորհրդային Միության
տարիներին ոռոգման նպատակով։ Ջրամբարը
ոռոգում է Ախուրյանի, Արթիկի և Անիի
տարածաշրջանների հողատարածքները՝ մոտ
7000 հա։ Ոռոգումը իրականացվում է Այգաբացի
և Շիրակի ջրանցքների, 15-րդ բաժանարարի և
Արթիկի ջրհան կայանի միջոցով [2]։
Բացի վերը նշված ջրամբարներից կարելի է
առանձնացնել նաև Արփի լճի, Մարմարիկի,
Երևանյան լճի ջրամբարները, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն տնտեսության
համար։ Արփի լճի ջրամբարը գտնվում է
Ախուրյան գետի վրա։ Ջրամբարի ջրով ոռոգվում
է Շիրակի դաշտի և Վերին Ախուրյանի հողատարածքները։ Ջրամբարից ջուր են ստանում
նաև Թալինի և Արմավիրի ջրանցքները։ Պետք է
նշել, որ այս ջրամբարը ունի տեկտոնահրաբխային ծագում, այսինքն բնական ջրամբար
է, որը 1951 թվականին արհեստականորեն
մեծացվել է առավել շատ ջրային պաշարներ
կուտակելու նպատակով։ Որի միջոցով Արփի
ջրամբարի մակերևույթը հասել է 22,1 կմ2,

ծավալը հասել է 110 մլն. մ3, նախկին 5 մլն. մ3
փոխարեն։կարելի է ասել, որ 1956 թվականին
Արփի լիճը արհեստականորեն վերածվեց
ջրամբարի։ Այդպիսով ստեղծվեց «Արփի լիճ»
ազգային պարկը [8, էջ 28-29]։ Ոռոգման համար
մյուս
կարևոր
ջրամբարը
Մարմարիկի
ջրամբարն է։ Այն ստեղվել է Մարմարիկ գետի
վրա՝ ՀՀ Կոտայքի մարզում։ Ջրամբարը ունի 55մ
բարձրության պատվար, ընհանուր ծավալը՝ 24
մլն. մ3։ Ջրամբարի ջուրը օգտագործվում
հիմնականում ոռոգման, հիդրոէներգետիկ և
արդյունաբերական նպատակներով [14, էջ 3233]։ Մարմարիկի ջրամբարը անկախ Հայաստանում կառուցված միակ ջրամբարն է։ Ջրամբարի
կառուցումը ջրօգտագործման ոլորտում մեծ
իրադարձություն էր, քանի որ այս ջրամբարի
օգնությամբ հնարավոր եղավ շուրջ 20 մլն. մ3
ջրային պաշարով նվազեցնել Սևանա լճից ջրի
բացթողումը։ Բայց այդ Մարմարիկի ջրամբարը
հնարավորություն ընձեռեց ոռոգելու 1055 հա
հողատարածք: Հրազդան գետի հոսքի կանոնավորման և ջրերի օգտագործման համար 1970 թ.
կառուցվել է Երևանյան Լիճ արհեստական
ջրամբարը։ Ջրի ծավալը կազմում է 4,8 մլն. մ3։
Ջրամբարը օգտագործվում է նաև ոռոգման
նպատակով։ Ոռոգման ջուրը բաց է թողնվում
հատակային ջրթողքի միջոցով [4, էջ 88-89]։
Հայաստանում հողաբարելավման հիմնական միջոցը ոռոգումն է, որը ներառում է
տեխնիկական և ագրոտեխնիկական, կազմակերպչական,
տնտեսական միջոցառումների
համալիր, որը պահանջում է արդյունավետ
կառավարում։ Ոռոգելի հողերի մոտ 12%-ը
ոռոգվում է ստորերկյա ջրային պաշարներից,
մնացած
մասը՝
մակերեսային
ջրերով։
Մակերեսային ջրերի՝ ջրամբարների, գետերի
ջրերի վերականգնվող ռեսուրսները կազմում են
տարեկան մոտ 7,2 մլդ. մ3, որից միայն 2,3 մլդ. մ3
է օգտագործվում։ Այդ պաշարների 2 մլդ. մ3-ը
ծառայում է ոռոգման և արտադրության այլ
ոլորտների մատակարարման համար, 430,0 մլն
մ3՝ խմելու և կենցաղային այլն նպատակներով
[16]։ Այսօր ամենատարածված եղանակը
Հայաստանում մակերեսային ոռոգումն է,
հողատարածքների մոտ 90%-ը ոռոգվում է այդ
եղանակով։ Մակերեսային ոռոգումը իր հերթին
կարող ենք բաժանել ինքնահոս և մեխանիկական եղանակների։ Մակերեսային ոռոգման
կատեգերիաներն են ակոսային, շերտային
ոռոգում, հիդրանտների, ճկուն խողովակների
համակարգեր, հեղհեղում։ Ամենատարածված
կատեգերիան ակոսային ոռոգումն է։ Առհասարակ տարբերում ենք ոռոգման մի քանի
տեսակներ։ Դրանք են՝ պարարտացման, խոնավացման, ջերմային և աղազերծման։ Ըստ ջրման
հաճախականության ոռոգման տեսակները
լինում են կանոնավոր և պարբերական։
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ՀՀ-ում ոռոգման համակարգի կառավարումը իրականացվում է համաձայն ՀՀ Ջրային
օրենսգրքի։ Ըստ որի ոռոգման համակարգը
ջրային համակարգի մի մասն է, որը ներառում է
ջրային ռեսուրսների օգտագործմանն առնչվող
հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ, որոնք
առաջացնում են ջրային հոսքի փոփոխում կամ
օգտագործվում
են
ջրային
ռեսուրսների
փոխադրման համար` ներառելով պատվարները,
պատնեշները, ամբարտակները, ջրանցքները,
թունելները, ջրհորները, ջրատար խողովակները,
պոմպակայանները,
մաքրման
կայանները,
ջրատարները,
ջրընդունիչները,
ջրհեռները,
ջրանցույցները, ջուր ամբարող այլ կառույցները,
մեքենաները, սարքավորումները, սարքերը,
որոնք կառուցվում, տեղաբաշխվում կամ
օգտագործվում են ջրերը պատնեշելու, ամբարելու, փոխադրելու, բաշխելու, ջրահեռացման,
հսկման, արդյունահանման, էլեկտրաէներգիայի
արտադրման, ջրի մաքրման, օգտագործման
կամ տեղումների հավաքման համար [6]: Ոռոգման համակարգի կառավարումը իրականացվում է «Ջրօգտագործողների ընկերությունների
և
ջրօգտագործողների
ընկերությունների
միության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված
ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից։
Ջրօգտագործողների ընկերությունները իրավաբանական կարգավիճակ ունեցող,լ շահույթ
չհետապնդող կազմակերպություններ են, որոնք
իրականացնում են ոռոգման համակարգի
շահագործում և պահպանում՝ առաջնորդվելով
հանրային շահերով։ Ընկերությունների հիմնական նպատակը ջրօգտագործողներին ոռոգման
ջրով ապահովելն է։ Ոռոգման ջրի բաշխումը
իրականացվում է հետևյալ կերպ. ՋՕԸ-ը
մատակարարում են ջուրը իրենց սպասարկման
տարածքում գտնվող ջրօգտագործողներին, իսկ
Միությունը ջրավազանային կառավարման
պլանների
համաձայն`
իր
սպասարկման
տարածքի Ընկերություններին [7]:
Ըստ ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարության
ջրային կոմիտեի 2020 թվականի գործունեության մասին հաշվետվության սույն թվականին
15 ջրօգտագործող ընկերութոյւնների և «Ջրառ»
փակ բաժնետիրական ընկերության գործունեության ընթացքում կայուն ջրամատակարարում է ապահովվել շուրջ 85,34 հազար հա հողատարածքներում։ Այս ցուցանիշը 2,83 հազար հաով ավել է նախորդ տարվա (82,47 հազար հա)
համեմատությամբ [11]։ Հանրապետությունում
ջրատնտեսական համակարգի կառավարումը
իրականացվում է ըստ գծապատկեր 1-ի։
Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից,
հիմք ընդունելով ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի
տվյալները։
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Գծապ
պատկեր 1. Ջրատնտեսակ
Ջ
կան համակար
արգի կառավար
արման կառուսսվածքը

Գրեթե
ե բոլոր երկ
կրներում առկա
ա
է ջրա
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համեմատա
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ատելի ջրա
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պաշարներ
ր կան՝ ըստ
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ների
հետ համե
եմատությա
ան, բայց և այնպես մեր
երկրում ջրային
ջ
ոլոր
րտում առկ
կա խնդիրն
ները
նույնպես բավականին
բ
ն շատ են։
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ին ռեսուրսն
ների արդյոււնավետ կա
առավարմանը խոչընդոտ
տ է
հան
նրապետութ
թյան
տարածաշր
րջանների տարբերությ
տ
յունները, ամեն
ա
մի տարա
ածքին բն
նորոծ առա
անձնահատ
տկությունները։ Ելնելով այս
ս ամենից կարող ենք ասել,
ա
որ հնարա
ավոր չէ ամբողջ
ա
հան
նրապետութ
թյան
համար նե
երդնել ջրա
ային ռեսուր
րսների արդ
դյունավետ բա
աշխման նո
ույն մոդելը՝ յուրաքանչչյուր
տարածաշր
րջան
պա
ահանջում
է
առան
նձին
ուշադրութ
թյուն՝
իրե
են
բնորո
ոշ
առանձ
ձնահատկությո
ուններին։ Այնուամենա
Ա
այնիվ պետ
տք է
նշենք նաև
և, որ ջրա
ային պաշա
արների օգտ
տագործոման խնդիրները
ը ունեն նա
աև ընդհան
նրություններ, որոնք բա
ացահայտվո
ում են մի
իայն
լայնամաշտ
տաբ
ուսումնաս
սիրությունն
ների
արդյունքոււմ։ Այդպիսի
ի մի ուսումնասիրությո
ուն է
արվել 20006 թվական
նի հոկտեմ
մբերի 25-27-ին
Աղվերանո
ում` GWP-ի (Global Water Partnersship)
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ընկերությա
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ից, որի նպատակն
ն

172

ումնասիրելլ և քնն
նարկել «Հ
Հայաստանի
ի
ուսո
ջրա
ային ռեսոււրսների հա
ամապարփա
ակ կառա-վար
րման» նախ
խագիծը։ Քնն
նարկումներ
րի արդյուն-քում
մ առանձն
նացվեցին ջրային համակարգի
հ
ի
կառ
ռավարման երեք հիմնա
ական ոլորտ
տբերի հետ
տ
կապ
պված խնդ
դիրներ։ Դր
րանք են կառավար-չակ
կան, ֆինանս
սական, տեխնիկական
ն [1, էջ 40]։
Ջրային պաշարների
պ
ի օգտագոր
րծամն մեջջ
մեծ
ծ է ոռոգման
ն համակար
րգի դերը։ Համակարգի
ի
արդ
դյունավետո
ության բար
րձրացումից է կախված
ծ
նաև
և ամբողջ ջրային
ջ
պա
աշաների ար
րդյունավետ
տ
օգտ
տագործումը
ը։ Այսօր ց
ցավոք Հայյաստանում
մ
ոռո
ոգման հա
ամակարգը դեռևս գտնվում
գ
է
վատ
տթար վիճա
ակում։ Այս վիճակի խնդիրներից
խ
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կար
րելի է նշել ջրի
ջ կորուստ
տի մեծ քանա
ակությունը
ը
և էլեկտրաէն
ներգիայի ծախսը։ Չպետք է
մոռ
ռանալ, որ ոռոգման
ո
հա
ամակարգը անուղղակի
ա
ի
կամ
մ ուղղակի կերպով կա
ապված է նաև
ն
հասա-րակ
կական և տնտեսակա
ան խնդիրների հետ,,
օրի
ինակ՝ աղքա
ատության բարձր մա
ակարդակը,,
շուկ
կայի անկա
ատարություւնը և այլն։ Ոռոգման
ն
ոլոր
րտի հիմնա
ախնդիրների
ի շարքի են դասվում
մ
նաև
և ջրամա
ատակարարմ
ման մեխ
խանիկական
ն
համ
մակարգը, որի
ո լուծում
մը ինքնահո
ոս ոռոգման
ն
եղա
անակին ան
նցնելն է, ոռ
ռոգելի հողա
ղատարածք-ներ
րի ջրապահո
ովվածությա
ան ցածր մա
ակարդակը,,
ոռո
ոգման նորմ
մերի և ռե
եժիմների անկայունուա
թյոււնը, ջրհան
ն կայաններ
րի, ոռոգմա
ան ցանցերի
ի
վատ
տ վիճակը, որը
ո պատճա
առ է դառնո
ում անհիմն,,

մեծաքանակ ջրի կորստի։ Դեռևս քիչ են արդիական
տեխնոլոգիաներով
(կաթիլային
և
անձրևացման եղանակներ) ոռոգման հողատարածքները և այլն։ Ոռոգման ջրային ռեսուրսների
կառավարման հիմնախնդիրներից կարելի է նշել
ջրամբարներում գտնվող ջրի անարդյունավետ
կառավարումը, ջրի ցածր որակը, որը իր հետ
բերում է բազում խնդիրների, օրինակ հողի
էրոզիա, աղակալում, բերքի ծավալների նվազում
և այլն, ջյուղատնտեսական և արդյունաբերական արտանետումներով ջրի աղտոտվածության
բարձր մակարդակը, ջրօգտագործողների միջև
ջրի բաշխման հետ կապված անհամաձայնությունները ու հակասությունները և այլն։
Այսպիսով կարող ենք ասել, որ ՀՀ-ում
ոռոգման համակարգի կառավարումը պետք է
հիմնված լինի արդյունավետ և զարգացած
ենթակառուցվածքների վրա։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ոռոգման համակարգի բաց լինելու պատճառով ունենում ենք
ջրային ռեսուրսների մեծաքանակ կորուստ, որի
լուծումը ոռոգման արդիական տեխնոլոգիաների
ներդրումն է, բաց ոռոգման ցանցերի բետոնապատումը և հին ցանցերի վերանորոգումը։
Միայն ոռոգման համակարգի վերակառուցման
դեպքում է հնարավոր ստանալ առավել շատ
տնտեսական օգուտ և միարժամանակ խնայել
ջրային պաշարները։
ՀՀ-ում առկա ջրային ռեսուրսները բավարար են, որպեսզի հանրապետության ոռոգման
համակարգը ամբողջովին համապատասխանեցվի ժամանակակից պահանջներին։ Ոռոգման
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