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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
1.ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  
-Գետավազանի բնական պայմանները 
-Գետավազանի հիդրոլոգիական բնութագիրը  
 

2. ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  
-Բնակչություն և ժողովրդագրությունը 
-Գետավազանի տնտեսական գործունեությունը 
-Գյուղատնտեսություն/ոռոգում 
-Ջրառ 
-Հեղեղումներից պաշտպանում 
-Արդյունաբերություն և հանքարդյունաբերություն 
-Հիդրոէներգետիկայի արտադրություն 
-Թափոնների արտանետում 
-Ձկնաբուծություն 
-Տրանսպորտ 
-Անտառտնտեսություններ 
-Տուրիզմ 
-Մարդածին գործունեության միտումները 
 

3. ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ և ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ 
 

4. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆՈՒՄ  
 
 
 
 



ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Աշխարհագրական բնութագիրը 
Սահմանակից է Թուրքիային, Վրաստանին, ՀՀ –ում Դեբեդի, Քասախի և Հրազդանի 
գետավազաններին, 
 

 Տարածքը-Ախուրյանի ՋԿՏ մեջ մտնում են  
Ախուրյանի և Մեծամորի (առանց Քասախի)  
ջրահավաք ավազանները 5029 կմ2 ընդ. մակերեսով: 
Ախուրյանի գետավազան- 2784 կմ2 

Մեծամորի գետավազան- 2245 կմ2,  
 

 Կլիման և լանդշաֆտները 
-Կլիմայական պայմանները հերթափոխում են 
չոր ցամաքայինից մինչև բարձր լեռնային ցուրտ գոտիների, 
-Տեղումները՝ 250-1000 մմ, 
-Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը՝  11,3 - (-2,7) (0C) 
-Կայուն ձնածածկութ ձևավորվում է 1200 և ավելի  
բարձրություններում:  
-Ձնածածկույթի շերտը 10-20 սմ մինչև 1 և ավելի մ, 
 
-Լանդշաֆտներ հերթափոխում են կիսաանապատային, 
 չոր տափաստաններ, լեռնատափաստանային,  
մերձալպյան և ալպյան:  
Գերակշռում է լեռնատափաստանները: 



ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 Պահպանվող տարածքները  
-Ախուրյանի ՋԿՏ-ի պահպանվող տարածքներն են «Որդան կարմիր» 

պետական արգելավայրը և “Արփի լիՃ” ազգային պարկը: 

 Երկրաբանություն և ռելիեֆը 
-Ախուրյանի ՋԿՏ երկրաբանական կառուցվածքը երիտասարդ հասակի է, 

որն իր կնիքն է դրել Ռելիեֆի, գետային ցանցի, հողաբուսական ու 
կենդանական աշխարհի վրա,  

-Երկրաբանական հիմքը կազմված է հիմնականում հրաբխային լավաներից 
և հրաբխածին գոյացություններից,  

-Լճագետային-պրոլյուվիալ նստվաքները հանդիպում են Ախուրյանի 
գոգավորությունում և Արարատյան դաշտում 

-Ախուրյանի և Մեծամորի ավազանի ռելիեֆի ձևավորման գործում գլխավոր 
դերը պատկանում է ալպյան լեռնակազմությանը: 

-Ամենաբարձր կետը Արագածի լեռնազանգվածն է-4090մ 

-Ամենացածր կետը՝ Ախուրյանի և Արաքսի միախառնման տեղը-907մ  



ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 ՍԵԼԱՎՆԵՐ, ՍՈՂԱՆՔՆԵՐ և ՀԵՂԵՂՈՒՄՆԵՐ 

-Ախուրյանի գետավազանում  սելավները հիմնականում տարածված 
են Շիրակի լեռնաշղթայի հարավային լանջերինԳյումրի, Հացիկ, 
Ջաջուռ, Մուսայելյան, Կամո, Հովիտ վտակները,  

-Մեծամորի ավազանում -Մաստարայի և Թալիշի սելավները,  

-Սելավների առաջացման հաճախականությունը 3-5 տարի է: 

-Սողանքները քիչ են և թույլ զարգացած:  

-Հեղեղումներ-Արաքսի ափամերձ ցածրադիր հատվածներ, Ախուրյան 
գետի  միջին հոսանքներ, Մեծամոր և Քասախ գետերի 
միախառնում: 



ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  

 Ախուրյանի գետավազան 
• Ախուրյան գետի ջրհավաք ավազանի մակերեսը 9670կմ2 է, այդ թվում ՀՀ 

տարածքում` 2784կմ2, երկարությունը 186 կմ է:  

• Գետային ցանցի խտության թույլ զարգացած է` 0.53կմ/կմ2,  

• Խոշոր վտակներից են Կարկաչունը, Թավշուտը (Դալիգետ), Աշոցքը (Ղուկասյան) և 
Ջրաձորը (Իլիգետ) վտակները: 

 Մեծամորի գետավազան 
• Մեծամոր գետի ավազանի մակերեսը 2060 կմ2: Ախուրյանի և Մեծամորի 

գետաբերանների միջև ընկած Արաքս գետի ձախափնյա (ՀՀ սահմաններում)  
անհոսք  ավազանի մակերեսը` 185 կմ2: Ընդհանուր  մակերեսը կազմում է 
2245կմ2: 

• Գետային ցանցի խտության թույլ է զարգացած` 0.40կմ/կմ2: 

• Մեծամոր գետի երկարությունը 38 կմ է,  

• Ակունքին մոտ նրա մեջ է թափվում Մաստարա հեղեղատը, որը սկիզբ է 
առնում Արագածի լեռնազանգվածի արևմտյան լանջերից, երկարությունը 98 
կմ է: Մեծամորի խոշոր վտակը Քասախն է: 

 

 



ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  

 Գարնանային վարարումների ընթացքում գետերով անցնում է 
տարեկան հոսքի 35-90%-ը: Գետերի առավելագույն ելքերը, բացի 
փոքր սելավաբեր, ժամանակավոր հոսք ունեցող վտակների, 
անցնում են հիմնականում ապրիլ-մայիս ամիսներին: 

 
 Ախուրյանի գետավազանի ջրային հաշվեկշիռը 
-Տեղումներ 1730մլն.մ3, 
-Գոլորշացում 933մլն.մ3: 
-Գետային հոսքը 420մլն.մ3,  
(որից 47%-ը կազմում է մակերևութային, իսկ 53 %-ը` ստորերկրյա հոսքը):  

-Խորքային հոսքը կազմում է 377մլն.մ3:  
 

 Մեծամորի գետավազանի ջրային հաշվեկշիռը 
-Տեղումներ 1151մլն.մ3, 
-Գոլորշացում 801մլն.մ3: 
-Գետային հոսքը 194մլն.մ3,  
(որից 47%-ը կազմում է մակերևութային, իսկ 53 %-ը` ստորերկրյա հոսքը):  

-Խորքային հոսքը կազմում է 156մլն.մ3:  

 



ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  

 Բնական լճեր 
- Ախուրյանի ավազանում բնական լճերը քիչ են, միակ խոշոր լիճը դա Արփի լիճն 
է, որը մինչև 1951 թվականը բնական վիճակում էր, իսկ հետո լիճ-ջրամբար: 
Մինչև 1951թ. 5մլն.մ3 ծավալով, ջրամբար դառնալուց հետո 22 մլն.մ3: 
-Ախուրյանի ավազանում հաշվում են նաև 8 փոքր լճեր, որոնցից համեմատաբար 
խոշորներն են Թագավորական և Արդենիսը: 
-Մեծամորի ավազանում շատ են փոքր լճերը, բայց համեմետաբար մեծ լճերից են 
Մեծամորը (Ակնալիճ,Այղր) և Ավազահանքի 
 Ջրամբարները 
-Ախուրյանի ավազանի ջրամբարներն են Ախուրյանի ջրամբարը 525մլն.մ3 

ընդհանուր ծավալով,  Կառնուտի ջրամբարը`22.6մլն.մ3 , Մանթաշի 
ջրամբարը`8.2մլն.մ3 , Վարդաքարի (Հոռոմի) ջրամբարը` 5մլն.մ3 , 
Սառնաղբյուրի ջրամբարը` 4.85մլն.մ3, Կապսի ջրամբարը`90մլն.մ3, Ջաջուռի 
ջրամբար`290հազ.մ3, Թավշուտի ջրամբարը` 6 մլն մ3 և Արթիկի ջրամբարը` 
2մլն. մ3: 
-Մեծամորի ավազանի հիմնական ջրամբարներն են Մաստարայի ջրամբարը  
77 հազ. մ3 ընդհանուր ծավալով,Ներքին Բազմաբերդը` 17 հազ.մ3, Ներքին 
Թալինը` 39 հազ.մ3, Վերին Թալինը` 248 հազ. մ3, Վերին Թալին 2-ը` 314 հազ. 
մ3:  

 

 

 



ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  
 Ստորերկրյա ջրեր 

• Ախուրյանի գետավազանում ստորերկրյա ջրերը տեղաբաշխված են 
հիմնականում Աշոցքի, Շիրակի և Վերին Ախուրյանի 
գոգավորություններում:  

• Գրունտային ջրերը մեծ տարածում ունեն՝ 0-30մ, Քաղցրահամ 
ճնշումային ջրերի հորիզոնները ընկած են 50-250 մ խորությունների 
միջակայքում, որոնք հանդես են գալիս մի քանի շերտերով:  

• Կապս գյուղի մոտ պայմանավորում է Վերին Ախուրյանի 
գոգավորությունների ստորերկրյա ջրերի բեռնաթափումը շուրջ 3.25 մ3/վրկ 
ծախսով: 

• Մեծամորի գետավազանում ստորերկրյա ջրերը զբաղեցնում է 
Արարատյան գոգավորության հյուսիս-արևմտյան մասը: 

• Գրունտային ջրերը տեղադրված են 0.0 մինչև 25 մ (նախալեռնային 
գոտիներում) խորություններում: Ստորերկրյա ջրավազանային տարածքը 
բազկացած է երեք շերտից, որոնց խորությունը տատանվում է 30-250 մ: 

 Տեխնածին խախտված ռեժիմը բնորոշ է Գյումրիի և Աշոցքի 
գոգավորությունների և Մեծամորի գետավազանի ստորերկրյա ջրերին: 

 

 



ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 Բնակչություն և ժողովրդագրությունը 
Ախուրյանի գետավազանում  բնակչության թիվը 297 հազ.մարդ, որի 52.5%-ը 
կազմել են կանայք, իսկ 47.5%-ը` տղամարդիկ: Գետավազանն ունի 134 
համայնք և 3 քաղաք:  
Քաղաքային բնակչությունը կազմում է 58.4%, գյուղականը` 41.6%:  
Գյումրի բնակչություը`146 122 մարդ 

Գետավազան Տարեթիվ 
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Ախուրյան 2005 286 3398 2576 822 989 2059 -1070 

2011 297 3862 2845 1017 1048 2251 -1203 

 
Սոցալիալական կատեգորիան ամբողջ բնակչության 

նկատմամբ, %-ով 

Աշխատունակ 63 

Աշխատողներ 30 

Գործազուրկ 12 

Կենսաթոշակառու 18 

Նպաստառու 14 

Հաշվանդամ 6 

Աղքատության մակարդակը 31 

 



ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 Բնակչություն և ժողովրդագրությունը 

-Մեծամորի գետավազանում  բնակչության թիվը 251 հազ.մարդ է, որի 52.5%-
ը կազմել են կանայք, իսկ 47.5%-ը` տղամարդիկ: Գետավազանն ունի 119 
համայնք և 3 քաղաք: Գյուղականը բնակչությունը կազմում է 80%, իսկ 
քաղաքայինը ընդամենը` 20%:  

 
Գետավազան Տարեթիվ 
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Մեծամոր 2005 226000 3708 2692 1016 7167 12085 -4918 

2011 251000 4200 3010 1255 7150 9048 -1898 

 
Սոցալիալական կատեգորիան ամբողջ բնակչության 

նկատմամբ, %-ով 

Աշխատունակ 61 

Աշխատողներ 29 

Գործազուրկ 2.1/12-13 

Կենսաթոշակառու 15 

Նպաստառու 9.5 

Աղքատության մակարդակը 27 



ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 Գյուղատնտեսություն/ոռոգում 
-Ախուրյանի գետավազանի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 
մոտ 230 000 հա, որից 55%-ը բաժին է ընկնում արոտավայրերին, 35%-ը 
վարելահողերին, 5%-ը խոտհարքներին, 0,2 %-ը բազմամյա տնկիներին և 5.8%-այլ 
հողեր են:  
-Գետավազանի գյուղատնտեսության մեջ առաջատարը բուսաբուծությունն է: 
Հողագործությամբ զբաղեցնում են հիմնականում Շիրակի դաշտում:  
-Ոռոգումը սպասարկում են Շիրակ, Արագած, Այգաբաց և Աջափնյակ ՋՕԸ-երը: 

Գյուղատնտեսական 

կուլտուրաների 

անվանումը 

Ցանքատարածք 

ները, հա 

Համախառն արտադրանքը 

(մլդ.դրամ) 

2010թ. 2011թ 2010թ. 2011թ 

Հացահատիկ 39146 39572 10.7 12.4 

Կարտոֆիլ 4020 4160 11.9 12.8 

Բանջարեղեն 1034 1149 3.8 3.9 

Կերային 

մշակաբույսեր 

11124 12051   

Բուսաբուծության այլ 

արտադրանք 

11 17 7.8 9.3 

 

Գետավազան 

Խոշոր եղջրավորներ 

(հազ. Գլուխ) 

Այդ թվում կովեր 

(հազ. Գլուխ) 

Խոզեր 

(հազ. Գլուխ) 

Ոչխարներ և այծեր 

(հազ. Գլուխ) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Ախուրյան 94.1 98.7 105.3 45.6 47.2 49.1 10.4 11.0 12.4 72.9 77.8 84.6 

 



ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
• Գյուղատնտեսություն/ոռոգում 
-Մեծամորի գետավազանի գյուղատնտեսական նշանակության հողը կազմում են մոտ 
226900 հա, որից 47%-ը բաժին է ընկնում արոտավայրերին, 24%-ը վարելահողերին, 
10.5%-ը խոտհարքներին, 5.6 %-ը բազմամյա տնկիներին և 13.9%-այլ հողեր են:  
-Ոռոգման ցանցի երկարությունը կազմում է մոտ 4250 կմ:  
-Բուսաբուծությունը համարվում է առաջատար ճյուղը: 
-Ոռոգման ջրի սպասարկում իրականացվում է 11 ՋՕԸ-ի միջոցով` Թալին, Մուշ, Խոյ, 
Արմավիր, Շենիկ, Քարակերտ, Ակնալիճ և այն: ՋՕԸ-երի սպասարկման տարածքը 
կազմում է 61800 հա: Գետավազանում ոռոգման ցանցերը խիստ անհավասարաչափ են 
բաշխված:  

 
 Գյուղատնտեսական 

կուլտուրաների անվանումը 

Ցանքատարածք 

ները, հա 

Համախառն 

բերքը, հազ.տ 

2010 2011 2010 2011 

Հացահատիկային և 

հատիկաընդեղենային 

մշակաբույսեր 

16978 17266 38.7 49.6 

Կարտոֆիլ 1684 1832 51.1 51.9 

Բանջարանոցային մշակաբույսեր 6121 6208 252.7 261.9 

Բոստանային մշակաբույսեր 2296 2298 97.9 99.3 

Խաղողի տնկարկներ 4846 5017 68.7 73.6 

Կերային մշակաբույսեր 8997 9181 171.1 178.8 

 

 Խոշոր եղջրավորներ 

(հազ. գլուխ) 

Այդ թվում կովեր 

(հազ. գլուխ) 

Խոզեր 

(հազ. գլուխ) 

Ոչխարներ և այծեր 

(հազ. գլուխ) 

Մեծամոր 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

79.2 80.7 81.6 34.9 35.1 35.5 19.8 20.9 21.7 99.1 100.6 102.8 



ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՋՐԱՌԸ Ախուրյանի գետավազանում 
Ոռոգում-59.6%, արտադրական 0.1%,  ձկնաբուծության 2.0%, խմելու-
կենցաղային14.7 % և էներգետիկայինը`23.6%: 
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ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 Ջրառը Մեծամորի գետավազանում 
Ոռոգում-76%, արտադրական 1.9%,  ձկնաբուծության 19%, 
խմելու-կենցաղային 1.7% և էներգետիկայինը 2,1%: 
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ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 Արդյունաբերություն և հանքարդյունաբերություն 
Ներկայում Ախուրյանի գետավազանում գործում է մոտ 110 
արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնց 91%-ը միջին և փոքր 
ընկերություններ են: 

 

 

 

 

 

Մեծամորի գետավազանում գործում է մոտ 132 արդյունաբերական 
ձեռնարկություններ, որոնց  մոտ 93%-ը միջին և փոքր ընկերություններ 
են: 

 

Արդյունաբերական ճյուղերը Արտադրանքի ծավալը,% 

Էլեկրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում 10.7 

Հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում 0.3 

Մշակող արդյունաբերություն 88.4 

Ջրամատակարարում, կոյուղի. թափոնների կառավարում և 

վերամշակում 

0.6 

 

Արդյունաբերական ճյուղերը Արտադրանքի ծավալը,% 

Էլեկրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում 12 

Հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում 3 

Մշակող արդյունաբերություն 84 

Ջրամատակարարում, կոյուղի. թափոնների կառավարում և 

վերամշակում 

1 

 



ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 Հիդրոէներգիայի արտադրություն 

• Ախուրյանի գետավազում գուրծում է 5`14,033 կՎտ ընդ. հզ., կառուցվում է 4 ՀԷԿ 

 

 

 

 

 

 

 

• Մեծամորի գետավազանում գործում է 4` ընդ. Հզ. 8890 կՎտ , կառուցվում է 2 ՀԷԿ 

 

Շահագործող 

ընկերությունը 
ՀԷԿ-ի 

անվանումը 
Հզորությունը, 

կՎտ 
Հաշվարկային 

ելքը, մ3/ վրկ 
Ջրաղբյուրը 

Ակադեմիկոս Մնջոյանի 

անվան «Գյումրի ՀԷԿ» 
Գյումրի 5,280 6.4 Շիրակի ջրանցք 

«Էներգոտեխնիկա» ՍՊԸ Մայիսյան 320 0.5 
«Զույգաղբյուր - 

Գյումրի» խմելու 

ջրատար 

«Անի» ԲԲԸ Ջրաձոր 3,900 5.0 Ախուրյանի ջրանցք 

«ԷԼԲԻՍՏ» ՍՊԸ Մարմաշեն 2,150 16.0 Ախուրյան գետ 

«ԼԱՅԹԷԿՈ» ՍՊԸ Փարոս 2,383 9.2 Ախուրյան գետ 

 

Շահագործող 

ընկերությունը 
ՀԷԿ-ի 

անվանումը 
Հզորությունը, 

կՎտ 
Հաշվարկային 

ելքը, մ3/ վրկ 
Ջրաղբյուրը 

«Արմավիր Լույս» 

ՓԲԸ 
Արմավիր 2,040 22.0 

Արաքս գետի ոռոգման 

ջրանցք 

«Գ.Գ.Վ.» ՍՊԸ Վարդան 1,710 5.0 
2-րդ հերթի Թալինի 

ոռոգման ջրանցք 

«ԹԻ ԷՅ ԷՅՉ» ՍՊԸ Թալին 5,140 5.6 Թալինի ոռոգման ջրանցք 

«ՄԱՍՖԻՇ» ՍՊԸ Վարդանանց 1,050 4.0 
Թալինի 2-րդ հերթի 

ոռոգման ջրանցքի Շենիկ-

Վանանդ արագահոս 

 



ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 Թափոնների արտանետում 
• Ախուրյանի ՋԿՏ բոլոր քաղաքային աղբավայրերը անմխիթար վիճակում են: 

Թափոնների տեղափոխումը և աղբահանությունը համաձայն «Թափոնների 
մասին» ՀՀ օրենքի և այլ նորմատիվա-մեթոդական փաստաթղթերի պահանջներով 
չի իրագործվում, որի հետևանքով աճում է կոշտ աղբի կուտակիչների և 
աղբավայրերի առկա վիճակի բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և 
ջրային ռեսուրսների վրա: 

• Արմավիրի տարածաշրջանում Ջրառատ համայնքի թունաքիմիկատների նախկին 
պահեստի տարածքում այժմ ձկնաբուծական տնտեսություն է գործում:  

 Ձկնաբուծություն 
• Ախուրյանի գետավազանում  կան 5 փոքր ձկնարդյունաբերական 

տնտեսություններ 
• Մեծամոր գետավազանի  գործում է 100-ից ավելի ձկնաբուծական 

տնտեսություններ, որից 9-ը (623 հա ընդհանուր մակերեսով), գործում են ջրածածկ 
տարածքների, իսկ մնացածները (312 հա ընդհանուր մակերեսով) տարբեր 
նպատակային նշանակությամբ հողատարածքների վրա: Տարեկան արտադրվում է 
շուրջ 1,600-1,800 տ կարպ, սազան, կողակ, թառափ, իշխան և այլ տեսակի ձկներ: 

 Անտառներ 
 Գյումրի անտառտնտեսությունը` մոտ 6000 հա, 
 Արմավիրում ` մոտ 1000 հա, 
 Տնկովի անտառներ են: 

 Տուրիզմ 
• Ախուրյանի ՋԿՏ տուրիզմը թույլ է զարգացած 
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 Ախուրյանի ՋԿՏ էական մարդածին ճնշումների ազդեցությունը 
որոշելու համար բացահայտվել և գնահատվել են  ճնշման 
աղբյուրը. 

 
1.Կոմունալ-կենցաղային նպատակներով ջրառ 
2.Ոռեգման նպատակներով ջրառ 
3.Արդյունաբերական նպատակներով ջրառ 
4. Քաղաքային կեղտաջրերի արտանետում, ներառյալ կեղտաջրերի հորեր 
5. Սննդի արդյունաբերության կեղտաջրեր 
6.Այլ արդյունաբերական և հանքարդյունաբերական արտանետումներ 
7.Հիդրոէլեկտրոկայաններ 
8.Ձկնաբուծություն 
9.Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակում և պարարտանյութերի 

օգտագործում 
10.Անասնապահություն և գերարածեցում 
11.Ավտոմոբիլային տրանսպորտ 
12.Պինդ թափոններ 
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 Կոմունալ-կենցաղային նպատակներով ջրառ 

-Սպասարկում են «Շիրակջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ, «Նոր-Ակունք» ՓԲԸ, 
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ և ինքնասպասարկում: Օգտագործվում է տարեկան 71.5 
մլն. մ3 ջուր՝ ընդ. 2.9: Ցանցի հնամաշության պատճառով ջրամատակարարման 
կորուստը կազմում է 60-70%: Սանիտարական պահպանման գոտիներ 
բացակայում են: 

 Ոռոգման նպատակով ջրառ 

-Ախուրյանի գետավազանում ոռոգման նպատակներով տարեկան ջրառը կազմել 
է ընդհանուր ջրառի շուրջ 57%-ն է, իսկ Մեծամորի գետավազանում՝ 76%-ը: 

-Ոռոգում իրականացվում է գետավազանի 40 և ավելի մեծ ու փոքր ջրանցքների 
միջոցով, որոնց ոռոգման ընդհանուր հողատարածքը կազմում է Ախուրյանում 
մոտ 28,600 հա, Մեծամորում՝ 41,225 հա: 

Ջրանցքներից ջրի կորուստը հասնում է մինչև 40 %, որը նպաստում է հողերի 
էրոզիային: Ոռոգման նպատակով ջրառի քանակը էական ճնշում չի գործադրում: 

 Արդյունաբերական ջրառ 

Ախուրյանի ՋԿՏ արդյունաբերության նպատակներով ջրօգտագործումը 

2011թ. դրությամբ կազմել է ընդhանուր ջրառի ընդամենը 0.1%-ն է: 
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 Քաղաքային կեղտաջրերի արտանետում 
Ախուրյանի ՋԿՏ-ում քաղաքային կոյուղաջրերի ազդեցությունը դիտարկվել է որպես 
կետային ճնշում, իսկ ազդեցության գնահատման համար հիմք է ընդունվել 
բնակչության թվաքանակը (ՋՇԴ մեթոդի համաձայն) 
• ԹԿՊ5, 50-60 գ/բնակիչ*օր 
• ԹՔՊ, 90 գ/բնակիչ*օր 
• Կախված մասնիկներ, 90 գ/բնակիչ*օր 
• Ֆոսֆոր, 3 գ/բնակիչ*օր 
• Ազոտ ընդ., 15.5 գN/բնակիչ*օր 
• Ամոնիում, 10.3 գ/բնակիչ*օր 
 

Բնակավայր Բնակչություն 
ԹԿՊ5, 

մգ/լ 

Կախված մասնիկներ, 

մգ/լ 

Ֆոսֆոր, 

մգ/լ 

Ազոտ, 

մգ/լ 

Գյումրի 146,122 24.2 36.2 1.2 6.2 

Արթիկ 17,418 302.4 453.6 15.1 78.1 

Մարալիկ 6,096 211.7 317.5 10.6 54.7 

Ախուրյանի գետավազանը` 

ընդհանուր 

288,721 47.7 71.6 2.4 12.3 

Բնակավայր Բնակչություն ԹԿՊ5, 

մգ/վ 

ԹՔՊբիքրոմատ ԿՄ, մգ/վ Ֆոսֆոր, 

մգ/վ 

Ազոտընդ, 

մգ/վ 

Ամոնիում, 

մգ/վ 

Արմավիր 34,000 23.61 35.42 35.42 0.57 6.10 4.05 

Մեծամոր 10,500 7.29 10.94 10.94 0.18 1.88 1.25 

Թալին 5,700 3.96 5.94 5.94 0.10 1.02 0.68 

Մեծամոր գետի 

գետավազանը` 

ընդհանուր 

251,000 174.3

1 

261.46 261.46 4.22 45.03 29.92 
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Ախուրյանի գետավազան 
 

Ցուցանիշ 

Մոնիտորինգային դիտակետեր 

31 32 33 34 38 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Լուծված 

թթվածին 

                              

ԹԿՊ5 
                              

ԹՔՊ- Cr 
                              

Ամոնիում իոն 
                              

Նիտրիտ իոն 
                              

Նիտրատ իոն                               

Օրթոֆոսֆատ 

իոն 

                              

Ընդհանուր 

ֆոսֆոր 

                              

Ընդհանուր 

հանքային 

ազոտ 

                              

Կախված 

մասնիկներ 

                              

Ախուրյան գետի ջրերի որակի վրա առկա է կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի 
էական ճնշում: 
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Մեծամորի գետավազան 
  40-րդ դիտակետ 41-րդ դիտակետ 

2011 2012 2011 2012 

Լուծված թթվածին 
7.9 7.2 7.3 6.3 

ԹԿՊ5 
2.975 3.089 3.008 3.177 

ԹՔՊ- Cr 
22.2 35.7 27.77 28.44 

Ամոնիում իոն 
0.74 0.63 0.398 0.658 

Նիտրիտ իոն 
0.064 0.056 0.108 0.14 

Նիտրատ իոն 
3.34 2.71 2.94 2.16 

Ընդհանուր ֆոսֆոր 
0.15 0.104 0.119 0.125 

Ընդհանուր հանքային ազոտ 
3.83 4.18 3.19 2.97 

Կախված մասնիկներ 
30.5 11.7 38.32 15.3 

Մեծամոր գետի ջրի որակի վրա առկա է կոմունալ-կենցաղային ջրերի էական 
ճնշում: 
 

 Ախուրյանի ՋԿՏ-ում բոլոր կոմունալ կենցաղային ջրերը առանց 
մաքրվելու արտանետվում են ջրային ռեսուրս: Մաքրման 
կայանները չգործելու պատճառով: 
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 Սննդի արդյունաբերության կեղտաջրեր 
-Ախուրյանի գետավազանում արդյունաբերական ձեռնարկությունների 86%-ը 
կենտրոնացված է Գյումրի քաղաքում, և արտադրական հոսքաջրերը թափվում են 
կոյուղու ցանց, հետևաբար այդ հոսքաջրերի ազդեցությունը գումարվում է կոյուղու 
ազդեցությանը և սննդի արդյունաբերության կեղտաջրերը բոլոր դեպքերում, 
Ախուրյան գետի ջրերի որակի վրա ճնշումը էական է: 

Մեծամոր գետի ջրերիորակի վրա սննդի ձեռնարկությունների ճնշումը նույնպես 
էական է: 

 Այլ արդյունաբերական և հանքարդյունաբերական 
արտանետումներ 

-Ախուրյանի գետավազանում մետաղների կոնցենտրացիաների աճ նկատվում է 
Ախուրյան գետում Գյումրիից ներքև և Կարկաչուն գետում, որտեղ շատ են քարի 
արդյունահանումը և վերամշակումը: 

 

-Մեծամորի արդյունաբերական կեղտաջրերի արտանետումները Մեծամոր գետի ջրի 
որակի վրա էական ազդեցություն չունեն: 
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 Հիդրոէլեկտրոկայաններ 

ՀԷԿ-ի կողմից ճնշում չի գործադրում Ախուրյանի ՋԿՏ 

 

 Ձկնաբուծություն 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ձկնաբուծության նպատակով ավելի մեծ քանակով 

ջրօգտագործում կատարվում է Մեծամորի գետավազանի Արմավիրի 
տարածաշրջանում` տարեկան 405,141.8 հազ. մ3, ինչը կազմում է ամբողջ ջրառի մոտ 

19%-ը: Գետավազանում հորատված 600-ից ավելի խորքային հորերից ստացված ջուր 
օգտագործվում է ձկնաբուծության համար: 

Ձկնաբուծությունը նաև ջրերի աղտոտման հնարավոր գործոն է և դատելով 

օգտագործվող ջրի ծավալներից` ունի էական ազդեցություն Մեծամորի գետավազանի 

ջրերի որակի վրա: 



ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ և ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ 

 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակում և պարարտանյութերի 
օգտագործում 

-Ախուրյանի գետավազանում 2011թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
մշակման համար օգտագործվել է 3,500 տոննա ազոտական պարարտանյութ: 1 հա բաժին է 
ընկնում է 63 կգ ազոտական պարարտանյութ /նորման 200 կգ/: 
-Մեծամորում 2011թ. ընթացքում գետավազանում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
մշակման համար օգտագործվել է 4800 տոննա ազոտական պարարտանյութ: 1հա-ին 
բաժին է ընկնում է 88 կգ ազոտական պարարտանյութ: 

 Անասնապահություն և գերարածեցում 
-Ախուրյանի ավազանում արոտավայրերի ընդհանուր մակերեսը մոտ 115,000 հա է, իսկ 
խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը` մոտ 114,000 գլուխ, այսինքն մեկ խոշոր 
եղջերավոր անասունին բաժին է ընկնում 1.08 հա (նորման` 0.5 հա), մանր եղջերավոր 
անասուների թիվը գետավազանում մոտ 85,000 է, այսինքն մեկ մանր եղջերավոր 
անասունին բաժին է ընկնում 1.34 հա (նորման` 0.05 հա): 
Ըստ անասնապահական թափոնների քանակի արժեքների` Անիի և Արթիկի 
տարածքներում ևս, որոնք գտնվում են Կարկաչունի 
գետավազանում, ազոտի և ֆոսֆորի քանակները ամենաբարձրն են: 

-Մեծամորի ավազանում նունպես գերարածեցումը չկա, իսկ գոմաղբի թափոններով 
տվյալները ցույց են տալիս, որ անասնապահությունը էական Ճնշում է գործում 
գետավազանի ջրի որակի վրա: 

 



Ճնշման տիպը Ջրային մարմին Մեկնաբանությաւն 

Քաղաքային 
ջրահեռացում ներառյալ 
կեղտաջրերի հորերը 

Ախուրյան գետը 
Առափի և Ախուրիկ 
բնակավայրերի միջև, 
Կարկաչունի 
գետավազան 

Կոյուղու, ինչպես նաև առանձին գետը թափվող 
ջրերը չեն մաքրվում և հետևաբար էական ճնշում 
են գործադրում ջրի որակի վրա: Գետի ջրում 
օրգանական նյութերի առկայության պատճառով 
մեծանում է ԹԿՊ5-ի, ֆոսֆորի, ընդհանուր ազոտի 
և կախված մասնիկների պարունակությունները 
Գյումրի, Արթիկ և Մարալիկ քաղաքներից հետո:  

Սննդի 
արդյունաբերության 
կեղտաջրեր 

Ախուրյան գետը 
Առափի և Ախուրիկ 
բնակավայրերի միջև, 
Կարկաչունի 
գետավազան 

Կոյուղու միջոցով սննդի արդյունաբերության 
թափոնաջրերը անցնում են ջրային մարմին և 
էական ճնշում գործադրում ջրի որակի վրա: 
Գյումրի, Արթիկ և Մարալիկ քաղաքներից հետո 
գետերի ջրերում մեծանում են ազոտի և ֆոսֆորի 
օրգանական և անօրգանական միացությունների 
պարունակությունները: 

Այլ արդյունաբերական և 
հանքավայրերի 
ջրահեռացում 

Արթիկի 
տարածաշրջան` 
Կարկաչունի 
գետավազան 

Էական ճնշում է գործում ջրի որակի վրա: Գետի 
ջրում մեծանում են պղնձի, ցինկի, երկաթի, 
սուլֆատ իոնի պարունակությունները: 

Անասնապահություն և 
գերարածեցում 

Կարկաչունի 
գետավազան 

Էական ճնշում է գործում ջրի որակի վրա : 
Գոմաղբի օգտագործումը, որպես պարարտանյութ, 
և գետահուներում ու բակերում հավաքվող 
գոմաղբի լվացման ջրերը անցնում են գետ 
մեծացնելով գետում ազոտի և ֆոսֆորի 
օրգանական և անօրգանակն միացությունների 
պարունակությունները: 

Ախուրյանի գետավազան Ազդեցությունների գնահատում 



Քաղաքային 
ջրահեռացում 
ներառյալ 
կեղտաջրերի հորերը 

Մեծամորի միջին և 
ստորի հատվածներ 

Ունի ազդեցություն Մեծամոր գետի ջրերի որակի 
վրա: Կեղտաջրերում մեծանում է նիտրատների, 
ԹԿՊ5 պարունակությունը: 

Սննդի 
արդյունաբերության 
ջրահեռացում 

Մեծամորի միջին և 
ստորի հատվածներ 

Կոյուղու միջոցով սննդի արդյունաբերության 
թափոնաջրերը անցնում են ջրային մարմին և 
էական ճնշում գործում ջրի որակի վրա: Արմավիր, 
Թալին, և Մեծամոր քաղաքներից հետո գետերի 
ջրերում մեծանում են ազոտի և ֆոսֆորի, 
օրգանական միացությունների 
պարունակությունները: 

Ձկնաբուծություն Մեծամորի միջին և 
ստորին հոսանքներ 

Ձկնաբուծության նպատակով ջրառը էական ճնշում 
է գործում ավազանում Արարատյան դաշտի 
ստորերկրյա ջրավազանի վրա, ջրառի մեծ 
քանակության պատճառով: 
 Ձկնաբուծությունը հանդիսանում է նաև ջրերի 
աղտոտման հնարավոր գործոն և դատելով 
օգտագործվող ջրի ծավալներից ունի որոշակի 
ազդեցություն Սևջուրի գետավազանի ջրերի որակի 
վրա: 

Անասնապահություն 
և գերարածեցում 

Ամբողջ 
գետավազանով 

Անասնապահությունը էական Ճնշում է գործում 
գետավազանի ջրերի որակի վրա:  
Այնուամենայնիվ անասնապահությունը մնում է 
Մեծամորի գետի ջրավազանի վրա էական ճնշման 
գործոն: 

Մեծամորի գետավազան Ազդեցությունների գնահատում 



ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆՈՒՄ  
 Մակերևութային ջրի որակի մոնիտորինգ 

-Իրականացնում է ՀՀ ԲՆ «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի 
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը («Հայէկոմոնիտորինգ»):  

-Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրի նմուշառվում է 10 դիտակետերից, յուրաքանչյուր ամիս:  

-Ջրի որակի 105 ցուցանիշներից որոշվում են 45-60 հիդրոքիմիական ցուցանիշներ: 

Լաբարոտորիան կահավորված ժամանակակից սարքերով ու սարքավորումներով: 

 Մակերևութային ջրերի քանակի մոնիտորիգ 

-ՀՀ ջրային ռեսուրսների քանակական և ռեժիմային դիտարկումները ու 
ուսումնասիրություններ իրականացնում է ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ը 

-Ախուրյանի գետավազանի գետերի վրա գործում են 11 գետային և 2 լճային 
ջրաչափական դիտակետեր, իսկ Մեծամորի գետավազանում ՝ 4 գետային: Ամենօրյա 
չափումներ կատարում են ջրի մակարդակի և ջերմաստիճանի, օդի ջերմաստիճանի,  
սառցային և բուսական երևույթների, իսկ տարեկան 30-40 անգամ՝ ելքի չափումներ: 

Ջրաչափական սարքերը և սարքավորումները հնամաշ են: 

 Ստորերկրյա ջրերի  

մոնիտորինգ 

Հ/հ Գտնվելոու վայրը Դիտակետի բարձրությունը 

ծովի մակարդակից, մ 

30 Ակնաշեն համայնքի տարածքում 851 

31 Ակնաշեն համայնքի տարածքում 850 

32 Ակնաշեն համայնքի տարածքում 852 

33 Եղեգնուտ համայնքի տարածքում 848 

34 Վարդանաշեն համայնքի տարածքում 841 

35 Վարդանաշեն համայնքի տարածքում 842 

40 Գայ համայնքի տարածքում, Մեծամարի 

գետավազանի սահմանին 

837 




