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Պատրաստեց ՋԻՆՋ ՍՊԸ 

Հեղինակներ Էդուարդ Մեսրոպյան, Լիանա Մարգարյան, Մուշեղ Մկրտչյան, Էդգար 

Միսակյան, Արտաշես Աղինյան 

Ղեկավար Ֆլորենս Պինտուս 

Ամսաթիվ 10 հունվարի, 2019թ. 

Տարբերակ Նախնական 

Երախտիքի խոսք.  

Պատրաստվել է  EUWI+ ծրագրի համար 

Ֆինանսավորող կողմ Եվրամիություն – համաֆինանսավորումը` Ավստրիա/Ֆրանսիա 

 

Պատասխանատվության հրաժարում՝ 

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող  Արևելյան գործընկերության համար  Եվրամիության ջրային 

նախաձեռնություն պլյուս (EUWI + 4 EaP) ծրագիրը իրականացվում է UNECE, OECD-ի կողմից, 

որոնք պատասխանատու են Արդյունք 1-ի իրականացման համար և հանդես են գալիս 

Ավստրիայի ԵՄ անդամ պետությունների կոնսորցիում՝ ղեկավարվելով Ումվելթբունդսամտ 

գլխավոր կառավարչի և Ֆրանսիայի Ջրի միջազգային գրասենյակի (պատասխանատու է 

Արդյունքներ 2 և 3-ի իրականացման համար) կողմից։ 

Այս փաստաթուղթը՝ «նախնական թեմատիկ ամփոփագիր, մաս 1-ի նկարագրական փուլ», 

մշակվել է ԵՄ անդամ պետությունների կոնսորցիումի կողմից` Եվրամիության ֆինանսական 

աջակցությամբ: Այստեղ ներկայացված տեսակետները չեն արտացոլում Եվրամիության կամ 

Արևելյան գործընկերության երկրների կառավարությունների պաշտոնական կարծիքը։ 

Այս փաստաթուղթը և դրանում ընդգրկված քարտեզները չեն հարում որևէ տարածքի 

կարգավիճակին կամ դրա ինքնիշխանությանը, միջազգային սահմանների և դրանց 

սահմանազատման, ինչպես նաև ցանկացած տարածքի, քաղաքի կամ տարածաշրջանի 

անվանմանը: 
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

ԹԿՊ  Թթվածնի կենսաքիմիական պահանջարկ  

ԹՔՊ Թթվածնի քիմիական պահանջարկ 

ԵՀ  Եվրահանձնաժողով 

ՇՄՄՏԿ  Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի և 
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1 ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 
ՄԱՍԻՆ  

 

1.1 Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 

նկարագիրը  

1.1.1 Սկզբնական պայմանները։  
Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքը (ՋԿՏ) գտնվում է ծովի մակերևույթից 

900-2500մ բարձրության վրա։ Տարածքն ընդգրկում է Հրազդանի և Քասախի 
գետավազանները։ Հյուսիսում այն սահմանակցում է Փամբակի լեռնաշղթային, իսկ հյուսիս-
արևելքում՝ Հատիսի լեռնազանգվածին։ Աստիճանաբար իջնելով, հարավ-արևմուտքում այն 
միաձուլվում է Արարատյան դաշտավայրին։ ՋԿՏ-ն տեղակայված է ՀՀ 6 վարչական 
տարածքներում՝ Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի մարզերում և 
Երևանի վարչական տարածքում։  

Հրազդանի ՋԿՏ-ն պատկանում է 24-րդ «Կովկաս» էկոշրջանին (համաձայն 1971թ. Իլիեսի 
կողմից մշակված և 2000թ. ԵՄ ՋՇԴ-ի կողմից ընդունված Եվրոպական էկոշրջանների)։  ՋԿՏ-ն 
եզակի բնական գործընթացներով աշխարհագրական տարածք է։ Տարածաշրջանում կան 4 
ֆիզիկա-աշխարհագրական ենթաշրջաններ՝ Արարատյան դաշտավայրը, Գեղամա լեռնաշղթայի 
արևմտյան լանջերը, Կոտայք-Եղվարդ սարահարթերը, Արագածի հարավային լանջը։  
 

 
Նկար 1. Հրազդանի ՋԿՏ աշխարհագրական տեղադիրքը։ 
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Հրազդանի ՋԿՏ-ը ձգվում է հանրապետության կենտրոնական շրջաններում։ ՋԿՏ-ի ընդհանուր 
տարածքը 4040 կմ2 է (Հրազդանի գետավազանը 2560 կմ2 է, իսկ Քասախինը՝ 1480 կմ2)։  
Գետավազանի մակերևույթի ամենաբարձր կետը 3467 մ է, իսկ ամենացածրը՝ 790 մ, դեպի Արաքս 
գետ ներհոսելու տեղում։ Հրազդանի ՋԿՏ-ում ընդգրկված են 10 կմ և ավել երկարությամբ 20 գետեր, 
1մլն մ3 և ավելի ծավալով 9 ջրամբարներ, 2 համեմատաբար մեծ բնական լճեր՝ Քարի և Ակնա, 
ինչպես նաև 7 առաջնային, 4 դերիվացիոն և 7 երկրորդային ջրանցքներ։  

Հիմնական գետերն են Հրազդանը և Քասախը՝ իրենց վտակներով։ Հրազդան գետը՝ Արաքսի 
ձախ վտակներից մեկը, սկիզբ է առնում Սևանա լճից (1900 մ), հոսում է հյուսիս-արևելքից դեպի 
հարավ-արևելք։ Երկարությունը 141 կմ է, միջին թեքությունը՝ 7.6%։ Գետի սկիզբը համարվում է 
ստորերկրյա ջրանցքը, որը ջուր է մատակարարում Սևան ՀԷԿ-ին և 5,5 կմ հոսելով 70մ 
խորությամբ, դուրս է գալիս երկրի մակերևույթ Գեղամավան գյուղի մոտ։ Հրազդան գետն ունի 
խառը սնուցում, հիմնական աղբյուրը հալոցքային ջրերն են, ինչպես նաև անձրևաջրերն ու 
գրունտային ջրերը, որոնք նույնպես մեծ դեր ունեն գետի սնուցման մեջ  (51 % գրունտային ջրեր և 
37 % հալոցքային ջրեր)։ Տարեկան միջին ելքը 7.81 մ3/վ է (Հրազդան-Հրազդան դիտակետ), 
առավելագույնը` 144մ3/վ:   

Հրազդան գետի համակարգում 5 և ավելի կմ երկարություն ունեցող գետերի թիվը 54 է, որից 
20-ն ունեն 10 կմ-ից ավելի երկարություն։ Մեծ վտակներն են՝ Մարմարիկը, Ծաղկաձորը, Դալարը, 
Արագետը, Գետառը։ 

Քասախ գետը սկիզբ է առնում Փամբակի լեռնաշղթայի արևմտյան հատվածի հարավային 
լանջերից՝ 2200 մ բարձրության վրա և թափվում է Մեծամոր գետը ։ Երկարությունը 89 կմ է։ 
Բացարձակ առավելագույն ելքը 151 մ3/վ է։ Գետի սնուցումը խառն է, հալոցքային, անձրևաջրերի 
գերակշռումով։ Գետի հոսքը կազմավորվում է Արագած լեռան արևելյան լանջերից և Փամբակի 
լեռնաշղթայի հարավային լանջերից հոսող վտակների ջրերից։ Քասախի համեմատաբար մեծ 
վտակներից են Գեղարոտը (երկարությունը 25.0կմ, ջրհավաք մակերեսը 66.0 կմ2), Շահվերդը (35.6 
կմ և 162կմ2) և Ամբերդը (36.0կմ և 141կմ2), որոնք սկիզբ են առնում Արագած լեռան լանջերից։  

Հրազդան գետի ՋԿՏ-ում վարարումները լինում են գարնանը, իսկ ամռանը և աշնանը՝ 
հորդացումներ։ Ըստ Համաշխարհային բանկի աղետների նվազեցման և վերականգնման գլոբալ 
մոդելի, գետի ՋԿՏ տարածքում ջրհեղեղի վտանգը դասակարգվում է որպես բարձր։ Սելավները մեծ 
մասամբ կապված են հորդառատ անձրևների հետ, ինչն պատճառ է դառնում տարվա ավելի տաք 
ամիսներին ջրի բարձր մակարդակի։ Միջին ուժգնության ջրաքարային տեսակի սելավները 
լայնորեն տարածված են Հրազդան գետի ավազանում, հատկապես Գետառ, Ջրվեժ և Ողջաբերդ 
գետերում, որոնք հիմնականում կազմավորվում են ամառային հորդառատ անձրևներից։ 

1946թ․Երևան քաղաքի ավերումից հետո (Գետառի ջրհեղեղից հետո) ձեռնարկվեցին 
անվտանգության միջոցառումներ։ Քաղաքին հարող հատվածներում Հրազդան և Գետառ գետերի 
պատնեշները բարձրացվեցին 3-5 մետրով, կառուցվեց կարգավորող ջրամբար («Երևանյան լիճը») 
հորդառատ անձրևների ժամանակ Հրազդան գետի ջրերի պահեստավորման նպատակով։ 
Հրազդան և Գետառ գետերի ափերը կանոնավորապս մաքրվում են կոշտ կենցաղային աղբից։  

Հրազդան ՋԿՏ-ում հատուկ կարևորություն ունեն Ապարանի և Մարմարիկի երկու խոշոր 
ջրամբարները։ Ապարանի ջրամբարը կառուցվել է Քասախ գետի ավազանում 1800մ  բարձրության 
վրա։ Ջրամբարի կառուցման նպատակը Քասախ գետի սեզոնային հոսքի կարգավորումն էր և 
ոռոգվող հողատարածքերի ընդյալնումը։ Ջրամբարի նորմալ դիմհարային մակարդակի (ՆԴՄ) 
դեպքում` 1835.0մ, ծավալը կազմում է 91.0մլն մ3, հայելու մակերեսը` 7.35կմ2, միջին խորությունը 
մոտ 12.3մ է, իսկ առավելագույնը` 45.0մ: Մեռյալ ծավալի մակարդակը 1810.0մ է, որին 
համապատասխանում է, 6.48 մլն մ3 ծավալ։ Ջրամբարի ջրհավաք ավազանի մակերեսը 656կմ2 է, 
միջին հավասարակշռված բարձրությունը 2280մ:  

Մարմարիկի ջրամբարը գտնվում է Հրազդան գետի ավազանում՝ Մարմարիկ գետի հունում 
Հրազդան քաղաքից 25կմ հեռավորության վրա։ Մարմարիկի ջրամբարը կառուցվել է 1974թ․ 
նոյեմբերին, 1975թ. շահագործման հանձնելուց հետո, առանց ամբողջ ծավալով ջուր լցվելու, 
պատվարի ներքին բյեֆի շեպը ենթարկվել է փլուզման և մոտ 500 հազ.մ3 բնահող սահել է դեպի 
ստորին բյեֆը: 

 Ջրամբարի պատվարը վերանորոգվել է 2011թ., 55.5 մ նոր բարձրությամբ։ 2014թ․ պատվարի 
վերանորոգումից հետո հնարավոր է դարձել կանոնավորել Մարմարիկ գետի հոսքը՝ գարնանային 
հեղեղումների ընթացքում նվազեցնելով ջրհեղեղի հնարավոր ռիսկերը։  

Հրազդանի ՋԿՏ-ում չկան բնական մեծ լճեր։ Որպես մեծ բնական լճեր կարելի է նշել Քարի լիճը 
(Քասախի գետավազանում) և Ակնա լիճը (Հրազդանի գետավազանում)։ Ծագման տեսնակյունից 
Հրազդանի գետավազանի լճերը հիմնականում հրաբխային ծագման են, իսկ Քասախի 
գետավազանի լճերը՝ սառցադաշտային ծագման։ Լճերի ջրհավաք ավազանների մակերեսը 
համապատասխանաբար կազմում է 3.6 կմ2 և 6 կմ2, իսկ լճերի հայելու մակերեսը՝ 30 հա և 80 հա։  

Ստորերկրյա ջրերը Հրազդանի ՋԿՏ-ում, կախված հիպսոմետրիկ նիշերից, բնութագրվում են 
փոփոխական և մշտական ռեժիմներով, 1-ից մինչև 2000 լ/վ ծախսով և մինչև 2գ/լ հանքայնացմամբ։ 
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Ջրատար հորիզոնները տարածված են միջլեռնային  գոգավորություններում։ Մինչև 500մ 
խորությունը Արարատյան արտեզյան ավազանում կան գրունտային և ճնշումային ջրատար 
հորիզոններ։ Ճնշումային հորիզոնների ջրհորները  որոշակի տեղամասերում շատրվանում են 5-ից 
մինչև 100լ/վրկ ծախսով: Ստորերկրյա ջրային  ռեսուրսները հիմնականում օգտագործվում են ՋԿՏ-
ի Արարատյան գոգավորությունում՝ խմելու, ինչպես նաև ոռոգման և ձկնաբուծության նպատակով։ 
Լեռնային կտրտված ռելիեֆի շնորհիվ տարածքը հարուստ է նաև հանքային ջրերի աղբյուրներով։ 
Հանքային աղբյուրների ջրերը հիմնականում օգտագործվում են որպես խմելու ջուր։  

Հրազդանի ՋԿՏ-ը բնութագրվում է իր յուրահատուկ բնությամբ։ ՋԿՏ-ում կան մի քանի տեսակի 

պահպանվող տարածքներ․ հինգ պետական արգելավայրեր («Արզական-Մեղրաձոր», «Արագածի 
ալպյան», «Բանքսի սոճու», «Որդան կարմիր», «Հանքավանի ջրաբանական»), 1 պետական 
արգելոց («Էրեբունի»), 1 անտառպարկ («Ջրվեժ») և 45 բնության հուշարձաններ։ Բնության 
հուշարձաններից 21-ը երկրաբանական են, 9-ը՝ ջրաերկրաբանական, 6-ը՝ ջրագրական, 5-ը 
բնապատմական և 4-ը՝ կենսաբանական հուշարձաններ։  

«Արզական-Մեղրաձոր» արգելավայրը հիմնվել է 1971-1972 թվականներին (ԽՍՀՄ 
մինիստրների խորհրդի 1971թ. ապրիլի 9-ի №212 որոշում) հազվագյուտ անտառային կենդանիների 
(դարչնագույն արջ, կովկասյան ցախահավ) պաշտպանության նպատակով։ Արգելավայրը գտնվում 
է Մարմարիկի և Դալարի ջրբաժանների մոտ, ծովի մակերևույթից մոտ 1600-2100 մետր 
բարձրության վրա։ Արգելավայրի ընդհանուր տարածքը 13 532 հա է։ “Արագածի ալպյան” և 
«Բանքսի սոճու» արգելավայրերը հիմնվել են 1959թ. (ԽՍՀՄ մինիստրների խորհրդի 1959թ․ 
հունվարի 29-ի N20 որոշում), համապատասխանաբար 300 և 4 հա տարածքով։ «Բանքսի սոճու» 
արգելավայրը գտնվում է մարմարիկ գետի ավազանում, Ծաղկունյաց լեռնաշղթայում, ծովի 
մակերևույթից մոտ 1800-2000 մետր բարձրության վրա։  Պաշտպանության առարկան սոճու 
ծառերի տնկարանային պուրակն է։ «Արագածի ալպյան» արգելավայրը գտնվում է Արագած սարի 
հարավային լանջին, Քարի բնական լճի շրջակայքում, ծովի մակերևույթից 3200-3350 մետր 
բարձրության վրա։ Պաշտպանության առարկան սառցադաշտային լճերն են և դրանց շրջապատող 
ալպիական դաշտավայրերը։  

Հրազդանի ՋԿՏ-ում զգալի զբոսաշրջային ներուժ կա: Այն ունի հարուստ, գեղատեսիլ և առողջ 

բնություն․ անտառներ, լեռներ, պատմական և մշակութային արժեքներ, բնական հուշարձաններ, 
բուժիչ և հանքային աղբյուրներ և ենթակառուցվածքներ: Հրազդանի գետավազանում, 
Ծաղկաձորի, Հանքավանի, Աղվերանի և Բջնիի հանգստյան գոտիները հայտնի զբոսաշրջային 
կենտրոններ են, որտեղ կան զբոսաշրջության զարգացման տեղեկատվական կենտրոններ, որոնք 
կարող են օգնել ագրարային զբոսաշրջության զարգացմանը: Հրազդան ՋԿՏ-ում գրանցված են 
ավելի քան հիսուն հյուրանոցներ և հանգստյան տներ:  
 

1.1.2 Ջրային ռեսուրսների համար որոշիչ գործոններ  
Հրազդանի ՋԿՏ-ն Հայաստանի Հանրապետության ամենախիտ բնակեցված գետավազանային 

տարածքն է։ Այն ներառում է Երևանը՝ Հայաստանի մայրաքաղաքը, իր մոտ 1 միլիոն բնակչությամբ։ 
Ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) 2011թ. մարդահամարի տվյալների համաձայն, 
ՋԿՏ-ի ընդհանուր բնակչության թիվը 1,604,000 է (543.9 հազարը Երևան քաղաքից դուրս), որի 
52.9%-ը կանայք են, իսկ 47.1%-ը՝ տղամարդիկ։ Ջրավազանն ունի 190 գյուղական և 13 քաղաքային 
համայնքներ։ Քաղաքային բնակչությունը կազմում է ընդհանուր բնակչության 80.5%-ը (42.5% 
առանց Երևանի)։ 2011թ. բնակչության միջին խտությունը ջրավազանում կազմում էր 397 
մարդ/կմ2: Վերջին տարիներին (2007-2017) Հրազդանի ՋԿՏ-ում բնակչության աճ դիտվել է միայն 
Երևանում՝ մոտ 0.4%, իսկ մյուս համայնքներում բնակչության թվի զգալի աճ չի գրանցվել, կամ 
ընդհանրապես աճ չի գրանցվել։  

Համաձայն ԱՎԾ տարեկան հաշվետվությունների և փորձագիտական գնահատման տվյալների, 
2018թ. հունվարի դրությամբ Հրազդանի ՋԿՏ-ի տարածքում բնակչության ներկա թիվը 1,646,082 է։  
2016թ.-ին արտաքին և ներքին միգրացիայում 2013-2016թթ. ընթացքում ընդգրկված տնային 
տնտեսությունների՝ 15 տարեկան և բարձր տարիքի անդամների միգրացիան եղել է 
հանրապետության ներսում, Երևանում (5.%) և մարզերում, ինչպես նաև միջպետական միգրացիա 
դեպի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն: Երկրից հեռացած և չվերադարձած բնակչության 
թիվը կազմել է մոտ 19,248: Բացի դրանից, նկատվում են բնակչության թվի սեզոնային 
փոփոխություններ: Զբոսաշրջության սեզոնի ընթացքում ՋԿՏ-ի տարածքում, օրինակ՝ 
Ծաղկաձորում, Երևանում, Հանքավանում, Բյուրականում, Աղավնաձորում և այլն, նկատվել է 
մարդկանց թվի աճ:  

Համաձայն «Երկրագնդի հողային ծածկույթի գլոբալ համակարգի»    կողմից տրամադրված 
բարձր ճշտության դիտարկումների և մոնիտորինգի արբանյակային պատկերի տվյալների, ՋԿՏ-ի 
ընդհանուր տարածքը կազմում է 396,994 հա: Նկար 1-ում պատրկերված է հողերի մանրամասն 
բաժանումն ըստ տեսակների:  
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Ըստ ՀՀ ԱՎԾ և Գյուղատնտեսության 

նախարարության տարեկան տվյալների, 2018թ. 
ՋԿՏ-ում գյուղատնտեսության նպատակներով 
օգտագործված հողատարածքը կազմում է մոտ 178 
900.75 հա, որից 24.4% -ը վարելահողեր են, 32.5%-
ը՝ մշակովի հողատարածքներ, 8.6%-ը՝ ոռոգվող 
հողեր, 14.5%-ը՝ արոտավայրեր 0.8%-ը՝ այգիներ, 
իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 
մնացած 19.1%-ը՝ օգտագործվում են այլ 
նպատակներով (տնամերձ հողեր) կամ չեն 
մշակվում:  

Հրազդանի ՋԿՏ-ն տարբերվում է ՀՀ մյուս 
գետավազաններից իր զարգացվածության 
մակարդակով և բազմաբնույթ տնտեսությամբ: Ըստ 
ՀՀ ԱՎԾ 2015-2016թթ. տվյալների, տնտեսության 
հիմնական ոլորտների մեջ առանձնահատուկ կշիռ 
ունեն արդյունաբերությունը՝ 10.3% և 
գյուղատնտեսությունը՝ 6.1%:  

 

 

 
Նկար 2. Հողային ծածկույթի տեսակների 

բաշխումը Հրազդանի ՋԿՏ-ում (GlobeLand30, 
2018թ. ներկայացրած տվյալների հիման վրա) 

ՋԿՏ-ում գյուղատնտեսական մասնագիտացված հիմնական ճյուղերն են հատիկային 
կուլտուրաների, կարտոֆիլի, սեխի և բոստանային կուլտուրաների մշակումը, ինչպես նաև 
խաղողագործությունը: Անասնապահությունը (խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ) 
զարգացած է ՋԿՏ-ում, հատկապես Քասախ գետի ավազանում, իսկ ձկնաբուծությունը՝ Հրազդանի 
գետավազանում:  

Հրազդանի ՋԿՏ-ում գյուղատնտեսության զարգացման հիմնական խոչընդոտը ջուրն է: ՋԿՏ-
ում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման սպասարկումն իրականացվում է 
«Արագածոտն», «Կոտայք», «Երևան», «Էջմիածին» ջրօգտագործողների ընկերությունների (ՋՕԸ) 
և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից: Ոռոգման ընդհանուր տարածքը կազմում է մոտ 15,380 հա, սակայն 
2017թ. դրությամբ ոռոգվել է միայն 13,246 հա, որից 7,348.7 հա՝ Հրազդանի գետավազանում և 
5,887.3 հա՝ Քասախի գետավազանում: 

Ոռոգման ենթակառուցվածքների վատ վիճակի պատճառով ՋԿՏ-ում բարձր են ջրի 
կորուստները՝ մոտ 50%: Մոտավորապես 2134 հա ոռոգելի գյուղատնտեսական նշանակության 
հողեր չեն մշակվում ոռոգման ջրի պակասի, տարածքում ցանցերի, գյուղացիների համար բարձր և 
անհասանելի գների, ինչպես նաև արտերկրում աշխատելու նպատակով բնակչության 
արտագաղթի միտումի հետևանքով:  

Ձկնաբուծությունը Հրազդանի ՋԿՏ-ում հիմնականում զարգացած է Հրազդանի 
գետավազանում: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում այն եղել է Հայաստանի ամենաարագ 
զարգացող ոլորտներից մեկը: 2016թ. ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագրի շրջանակներում Արարատյան 
դաշտավայրում ստորերկրյա ջրերի արդյունավետ օգտագործման նպատակով իրականացված 
ձկնաբուծարանների ուսումնասիրության տվյալների համաձայն, Արարատյան դաշտավայրի 
(Հրազդանի և Արարատյան ՋԿՏ-ների) ստորերկրյա ռեսուրսներից ջրառի փաստացի ծավալը 
վերջին 10 տարիներին 1,608.54 մլն մ3 է,  որը տարեկան կազմում է մոտ 608 մլն մ3/ տարի կամ 60%, 
ինչը գերազանցում է թույլատրված ծավալը: 

Հրազդանի ՋԿՏ-ում արդյունաբերությունը մասնագիտացած է սննդի արտադրության (մսի և 
մսամշակման ու պահածոյացման, մրգերի և բանջարեղեի մշակման և պահածոյացման, 
կաթնամթերքի արտադրության, ըմպելիքների արտադրության, խաղողի մշակման և գինու 
արտադրության) և շինարարական նյութերի հանքահանման ոլորտում: Վերամշակող 
արդյունաբերությունը և էլեկտրական էներգիայի, գազի և ջրի  արտադրությունն ու բաշխումը 
առաջատար դիրք են գրավում Երևանի արդյունաբերական արտադրության մեջ՝ 
համապատասխանաբար կազմելով 79.6% և 17.7%։ 

Հրազդանի  ՋԿՏ-ն հանրապետության համեմատաբար հարուստ շրջաններից է և ունի 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեծ ներուժ: Հրազդան և Մարմարիկ գետերի էներգետիկ 
ներուժի օգտագործման շնորհիվ տարածքում կան երեք հիմնական ՀԷԿ-եր (Հրազդան, Արգել, 
Արզնի, որոնք կազմում են Սևան-Հրազդան կասկադի ՀԷԿ-երի մաս), և 16 փոքր ՀԷԿ-եր (տարեկան 
արտադրվում է մոտ 48.3 մլն.կՎտ.ժամ էլ.էներգիա): Մեկ այլ փոքր ՀԷԿ կառուցման փուլում է և 

17,34

4,95

69,96

0,13

0,27 6,53 0,51 0,31 %

Վարելահողեր

Անտառներ

Խոտհարքներ

Ջրաճահճային 
տարածքներ
Լճեր/լճակներ

Ջրանթափանց 
մակերես
Տնամերձ հողեր

Ձյունակեղև
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շահագործման հանձնվելու դեպքում, էլ.էներգիայի արտադրությունը կավելանա մոտ 2.4 մլն.կՎտ. 
ժամով:  

Հրազդանի ՋԿՏ-ում է գտնվում Սևան-Հրազդան ՀԷԿ-երի կասկադը: Այս ՀԷԿ-երի գումարային 
հզորությունը կազմում է 560 ՄՎտ, իսկ տարեկան նախագծային արտադրանքը՝ 2.32 մլրդ.կՎտ.ժամ:  
Սևան-Հրազդան ՀԷԿ-ի համալիրի շահագործման համար Հրազդան գետից տարեկան ջրառը 
կազմում է 1357.04 մլն մ3/տարի:  

ԽՍՀՄ տարիներին Հրազդանի ՋԿՏ-ում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն իրականացվում 
էր նաև ջերմամշակման միջոցով: Հրազդան ՋԷԿ-ը կառուցվել է 1963-1974թթ-ին Հրազդան քաղաքի 
հյուիս-արևելյան մասում: Մինչ 2005 թվականը Հրազդանի ՋէԿ-ը արտադրում էր 143 մլրդ կվ/ժ 
էլեկտրաէներգիա և 1.23 մլն Գկալ ջերմային էներգիա: 2017թ.-ից ի վեր Հրազդան ՋԷԿ-ը Լիորմանդ 
Հոլդինգ լիմիթիդ ՍՊԸ (Liormand Holdings Limited) ընկերության սեփականությունն է, իսկ 5-րդ 
էներգաբլոկի շահագործումն ապահովում է Գազպրոմ Արմենիա ԱՊԸ-ն (Հրազդան էներգետիկ 
ընկերությունը): Համաձայն ՀՀ Հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովի 
տարեկան հաշվետվության` 2017թ. Հրազդանի ՋԷԿ-ում, առանց  5-րդ էներգաբլոկի, արտադրվել է 
316.9 մլն կՎտ.ժամ էներգիա և բաշխվել 295.4 մլն կՎտ.ժամ էներգիա, իսկ 5-րդ էներգաբլոկը 
արտադրել է 992.6 մլն կՎտ.ժամ և բաշխել 954.5 մլն կՎտ.ժամ էլեկտրական հոսանք։ 

Հրազդանի ՋԿՏ-ի տարածքը տարբերվում է նաև հանքային նյութերի բաշխվածության 
առումով: Այստեղ կա ոսկու, ալյումինի, պղինձ-մոլիբդենի, երկաթի, պեռլիտի, մարմարի, գրանիտի, 
լիթոիդային  պեմզայի, նեֆելինային  սիենիտների, անդեզիտաբազալտների, հրաբխային 
խարամների, քարաղի և զանազան շինարարական նյութերի ավելի քան 60 հանք: ՋԿՏ-ում կա հինգ 
բավականին հարուստ հանք: Հանքավանի պղինձ-մոլիբդենի պաշարները, Մեղրաձորի ոսկու և 
արծաթի հանքը, Մեղրաձորի ոսկու, արծաթի Լուսաջուր հանքվայրը, Հրազդանի երկաթի հանքը և 
Թուխմանուկ ոսկու-բազմամետաղային հանքավայրը, Մեղրաձորի ոսկու և արծաթի հանքավայրը: 
ՋԿՏ-ի տարածքում գտնվող 32 հանքերը շահագործվում են 28 ձեռնարկատերերի կողմից, իսկ 4 այլ 
հանքեր ներկայումս չեն շահագործվում քաղաքական կամ տնտեսական պատճառներով («Գոլդեն 
Օր» ՍՊԸ-ի կողմից շահագործվող Հանքավանի պղինձ-մոլիբդենի հանքը, «Մեղրաձոր Գոլդ» ՍՊԸ-
ի կողմից շահագործվող Մեղրաձորի ոսկու հանքը, «Պարամոնդ Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ-ի կողմից 
շահագործվող Մեղրաձորի ոսկու հանքի Լուսաջուրի տեղամասը և «Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ-ի կողմից 
շահագործվող Թուխմանուկի ոսկու-բազմամետաղային հանքը): 
 

1.1.3 Հրազդանի ՋԿՏ-ն ապագայում  
Հրազդանի ՋԿՏ-ում նախատեսված է նոր ջրամբարների կառուցում՝ ջրային ռեսուրսների 

պահեստավորումն ավելացնելու և ոռոգման նպատակներով օգտագործելու նպատակով: Ըստ 
2017-2025թթ. Արագածոտնի մարզի զարգացման ռազմավարական ծրագրի, նախատեսված է 2 նոր 
արհեստական ջրամբարների կառուցում Քասախ գետի ավազանում:  

2017թ. ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից հաստատվեց Ջրային օրենսգրքի հոդված 25.1-ի 
փոփոխությունը՝ ՀՀ կառավարությայն ջրային ռեսուրսների կրկնակի կամ երկրորդային 
օգտագործման մասին: Ըստ որի, խրախուսվում է ջրային ռեսուրսների երկրորդային 
օգտագործումը, որը կարող է իրականացվել միայն գյուղատնտեսական կամ արդյունաբերական 
արտադրության նպատակներով: Այս օրենսդրական փոփոխությունները պետք է օգնեն ջրի 
խնայողության տեխնոլոգիաներ և ոռոգման այլ նորարական համակարգերի ներդրմանը և 
բարելավեն ջրօգտագործումը ձկնաբուծության ոլորտում: Հրազդանի ՋԿՏ-ի տարածքում 
վերոնշյալի օրինակ են Հայանիստ և Սայաթ-Նովա համայնքները, որտեղ իրականացվում են 
ոռոգման ծառայությունների բարելավման և համայնքի ոռոգման կարիքների բավարարման 
նպատակով մոտակա ձկնաբուծարանից դուրս եկող ջրի երկրորդային օգտագործմամբ ոռոգման ոչ 
ավանդական մեթոդի օգտագործման առաջնային ծրագրեր:   

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն առաջնահերթություն է ոռոգման ջրի 
կարգավորման համար: Ներկայումս ոռոգման համակարգերի արդյունավետության և 
արդիականացման ծրագրերն իրականացվում են գոյություն ունեցող վարկային ռեսուրսների 
հաշվին: Գյուղատնտեսության նախարարությունը մշակել է մի ծրագիր, որը 2017թ. դեկտեմբերին 
հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից՝ ոռոգման կաթիլային համակարգերի ներմուծման 
նպատակով վարկերի տոկոսների սուբսիդավորման վերաբերյալ՝ այդ վարկերի տոկոսադրույքը 
սահմանելով 2%-ից ցածր: Ծրագրով նախատեսվում է բազմամյա բույսերի, մրգերի և խաղողի 
այգիներում, բարձրարժեք մշակաբույսերի դաշտերում խթանել արդյունավետ ոռոգման մեթոդները: 

2015թ. մեկնարկեց Ֆրանսիայի կառավարության վարկային միջոցներով ֆինանսավորվող 
«Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիրը»: Ծրագրի նպատակը “Աերացիա” 
ԿՄԿ-ի վերանորոգումն է: Նախատեսվում է նաև Սևան քաղաքի կոյուղու կոլեկտորի միացում ԿՄԿ-
ին և ջրերի ուղղում դեպի ԿՄԿ՝ մաքրման նպատակով։ 

«Հայաստանի ջրային ոլորտի ներդրումային ծրագիր-տեխնիկատնտեսական 
ուսումնասիրության» շրջանակներում (CECT Infrastructure Consultancy ՍՊԸ հետ 
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համագործակցությամբ, ՎԶԵԲ ֆինանսավորմամբ) 2015թ. մեկնարկած ծրագրով, պլանավորված է 
նաև Մասիսի, Քաղսիի և Ծաղկաձորի ԿՄԿ-ների կառուցումը:  

ԵՄՋՆ+ ծրագրի փորձագետների աջակցությամբ, երկրի իշխանությունների և շահագրգիռ 
հաստատությունների հետ սերտ համագործակցության միջոցով Հայաստանի 
Հանրապետությունում իրականացվել է տեղում լայնածավալ ուսումնասիրություն՝ գոյություն 
ունեցող լաբորատոր և վերահսկման համակարգի ենթակառուցվածքի և կարողությունների 
վերաբերյալ: Գնահատման նպատակն էր գոյություն ունեցող ջրի մոնիտորինգի և որակի 
կառավարման համակարգերի վերաբերյալ գիտելիքների ընթացիկ վիճակի ընդհանրացումը, 
ինչպես նաև լաբորատորիաների տեխնիկական սարքավորումների և աշխատակազմի 
վերապատրաստման կարիքների ամփոփումը: Ուսումնասիրությունը վերաբերում էր մոնիտորինգի 
և/կամ լաբորատոր սարքավորումների գնմանն ու տեղադրմանը՝ մոնիտորինգի և լաբորատոր 
համակարգի արդիականացման և այն ՋՇԴ պահանջներին համապատասխանեցնելու համար: 
ԵՄՋՆ+ ծրագրի շրջանակում պլանավորված է կազմակերպել ուսուցումներ և հետագա 
տենիկական աջակցություն ջրի մոնիտորինգի լաբորատորիայի հավատարմագրման համար:  

ԵՄՋՆ+ ծրագրի շրջանակներում, իրականացվել է նաև ջրի հոսքի ժամանակակից չափիչ 
սարքերի կարիքների մանրամասն գնահատում` Սևանի և Հրազդանի գետավազանների ոռոգման 
ջրի հաշվառման համար: Իրականացվել է Սևանի և Հրազդանի ՋԿՏ-ների ոռոգման ջրանցքների 
գույքագրումը, ինչը զգալիորեն կնպաստի գետավազանային կառավարման պլանի (ԳԿՊ) 
մշակմանը և երկրում ջրի ոլորտի գլխավոր հաստատությունների միջև տվյալների փոխանակման 
ու կիսման խրախուսմանը:  
 

1.2 Մարդածին ճնշումներ և ազդեցություններ 

1.2.1 Ջրառ  

Տվյալների աղբյուրը։  Այս բաժնում Հրազդանի ՋԿՏ ջրառի չափաքանակների վերլուծությունը կազմվել է ՀՀ 
ԲՆ ՋՌԿԳ կողմից տրամադրված 2015-2017թթ տարեկան ՋԹ տվյալների հիման վրա։ Տվյալները 
համեմատվել են նաև ՀՀ ԱՎԾ, ԳՆ, ԱԻՆ, ԷԵԲՊՆ, ներառյալ՝ Ջրային կոմիտեի (տվյալներ է ներկայացրել 
նաև ՋՕԸ և Վեոլիա Ջուր ընկերություններից) կողմից ներկայացված տվյալների հետ: Տարբեր 
գործակալությունների կողմից ներկայացված տվյալներում առկա էին անհամապատասխանություններ, 
բացթողումներ և անորոշություններ:  

 
Հրազդանի  ՋԿՏ-ում հիմնական ջրօգտագործողները ոռոգման և էներգետիկայի ոլորտներն են, 

ինչպես նաև ձկնաբուծությունը՝ Հրազդան գետավազանի ստորին հոսանքներում: Համաձայն ՀՀ 
ԲՊՆ ՋՌԿԳ-ի տվյալների, 2018թ. հունվարի դրությամբ, Հրազդանի ՋԿՏ-ում ընդհանուր 
թույլատրված ջրառը կազմել է 3,382.38 մլն մ3, որից 1,422.03 մլն. մ3 –ը տրվել է ոռոգման և խմելու 
ջրանցքներից հիդրոէներգիայի արտադրության համար ջրի կրկնակի օգտագործման նպատակով: 
2017թ.-ին Հրազդանի ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսներից վերցվել է 1,960.35 մլն.մ3 ջուր: Ջրառը 
մեծամասամբ իրականացվել է մակերևութային ջրերից՝ 1,177.26 մլն մ3, և ստորերկրյա ջրերից՝ 
783.09 մլն մ3: 

Հրազդանի ՋԿՏ-ում ընդհանուր ջրառի մեծ մասն իրականացվում է ոռոգման 
նպատակներով: 2018թ. դրությամբ ոռոգման նպատակով ջրօգտագործման թույտվություններով 
(ՋԹ) սահմանված (թվով 93 ՋԹ) ջրառը 866.36 մլն մ3 է, որից 42.57 մլն մ3 –ը՝ Քասախի 
գետավազանում, իսկ 823.79 մլն մ3 –ը՝ Հրազդանի գետավազանում: Ոռոգման նպատակով 
ընդհանուր ջրառի 92.3%-ը իրականացվել է «Ջրառ» ՓԲԸ–ի կողմից՝ 799.74 մլն մ3, որը 
մատակարարում է մեծածախ ոռոգման ջուր ՋՕԸ-ներին: ՀՀ ԱԻՆ Հայհիդրոմետ ծառայության 
«Սևանի և Հրազդանի ավազաններում ժամանակակից ոռոգման ջրաչափերի կարիքների 
գնահատման» հիման վրա, 2017թ. «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացված և տարբեր ՋՕԸ-երին 
փոխանցված ոռոգման ջրի քանակը կազմել է 770.0 մլն մ3: Համաձայն ջրօգտագործման 
թույլտվություններում նշված տվյալների՝ 2017թ. թույլատրվել է 512.34 մլն մ3 ջրառ Սևանա լճից:  

Հիդրոէներգիայի արտադրությունն օգտագործում է Հրազդանի ՋԿՏ-ում ընդհանուր ջրառի 
16%-ը (կրկնակի ջրառը ոռոգման և խմելու ջրանցքներից հաշվառված չէ): Համաձայն ՀՀ ԲՊՆ 
ՋՌԿԳ ջրային կադաստրի 2018թ. տվյալների, ՋԿՏ-ում տրվել է ջրօգտագործման 28 թույլտվություն 
հիդրոէներգիայի արտադրության նպատակով, որից 17-ը տրվել է Հրազդանի գետավազանում, իսկ 
11-ը՝ Քասախի գետավազանում։ Հիդրոէներգիայի արտադրության համար ընդհանուր 
ջրօգտագործումը, ներառյալ ոռոգման և խմելու ջրանցքներից վերցված ջուրը, ինչպես նաև Սևանա 
լճից բաց թողված ջուրը կազմում է 1,736.08 մլն մ3։ 

Հիդրոէներգիայի արտադրության հիմնական ջրօգտագործողը Սևան-Հրազդան ՀԷԿ-երի 
կասկադն է։ Սևան-Հրազդան կասկադի շահագործումը մեծապես կախված է Սևանա լճից բաց 
թողնվող ջրի ծավալից։  Ուստի, 7 ՀԷԿ-երից միայն 5-ն են շահագործվում ամբողջ տարվա 
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ընթացքում, իսկ մյուս 2 ՀԷԿ-երը շահագործվում են ոռոգման շրջանում, երբ համակարգում կան 
լրացուցիչ ջրային ռեսուրսներ։ Փորձագիտական եզրակացությունների հիման վրա, 2018թ 
դրությամբ Սևան-Հրազդան ՀԷԿ-երը տարեկան օգտագործել են մոտավորապես 1,356.99 մլն մ3 
ջուր։  

Հրազդանի ՋԿՏ-ի երկու այլ ՀԷԿ-եր նույնպես գտնվում են ոռոգման ջրանցքների՝ Արզնի-
Շամիրամի Կարբի և Կոշ ճյուղերի վրա։ Կարևոր է ի նկատի ունենալ, որ կասկադում ջրի քանակը 
ենթակա է կրկնակի օգտագործման և ի վերջո այն ամբողջապես օգտագործվում է ոռոգման 
նպատակներով (հաշվարկվել է ոռոգման ջրի օգտագործման բաժնում)։ 

Սևան-Հրազդան կասկադից բացի, Հրազդանի գետավազանում հիդրոէներգետիկ 
նպատակներով տրվել է ևս 7 ՋԹ՝ «Ապարան-Երևան» խմելու ջրի ջրանցքի վրա գտնվող ՀԷԿ-1-ի, 
«Կաթնաղբյուր-Երևան» խմելու ջրի ջրանցքի վրա «Ավան» ՀԷԿ-ի և «Ապարան-Երևան» խմելու ջրի 
ջրանցքի վրա 3 այլ ՀԷԿ-երի շահագործման համար։ Այս ՀԷԿ-երի շահագործումը կախված է խմելու 
նպատակով վերցվող և օգտագործվող ջրի ծավալից։ 

Հրազդանի ՋԿՏ-ում ընդհանուր ջրառի 19%-ը իրականացվում է խմելու-կենցաղային 

նպատակներով։ 2018թ․ դրությամբ Հրազդանի ՋԿՏ-ում խմելու-կենցաղային նպատակներով 
տրվել է ընդհանուր 59 ՋԹ, որից 38-ը՝ Հրազդանի գետավազանում, իսկ 21-ը՝ Քասախի 
գետավազանում։ 2017թ. համար խմելու-կենցաղային նպատակներով ջրառի թույլտվության 
ընդհանուր ծավալը կազմել է 379.61 մլն մ3։ 

 

 
 Նկար 3. Ջրառը Հրազդանի ՋԿՏ-ում 

 
Խմելու-կենցաղային նպատակով ջրառի մեծ մասը պատկանում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ին: 

Մյուս 67 համայնքները, որոնք սփռված են ՋԿՏ-ի ողջ տարածքով, իրենք են կազմակերպում խմելու 
ջրի մատակարարումը։ Չնայած դրան, միայն 23 համայնքներ ունեն ջրօգտագործման 
թույլտվություն, իսկ համայնքի մակարդակով խմելու ջրի այլ օգտագործում չի հաշվառվել ՀՀ ԲՊՆ 
ՋՌԿԳ ջրի կադաստրում։ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ  խմելու ջրի ընդհանուր ջրառը 137 համայնքների 
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համար կազմել է 350.498 մլն մ3, որի մոտ 74%-ը ջրի կորուստներն են։ Ըստ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ 
տարեկան հաշվետվության, 2017թ․ մատակարարված ջրի ընդհանուր ծավալը կազմել է 91.677 մլն 
մ3, իսկ հեռացված ջրի ծավալը՝ 82.973 մլն մ3։ 

ՀՀ ԲՊՆ ՋՌԿԳ ջրային կադաստրի տվյալների համաձայն, 2018թ․ դրությամբ ձկնաբուծության 
նպատակով տրվել է ջրօգտագործման 44 թույլտվություն՝ 381.25 մլն մ3 ամենամյա ծավալի ջրառով, 
որից 92.9% -ը՝ ստորեկրկրյա ջրերից և միայն 7.1% -ը՝ մակերևութային ջրերից։ Ձկնաբուծության 
նպատակով ջրառի կետերը հիմնականում գտնվում են ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի շրջանում 
(Արարատյան դաշտում)՝ Հրազդան գետի ստորին հոսանքներում։ Այստեղ գործում են 10 խոշոր 
ձկնաբուծարաններ, որոնք ձկնաբուծության նպատակով իրականացնում են ընդհանուր ջրառի 
79.57%-ը։ 

Հրազդանի ՋԿՏ-ում արդյունաբերական նպատակներով ջրառը հիմնականում 
իրականացվում է սննդարդյունաբերության, թեթև արդյունաբերության և 

հանքարդյունաբերության նպատակով։ 2018թ․դրությամբ Հրազդանի ՋԿՏ-ում, ըստ ՋԹ տվյալների, 
արդյունաբերական նպատակներով ջրառը կազմում է 19.08 մլն մ3, որից 99.7% -ը տրվել է 
Հրազդանի գետավազանում (հիմնականում Երևան քաղաքում)։ 

ՀՀ ԲՊՆ ՋՌԿԳ ջրային կադաստրի տվյալների համաձայն, 2018թ․ դրությամբ ընդհանուր թվով 
50 ջրօգտագործման թույլտվություն է տրվել արդյունաբերական նպատակներով։ Հրազդանի ՋԿՏ-
ում համեմատաբար մեծ չափի ջրօգտագործող է «Հրազդան-ցեմենտ» ՍՊԸ-ն և Հրազդանի 
էներգետիկ ընկերությունը՝ Հրազդանի ՋԷԿ-ի շահագործման համար, որոնց տրվել են 
համապատասխանաբար 5.17 մլն մ3 և 8.84 մլն մ3 ծավալով ջրօգտագոործման թույլտվություններ։ 
Մյուս արդյունաբերական ձեռնարկությունների ջրառը 0.6 մլն մ3 –ից պակաս է։ 
 

1.2.1 Հիմնական աղտոտումներ  
 

Հրազդանի ՋԿՏ-ի գետերի ջրերն աղտոտվում են գյուղատնտեսությունից, այդ թվում` 
ձկնաբուծությունից, հետադարձ հոսքերով, բնակավայրերի կենցաղային կեղտաջրերով, ինչպես 
նաև լքված հանքավայրերի և պոչամբարների տարածքներում ձևավորվող մակերևութային հոսքով 
(աղտոտման կետային և ցրված աղբյուրներ): 

Հրազդանի ՋԿՏ-ում աղտոտման հիմնական աղբյուրը կեղտաջրի հեռացումն է: Համաձայն ՀՀ 
ԲՆ ՋՌԿԳ Ջրային կադաստրի տվյալների և փորձագիտական գնահատման արդյունքների, 2018թ. 
հունվարի դրությամբ հեռացված կեղտաջրերի տարեկան ծավալը կազմել է 1,301.8 մլն մ3 
(կենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրեր), 201.12 մլն.մ3-ը` կոյուղու համակարգերով 
մոտակա գետ (Հրազդան կամ Քասախ գետեր) թափված կենցաղային կեղտաջրերի ծավալն է: 
Կոյուղու կեղտաջրի ծավալը կազմել է ընդամենը 123.38 մլն մ3: Արդյունաբերական և կենցաղային 
կեղտաջրերի 90-95%-ը չի հավաքվել և չի մաքրվել: Հրազդանի ՋՏԿ-ում քաղաքային բնակավայրերի 
կենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրերն ուղղակիորեն հոսում են մակերևութային ջրերի 
մեջ և ներթափանցում են ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներ՝ կեղտաջրերի մաքրման կայանների 
անբարվոք վիճակում գտնվելու կամ բացակայության պատճառով: Բացի այդ, կոյուղու 
խողովակաշարերը մաշված են և դրանց մեծ մասը վերանորոգման կամ հիմնանորոգման կարիք 
ունի: Ջրաքիմիական մոնիտորինգի և գնահատման արդյունքները ցույց են տվել, որ կետային 
աղբյուրների թվում կենցաղային կեղտաջրերը նշանակալի ճնշում են գործադրում Հրազդան և 
Քասախ գետերի ջրային ռեսուրսների որակի վրա, և ուսումնասիրություն է անհրաժեշտ` պարզելու, 
արդյո՞ք այն ջրային օբյեկտներին վտանգի տակ է դնում` ՋՇԴ-ի բնապահպանական 
նպատակներին հասնելուն խոչընդոտելու առումով: 

Հրազդանի ՋԿՏ-ում սննդի և ոչ սննդի արդյունաբերական կեղտաջրերը հիմնականում 
հեռացվում են կոյուղու համակարգ, և դրա ազդեցությունը գումարվում է կենցաղային կեղտաջրերի 
ազդեցությանը: ՋԿՏ-ում արդյունաբերական ձեռնարկությունները հիմնականում կուտակված են 
խոշոր քաղաքներում, հատկապես՝ Երևանում (ավելի քան 90%), և արտադրական կեղտաջրերը 
հեռացվում են քաղաքային կոյուղու համակարգ: Ըստ ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ տվյալների` արդյունաբերական 
կեղտաջրի ընդհանուր ծավալը (հիմնականում՝ սննդի արտադրությունից) ՋԿՏ- ում կազմում է մոտ 
1,1100.68 մլն մ3, որից 17.5 մլն մ3-ն ուղղվում է քաղաքային կոյուղու համակարգ և հետո լցվում է 
հարակից գետեր (հիմնականում՝ Հրազդան և Քասախ գետեր): Ջրաքիմիական մոնիտորինգի և 
փորձագիտական գնահատման արդյունքների հիման վրա, պարենային արտադրությունից 
կեղտաջրերի արտահոսքը Հրազդանի ՋԿՏ-ում ջրի որակի վրա զգալի ազդեցություն է ունենում: 

Հրազդանի ՋԿՏ-ում ջրի աղտոտման ցրված աղբյուրներն են անասնապահությունը, 
գերարածեցումը և լքված հանքերն ու պոչամբարները: Փորձագիտական գնահատականների 
հիման վրա, անասնապահության բարձր մակարդակի պատճառով, հատկապես Քասախի 
գետավազանում, ջրային ռեսուրսների մեջ ազոտի և ֆոսֆորի արտանետումները բավական բարձր 
են: Փորձագիտական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ աղտոտիչների բարձր 
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կոնցենտրացիաները դիտվում են Հրազդան գետի միջին և ստորին հոսանքներում, ինչպես նաև 
Քասախ գետում` Ապարանի տարածաշրջանում: 

Քասախի գետավազանում հանքարդյունաբերական ցրված աղբյուրներից ջրի աղտոտում է 
դիտվում  Հալվար գետում: Գարնանային վարարումների և ամառային հեղեղների ժամանակ, 
ձնհալքի և տեղատարափ անձրևների արդյունքում, Թուխմանուկի լքված հանքավայրի և 
չռեկուլտիվացված պոչամբարի տարածքից մեծ քանակությամբ հանքաքար է լվացվում և թափվում 
Հալավար գետը՝ ներկելով այն գորշ կարմիր գույնի և գետի ջրերն աղտոտելով ծանր մետաղներով: 

Ջրի որակ: Հրազդանի ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրերի և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների 

որակի մոնիտորինգն իրականացվում է ՀՀ ԲՆ ՇՄՄՏԿ ՊՈԱԿ-ի կողմից` 22 նմուշառման 
կետերում` մակերևութային ջրերի և 8 կետերում` ստորերկրյա ջրերի համար: Ջրի որակի 
մոնիտորինգն իրականացվում է յուրաքանչյուր ամիս` մակերևութային ջրերի համար և տարեկան 
երկու անգամ` ստորերկրյա ջրերի համար: 

Ըստ 2015-2017թթ. մոնիտորինգի տվյալների, Հրազդանի ՋԿՏ-ի գետերում մակերևութային 
ջրերը հիդրոկարբոնատ-նատրիում-կալիումային բնույթի են, միջին հանքայնացմամբ, որը 
բնութագրվում է թույլ հիմնային ջրի միջավայրով և ցածր կոշտությամբ: Գետերում կախված 
մասնիկների պարունակությունը տարբեր սեզոններին տարբեր է: Մոնիտորինգի տվյալների 
համաձայն և ըստ ՀՀ կառավարության 2011թ. թիվ 75-Ն որոշմամբ սահմանված ջրի որակի 
նորմերի,  Հարավային ՋԿՏ-ի գետերում թթվածնային ռեժիմը համապատասխանում է ջրի որակի  
«գերազանց» կամ «լավ» դասերին և բավարար է գետերի ամբողջ երկարությամբ ջրային 
էկոհամակարգերի պահպանման համար, բացառությամբ Հրազդան և Գետառ գետերի, որտեղ 
նկատվել է թթվածնի ծայրահեղ պակասություն: ԹԿՊ5-ի և ԹՔՊ-ի բարձր արժեքները ցույց են 
տալիս Հրազդան գետի՝  Երևան քաղաքից ներքև ընկած հատվածում ջրում օրգանական 
աղտոտիչների բարձր պարունակություն: Մոնիտորինգի տվյալների համաձայն, կենսածին 
նյութերի՝ ամոնիում և ֆոսֆատ իոնների կոնցենտրացիաները բարձր են Հրազդան, Ծաղկաձոր և 
Քասախ գետերի միջին և ստորին հոսանքներում` գետերի ջրի մեջ կենցաղային կեղտաջրերի 
հեռացման հետևանքով: Ջրի որակի մոնիտորինգի 2015-2017թթ. տվյալների հիման վրա, այս 
կենսածին նյութերի կոնցենտրացիաները գետերի հոսքով դեպի ներքև (Հրազդան գետի` Երևան 
քաղաքից ներքև, Ծաղկաձոր գետի` Ծաղկաձոր քաղաքից ներքև, Քասախ գետի` Ապարան և 
Աշտարակ քաղաքներից ներքև նմուշառման կետերում) աճում են շուրջ 40-50 անգամ (ամոնիումի 
իոնի դեպքում`մինչև 300 անգամ): Արդյունքում,  ՋԿՏ-ի հիմնական գետերի ստորին հոսանքներում 
նկատվում են էվտրոֆիկացման գործընթացներ, ինչը էկոհամակարգի դեգրադացման պատճառ 
կարող է հանդիսանալ: 

Ըստ 2015-2017թթ. ջրի մոնիտորինգի տվյալների, Հրազդանի ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրային 
ռեսուրսները հիմնականում բնութագրվում են միջին հանքայնացմամբ (մինչև 1 գ/լ ընդհանուր 
լուծված աղեր (ԸԼԱ)) և ընդհանուր կոշտությամբ (մոտ 1-7 մմոլ / լ), 8-14 ° C ջրի ջերմաստիճանով: 
Ստորերկրյա ջրերը ունեն բարձր որակական հատկանիշներ և օգտագործվում են խոշոր 
բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համար: Հրազդանի ՋԿՏ-ում են գտնվում Ակունք-
Կաթնաղբյուր, Արզական, Արզնի, Գյումուշ աղբյուրները և խմելու ջրի այլ աղբյուրներ: Քասախի 
գետաավազանի ստորերկրյա ջրի աղբյուրներն են Ապարան, Մուքլի-Քուչակ, Շոր-Շոր, 
Բազմաղբյուր և այլ աղբյուրները: Բոլոր վերը նշված աղբյուրները բարձրորակ են, մինչև 0.5 գ/լ ԸԼԱ 
հանքայնացմամբ, 8-10 °C ջերմաստիճանով, 7-7.3  pH –ով և 2-3 մմոլ /լ կոշտությամբ: 

 

1.3 Ջրային մարմինների կարգավիճակը և տարանջատումը 

Հրազդանի ՋԿՊ-ում «Ջրային մարմին» հասկացությունն օգտագործվել է ԵՄ ՋՇԴ-ի  հոդված 
2.3.1-ի և ԵՄ ՋՇԴ-ի ընդհանուր իրականացման ռազմավարության (ԸԻՌ) N2 հրահանգի 
դրույթների համաձայն: ԵՄ ՋՇԴ-ի համաձայն` մակերևութային ջրային մարմինը նշանակում է 
մակերևութային ջրերի առանձնահատուկ և զգալի տարրեր, ինչպիսիք են լիճը, ջրամբարը, հոսքը, 
գետը կամ ջրանցքը, հոսքի մի մասը, գետը կամ ջրանցքը, անցումային ջուրը կամ ափամերձ 
հատվածը ջուր, որոնք տարբերվում են միմյանցից բնորոշ բնութագրերով, մարդու ճնշման բնույթով 
և այլ կարևոր պարամետրերով: Ստորերկրյա ջրային մարմինն իրենից ներկայացնում է 
ստորերկրյա հոսքի հստակ սահմանազատված մարմին` կոհերենտ հոսքի միավորով, որը ներառում 
է վերականգնման և բեռնաթափման տարածքները, սահմանների մոտ փոքր հոսքով: Ջրային 
մարմինների տարանջատման հիմնական նպատակներն են` ռիսկային ջրային մարմինների 
բացահայտումը և դրանց լավ կարգավիճակի բերելու նպատակով քիմիական և էկոլոգիական 
կարգավիճակի բարելավման համար անհրաժեշտ միջոցառումների մշակումը: 

Մակերևութային ջրային մարմինների տարանջատման չափանիշների հիման վրա Հրազդանի 
ՋԿՏ-ում  տարանջատվել են 110 մակերևութային ջրային մարմիններ, այդ թվում ` 



EUWI+: Թեմատիկ ամփոփագիր. Հրազդանի ՋԿՏ 

  էջ | 14 

• 69 բնական մակերևութային ջրային մարմիններ, որոնցից 23-ը ռիսկային են. 
• 8 խիստ փոփոխված ջրային մարմիններ. 
• 35 արհեստական ջրային մարմիններ: 
Ռիսկային գետային ջրային մարմինները, որտեղ անտրոպոգեն ճնշումը գնահատվում է որպես 

նշանակալի, բերված են ստորև աղյուսակում: 
 

Գետի 
անունը 

ՌՋՄ 
համարը 

Ռիսկային ջրային մարմինների 
տեղադրությունը 

Ռիսկային ջրային մարմինների բնութագիրը 

Մեղրաձոր ՌՋՄ-01 
Մեղրաձոր գետ` իր Տաժ վտակի 

ջրընդունիչից մինչև  գետաբերան 

Ցրված ազտոտում  հանքարդյունաբերական-
մակերևութային ջրային հոսքերով, որոնք ձևավորվում 

են Մեղրաձորի ոսկու բացահանքում:  

Մարմարիկ ՌՋՄ-02 
Մարմարիկ գետ` Մեղրաձոր 

գյուղից մինչև Աղավնաձոր գյուղ  

Ցրված ազտոտում  հանքարդյունաբերական-
մակերևութային ջրային հոսքերով, որոնք ձևավորվում 

են Մեղրաձորի ոսկու բացահանքում: 

Ծաղկաձոր ՌՋՄ -03 
Ծաղկաձոր գետ` Ծաղկաձոր 
քաղաքից մինչև գետաբերան 

Ծաղկաձոր քաղաքի չմաքրված կենցաղային կեղտաջուր 

Հրազդան ՌՋՄ -04 
Հրազդան գետ` Ախպարայի 

ջրամբարից մինչև Դալար գետի 
ջրընդունիչ 

Փորձագիտական եզրակացությամբ տրված 
բնապահպանական հոսքի խախտում, ինչպես նաև 

Հրազդան քաղաքի և հարակից բնակավայրերի 
չմաքրված կեղտաջրեր 

Հրազդան ՌՋՄ -05 
Հրազդան գետ` Դալարից մինչև 

Գյումուշի ՀԷԿ  

Բնապահպանական հոսքի խախտում, Չարենցավան  
քաղաքի և հարակից բնակավայրերի չմաքրված 

կեղտաջրեր, ինչպես նաև գյուղատնտեսությունից 
վերադարձվող հոսքեր  

Հրազդան ՌՋՄ -06 
Հրազդան գետ` Նուռնուսից մինչև 

Արզնի բնակավայր 

Ավելցուկային ջրառ, ինչպես նաև չմաքրված 
կենցաղային կեղտաջուր և գյուղատնտեսությունից 

վերադարձվող հոսքեր  

Հրազդան ՌՋՄ -07 
Հրազդան գետ` Արզնիից մինչև 

Քանաքեռ ՀԷԿ 

Հարակից բնակավայրերի կեղտաջրեր Հրազդանի ձորի 
հանգստյան գոտիներից և ռեստորանային օբյեկտներից  

կեղտաջրեր 

Ակունք ՌՋՄ -08 
Ակունք գետ`Մայակովսկի 

բնակավայրից մինչև գետաբերան 

Աբովյան  քաղաքի և հարակից բնակավայրերի 
չմաքրված կեղտաջրեր, ինչպես նաև 

գյուղատնտեսությունից վերադարձվող հոսքեր 

Հրազդան ՌՋՄ -09 
Հրազդան գետ` Քանաքեռ ՀԷԿ-ից  

մինչև  Արտաշատի ջրանցք  

Հիդրոմորֆոլոգիական վիճակի փոփոխություններ, 
ինչպես նաև Երևան  քաղաքի և Հրազդանի ձորի 

հանգստյան գոտիների և ռեստորանների չմաքրված 
կեղտաջրեր 

Հրազդան ՌՋՄ -10 
Հրազդան գետ` Արտաշատի 

ջրանցքից մինչև “Երևանյան լիճ” 
ջրամբար  

Հիդրոմորֆոլոգիական վիճակի փոփոխություններ, 
ինչպես նաև Երևան  քաղաքի և Հրազդանի ձորի 

հանգստյան գոտիների և ռեստորանների չմաքրված 
կեղտաջրեր 

Գետառ ՌՋՄ -11 
 

Գետառ գետ` Ջրվեժ գետի 
աջակողմյան վտակ  

Հիդրոմորֆոլոգիական վիճակի փոփոխություններ, 
ինչպես նաև Երևան  քաղաքի և ռեստորանների 

չմաքրված կեղտաջրեր 

Ջրվեժ ՌՋՄ -12 
Ջրվեժ գետ`  Հրազդան գետի 

ձախակողմյան վտակ  
 

Հիդրոմորֆոլոգիական վիճակի և բնապահպանական 
հոսքի փոփոխություններ, ինչպես նաև Երևան  քաղաքի 

չմաքրված կեղտաջրեր 

Հրազդան ՌՋՄ -13 
Հրազդան գետ`  Երևանյան լճից 
մինչև Սայաթ-Նովա բնակավայր  

Խիստ փոփոխված ջրային մարմնի առկայություն, 
ինչպես նաև հարակից բնակավայրերի չմաքրված 

կեղտաջրեր 

Հրազդան ՌՋՄ -14 
Հրազդան գետ`  Սայաթ-Նովա 
բնակավայրից մինչև Մխչյան 

միացման ջրանցք 

Բնապահպանական հոսքի խախտում, ինչպես նաև 
հարակից բնակավայրերի չմաքրված կեղտաջրեր 

Հրազդան ՌՋՄ -15 
Հրազդան գետ`  Մխչյան միացման 

ջրանցքից մինչև Արաքս գետ 
թափվելը  

Ավելցուկային ջրառ, ինչպես նաև չմաքրված հարակից 
բնակավայրերի չմաքրված կենցաղային կեղտաջուր և 

գյուղատնտեսությունից վերադարձվող հոսքեր   

Հալվար ՌՋՄ -16 
Հալվար  գետ`  Թուխմանուկ ոսկու 

հանքից մինչև Մելիք գյուղից 
ներքև 

Ցրված ազտոտում  հանքարդյունաբերական-
մակերևութային ջրային հոսքերով, որոնք ձևավորվում 

են Թուխմանուկի ոսկու բացահանքում:   

Քասախ ՌՋՄ -17 
Քասախ գետ`  Ապարան քաղաքից 

մինչև Ապարանի ջրամբար  
Ապարան քաղաքի չմաքրված կեղտաջուր և 

գյուղատնտեսությունից վերադարձվող հոսքեր   

Գեղարոտ ՌՋՄ -18 
Գեղարոտ գետ`  3000 մ 

բարձրությունից մինչև ջրառի 
կետը  

Բնական աղտոտում` Արագած լեռան երկրաբանական և 
երկրաքիմիական առանձնահատկությունների 

պատճառով (առկա են բարձր թթվայնությամբ ջրով 
աղբյուրներ) 
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Գետի 
անունը 

ՌՋՄ 
համարը 

Ռիսկային ջրային մարմինների 
տեղադրությունը 

Ռիսկային ջրային մարմինների բնութագիրը 

Գեղարոտ ՌՋՄ -19 
Գեղարոտ գետ`  Արագած 

բնակավայրից մինչև գետաբերան  

Բնապահպանական հոսքի խախտում, ավելցուկային 
ջրառ, ինչպես նաև բնական աղտոտում (առկա են 

բարձր թթվայնությամբ ջրով աղբյուրներ) 

Քասախ ՌՋՄ -20 
Քասախ գետ`  Օհանավան  

բնակավայրից մինչև Աշտարակ 
քաղաքի վերջը  

Բնապահպանական հոսքի խախտում, ինչպես նաև  
Աշտարակ  քաղաքի, հանգստյան գոտիների և 

ռեստորանների չմաքրված կեղտաջրեր   

Քասախ ՌՋՄ -21 
Քասախ գետ`  Աշտարակ քաղաքի 

վերջից մինչև Ամբերդ վտակի 
ջրընդունիչ 

Աշտարակ  քաղաքի չմաքրված կեղտաջրեր   

Ամբերդ ՌՋՄ -22 
Ամբերդ գետ`  Բյուրական 

քաղաքից մինչև գետաբերան 
Բյուրական  քաղաքի, հանգստյան տների և 

ճամբարների չմաքրված կեղտաջրեր   

Քասախ ՌՋՄ -23 
Քասախ գետ`  Ամբերդ վտակի 

ջրընդունիչից մինչև գետաբերան  
 

Փորձագիտական եզրակացությամբ տրված 
բնապահպանական հոսքի խախտում,  ինչպես նաև 
հարակից բնակավայրերի չմաքրված կենցաղային 

կեղտաջուր և գյուղատնտեսությունից վերադարձվող 
հոսքեր   

 

 
Նկար 4. Հրազդանի ՋԿՏ ստորերկրյա ջրային մարմինների տարանջատման քարտեզ 

 

Ստորերկրյա ջրային մարմինները (ՍՋՄ) որոշվել են հետևյալ բնութագրերով` լիթոլոգիական 
կազմ, ջրի շարժում, ձևավորման և կուտակման միջավայր (ծակոտկեն, ճեղվածքային, 
ճեղքվածքային-ծակոտկեն), սնման աղբյուր, տեղադրության խորություն, ճնշման բնույթ, 
ընդհանուր բեռնաթափում, ջրի քիմիական կազմ, փաստացի ջրառ, կապված ջրային 
էկոհամակարգեր, առկա ճնշումներ: 

Հրազդան ՋԿՏ-ի հիդրոերկրաբանական համալիրներում որոշվել են 12 ՍՋՄ-ներ: ՍՋՄ- ները 
տարանջատվել են ըստ դրանց ձևավորման, կուտակման, լիցքաթափման և օգտագործման 
պայմանների: ՍՋՄ-ները բնութագրվում են բնական թույլ պաշտպանվածությամբ և մթնոլորտային 
երևույթների (տեղումներ, ջերմաստիճան) և անտրոպոգեն գործոնների հետ անմիջական շփմամբ: 
Իրենց քանակական և քիմիական կարգավիճակներով, տարանջատված ՍՋՄ-ները 
համապատասխանում են ստորերկրյա ջրերի լավ որակի դասին: Բոլոր ստորերկրյա ջրային 
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մարմիններն օգտագործվում են խմելու / կենցաղային, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական 
նպատակներով: 

Ուսումնասիրված ՋԿՏ-ների տեկտոնիկ խզվածքային գոտիներում որոշվել են Հանքավան, 
Բջնի և Արզնի հանքային ստորերկրյա ջրային մարմինները (ՀՍՋՄ), որոնք օգտագործվում են 
հանգստի, շշալցման և ածխածնի երկօքսիդի ձեռքբերման համար: 

Ջրի մոնիտորինգի համակարգ: Հրազդանի ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրային ռեսուրսների 
մոնիտորինգն իրականացվում է 13 հիդրոլոգիական և 22 ջրաքիմիական դիտակետերում: 
Մակերևութային ջրերի որակի և քանակի մոնիտորինգն իրականացվում է տարեկան 11-12 անգամ, 
ամիսը մեկ անգամ: Ջրի նմուշներում որոշվում են թթվածնային, հանքայնացման և կենսածին 
նյութերի ռեժիմների տարրերը, ծանր մետաղները, առաջնային և երկրորդական օրգանական 
աղտոտիչները: Ընդհանուր առմամբ որոշվում է 42-68 ջրաքիմիական ցուցանիշ։ 

Հրազդանի ՋԿՏ մակերևութային ջրերի քիմիական կարգավիճակը գնահատվել է ըստ ՀՀ 
կառավարության թիվ 75-Ն որոշմամբ սահմանված մակերևութային ջրերի որակի նորմերին 
համաձայն, ջրի որակի 22 դիտակետերի 2015-2017թթ. մոնիտորինգի տվյալների հիման վրա։ Ըստ 
դասակարգման արդյունքների, դիտարկված ջրային ռեսուրսների 22.7%-ը համապատասխանում է 
ջրի որակի լավ կարգավիճակին, 31.8%-ը` միջին, 13.6%-ը` անբավարար, իսկ 31.8%-ը` վատ որակի 
կարգավիճակին: 

Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգ իրակնացվում է 22 դիտակետերում, որոնցից 8-ը համարվում 
են նաև ջրի որակի մոնիտորինգի նմուշառման կետեր: Ստորերկրյա ջրերի որակի և քանակի 
մոնիտորինգն իրականացվում է տարեկան երկու անգամ՝ մայիսին և նոյեմբերին: 8 դիտակետերում 
իրականցվում է նաև ջրի որակի քիմիական չափումներ։ Որոշվում են թթվածնային, հանքայնացման 
ռեժիմների տարրերը և կենսածին նյութերը (մինչև 20 պարամետր): Հայաստանի 
Հանրապետությունում ստորերկրյա ջրերի որակի նորմեր և չափանիշներ սահմանված չեն: 

Ներկայում գործող ջրի որակի և քանակի մոնիտորինգի դիտացանցերը լիովին չեն 
համապատասխանում ԵՄ ՋՇԴ-ի պահանջներին: Դիատացանցերը նախագծվել են 1991թ. 
Խորհրդային Միության պահանջների հիման վրա և չեն ներառում երկրում առկա բոլոր ջրային 
ռեսուրսները: Բացի այդ, ջրի որակի և քանակի նմուշառման կետերը համապատասխան չեն, 
մակերևութային ջրերի բիոմոնիտորինգ և ջրաճահճային տարածքների մոնիտորինգ չի 
իրականացվում: Բացի դրանից, Հրազդանի ՋԿՏ-ում գործող ջրի մոնիտորինգի դիտացանցերը 
նկարագրվում են մոնիտորինգի տեղամասերի անբավարար քանակությամբ: 2565 կմ2 մակերես 
զբաղեցնող տարածքում մակերևութային ջրերի 22 դիտակետերը և ստորերկրյա ջրերի 22 
դիտակետերը հնարավոր չէ բավարար համարել ամբողջ ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների 
մոնիտորինգի համար: Բարդ կլիմայական և հիդրոերկրաբանական պայմաններ ունեցող 
Հրազդանի ՋԿՏ-ում մոնիտորինգի դիտացանցի խտությունը յուրաքանչյուր 203 կմ2  վրա 1 կետ է: 

Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի որակի և քանակի մոնիտորինգի դիտացանցերը, ինչպես 
նաև դիտարկումների հաճախությունը և պարամետրերի ցանկը պետք է վերանայվի՝ ԵՄ ՋՇԴ-ի  
կանոններին և նորմերին համապատասխան: 
 

1.4 Կառավարում  

Հայաստանում ջրային ոլորտի բարեփոխումները սկսվել են ավելի քան 15 տարի առաջ` 
համապատասխան իրավական և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքներով: Երկրի վերջին 
ձեռքբերումները, կապված ՋՌՀԿ իրականացման հետ, հանդիսանում են երեք ավազանային 
կառավարման պլանների (Արարատյան, Հարավային և Ախուրյան) հարմարեցումը և ձեռնարկվում 
են գործողություններ` երկու այլ պլանների (Հրազդանի և Սևանի) մշակման համար: 

2016-2017 թթ. ընթացքում մշակվել և ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել են Արարատի, 
Հարավային և Ախուրյանի ավազանային կառավարման պլանները: Պլանների մշակման և 
իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ էր վերանայել ջրաավազանային կառավարման մոդելի 
պլանի բովանդակությունը` համաձայն ջրի կառավարման և պահպանման ներկայիս պահանջների: 
Այդ նպատակով, ՀՀ կառավարության 2017 թ. հոկտեմբերի 26-ի նիստի թիվ 45 արձանագրության 
6-րդ հոդվածի համաձայն` հաստատվեց «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 3-ի նիստի N4 արձանագրության 5-րդ կետով հավանության արժանացած 
արձանագրային որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշումը: 

Հարկ է նշել նաև Ջրային կադաստրի վարման նոր կարգի մասին, որը հաստատվել է ՀՀ 
կառավարության 02.02.2017 N68-Ն որոշմամբ: Նոր կարգի համաձայն, նախատեսվում է մշակել 
ԱՏՀ-ի վրա հիմնված առցանց հարթակ, ջրի վերաբերյալ տվյալների և հանրային և 
համապատասխան միջգերատեսչական մարմինների տեղեկատվության հասանելիությունը 
հնարավոր դարձնելու համար: Պետական ջրային կադաստրի տվյալները, բացառությամբ օրենքով 
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պաշտպանված պաշտոնական, առևտրային և այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների, 
տեղադրվում են համապատասխան ինտերնետային կայքում, որը կարող է անվճար օգտագործվել 
բոլոր շահագրգիռ իրավաբանական անձանց և անհատների կողմից: 

Հայաստանում ՋՌՀԿ իրականացման հիմնական մարտահրավերներից մեկը ջրային 
ռեսուրսների կառավարման ինստիտուտների թույլ ՄՌ և տեխնիկական կարողություններն են: 
Ջրային ռեսուրսների կառավարման պետական մարմիններում դիտվում է փորձագետների 
մշտական հոսք: ՄՌ կարողությունների բացակայությունից բացի, ջրային ռեսուրսների 
կառավարման և մոնիտորինգի պետական  մարմինները բավարար տեխնիկական և ֆինանսական 
կարողություններ չունեն ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում  ջրային ռեսուրսների 
կառավարման համար: 

ՋՌՀԿ սկզբունքների իրականացման մեկ այլ կարևոր ասպեկտ է միջոլորտային  
համագործակցության մեխանիզմի ստեղծումը ջրային ոլորտի մարմիններում, մասնավորապես, 
ազգային ջրային կադաստրի, գետավազանային կառավարման պլանների նախագծման համար 
տվյալների մոնիտորինգի և տվյալների հավաքագրման ու փոխանակման ոլորտում: Այս 
տեսանկյունից ջրային ռեսուրսների պետական կառավարման տարբեր մարմիններում առկա են 
ջրային ռեսուրսների մասին տվյալների և տեղեկատվության փոխանակման ապահովման 
իրավական հիմքեր: 

ՀՀ օրենսդրությունը նաև հստակորեն սահմանում է փաստաթղթերի այն պարտադիր ցանկը, 
որոնց մասին հանրությունը պետք է ծանուցվի: Այս պաշտոնական գործընթացին հետևում են բոլոր 
պարտադիր պահանջների պահպանման առումով, կապված հրապարակային ծանուցման և 
տեղեկատվության հրապարակման ժամկետների հետ, սակայն փաստացի պատկերը ցույց է 
տալիս, որ հանրային մասնակցությունը շատ թույլ է: 

Հանրային և միջոլորտային տվյալների փոխանակումից բացի, մեծ բացթողումներ և 
անհամապատասխանություններ կան տարբեր պետական գործակալությունների տվյալների միջև: 
Տարբեր պետական մարմիններում առկա ջրային ռեսուրսների տվյալների բազաները չեն 
թարմացվել և պարունակում են մի շարք անճշտություններ: Տվյալներ չկային ոլորտների կողմից 
ջրային ռեսուրսների փաստացի օգտագործման և կեղտաջրի արտանետումների վերաբերյալ: 
Հրազդանի ՋԿՏ-ում ջրօգտագործումը հնարավոր է գնահատել միայն ջրօգտագործման 
թույլտվությունների տվյալների բազայից ստացվող ջրառի տվյալների հիման վրա: ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարության և ԷԵԲՆ Ջրային կոմիտեի տվյալների միջև կան 
անհամապատասխանություններ: Փորձաքննությունը կատարվել է ջրօգտագործման / ջրառի 
տվյալների անորոշության պայմաններում: 
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2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

2.1 Առողջություն 

 Բարելավել և վերակառուցել խմելու ջրամատակարարման և կենցաղային 
ջրահեռացման համակարգերը: 

 
Հրազդանի ՋԿՏ-ի համայնքներից հիմնականում քաղաքային համայնքներն են խմելու ջուրը 

ստանում կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգերից, որտեղ սահմանված կարգով 
կատարվում է ջրի վարակազերծում: Չնայած դրան, գյուղական բնակավայրերում 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերը գտնվում են խիստ անբարվոք ու մաշված 
վիճակում. խմելու ջրի վարակազերծում չի կատարվում, առկա է խմելու ջրի հոսակորուստների 
բարձր մակարդակ, կոյուղու համակարգի բացակայություն կամ վատ վիճակ, սեպտիկները և 
բակային զուգարանները չեն համապատասխանում սանիտարական կանոններին և նորմերին: Սա 
լուրջ խնդիրներ է առաջացնում բնակչությանը ստանդարտներին համապատասխան որակյալ 
ջրամատակարարման հարցում:  
 

 Սահմանել ոռոգման ջրի որակի և խիստ վերահսկողության նորմեր` կանխարգելելու 
չմաքրված կենցաղային կեղտաջրերի օգտագործումը ոռոգման նպատակով: 

 
Հրազդանի ՋԿՏ-ի որոշ շրջաններում ոռոգման նպատակով օգտագործվում են չմաքրված 

կենցաղային կեղտաջրերը: Ոռոգման ջրի որակի վերաբերյալ ԱՀԿ-ի նորմերի համաձայն,  
Հրազդան գետի ստորին հատվածները կարող են օգտագործվել միայն լավ դրենաժային 
հատկություններ ունեցող  հաճախակի ոռոգվող և հիմայնացված հողատարածքների  ոռոգման 
համար` մեծ աղտոտվածությամբ կենցաղային կեղտաջրերի հեռացման պատճառով: 

2.2 Որակ  

 Համայնքներում կառուցել կեղտաջրերի մաքրման կայաններ` կենցաղային 
կեղտաջրերով մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի աղտոտումը կանխելու 
նպատակով: 

 
Գետերի մեջ չմաքրված կենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրերի հեռացման 

պատճառով, սննդանյութերի և օրգանական միացությունների կոնցենտրացիաները 
աստիճանաբար մեծանում են Հրազդան, Քասախ, Մարմարիկ և Ծաղկաձոր գետերի ստորին 
հոսանքներում: ՀՀ ԲՆ ՇՄՄՏԿ -ի 2015-2017 թթ. ջրի որակի մոնիտորինգի տվյալների հիման վրա, 
Քասախ գետի ստորին հոսանքներում, Ապարան և Աշտարակ քաղաքներից հոսքն ի վար և 
Ծաղկաձոր գետի ստորին հատվածում` Ծաղկաձոր քաղաքից ներքև, ջրի որակը վատանում է 
մինչև միջակ (III) և անբավարար (IV) որակի դասերի` ֆոսֆատի, ամոնիումի իոնների և ԹՔՊ-ի 
բարձր կոնցենտրացիայի պատճառով: Հրազդան և Գետառ գետերի ջրի որակը` Երևան քաղաքից 
ներքև, համապատասխանում է վատ (V) որակի դասին` լուծված թթվածնի, ամոնիումի, 
նիտրտների, ֆոսֆատի, ԹԿՊ5-ի, ԹՔՊ-ի, վանադիումի և մանգանի պատճառով: 
 

 Սահմանել ջրի որակի ստանդարտներ` ստորերկրյա ջրերի որակի գնահատման համար: 
 

Ստորերկրյա ջրերի քիմիական կարգավիճակի գնահատման համար Հայաստանի 
Հանրապետությունում ջրի որակի նորմեր և ստանդարտներ սահմանված  չեն: 
 

 Հրազդանի ՋԿՏ-ում մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի որակի մոնիտորինգի 
ցանցերը, ինչպես նաև դիտարկումների հաճախությունը և պարամետրերի ցանկը 
պետք է վերանայվեն ԵՄ ՋՇԴ-ի կանոնակարգերին համապատասխան: 

 
Ջրի որակի մոնիտորինգի ներկայիս համակարգը պատշաճ կերպով չի բնութագրում ջրի որակի 

քիմիական կարգավիճակը: 22 մակերևութային և 8 ստորերկրյա ջրերի որակի մոնիտորինգի 
դիտակետերը չեն ներառում ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների մեծամասնությունը: Բացի այդ, 
թունաքիմիկատների, ծանր մետաղների և ԲՏէՔՍ (բենզոլ, տոլուեն, էթիլբենզոլ և քսիլենային 
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իզոմերներ) կոնցենտրացիաները չեն չափվում ստորերկրյա ջրերում: Մակերևութային ջրերի 
կենսաբանական մոնիտորինգ և գնահատում նույնպես  չեն իրականացվում: 

2.3 Քանակ 

 Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի քանակի մոնիտորինգի ցանցերը և Հրազդանի 
ՋԿՏ-ում դիտարկումների հաճախականությունը պետք է վերանայվեն ԵՄ ՋՇԴ-ի 
կանոնակարգերին համապատասխան: 

 
Հրազդանի ՋԿՏ-ում առկա ջրի մոնիտորինգի ցանցերը նկարագրվում են մոնիտորինգի 

տեղամասերի անբավարար քանակությամբ: 2565 քառ. կմ մակերես զբաղեցնող տարածքում, 
մակերևութային ջրերի 13 և ստորերկրյա ջրերի 22 դիտակետերի թիվը չի կարող բավարար 
համարվել ամբողջ ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի համար: Գետային հոսքը դիտելու 
և վերահսկելու համար ջրամբարների պատվարների վրա դիտակետեր չկան: Արդյունքում 
Հրազդան գետի ավազանում գետերի հուներում կառուցված ջրամբարները խախտում են գետերի 
շարունակական հոսքը և բնական հիդրոլոգիական ռեժիմը (գետի հոսքի բնութագրերը): Բացի այդ, 
ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրերի հիդրոմորֆոլոգիական մոնիտորինգ չի իրականացվում: 
 

 Բարելավել Հրազդանի ՋԿՏ-ում ջրօգտագործման կառավարման և հսկողության 
ինստիտուցիոնալ կարողությունները` ջրային ռեսուրսների արդյունավետ 
օգտագործումն ապահովելու նպատակով: 

 Խիստ վերահսկողություն սահմանել ՋԿՏ-ում գետի բնապահպանական հոսքը 
պահպանելու համար: 

 Բնապահպանական հոսքի հաշվարկման ներկա մեթոդաբանությունը պետք է 
վերանայվի, որպեսզի այն ավելի գործնական դարձվի օգտագործողների համար: 

 
Հրազդանի ՋԿՏ-ի Մասիսի շրջանում ձկնաբուծության նպատակով ստորերկրյա ջրերի ջրառի 

բարձր մակարդակը ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների վրա զգալի ճնշում է գործադրում: 
Հրազդանի և Քասախի գետավազաններում արդյունաբերական նպատակներով մակերևութային 
ջրերի օգտագործումը գետերի վրա զգալի հիդրոմորֆոլոգիական ճնշում է առաջացնում, քանի որ 
տեղի է ունենում բնական հոսքի ռեժիմի զգալի փոփոխություն: Բացի դրանից, Սևան-Հրազդան 
հիդրոէներգոկասկադը զգալի ճնշում է գործադրում Հրազդան գետի վրա, մասնավորապես, 
խախտելով բնական հոսքի ռեժիմը, հոսքի արագության բնական ռեժիմը, առաջացնելով ջրի 
մակարդակի տատանումներ,  նստվածքների կուտակում և այլ բնութագրեր: 

2.4 Էկոհամակարգեր 

 Ստեղծել մակերևութային ջրերի կենսաբանական մոնիտորինգ և  
հիդրոմորֆոլոգիական դիտարկումներ` էկոհամակարգի էկոլոգիական կարգավիճակը 
գնահատելու համար: 

 
ՋԿՏ-ում գետերի ջրային էկոհամակարգերի խոցելիության գնահատումը հնարավոր չէր, քանի 

որ կենսաբանական մոնիտորինգ և հիդրոմորֆոլոգիական դիտարկումներ Հայաստանի 
Հանրապետությունում չեն իրականացվում: 

2.5 Կառավարում 

Բարելավել ՀՀ ջրային օրենսդրությունը և կառավարության ինստիտուցիոնալ 
կարողությունները` Հրազդանի ՋԿՏ-ում ՋՌՀԿ իրականացման ընթացքում  բացահայտված 
հետևյալ հիմնական մարտահրավերների  լուծման համար. 

 Գործող օրենսդրության անբավարար կիրարկում: 

 Առկա իրավական ակտերի իրականացման մեխանիզմների բացակայություն. դրանք չեն 
կիրառվում կամ բավարար չափով չեն կիրարկվում: 

 Ջրային ոլորտի գործակալությունները տեխնիկական և մարդկային կարողությունների 
պակաս ունեն, չեն կարողանում մշակել ավազանային կառավարման պլաններ, առանց 
դոնոր կազմակերպությունների կողմից արտաքին աջակցության: 
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 ԱԿԿ-ների սահմանափակ պարտավորություններ, այդ թվում, ջրօգտագործման 
թույլտվություններ տրամադրելու լիազորությունների բացակայություն: 

 Միջոլորտային թույլ համագործակցության մեխանիզմներ: 

 Ջրօգտագործման ցածր սակագին: 

 Ջրի որակի / քանակի նորմատիվ-մեթոդաբանական հիմքերի բացակայություն: 

 Ջրային ռեսուրսների կառավարման թափանցիկության ապահովման մեխանիզմների 
բացակայություն: 

 Կառավարության կողմից արդեն ընդունված ավազանային կառավարման պլաններում 
նախատեսված միջոցառումների իրականացման համար բյուջեի անբավարար 
հատկացումներ: 

 Կառավարության աջակցությամբ կարողությունների զարգացման ծրագրերի 
բացակայություն: 
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3 ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ՊԼԱՆ 
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4 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հրազդան ՋԿՏ-ի ներկայացում և ընդհանուր բնութագիր (առաջին տեխնիկական զեկույց): 
Այս զեկույցում ներկայացվել են գետավազանային կառավարման իրավական և ինստիտուցիոնալ 
վերլուծությունները և պլանի իրականացումը: Զեկույցում ընդգրկված էր Հրազդանի ՋԿՏ-ի 
ընդհանուր բնութագիրը, բնական պայմանների (աշխարհագրական ակնարկ, կլիմա, 
երկրաբանություն, սելավներ, սողանքներ, ջրհեղեղներ, և այլն), բնակչության, ժողովրդագրության, 
հիդրոլոգիական, ներառյալ ստորերկրյա ջրային բնութագրերը, ինչպես նաև ջրօգտագործման և 
ջրային հաշվեկշռի և ջրային տնտեսության հաշվեկշռի նախնական ուսումնասիրության 
մանրամասն նկարագրությունը: 
 
Ճնշումների և ազդեցությունների վերլուծություն (երկրորդ տեխնիկական զեկույց): Այս 
զեկույցում ուսումնասիրվել և ներկայացվել են հիմնական որոշիչ գործոնները, ինչպիսիք են 
գյուղատնտեսությունը, հիդրոէներգետիկան, ձկնաբուծությունը, ջրամատակարարումը և 
ջրահեռացումը, արդյունաբերությունը, զբոսաշրջությունը և այլն: Զեկույցում ներառված էր ՋԿՏ-
ում ջրային ռեսուրսների վրա առկա ճնշումների տեսակների վերլուծությունը: Մասնավորապես, 
գնահատվել են մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների աղտոտման կետային և ցրված 
աղբյուրները: Ներկայացվել են նաև հիդրոմորֆոլոգիական փոփոխությունները, ինչպես նաև 
հետագա ենթակառուցվածքային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն: 
 
Պահպանվող տարածքները և ջրերի էկոլոգիական կարգավիճակը (երրորդ տեխնիկական 
զեկույց): Այս զեկույցում ներկայացվել են ՋԿՏ-ում տեղակայված հիմնական պահպանվող 
տարածքների նկարագրությունը, կառավարման առանձնահատկությունները, քարտեզագրումը: 
Ներկայացվել է Հրազդանի ՋԿՏ-ում մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի կարգավիճակի 
մանրամասն վերլուծությունները, ներառյալ ` ռիսկային ջրային մարմինները: 
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5 ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 

Ջրային 
հաշվեկշիռ 

Ջրային հաշվեկշիռը` ժամանակի որևէ հատվածում (տարի, ամիս, 
տասնօրյակ և այլն) գետավազանի կամ ցանկացած ջրային օբյեկտի ջրի 
ներհոսքի, արտահոսքի և կուտակման  (պաշարի փոփոխության) 
հարաբերությունն է: 

Ազդեցություն Ճնշման բնապահպանական արդյունքը (օրինակ` սպանված ձկներ, 
փոփոխված էկոհամակարգ): 

Մոնիտորինգ Ջրի մոնիտորինգը ներառում է մակերևութային կամ ստորերկրյա ջրերի 
որակի գնահատումը `աղտոտման ռիսկը վերահսկելու համար: Այն 
օգտագործվում է որպես ջրի որակի և քանակի վրա ազդեցության 
գնահատման հիմք: 

Ճնշումներ Որոշիչ գործոնի անմիջական ազդեցությունը, օրինակ` այն ազդեցությունը, 
որի հետևանքով  տեղի է ունենում ջրի հոսքի կամ ջրում քիմիական 
բաղադրության փոփոխություն: 

Էական ճնշում Ցանկացած ճնշում, որը մենակ կամ այլ ճնշումների հետ կարող է հանգեցնել 
որոշակի նպատակի հասնելու ձախողման: 

Գետավազանային 
տարածք 

Ցամաքի կամ ծովի մակերես` կազմված մեկ կամ ավելի հարևան 
գետավազաններից և նրանց հետ առնչվող ստորերկրյա ու ափամերձ 
ջրերից: 

ԳԿՊ  
 

Գետավազանային կառավարման պլանը տարածքային պլանավորման 
փաստաթուղթ է. այն ներկայացնում է գետավազանում ջրի կառավարման 
ընդհանուր կողմնորոշումները ,սահմանված նպատակները, որոնց պետք է 
հասնել, սահմանված ժամանակահատվածի համար մշակվելիք 
գործողություններում ուշացումները և առաջնահերթությունները:  

Կարգավիճակ Ջրային մարմնի պայմաններ`  ինչպես բնական, այնպես էլ մարդածին 
գործոնների ներքո (=պոտենցիալ): 

Լավ 
կարգավիճակ 

Բնական վիճակի համեմատ չնչին փոփոխություններ: Տվյալ 
մակերևութային ջրային մարմնի տեսակի համար կենսաբանական 
որակական տվյալները ցույց են տալիս մարդածին ազդեցության 
հետևանքով փոփոխման ցածր մակարդակ և չնչին շեղում մարդու 
գործունեությունից զուրկ տվյալ տիպի ջրային մարմինների տվյալներից:  

Վատ 
կարգավիճակ 

Այն կենսաբանական համակեցություները, որոնք առկա են մարդու որևէ 
գործունեությունից զուրկ տվյալ տիպի ջրային մարմիններում, բացակայում 
են:  

Որոշիչ գործոն Բնապահպանական ազդեցություն ունեցող մարդածին գործունեություն 
(օրինակ` գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն) 

Ստորերկրյա 
ջրային մարմին 
 

Ստորերկրյա հոսքի հստակ սահմանազատված մարմին` կոհերենտ հոսքի 
միավորով, որը ներառում է վերականգնման և բեռնաթափման 
տարածքները, սահմանների մոտ փոքր հոսքով: 

Մակերևութային 
ջրային մարմին 

Մակերևութային ջրային մարմինը նշանակում է մակերևութային ջրերի 
առանձնահատուկ և զգալի տարրեր, ինչպիսիք են լիճը, ջրամբարը, հոսքը, 
գետը կամ ջրանցքը, հոսքի մի մասը, գետը կամ ջրանցքը, անցումային ջուրը 
կամ ափամերձ հատվածը ջուր, որոնք տարբերվում են միմյանցից բնորոշ 
բնութագրերով, մարդու ճնշման բնույթով և այլ կարևոր պարամետրերով: 

Արհեստական 
կամ խիստ 
փոփոխված 
ջրային մարմին  

ԽՓՋՄ-երը ջրային մարմիններ են, որոնց բնույթը մարդկային 
գործունեության ֆիզիկական փոփոխությունների արդյունքում զգալիորեն 
փոխվել է, որի համար «Լավ կարգավիճակի» հասնելը  նշանակալի 
բացասական ազդեցություններ կունենա օգտագործումների վրա: ԱՋՄ- 
ները ջրային մարմիններ են, որոնք ստեղծվել են մարդկային 
գործունեությամբ: Լավ էկոլոգիական կարգավիճակի փոխարեն (ԼԷԿ), 
ԽՓՋՄ - ի և ԱՋՄ - ի բնապահպանական նպատակը լավ էկոլոգիական 
ներուժն է (ԼԷՆ), որին պետք է հասնել որոշակի ժամկետում:  

Ռիսկային ջրային 
մարմին  

Ջրային մարմինը սահմանվում է որպես ռիսկային բնապահպանական 
որակի նպատակների ձախողման տեսանկյունից` հիմնվելով ՋՇԴ հոդված 
5-ով սահմանվող բնութագրման ու հոդված 8-ով սահմանվող մոնիտորինգի 
արդյունքների վրա: 
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