ԴԱՍ 14. ՋՐԱԳՐՆԸ: ԳԵՏԵՐԸ
Յրաքանչյր երկրի բնական համալիրի կարևոր բաղադրիչ է ջրագրական
ցանցը, որն իր ﬔջ ներառմ է գետերի, լճերի, ջրամբարների ամբող ջթյնը:
Ջրագրական ցանցի խտ#թյ#նը կախված է տարածքի կլիմայական պայմաններից, տեղանքի ռելիեֆից և երկրաբանական կառ#ցվածքից: Այն պայմանավորմ է տվ յալ տարածքի ջրային ռես#րսների քանակը և ջրային հաշվեկշիռը: Ջրային ռեսրսների մաս են կազմմ նաև ստորերկրյա ջրերը:
ՀՀ տարածքմ ջրագրական ցանցն նի անհավասարաչափ տեղաբաշխ#մ:
Գետային ցանցն առավել զարգացած է Կրի ավազանմ և Սյնիքմ` ծալքաբեկորավոր լեռների շրջանմ, հաﬔմատաբար խոնավ կլիմայական պայմաններմ, ﬕնչդեռ Արաքսի ավազանի ﬔծ մասը հրաբխային ապարների
ճեղքոտվածթյան, մթնոլորտային տեղﬓերի պակասի, ժեղ գոլորշիացման պատճառով նի հաﬔմատաբար թյլ զարգացած գետային ցանց:
Սյնիքմ և ՀՀ-ի հյսիս-արևելքմ գետային ցանցի խտթյնը հասնմ է
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1,5-2 կմ/կմ2, հրաբխային սարավանդներմ՝ 0,5-0,6 կմ/կմ2, իսկ Արարատյան
դաշտմ՝ ընդաﬔնը 0,2 կմ/կմ2:
Որևէ տարածքի ջրային հաշվեկշիռը մ#տք գործող և հեռացող (գոլորշիացող, արտահոսող) ջրի քանակի տարբեր#թյ#նն է:
Հայաստանի Հանրապետթյան ջրային հաշվեկշռմ մ#տքի տարեկան
քանակը 18.5 մլրդ մ3 է, որի կեսից ավելին գոլորշիանմ է: Մնմ է 7.1 մլրդ մ3,
որի ﬕ մասը վերածվմ է վերգետնյա հոսքի` գետակների, գետերի և կտակվմ է լճերմ: Մտք գործող ջրերի ավելի փոքր մասը ներծծվմ է հողի ﬔջ և
առաջացնմ ստորերկրյա հոսք:
Մեր երկրի ջրային պաշարները 8.5 մլրդ մ3 են: Դրանց ﬔծ մասը ձևավորվմ
է հանրապետթյան սահմաններմ թափվող մթնոլորտային տեղﬓերի հաշվին և ﬕայն 1.4 մլրդ մ3-ի չափով լրացվմ են հարևան տարածքներից` սահմանային Արաքս գետի պաշարների հաշվին:
Հայաստանի Հանրապետ#թյան գետերը պատկան#մ են Կ#րի և Արաքսի ավազաններին: Արաքսի ավազանն ընդգրկմ է հանրապետթյան տարածքի 76%-ը, իսկ Կրի ավազանը` 24%-ը: Ջրբաժան գիծն անցնմ է Ջավախքի, Փամբակի, Արեգն և Սևանի լեռների կատարներով, որը, ինչպես գիտեք,
ﬕաժամանակ կլիմայական սահման է հանրապետթյան հաﬔմատաբար խոնավ` հյսիսային, և ավելի չոր` հարավային մասերի ﬕջև:
ՀՀ գետերը սնվմ են հիﬓականմ ձնհալքի, անձրևային և ստորերկրյա
ջրերով: Սնﬕց կախված գետերն նեն հոսքի անկայ#ն ռեժիմ, այսինքն` ջրի
մակարդակի ﬔծ տատանﬓեր: Գետերը հորդանմ են առավելապես գարնանը: Հորդացﬓ ավելի թյլ է աշնանը, իսկ ամռանն  ձմռանը գետերը խիստ
ծանծաղմ են: Ձﬔռային ոչ շատ ցածր ջերմաստիճանների և սրընթաց հոսքի
պատճառով գետերը չեն սառցակալմ:
ՀՀ գետերը լեռնային են, սկիզբ են առնմ բարձր կամ ﬕջին բարձրթյան
լեռներից, նեն հնի զգալի թեքթյն, հետևապես և հոսքի ﬔծ արագթյն:
Դրանք հոսմ են նեղ  խոր կիրճերով` առաջացնելով սահանքներ  ջրվեժներ: Հայտնի են Ջերմ#կի (Արփա գետի ավազան#մ), Շաքիի (Որոտանի
վտակի վրա) և Թռչկանի (Փամբակի վտակ Չիչկանի վրա) ջրվեժները:
Մեծ թեքթյնների պատճառով գետերը կատարմ են հսկայական էրոզիոն
աշխատանք. քայքայմ և տեղափոխմ են ﬕլիոնավոր տոննա ապարանյթ:
Հանրապետթյան գետերը նավարկելի չեն, սակայն հար#ստ են ջրաէ-
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ներգետիկ պաշարներով:
Գետաջրերի ﬔծ մասն նի
թյլ կամ ﬕջին հանքայնացմ,
այսինքն` դրանմ քիչ են լծված
հանքային աղերը: Աﬔնաքիչ
հանքայնացմ նեն հրաբխային մարզի ջրերը, որոնք խﬔլ
համար լավագյն ջրերն են:
Հայաստանի Հանրապետթյան տարածքմ կա 10 կմ-ից
ավելի երկարթյն նեցող
շրջ 380 գետ, որոնցից աﬔնաերկարն  ջրառատը սահմանաԱրփայի կիրճը
յին Արաքս գետն է: Հանրապետթյան սահմաններմ Արաքսի
հաﬔմատաբար խոշոր վտակներից են Ախ#րյանը, Մեծամորը, Հրազդանը, Ազատը, Արփան և Որոտանը:
Ախ#րյանը (երկարթյնը` 186 կմ) սկիզբ է առնմ Արփի լճից, որի հոսքը
վերին հոսանքմ կարգավորմ է ջրամբարի վերածված Արփի լիճը, իսկ ﬕջին
հոսանքմ` հայ-թրքական սահմանին կառցված Ախրյանի ջրամբարը (525
մլն մ3 ջրի ծավալով): Այս ջրամբարներմ ամբարված ջրերն ամռանն օգտագործվմ են ոռոգման նպատակով: Ախրյանի վտակներից են Գյմրիգետը,
Կարկաչանը, իսկ Թրքիայի տարածքից` Կարսագետը:
Մեծամորը (Սևջր) կարճ գետն է, ամբող ջովին հոսմ է հարթավայրով և
սնվմ Այղր (Մեծամոր) լճից: Վերջինիս մակարդակը Արագածի հրաբխային լավաների տակից բխող աղբյրների շնորհիվ կայն է, որն ապահովմ է Մեծամորի կայն հոսքը տարվա ընթացքմ:
Քասաղը Մեծամորի ձախակողմյան խոշոր վտակն է, սկիզբ է առնմ Արագածի և Փամբակի լանջերից: Նրա վրա կառցված է Ապարանի ջրամբարը,
որի ջրերն օգտագործվմ են ոռոգման նպատակով:
Հրազդանը (երկարթյնը` 141
կմ) սկիզբ է առնմ Սևանա լճից:
Լճից բաց թողնվող ջրի քանակը կարգավորվմ է: Գետի ջրերը
օգտագործվմ
են
էներգետիկ
նպատակով, կառցվել է ջրէկ-ների
կասկադ: Հրազդանի վրա կառցված են նաև ջրամբարներ, որոնցից
առավել խոշոր են Երևանյան լիճը
և Հրազդանի ջրամբարը` Հրազդան քաղաքմ: Գետից սնվմ են
Շաքիի գեղատեսիլ ջրվեժը
ﬕ շարք ջրանցքներ, որոնց ﬕջոցով
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ոռոգվմ են Արարատյան դաշտի հողերը: Հրազդանի վտակներից Գետառը
հայտնի է իր կործանարար սելաﬖերով: 1946 թ. մայիսին նա ﬔծ ավերածթյններ է պատճառել Երևանին:
Արփան (երկարթյնը՝ 133 կմ) հոսմ է նեղ կիրճով, տեղ-տեղ ընդﬕջվմ
է գոգավորթյններով և հատելով ՀՀ պետական սահմանը` Արաքսի ﬔջ է
թափվմ Նախիջևանի Հանրապետթյան տարածքմ: Արփայի վերին հոսանքմ կառցվել է Կեչտի ջրամբարը, որտեղից սկսվմ է Որոտան–Արփա–
Սևան ջրատար թ#նելի Արփա–Սևան հատվածը: Արփայի վերին հոսանքի
գեղատեսիլ հովտմ են գտնվմ Ջերմկի առող ջարանը և համանն ջրվեժը:
Որոտանը (երկարթյնը՝ 178 կմ) Զանգեզրի աﬔնաﬔծ գետն է, հովտի խորթյնը տեղ-տեղ հասնմ է ﬕ քանի հարյր ﬔտրի: Տաթևի վանքի
ﬔրձակա կիրճմ գետն անցնմ է հանքային աղերի նստվածքներից գոյացած
բնական` «Սատանի կամրջի» տակով: Շաքի վտակի վրա է գտնվմ գեղատեսիլ
Շաքիի ջրվեժը:
Որոտանի վրա կառցվել է ջրէկ-ների կասկադ` կից ջրամբարներով:
Արաքսի ավազանի հայտնի գետերից են նաև Ազատը, Վեդին, Ող ջին և
Մեղրիգետը:
Կ#րի ավազանի աﬔնախոշոր գետը Դեբեդն է (երկարթյնը` 178 կմ),
որը կազմավորվմ է Փամբակ և Ձորագետ գետերի ﬕախառնﬕց: Ջրառատթյամբ հանրապետթյան
երկրորդ գետն է: Գետի ջրերը
օգտագործմ են էներգետիկ,
ոռոգման և ջրամատակարարման
նպատակներով:
Աղստևը
(երկարթյնը՝
128 կմ) սկիզբ է առնմ Փամբակի լեռնաշղթայից, սնմը հիﬓականմ ձնհալքաանձրևային է:
Վտակներից հայտնի են Գետիկը
և Ոսկեպարը:
Սատանի կամրջի տակ
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