ԳԻՐՔ 1
ՋՐԱՅԻՆ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ։ Հրազդան գետ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում գետը և նրա ավազանը:
Ի՞նչ է նշանակում գետի ակունք և գետաբերան:
Ի՞նչպես որոշել գետի աջ և ձախ վտակները:
Տեղեկություններ Հրազդան գետի մասին:
Հրազդան գետի աջ և ձախ հիմնական վտակները:
Փաստեր Հրազդանի ջրավազանի վերաբերյալ:
Հրազդանի ջրավազանի հիդրոտեխնիկական կառույցները:
Հրազդանի ջրավազանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքները:
Հրազդանի ջրավազանի ջրային ռեսուրսների վրա հիմնական մարդածին
ճնշումները և հիմնախնդիրները:
Հարցեր հետազոտության համար (ինչպի՞սին են Ձեր բնակավայրի
գետերը):

Սիրելի հետազոտող
Հետաքրքրված ե՞ք այն ջրային օբյեկտներով՝ գետերով, լճերով,
ջրամբարներով, որոնք առկա են ձեր բնակավայրում:
Գրքույկների այս շարքը կօգնի հասկանալու այն օրինաչափությունները,
որով ապրում են ջրային էկոհամակարգերը: Դուք կիմանաք, թե ինչպես է
մարդն ազդում դրանց վիճակի վրա, ինչպես նաև կսովորեք որոշել ջրում
առկա տարբեր քիմիական նյութերի կոնցենտրացիաները, գնահատել
ջրի աղտոտվածության աստիճանը:
Այս գրքույկը նախատեսված է դպրոցական բնապահպանական խմբակների համար և դպրոցականներին հնարավորություն է տալիս հետևել
իրենց բնակավայրի ջրային օբյեկտների վիճակին:
Տեղեկատվություն ունենալով Ձեր տարածքում գտնվող ջրային օբյեկտների վիճակի վերաբերյալ, կարող եք Ձեր լուման ունենալ դրանց պահպանման ու վերականգնման գործում:
Դե ուրեմն, սկսենք:

Ի՞ՆՉ ԵՆ ԻՐԵՆՑԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԳԵՏԸ
ԵՎ ՆՐԱ ԱՎԱԶԱՆԸ
Գետերը երկրի մակերևույթի վրա որոշակի հունով հոսող բնական
ջրային հոսքերն են: Դրանք մեծ և կենսական նշանակություն ունեն
մարդկանց կյանքում:
Գետն ունի սկիզբ, որը կոչվում է ակունք: Այն կարող է լինել աղբյուր,
լիճ, սառցադաշտ: Ակունքից հոսելով, փոքր առվակն աստիճանաբար
մեծանում է` աջից ու ձախից ընդունելով բազմաթիվ գետեր ու
առվակներ, դառնում լայն ու ջրառատ գետ:
Այն տեղը, որտեղ գետը միախառնվում է այլ ջրային ավազանի (գետ,
լիճ, ծով, օվկիանոս) հետ, կոչվում է գետաբերան: Գետի հունն այն
խորությունն է, որը ձգվում է ակունքից մինչև գետաբերան:
Այն բոլոր գետերն ու առվակները, որոնք թափվում են գլխավոր գետի
մեջ, կոչվում են վտակներ: Գետը, բոլոր վտակների հետ միասին,
առաջացնում է գետային ցանց, իսկ այն տարածքը, որտեղից գետը
հավաքում է իր ջրերը, կոչվում է ջրհավաք ավազան:
Ջրահավաք ավազանը ցամաքի այն հատվածն է, որտեղից բոլոր
գետերն ու գետակները լցվում են հիմնական գետի մեջ: Ստորերկրյա
ջրերի առաջացման մակերեսը դժվար է որոշել, ինչի պատճառով էլ
գետի ջրավազանի մակերեսը ընդունված է համարել մակերևույթային
ջրահավաքը:

Ջրահավաք ավազան
Աղբյուրը՝ https://quizlet.com

Գետերը սնվում են մթնոլորտային
տեղումներից, սառցադաշտերից,
ձնհալքից, լճերից, ճահիճներից,
ստորերկրյա ջրերից: Գարնանը,
երբ ձյունը և սառցադաշտերը
հալվում են, կամ լինում են առատ
տեղումներ, գետերը վարարում են
և դուրս գալիս ափերից՝ ողողելով
գետի հովտի ցածրադիր մասերը:
Տեղատարափ անձրևների, ուժեղ
ձնհալի և սառցադաշտերի հալոցքի ժամանակ դրանք երբեմն տոննաներով քար ու տիղմ են տանում, երբեմն էլ իրենց ճանապարհին քշում, տանում ամբողջ
բնակավայրեր:

3

Գետի ակունք

Միջին հոսանք

Գետաբերան

Աղբյուրը՝ https://www.kindpng.com

Գետի աջ և ձախ վտակները որոշելու համար պետք է դեմքով կանգնել
գետի հոսքի ուղղությամբ: Աջ կողմում կլինեն աջ վտակները, ձախ
կողմում՝ ձախ:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՐԱԶԴԱՆ ԳԵՏԻ ՄԱՍԻՆ
Հրազդան գետն Արաքսի ձախ վտակն է: Հնում այն անվանվում էր նաև
Զանգու։ Այն սկիզբ է առնում Սևանա լճից և հոսում է հարավարևմտյան ընդհանուր ուղղությամբ: Գետն ունի 141 կմ երկարություն և
անցնում է Գեղարքունիքի, Կոտայքի մարզերով, Երևան քաղաքով,
այնուհետև՝ Արարատի մարզով և լցվում Արաքս գետը։
Վերին հոսանքում գետը հոսում է դեպի արևմուտք՝ առաջացնելով
գալարներ, միջին հոսանքում անցնում է նեղ ու խոր կիրճով, ստորին
հոսանքում ուղղվում է դեպի հարավ-արևելք, դուրս գալիս
Արարատյան դաշտ, որտեղ և դառնում է հանդարտահոս:
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Գետի սնուցումը (ջրի հոսքը դեպի գետ) հիմնականում ստորգետնյա
(51%) և հալոցքային (37%) է: Գետը հորդանում է ամռանն ու աշնանը և
վարարում՝ գարնանը: Ջրի տարեկան միջին ելքը 7.81 մ³/վրկ է, որը
կազմում է աշխարհի ամենաջրառատ գետի՝ Ամազոնի հոսքի 1/28000րդ մասը։

ՀՐԱԶԴԱՆ ԳԵՏԻ ԱՋ ԵՎ ՁԱԽ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱԿՆԵՐԸ
Հրազդանի ջրհավաք ավազանը կազմում է 2560 քառակուսի կմ
(առանց Սևանա լճի)։ Գետի համակարգում հինգ և ավելի կմ
երկարություն ունեցող գետերի թիվը 54 է, որից 20-ն ունեն 10 կմ-ից
ավելի երկարություն։ Խոշոր վտակներն են Մարմարիկը, Ծաղկաձորը,
Դալարը, Արա-գետը, Գետառը:

Հրազդանի ջրավազանային
կառավարման տարածքի աշխարհագրական տեղադիրքը
Աղբյուրը՝ Արևելյան գործընկերության համար Եվրամիության ջրային նախաձեռնություն պլյուս ծրագիր,
Հայաստանում Հրազդանի գետավազանային կառավարման նախնական պլանի մշակում։
Թեմատիկ ամփոփագիր,
հունվար 2019, էջ 6
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Ստորև կարող եք ծանոթանալ գետի համեմատաբար խոշոր աջ և
ձախ վտակների հետ։

Վտակ

Աջ

Ձախ

Ալափարս 16կմ
Ակունք 13 կմ
Արայի 17 կմ
Բջնի 10 կմ
Գալար 14 կմ
Գետառ 24 կմ
Դալար 14 կմ
Ծաղկաձոր 12 կմ
Մարմարիկ 37 կմ
Ուռագետ 10 կմ
Սարալանջ 12 կմ

Հրազդան գետի ամենախոշոր վտակը Մարմարիկն է։ Այն տիպիկ
լեռնային գետ է, ունի 37 կմ երկարություն: Գետի հոսքը ձևավորվում է
Փամբակ և Ծաղկունյաց լեռնաշղթաներից սկիզբ առնող գետերի
ջրերով: Մարմարիկը Հրազդան գետ է լցվում, վերջինիս գետաբերանից 116 կմ հեռավորության վրա:
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ՓԱՍՏԵՐ
ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
• Հրազդանի ջրավազանային տարածքն ընդգրկում է 2 հիմնական
գետավազան՝ Հրազդանի և Քասախի
• Ջրավազանի բնակչությունը կազմում է 1.6 միլիոն մարդ
• Ջրավազանում կա 20 գետ (10 կմ և ավել երկարություն ունեցող), 9
մեծ ջրամբար, 2 բնական մեծ լիճ, 18 ջրանցք
• Ջրավազանի տարածքի 44%-ը գյուղատնտեսական հողեր են,
որոնցից 8,6%-ը՝ ոռոգվող
• Ջրավազանում են գտնվում Հանրապետության ամենամեծ
հիդրոէներգետիկ համալիրը, 60-ից ավել արդյունաբերական
ձեռնարկություններ, այդ թվում՝ հանքարդյունաբերական։
• Ջրօգտագործման նպատակով տարեկան օգտագործվում է 1960
միլիոն մ³ ջուր ( 60%` մակերևութային ջուր 40%՝ ստորերկրյա):

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ
Հիդրոէներգետիկա։ Անցած դարի 30-ական թվականներին, Հայաստանի Հանրապետության զարգացող արդյունաբերության և բնակչության էներգետիկ պահանջները բավարարելու նպատակով Հրազդան
գետի վրա կառուցեցին 7 առանձին ՀԷԿ-երից (Սևանի, Հրազդանի,
Արգելի, Արզնիի, Քանաքեռի, Երևան-1-ի և Երևան-3-ի ՀԷԿ-երը)
կազմված հիդրոէներգետիկ համակարգ՝ 560 ՄՎ ընդհանուր
հզորությամբ: Այն կոչվում է Հրազդանի համալիր կամ կասկադ:
Կասկադի ընդհանուր երկարությունը 70կմ է։
Հրազդանի համալիրը մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի ամբողջ
էներգետիկ համակարգի համար, քանի որ այն արտադրում է հանրապետությունում արտադրվող տարեկան էլեկտրաէներգիայի 1/10 մասը:
Ոռոգում։ Հրազդան գետավազանի գետերի ջրերը հիմնականում
օգտագործվում են ոռոգման նպատակով: Հրազդան գետի ջուրը
ջրանցքների միջոցով տեղափոխվում է ոռոգման դաշտեր: Հրազդան
գետից սնվող ամենամեծ ջրանցքը Արզնի-Շամիրամն է, որը ունի 92 կմ
երկարություն և սպասարկում է 12 հազ. հա տարածք։
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Հրազդանի գետավազանում են գտնվում ուրարտական ժամանակներում ու միջնադարում կառուցված ջրանցքները՝ Ռուսայի, Դալմայի և
Աբուհայաթի թունելային ջրանցքները: Դալմայի ջրանցքը կառուցվել
կամ հիմնովին նորոգվել է Վանի թագավորության Ռուսա II արքայի
օրոք (ք.ա. 685-645 թթ.):

Աղբյուրը՝ Արևելյան գործընկերության համար Եվրամիության ջրային նախաձեռնություն պլյուս ծրագիր, Հայաստանում Հրազդանի գետավազանային
կառավարման նախնական պլանի մշակում
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Կամուրջներ։ Հրազդան գետի վրա կառուցված են Կարմիր (1679թ.),
Հաղթանակի (1945թ.), Հրազդանի (1956թ.), Նուռնուսի (1981թ.),
Դավթաշենի (2000թ.) կամուրջները:

Դալմայի ջրանցքի ժայռափոր
թունելը Հրազդանի կիրճում
(Երևան)
Աղբյուրը՝ https://hy.wikipedia.org

«Սևան-Հրազդան»
ՀԷԿ-երի համալիր
Աղբյուրը՝ https://168.am

Հաղթանակի կամուրջը
Երևանում
Աղբյուրը՝ https://
hy.wikipedia.org

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ
ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ
Կենսաբազմազանությունը, էկոհամակարգերի պաշտպանությունը ապահովելու համար պետությունները օրենսդրորեն բնության տարբեր
տարածքներում սահմանափակում կամ արգելում են որևէ տնտեսական
գործունեության իրականացում: Այդ տարածքները կոչվում են բնության
հատուկ պահպանվող տարածքներ (ԲՀՊՏ):
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Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների շնորհիվ ապահովվում
են եզակի էկոհամակարգերի, հազվագյուտ, անհետացման եզրին
գտնվող, էնդեմիկ (բույսերի ու կենդանիների տեղական տեսակներ,
որոնք տարածված են աշխարհագրական համեմատաբար ոչ մեծ
տարածքում և այլ վայրում չեն հանդիպում), ռելիկտային
(մնացորդային) տեսակների պահպանությունը և վերարտադրությունը
բնական միջավայրում:
Բնության հատուկ պահպանվող տարածք կարող են լինել մակերեսային և ստորերկրյա ջրավազները, ընդերքի, բուսական և կենդանական աշխարհի առանձնացված տեղամասերը:
Հայաստանում կա բնության հատուկ պահպանության 4 տեսակ՝
• պետական արգելոցներ
• ազգային պարկեր
• պետական արգելավայրեր
• բնության հուշարձաններ:
Հրազդանի ջրավազանը բնութագրվում է իր յուրահատուկ բնությամբ։
Այստեղ են գտնվում «Արզական-Մեղրաձոր», «Արագածի ալպյան»,
«Բանքսի սոճու», «Որդան կարմիր», «Հանքավանի ջրաբանական»
պետական արգելավայրերը, «Էրեբունի» պետական արգելոցը,
«Ջրվեժ» անտառպարկը և բնության 45 հուշարձաններ։
«Արզական-Մեղրաձոր» արգելավայրը գտնվում է Մարմարիկ և Դալար
գետերի ջրբաժանների մոտ, ծովի մակերևույթից մոտ 1600-2100 մետր
բարձրության վրա։ Հիմնադրման նպատակն է հազվագյուտ անտառային կենդանիների (գորշ արջ, կովկասյան ցախահավ, այծյամ)
պաշտպանությունը։

Կովկասյան մայրեհավ
Աղբյուրը՝ https://erbirds.ru

Այծյամ
Աղբյուրը՝ https://shabat.am
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«Բանքսի սոճու» արգելավայր: Գտնվում է Մարմարիկ գետի ավազանում, Ծաղկունյաց լեռնաշղթայում, ծովի մակերևույթից մոտ 1800-2000
մետր բարձրության վրա։ Պաշտպանության առարկան սոճու ծառերի
տնկարանային պուրակն է։
«Արագածի ալպյան» արգելավայր: Գտնվում է Արագած սարի հարավային լանջին, Քարի բնական լճի շրջակայքում, ծովի մակերևույթից
3200-3350մ բարձրության վրա։ Պաշտպանության առարկան սառցադաշտային լճերն են և դրանց շրջապատող ալպիական մարգագետինները։
«Որդան կարմիր» պետական արգելավայր: Արգելավայրը զբաղեցնում
է 219.85 հա տարածք, որը բաժանված է 2 տեղամասերի՝ ՀՀ Արմավիրի
մարզում Արազափ գյուղական համայքի հյուսիս արևմտյան մասում
198.33 հա և Ջրառատ գյուղական համայնքի հյուսիսային մասում 21.52
հա աղուտ հողերի վրա։
Արգելավայրի
հատուկ
պահպանության օբյեկտ են հանդիսանում
հանրապետության համար էնդեմիկ
արժեքավոր միջատ որդան կարմիրը
և նրա սնման օբյեկտ հանդիսացող
որդանախոտը:
Որդան կարմիր միջատը գրանցված
է Հայաստանի Հանրապետության
կենդանիների Կարմիր գրքում:
Որդան կարմիր
Աղբյուրը՝ https://vahemart.livejournal.com

Հանքավանի ջրաբանական պետական արգելավայր: Գտնվում է
Մարմարիկ գետի վերին ավազանում՝ Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի
լանջերին՝ ծովի մակարդակից 2000-2800 մ բարձրությունների վրա:
Արգելավայրերի ստեղծման նպատակը հանքային աղբյուրների սնման
ավազանների պահպանությունն է:
«Էրեբունի» պետական արգելոց: Գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզում՝
Գեղադիր գյուղի մոտ: Այն ստեղծվել է վայրի ցորենների աշխարհում
եզակի գենոֆոնդի և այլ հացաբույսերի վայրի տեսակների պահպանության նպատակով: Արգելոցում, բնական պայմաններում, աճում են
վայրի ցորենների 3 տեսակ, որոնք աչքի են ընկնում ներտեսակային
բազմազանությամբ (շուրջ 110 տարատեսակ):
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«Ջրվեժ» անտառպարկ: Գտնվում է Աբովյան քաղաքից 8.5 կմ հեռավորության վրա՝ սահմանակցելով Երևանին և Ողջաբերդի ու Ջրվեժի
գյուղական համայնքներին:
Անտառպարկը ներկայումս զբաղեցնում է 423.80 հա տարածք, ստեղծվել է 240 հա տարածքով և հիմնադրվել է ոչ անտառային գոտում՝ կիսաանապատային և չոր լեռնատափաստանային գոտիների շփման
վայրում:
Անտառպարկի տարածքում հաջողությամբ զուգորդված են արհեստական ու բնական լանդշաֆտները: Անտառպարկի ընդհանուր ֆլորան կազմում են ծաղկավոր բույսերի շուրջ 500 տեսակ: Մեծ թվով
բուսատեսակներ համարվում են հազվագյուտ, անհետացող և գրանցված են Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում:

Վայրի ցորեն
Աղբյուրը՝ https://www.flickr.com
Աղբյուրը՝ https://www.armmuseum.ru

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՎՐԱ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱԾԻՆ ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Մարդու ցանկացած գործունեություն, ինչպես նաև բնակլիմայական
պայմանների փոփոխություններն իրենց ազդեցությունն են թողնում
ջրային ռեսուրսների վրա: Արդյունքում կարող է փոփոխվել և ջրի քանակը և ջրի որակը:
Ջրի քանակի վրա հիմնականում ազդում են հիդրոէներգետիկ, արդյունաբերական կամ այլ նպատակներով կատարվող մեծ ծավալներով
ջրառները, ինչի արդյունքում չի պահպանվում գետերի էկոլոգիական
թողքը:

12

Հրազդանի գետավազանում ջրային ռեսուրսների որակի վրա ազդում
են կոմունալ-կենցաղային ու արդյունաբերական կեղտաջրերը, ինչպես
նաև գյուղատնտեսական և հանքարդյունաբերական հոսքաջրերը։
Հրազդանի գետավազանում գտնվող բնակավայրերի կոմունալկենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրերի 90%-ը չեն մաքրվում։
Այս կեղտաջրերը, մաքրման կայանների և կոյուղու խողովակների
մաշվածության պատճառով, բնակավայրերից անմիջապես թափվում
են գետեր՝ աղտոտելով դրանք տարբեր տիպի աղտոտիչներով (նման
աղտոտումը կոչվում է «կետային» աղտոտում)։
Հրազդան գետը և նրա վտակներն աղտոտվում են նաև գյուղատնտեսությունից և հանքարդյունաբերությունից (նմանատիպ աղտոտումը
կոչվում է «ցրված» աղտոտում)։
Գյուղատնտեսական հողերից և լքված հանքարդյունաբերական օբյեկտներից հալոցքների և հորդառատ անձրևների ժամանակ աղտոտիչները լվացվում են հողերից և թափվում են հարակից գետեր՝ աղտոտելով դրանք։
Այսպիսով, Հրազդան գետի ջրի որակը հինգ բալանոց դասակարգմամբ
ակունքում և միջին հոսանքներում գնահատվում է որպես 3-րդ` միջին
որակի դասի, իսկ արդեն Երևան քաղաքի հատվածից մինչև գետաբերան`5-րդ` վատ որակի դասի։

Էկոլոգիական թողք
ՀՀ Ջրային օրենսգիրք. էկոլոգիական թողք` ջրի նվազագույն ելք, որն ապահովում է ջրային ռեսուրսի էկոլոգիական հավասարակշռությունը և ինքնավերականգնումը:
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ԻՍԿ ԻՆՉՊԻ՞ՍԻՆ ԵՆ ՁԵՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳԵՏԵՐԸ
Հարցեր
Ո՞ր գետն/երն են հոսում ձեր բնակավայրի տարածքով
(տվեք գետի/երի անունը/ները)։

Որտե՞ղից է սկիզբ առնում այն (նշեք գետի ակունք)։

Ո՞ւր է լցվում (նշեք գետաբերան)։
Որքա՞ն է գետի երկարությունը։
Որքա՞ն է գետի լայնությունը ձեր համայնքի տարածքում։

Ինչպի՞սին է գետի ափամերձ տարածքի
բուսականությունը (նշեք մի քանի բուսատեսակներ)։

Ինչպի՞սին է գետի ջրային կենսաբազմազանությունը (նշեք մի
քանի ջրային բուսատեսակներ և կենդանիներ)։

Ի՞նչի համար է օգտագործվում գետի ջուրը ձեր համայնքում (նշեք
ջրի օգտագործման տեսակները՝ խմելու, կենցաղային, ոռոգում,
հանգիստ)։
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
• Եվրամիության ջրային նախաձեռնություն պլյուս (ԵՄՋՆ+)
ծրագիր՝ https://euwipluseast.eu/en/countries/armenia-country
• ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ http://www.mnp.am
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն՝
http://www.wrma.am/
• ՀՀ ՇՄՆ Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի և տեղեկատվության
կենտրոն ՊՈԱԿ՝ http://armmonitoring.am/
• ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե՝ http://www.scws.am/
• Ազգային ջրային համագործակցություն՝ http://www.cwp.am/
• Հայաստանի բնաշխարհի հանրագիտարան, 2006թ

Սույն գրքույկը պատրաստվել է Եվրոպական միության
ֆինանսական աջակցությամբ:
Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում
Ջրի միջազգային գրասենյակը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի
Եվրոպական միության տեսակետերը:

Հեղինակ՝ Հայկ Երիցյան
Խմբագիր՝ կ.գ.թ. Արևիկ Հովսեփյան
Խորհրդատու՝ կ.գ.դ., պրոֆեսոր Վարուժան Հովհաննիսյան

