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Ներսիսյան 

Ղեկավար Ֆլորենս Պինտուս 

Ամսաթիվ  20/12/2018 

Տարբերակ Նախնական 

Երախտագիտություն ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ, ՀՀ ԱՒՆ հիդրոմետ ծառայություն, Սևանի ՋՏԿԲ, 

Գեղարքունիքի Մարզպետարան, ՀՀ ԲՆ ՇՄՄՏԿ ՊՈԱԿ 

Պատվիրատու ԵՄՋՆ+ 

Ֆինանսավորում ԵՄ` Ավստրիայի և Ֆրանսիայի համաֆինանսավորմամբ  

 

Ծանուցում․ 

Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ Ջրային նախաձեռնություն պլյուս Արևելյան 

գործընկերության երկրների համար» ծրագիրն իրականացվել է ԵՏՀ ՄԱԿ և ՏՀԶԿ-ի կողմից, 

որոնք պատասխանատու են Արդյունք 1-ի իրականացման համար և ԵՄ անդամներ՝ Ավստրիայի 

(ղեկավարվում է  առաջատար համակարգող «Ումվելբունդեսամտ» կազմակերպության կողմից) 

և Ֆրանսիայի (ղեկավարվում է «Ջրի միջազգային գրասենյակի» կողմից) կոնսորցիումների 

կողմից, որոնք պատասխանատու են Արդյունքներ 2-ի և 3-ի իրականացման համար: 

Այս փաստաթուղթը՝ «Թեմատիկ ամփոփագիրը», պատրաստվել է ԵՄ անդամ երկրների 

կոնսորցիումի կողմից՝ Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ: Այստեղ ներկայացված 

տեսակետները ոչ մի կերպ չեն կարող արտացոլել Եվրոպական միության կամ Արևելյան 

գործընկերության երկրների կառավարությունների պաշտոնական կարծիքը:  

Այս փաստաթուղթը և այստեղ ընդգրկված ցանկացած քարտեզ չեն խախտում որևէ տարածքի 

կարգավիճակը կամ ինքնիշխանությունը, միջազգային սահմանները, որևէ քաղաքի կամ 

տարածքի անվանում: 
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1 ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 

ՄԱՍԻՆ 

1.1 Ջրավազանային կառավարման տարածքի ընդհանուր 

բնութագիրը  

1.1.1 Ջրավազանային կառավարման տարածքի (ՋԿՏ) բնական 

պայմանները 

Աշխարհագրական ակնարկ. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանը  տարածք է, որտեղից 

մակերևութային և ստորերկրյա ջրերը հոսում են դեպի Սևանա լիճ: «Սևանա լճի մասին» ՀՀ օրենքի 

համաձայն` Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի մասն են կազմում նաև Կեչուտի և Սպանդարյանի 

ջրամբարները, Արփա և Որոտան գետերի ջրհավաք ավազանները` մինչև Կեչուտի ջրամբար, քանի 

որ ջուրը հասնում է Սևանա լիճ Արփա-Սևան թունելի միջոցով: Թեև այդ տարածքները Սևանա լճի 

ավազանի մաս չեն կազմում, սակայն ջրային հաշվեկշռի հաշվարկման ժամանակ հաշվի են 

առնվում՝ որպես տրանզիտային ջրեր: 

Սևանի ՋԿՏ-ն գտնվում է Հայաստանի արևելյան մասում: Սևանա լճի ավազանն ընդգրկում է 

Հայաստանի ողջ տարածքի 1/6-րդ մասը: Սևանի ՋԿՏ-ի մակերեսը կազմում է 4721 քառ.կմ, որից 

1279 քառ.կմ զբաղեցնում է Սևանա լճի հայելին (2017 թ. «Հայպետհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ի 

տվյալներով): Սևանա լիճը շրջապատված է Գեղամա (արևմուտքից), Վարդենիսի (հարավից), 

Արեգունու (Հյուսիս-արևելքից) և Սևանի և Արևելյան Սևանի (Արևելք) լեռնաշղթաներով` մինչև 

3598 մ բարձրությամբ (Վարդենիս): Սևանի ՋԿՏ-ն տարածվում է հյուսիսային լայնության 39°87'-ից 

մինչև 40°68' և արևելյան երկայնության 44°76'-ից մինչև 45°98': Առավելագույն ձգվածությունը 

հարավից-հյուսիս 90կմ է, իսկ արևելքից դեպի արևմուտք` 103 կմ: Սևանի ՋԿՏ-ի 

առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի և լճի հայելու 

մակերեսների միջև հարաբերակցությունը փոքր է (3:1) համեմատած այլ խոշոր լճերի հետ 

(միջինում 10:1) [Babayan և այլք, 2006]: 

Սևանը բարձրադիր քաղցրահամ լիճ է, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 1900,65 մ բարձրության 

վրա: Սևանա լիճը աշխարհի բարձրադիր լճերի շարքում (Տիտիկակա (Բոլիվիա, Պերու), Պոոպո 

(Բոլիվիա), Նամցո (Չինաստան) և Կուկունոր (Չինաստան)) ըստ բարձրության և մակերեսի 

զբաղեցնում է հինգերորդ տեղը: Լիճը Արտանիշի և Նորատուսի հրվանդանների միջև ձգված 

ստորջրյա պատնեշով՝ Շորժայի թմբով, բաժանվում է երկու մասի՝ հարավ-արևելյան կամ Մեծ 

Սևան (910 կմ2 ), հյուսիս-արևելյան կամ Փոքր Սևան (345 կմ2 ):  

Կլիմա. Սևանա լճի ավազանի կլիման չափավոր ցամաքային է: Դրա ձևավորման վրա  ազդում է 

արևային ճառագայթման ինտենսիվությունը, մթնոլորտային շրջանառությունը, բացարձակ 

բարձրությունը և տեղագրութունը: Լճի ավազանում օդի միջին ջերմաստիճանը հունվարին -10°С 

է, ջրբաժաններում` -12°С, հուլիսին՝ համապատասխանաբար 16°С և 8°С: Տարեկան տեղումների 

քանակը լճի վրա 450մմ է, բարձրադիր շրջաններում` 850մմ: Ձմռանը ձևավորվում է կայուն 

ձնածածկույթ: Սևանա լիճը հայտնի է ուժեղ քամիներով (հատկապես՝ ամռանը): Լճի ավազանում 

սեզոնային կլիմայի փոփոխությունը ցայտուն է արտահայտված: 

Ֆլորա: Սևանա լճի ավազանի  բուսականությունը բնորոշ է Անդրկովկասի շրջանի բարձրադիր 

շրջաններին, որոնք հայտնի են բույսերի մեծ բազմազանությամբ: Լճի ափամերձ հատվածում 

տարածվում են երկրի ամենամեծ արհեստական անտառները: Ջրային էկոհամակարգերը 

(պլանկտոն, բենթոս, ձկնապաշար) որակապես աղքատ են և միայն մի քանի գերիշխող 

տեսակներով, որոնց էկոլոգիական կապերի վերաբերյալ  (սննդի շղթա և այլն) առկա են 

պարզեցված ուսումնասիրություններ [Babayan և այլք, 2006]: 
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Ֆաունա. Սևանա լճի ավազանում գոյություն ունի վեց ձկնատեսակ (երկուսը գրանցված են 

Հայաստան Կարմիր Գրքում, երկուսն էլ` էնդեմիկ են): Սևանա լճի հայտնի ձկների էնդեմիկ 

տեսակները՝ Սևանի իշխան (Salmo ischchan), Սևանի կողակ (Capoeta capoeta sevagni կամ 

Varicorhinus capoeta sevangi), Սևանի բեղլու (Barbus goktschaicus) նվազում են: Հայտնի էնդեմիկ 

իշխանը (Salmo ischchan) այժմ վերացման եզրին է: Կան նաև չորս տեսակի ամֆիբիններ, 

բարեբախտաբար նրանցից ոչ մեկը չի համարվում վտանգված: Ամֆիբինները առատ են 

ամենուրեք՝ փոքր լճակներում, լողավազաններում և ջրափոսերում: Սևանա լճի ավազանում 

տարածված է սողունների 18 տեսակ, որոնցից 2-ը գրանցված են Հայաստան Կարմիր Գրքում՝ 

խայտաբղետ մողեսը (Eremias arguta transcaucasica) և փոքրասիական մողեսը (Lacerta parva): 

Առավել բազմազան է թռչունների տեսակային կազմը, ընդգրկելով մոտ 267 տեսակ, որոնցից 39 

տեսակը գրանցված են Հայաստանի Կարմիր Գրքում, 83-ն (ջրային չվող թռչունները) ընդգրկված են 

Աֆրիկյան-Եվրասիական կոնվենցիայի միգրացիոն վայրի կենդանիների տեսակների 

պահպանության համաձայնագրում [Babayan և այլն: դ., 2006]: 

Հողածածկույթ. Սևանի ՋԿՏ-ի հողածածկույթը վերլուծվել է` օգտագործելով CORINE 

դասակարգման սխեման և GlobeLand30 30 մ լուծաչափով անվճար տվյալների հավաքածուները, 

Գեղարքունիքի մարզպետարանից ձեռք բերված տվյալները և «Գեոկոմ» ՍՊԸ-ի հասանելի 

տարածական տվյալների հավաքածուները: 

Վերոնշյալ աղբյուրներից ստացված տվյալները համադրվել և վերլուծվել են: Հողածածկույթը 

դասակարգվել է օգտագործելով CORINE համակարգի երկրորդ մակարդակը (Աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1. Հողածածկույթի տեսակների բաշխվածությունը Սևան ՋԿՏ-ում (հիմնված GlobeLand30-
ի, Գեղարքունիքի մարզպետարանի 2010-2018թթ. և «Գեոկոմ» ՍՊԸ-ի տվյալների վրա) 

Հողածածկույթի տեսակներ 
Տարածք 

կմ2  
% 

Վարելահող 401.7 8.54 

Արոտավայրեր և մարգագետիններ 2241.9 47.68 

Անտառներ 395.9 8.42 

Թփուտներ 0.2 0.004 

Նոսր բուսածածկույթով կամ առանց 

բուսածածկույթի տարածքներ 
6.2 0.13 

Մակերևութային ջրեր 1508.3 32.08 

Ճահիճներ 0.5 0.01 

Բնակավայրերի հողեր 141.8 3.02 

Արդյունաբերական, առևտրային և 

տրանսպորտային միավորներ 
0.6 0.01 

Հանքավայրեր, աղբավայրեր և 

շինհրապարակներ 
4.5 0.10 
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Նկար 1. Հողածածկույթի տեսակների բաշխվածությունը Սևան ՋԿՏ-ում (հիմնված GlobeLand30-ի, 

Գեղարքունիքի մարզպետարանի և «Գեոկոմ» ՍՊԸ-ի 2010-2018 տվյալների վրա) 

Բնական վտանգներ. Սևանի ՋԿՏ-ում առկա են տարբեր բնական վտանգներ` ջրհեղեղներ, 

սելավներ, երկրաշարժեր, սողանքներ և այլն: Ջրհեղեղները հիմնականում դիտվում են գարնանը 

պայմանավորված  ջրի բարձր մակարդակով, սակայն եղել են տարիներ, երբ դրանք տեղի են ունեցել 

ամռանը՝ հորդառատ անձրևների հետևանքով: Առավել շատ ջրհեղեղներ նկատվում են լճի հյուսիս-

արևելյան գետերի ափամերձ շրջաններում, սակայն իրենցից զգալի վտանգ չեն ներկայացնում: 

Սելավները  հիմնականում տեղի են ունենում ավազանի արևելյան հատվածում` Արծաթաբեկ, 

Նորակերտ, Դրախտիկ, Սատանախաչ, Ծափաթաղ, Փամբակ, Ջիլ, Արտունջ, Կապուտջուր գետերի 

վրա: Սելավները բացասական ազդեցություն են թողնում ենթակառուցվածքների 

(ճանապարհների), գյուղատնտեսության և էկոլոգիայի վրա: Սևանի ՋԿՏ-ում գրանցվել է 175 

սողանքային տարածք: 

1.2. Ջրային ռեսուրսներ 

Սևանա լճի ավազանում առկա է 993 գետ և վտակ, որոնց ընդհանուր երկարությունը հասնում է 

2687 կմ: Այս գետերից 56-ը ունեն 10-25 կմ երկարություն, 6-ը՝ 25-50 կմ և 1-ը` ավելի քան 50 կմ 

(Աղյուսակ 2) [Մնացականյան, 2006]:                                                                                                                                                                                                      

Աղյուսակ 2. Գետերային ցանցի ընդհանուր վիճակագրությունը Սևան ՋԿՏ-ում 

Սևանա լիճ են թափվում 29 գետ և գետակներ (ներառյալ գետերի տեսքով խոշոր աղբյուրները), և 

միայն Հրազդան գետն է, որ սկիզբ է առնում լճից: Ընդհանուր առմամբ, Սևանա լճի ավազանի 

գետերի մեծ մասի երկարությունը 10 կմ-ից պակաս է, ընդհամենը 6 գետի երկարությունն է հասնում 

26 կմ-ի և միայն Արգիճի գետն է, որն ունի ավելի քան 50 կմ երկարություն:  

Աղյուսակ 3. Սևանի ՋԿՏ-ի գետերի ջրաբանական բնութագրերը (Աղբյուր՝ Հայաստանի հիդրոմետ 
ծառայություն) 

Գետ Դիտակետ 

Ջրհավաք 

ավազանի 

բնութագիր 

Տարեկան հոսքի բնութագիր 
Կրիտիկական 

հոսքեև 

401.7

2241,9

395,9

0,2

6,2

1508,3

0,5 141,8
Վարելահողեր

Արոտավայրեր և մարգագետիններ

Անտառներ

Թփուտներ

Նոսր բուսածածկույթով կամ առանց

բուսածածկույթի տարածքներ

Մակերևութային ջրեր

Ճահիճներ

Բնակավայրերի հողեր

Գետերը 

ըստ 

երկարու-

թյան 

<10 կմ 10 – 25 կմ 25 – 50 կմ 50 –100 կմ Ընդհանուր 

Գետերի 

ընդհանուր 

ջրհավաք 

ավազան 

Գետային 

ցանցի 

խտության 

գործակից 

Քանակ 930 56 6 1 993 

3500 կմ2 0.77 կմ/կմ2 Երկարությ

ուն, կմ 
1585 866 185 51 2687 
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Ձկնագետ Ծովագյուղ 82.6 2202 1.08 34.06 13.08 412.34 46.40 0 

Դրախտիկ Դրախտիկ 39.2 2247 0.24 7.57 6.12 193.08 46.70 0.005 

Փամբակ Փամբակ 20.4 2536 0.21 6.62 10.29 324.64 2.27 0.016 

Մասրիկ Ծովակ 673.0 2319 3.31 104.38 4.92 155.10 20.30 0.86 

Կարճաղբյուր Կարճաղբյուր 116.0 2521 1.03 32.48 8.88 280.02 15.40 0.38 

Վարդենիս Վարդենիկ 117.0 2759 1.53 48.25 13.08 412.39 22.70 0.05 

Մարտունի Գեղհովիտ 84.5 2761 1.66 52.35 19.64 619.52 26.70 0.14 

Արգիճի Վերին 

Գետաշեն 
366.0 2470 5.39 169.98 14.73 464.42 265.00 0.11 

Ծաղկաշեն Վաղաշեն 92.4 2562 1.52 47.93 16.45 518.77 17.90 0.10 

Լիճք Լիճք 33.0 2497 1.88 59.29 56.97 1796.60 6.26 0.85 

Բախտակ Ծակքար 144.0 2514 0.64 20.18 4.44 140.16 31.50 0 

Գավառագետ Նորատուս 467.0 2432 3.49 110.06 7.47 235.68 72.50 0.65 

Արփա-Սևան 

թունել 

Ծովինար 
- - 3.75 118.26 - - 23.70 0.33 

 

 

1.1.2 Ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսներ 

Ուսումնասիրված ՋԿՏ-ի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են մոզոկայնեզոյան 

հասակի մետամորֆային հրաբխածին, հրաբխածին –նստվածքային, նստվածքային, ինտրուզիվ, 

ինչպես նաև պլիոցեն–չորրորդական և ժամանակակից հրաբխային ապարները, էլյուվիալ-

դելյուվիալ, ալյուվիալ-պրոլյուվիալ և լճագետային առաջացումները: Կախված ծակոտկենության և 

ճեղքավորվածության աստիճանից, նշված երկրաբանական առաջացումները ըստ ջրատարության  

և ջրաթափանցելիության աստիճանի խմբավորվել են հետևյալ հիդոերկրաբանական 

ստորաբաժանումներում. 

 1. լոկալ ջրատար չորրորդական – ժամանակակից էլյուվիալ-դելյուվիալ, ալյուվիալ- պրոլյուվիալ  և 

լճագետային առաջացումների կոմպլեքս (Q1-4) – գետաքար, գլաքար, խիճ, ավազ, կավ, ավազակավ: 

2. լոկալ ջրատար պլիոցեն – չորրորդական հասակի հրաբխային ապարների կոմպլեքս           (N2- Q)  

– դացիտներ, անդեզիտներ, անդեզիտադացիտներ, բազալտներ, տուֆեր, դրանց տարատեսակներ 

և կլաստոլիտներ:  

3. լոկալ ջրատար կավճի նստվածքային, առավելապես կարբոնատային  ապարների կոմպլեքս 

(K2Sn2) – կրաքարեր, մերգելներ, ավազաքարերի և հրաբխածին ապարների շերտերով: 

4.  լոկալ թույլ ջրատար, թույլ ջրաթանաց - անջրաթափանց մեզո-կայնեզոյան նստվածքային,  

հրաբխածին, հրաբխածին-նստվածքային, մետամորֆային ինտրուզիվ  ապարների կոմպլեքս 

(MzKz)– տուֆոկոնգլոմերատներ, տուֆոավազաքարեր, տուֆոբրեկչիաներ, կրաքարեր, կավեր, 

կավային թերթաքարեր, պորֆիրիտներ, գրանիտոդիորիտներ:  

5. Հանքային ջրերի մարմինների` կավ, ավազ, տուֆոբրեկչիաներ, տուֆոավազաքարեր: 
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1.1.3 Պահպանվող տարածքներ  

 «Սևան» ազգային պարկը տեղծվել է 1978 թ-ին, որի տարածքը` Սևանա լճի հայելու հետ միասին 

կազմում է 147,343 հա, իսկ առանց լճի հայելու՝ 22,585 հա։ Սևանա լիճը ամբողջությամբ ներառված 

է պահպանվող գոտու տարածքի մեջ, որը կազմում է 342,920 հա։ Ստեղծման հիմնական նպատակն 

է պահպանել էկոհամակարգը, Սևանա լճի քաղցրահամ ջրային ռեսուրսները և էնդեմik ձկների 

(Սևանի իշխան, Սևանի բեղլու, Սևանի կողակ), բույսերի և կենդանիների տեսակները, այդ թվում 

ճայերն ու թռչունները: 

Պատմամշակութային հուշարձաններից են Սևանավանքը (10-րդ դ.), Հայրավանքը (12-րդ դ.), 

Վանեվանքը (10-րդ դ.), Նորատուսի բազմաթիվ խաչքարերը և այլն: 

 «Գիհու նոսրանտառային» պետական արգելավայրը ստեղծվել է 1958 թ-ին և զբաղեցնում է 3312 

հա տարածք: Այն գտնվում է Արեգունու և Սևանի լեռնաշղթաների հարավային լանջերին (1900մ-

2200մ)՝ Ծափաթաղ գյուղի մոտակայքում։ Արգելավայրի ստեղծման նպատակն է պահպանել գիհու 

տարբեր տեսակների բնական հազվագյուտ ռելիկտային անտառները: 

Սևան ՋԿՏ-ն հարուստ է նաև բնության հուշարձաններով: Այստեղ կան 7 երկրաբանական, 6 

ջրաերկրաբանական, 1 ջրաբանական և 1 կենսաբանական հուշարձաններ: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության համար Սևանա լիճը 

բնապահպանական, տնտեսական, առողջապահական, սոցիալական, գիտական, 

պատմամշակութային, գեղագիտական, կլիմայական, ռեկրեացիոն և հոգևոր արժեք ունեցող 

ռազմավարական նշանակության էկոհամակարգ է, այդ պատճառով սահմանվել է Սևանա լճի և 

դրա ավազանի վերաբերյալ մի շարք իրավական նորմեր: «Սևանա լճի մասին» օրենքի համաձայն, 

սահմանվել են 3 բնապահպանական գոտիներ (2001թ., Մայիսի 15)՝ կենտրոնական գոտի, 

անմիջական ազդեցության գոտի և ոչ անմիջական ազդեցության գոտի (Նկար 2): 

 Կենտրոնական գոտին «Սևան» ազգային պարկի տարածքն է, որի տարանջատման նպատակն 

է վերականգնել և պահպանել Սևանա լճի էկոհամակարգի բնական վիճակը` ջրի որակը, լճի և 

ափամերձ ցամաքային տարածքների բնական ու արհեստական լանդշաֆտները և 

կենսաբազմազանությունը: Կենտրոնական գոտու տարածքը համապատասխան ռեժիմով 

պահպանվող սահմանափակ տնտեսական և քաղաքաշինական գործունեության հատուկ 

կարգավորման օբյեկտ է: 

 Անմիջական ազդեցության գոտին ընդգրկում է կենտրոնական գոտու սահմաններից դուրս 

գտնվող ջրհավաք ավազանը` մինչև ջրբաժան, որտեղ ցանկացած գործունեություն ուղղակի 

կամ անուղղակի ճանապարհով ազդում է Սևանա լճի, նրա մեջ թափվող գետերի 

հիդրոֆիզիկական, հիդրոքիմիական, հիդրոկենսաբանական, սանիտարաթունաբանական, 

հիգիենիկ և այլ որակական ու քանակական ցուցանիշների վրա: 

 Ոչ անմիջական ազդեցության գոտին Սևանա լճի ջրհավաք ավազանից դուրս գտնվող` լճի վրա 

հնարավոր ազդեցություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է: Ոչ 

անմիջական ազդեցության գոտու տարանջատման նպատակը Սևանա լճի վրա հնարավոր 

բացասական ազդեցության կանխումն է: 
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 Նկար 2. Սևան ՋԿՏ-ի ջրհավաք ավազան 

 «Սևանա լճի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն Սևանա լճի էկոհամակարգի 

վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման 

պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից մեկը` Սևանա լիճը և նրա ջրհավաք 

ավազանը, ըստ տարածքի գործառնական բնույթի, որպես մեկ ամբողջական համակարգ 

դիտարկելն է [Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի տարածքային պլանավորման նախագիծ, 2013]: 

 

1.1.4 Շարժիչ ուժեր 

Ժողովրդագրություն.  Ժողովրդագրական վերլուծությունները կատարվել են հետևյալ 

աղբյուրներից ստացված տվյալների հիման վրա. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական 

կոմիտե (http://www.armstat.am), Գեղարքունիքի մարզային և համայնքային զարգացման ծրագրեր 

(http://gegharkunik.mtad.am),  հավաքագրվել են տվյալներ Գեղարքունիքի մարզպետարան 

այցելությունների և հարցումների ժամանակ: 

Գեղարքունիքի մարզպետարանի տվյալների համաձայն, 2018 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, Սևանի 

ՋԿՏ-ի մշտական բնակչություն կազմում է մոտ 212,238 (մոտ 58,045 քաղաքային և 154,193 

գյուղական): Սևանի ՋԿՏ-ում կա փ քաղաք՝ Գեղարքունիքի մարզի վարչական կենտրոն Գավառ 

(29,146 մարդ), Վարդենիս (15,272 մարդ) և Մարտունի (13,627 մարդ): Ամենամեծ գյուղական 

համայնքն ըստ բնակչության քանակի Ներքին Գետաշենն է` 8,785 բնակչությամբ, ինչպես նաև 

Վարդենիկը (8,668 մարդ), Սարուխանը (բնակչությունը ̀ 8397): Մնացած համայնքները ունեն 7,000-

ից պակաս մշտական բնակիչներ: 

Համաձայն Գեղարքունիքի մարզպետարանի տրամադրած տվյալների, կան 3 խոշորացված 

համայնքներ՝ Գեղամասար (7,133 մարդ) ներառում է 18 փոքր համայնքներ, Շողակաթ (3,518 մարդ), 

որում ընդգրկված են 6 գյուղ և Վարդենիս (15,950 մարդ), որը ներառում է Վարդենիս քաղաքը և 3 

գյուղ: Սևանի ավազանում բնակչության խտությունը բարձր է, միջինում`62 մարդ/կմ2: Ամենախիտ 

բնակեցված բնակավայրը Վարդենիս քաղաք է `406 մարդ/կմ2: 

Սևանի ավազանում միգրացիայի աճը կապված է  գործազրկության խնդրի հետ: Սեզոնային 

միգրացիայի ընթացքում մեծ թվով բնակիչներ (հիմնականում տղամարդ) արտագնա աշխատանքի 

են մեկնում: Այս պատճառով, բնակչության պաշտոնական թվաքանակը կարող է  տարբերվել 
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իրական քանակից: Ինչպես ամբողջ Հայաստանում, այնպես էլ այս Սևանի ՋԿՏ-ում նկատվում են 

բնական  աճի ցածր տեմպեր և կանանց պտղաբերության ցածր մակարդակ:  

Գյուղատնտեսությունը Սևանի ավազանում տնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկն է 

(12.7%):  Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են Սևանի ավազանի ընդհանուր 

հողային ֆոնդի 56%ը (264,370 հա),  որից 224,200 հա կազմում են խոտհարքերը և արոտավայրերը, 

իսկ 40,170 հա՝ վարելահողերը: Ոռոգման ենթակառուցվածքը կազմված է մոտ 19 երկրորդային 

ոռոգման ջրանցքներից, որոնք ջուրը մատակարարում են գետերից և աղբյուրներից: 

Ձկնաբուծարանների մասին տվյալները, որոնք ստացվել են տարբեր աղբյուրներից (Ջրային 

ռեսուրսների կառավարման գործակալություն, Գեղարքունիքի մարզպետարան, 

Գյուղատնտեսության նախարարություն) հաճախ հակասում են մեկը մյուսին:  2018 թ. hունվարի 

դրությամբ Սևանի ավազանում գործում էին 10 ձկնաբուծարաններ: Ձկնաբուծարանների համար 

տարեկան թույլատրված ջրօգտագործման ընդհանուր ծավալը կազմել է 12,634 հազ. մ3: Այս 

տնտեսությունները զբաղեցնում են 29,464 մ2 տարածք, իսկ ջրառը իրականացվում է 5 բնական 

աղբյուրներից, 13 ստորերկրյա հորերից և երկու գետերից: Ձկնաբուծարանները հիմնականում 

գտնվում են Գավառագետ, Կարճաղբյուր, Արգիճի և Մարտունի գետավազաններում: 

Հիդրոէլեկտրակայաններ (ՀԷԿ-եր). Սևանի ավազանում կա գործող 9 փոքր ՀԷԿ՝ 18,678 կՎտ 

ընդհանուր հզորությամբ: Գեղարքունիքի մարզի  9 փոքր ՀԷԿ-ները միասին արտադրում են շուրջ 64 

միլիոն կՎտ էներգիա, որը կազմում է Հայաստանում ՓՀԷԿ-երի կողմից արտադրվող էներգիայի 

7.47%-ը և երկրում ընդհանուր արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 0.8%-ը:  

Հանքարդյունաբերություն. Գեղարքունիքի մարզը հարուստ է մետաղական և ոչ մետաղական 

հանքերով: Ավազանում առկա են 2 գործող մետաղական և 21 ոչ մետաղական հանքավայրեր, 

որտեղից արդյունահանում են ոսկի, քրոմիտ, բազալտ, գրանիտ, մարմար, տուֆ, հրաբխային 

խարամ, պեռլիտ, ավազ և մագնեզիում-սիլիկատային հանքանյութ: Հիմնական գործող 

ընկերությունները փոքր և միջին ձեռնարկություններ են: Հանքարդյունաբերության ոլորտում մեծ 

մասը բաժին է հասնում «GEOPROMINING GOLD» ՍՊԸ-ին, որը մասնագիտացված է թանկարժեք 

մետաղների արդյունահանման և վերամշակման մեջ: «GPM Gold» ՍՊԸ-ն ընդգրկում է Սոթքի 

հանքավայրը և Արարատի ոսկու արդյունահանման գործարանը: 

Զբոսաշրջությունը բավականաչափ զարգացած է Սևանի ավազանում: Գործում են 57 հյուրանոցային 

համալիրներ, քարե և փայտե քոթեջներ, հյուրատներ և այլն: Սևանի ավազանում տուրիզմը կրում է 

խիստ սեզոնային բնույթ: Ներգնա զբոսաշրջիկների ճնշող մեծամասնությունը, հատկապես նրանք, 

ովքեր ժամանել են տարածաշրջան հանգստի համար, Սևանա լիճ են այցելում հունիս-սեպտեմբեր 

ամիսներին, իսկ տարվա մնացած ամիսներին թիվը զգալիորեն փոքր է: Սևանա լճի ավազան 

տարեկան այցելում է մոտ 1.5 մլն․ մարդ։ 

 

1.1.5 Գետավազանը ապագայում 

2017-2025 թ. Գեղարքունիքի մարզի զարգացման ռազմավարության առաջնահերթությունններն 

են. 

1) Գյուղատնտեսության արդիականացումը,  

2) Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանումը և զբոսաշրջության զարգացումը, հատկապես 

գյուղական զբոսաշրջության զարգացումը,  

3) Վերականգնվող էներգիայի արտադրությունը եւ արդյունավետության բարձրացումը: 
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1.2 Մարդածին ճնշումներ և ազդեցություններ 

1.2.1 2.1. Ջրառ 

Սևանի ՋԿՏ-ում ջրառը իրականացվում է խմելու-կենցաղային, ոռոգման, ջրարբիացման, 

արդյունաբերության, հիդրոէներգետիկայի և ձկնաբուծության նպատակով: Ջրօգտագործման 

թույլտվությունների համաձայն, 2018 թ. հունվարի դրությամբ ջրառը կազմել է 284.9 մլն. մ3: 

Ներկայումս  ակտիվ են ջրօգտագործման 121 թույլտվություններ: Մակերևութային ջրառը (265.4 

մլն. մ3) կազմում է ընդհանուր ջրառի գերակշռող մասը (93.2%): Ստորերկրյա ջրերի օգտագործումը 

կազմել է 19.5 մլն մ3  (կամ ընդհանուրի 6.8% -ը): Ջրօգտագործման թույլտվությունների 

վերլուծությունները ցույց են տվել, որ հատկացված ջրի ճնշող մասը (89%) օգտագործվում է 

հիդրոէներգետիկայի համար: 

Ջրօգտագործման ծավալների բաշխումը ըստ նպատակային օգտագործման տիպերի 

(բացառությամբ հիդրոէներգետիկայի արտադրության, քանի որ վերջինս համարվում է ոչ 

սպառողական ջրօգտագործում) ներկայացված է նկար 3-ում: 

 

Նկար 1.Սևանի ՋԿՏ-ում իրականացվող ջրառը համաձայն ջրօգտագործման թույլտվությունների, 
2018 թ. հունվարի դրությամբ (Աղբյուր՝ ՋՌԿԳ,Սևան ՋԿՏԲ)  

Պետք է նշել, որ ոռոգման, ջրարբիացման և խմելու-կենցաղային նպատակներով Սևան ՋԿՏ-ի 

համայնքների բնակչության կողմից առանց ջրօգտագործման թույլտվությունների օգտագործվող 

ջրի քանակը անհայտ է:  

 

1.2.2  Աղտոտման կետային աղբյուրներ 

Կոմունալ կենցաղային ջրահեռացում. Կոմունալ կենցաղային կեղտաջրերը չեն մաքրվում գետեր  

(ուղղակի աղտոտում) կամ ջրահեռացման համակարգներ (անուղղակի աղտոտում) թափվելուց  

առաջ, որից հետո էլ կեղտաջրերը լցվում են Սևանա լիճ: 
Սևանի ավազանում կան 3 մաքրման կայաններ, որոնք գտնվում են Գավառ, Մարտունի և 

Վարդենիս քաղաքներում: Քաղաքների կեղտաջերերը հավաքվում են, ապա ենթարկվում 

մեխանիկական մաքրման: Արդյունքում՝ թերի մաքրված կեղտաջրերը անմիջապես թափվում են 

գետեր: Կոյուղաջրերի տիղմը ներթափանցում է ստորերկրյա ջրերի մեջ և վատթարացնում դրանց 

որակը: 

Սևանի ավազանի ոչ բոլոր համայնքները ունեն կոյուղու համակարգ: Ցանցի ընդհանուր 

երկարությունը 50.4 կմ է, իսկ  կոյուղու ցանցերում լցված կենցաղային կեղտաջրերի ընդհանուր 

ծավալը կազմում է 4.2 մլն. մ3/տարի:  Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերի մեծ մասում կոյուղու 

ցանցի բացակայության պատճառով բնակիչներն իրենց բակերում օգտագործում են կոյուղահորեր: 

6,84 մլն. մ3, 
22.1%

12,63 մլն. մ3, 
40.8%

0,0004 մլն. մ3, 
0.0001%

11,28 
մլն. մ3, 36.5%

0.18մլն. մ3, 
0.5929%

Խմելու-կենցաղային

Ձկնաբուծություն

Արտադրական

Ոռոգում

Ջրարբիացում
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Բնակչության թվաքանակի վիճակագրական տվյալների վրա հիմնվելով, կեղտաջրերի ընդհանուր 

հեռացման ծավալը Գավառագետ, Մարտունի և Մասրիկ գետեր կազմում է  2672.1 մ 3/օր: 

Կեղտաջրերի հեռացումը սննդի արդյունաբերությունից. Սննդամթերքի և ըմպելիքների 

արտադրության ոլորտի ծավալը տարեցտարի ավելանում է, ներկայումս կազմում է ավազանի 

արդյունաբերության ընդհանուր ծավալի ընդամենը 10-15%-ը: Սննդամթերքի և ըմպելիքների 

արտադրության կեղտաջրերը բեռնաթափվում են Սևանի ավազանի ջրահեռացման ցանց: 

Հաշվի առնելով ավազանում սննդամթերքի և ըմպելիքների արտադրության փոքր ծավալները, 

կարող ենք ասել, որ Սևանի ավազանի ջրային ռեսուրսների որակի վրա այս ոլորտը էական 

ազդեցություն չի թողնում: 

Կեղտաջրերի հեռացումը հանքարդյունաբերությունից. Սոթքի հանքավայրի շահագործումը 

համարվում է ոչ կետային աղտոտման աղբյուրներից մեկը: Հանքերի ցրված ջրերը, որոնք 

պարունակում են ծանր մետաղներ, ազդեցություն են թողնում Սոթք, ապա Մասրիկ գետերի ջրերի 

որակի վրա: 

 

1.2.3 Աղտոտման ցրված աղբյուրներ 

Բուսաբուծություն և պարարտանյութերի օգտագործում.  Սևանի ՋԿՏ-ի գյուղատնտեսական 

հողերի  շուրջ 11.6 %-ը  վարելահողեր են:  2017 թ.-ին Սևանի ավազանում  30,000 հա վարելահող 

է մշակվել: Հաշվարկված է, որ Սևան ՋԿՏ-ում  գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 44%-ը  

հացահատիկային մշակաբույսեր են:  Մշակված հողերի զգալի մասը գտնվում է Մասրիկ, 

Գավառագետ և Արգիճի գետավազաններում: Գեղարքունիքի մարզից ստացված տեղեկատվության 

համաձայն, 2017 թ.-ին գետավազանում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համար օգտագործվել 

է 2,000 տոննա հանքային պարարտանյութ: Պարարտանյութերը օգտագործվել են միայն մշտական 

վարելահողերում, տարեկան միջինում մոտավորապես 8,000-10,000 հա վարելահող է մշակվել 

պարարտանյութերի միջոցով: Ավազանում օգտագործված օրգանական պարարտանյութերի 

վերաբերյալ տվյալներ չկան: 1 հա-ի համար օգտագործվել է մոտ 2,000 կիլոգրամ հանքային 

պարարտանյութ: 

Համաձայն տեղեկատվության, պարարտանյութերը կիրառվում են հավասարապես  ՋԿՏ-ի 

գյուղատնտեսական հողերում, և հիմնվելով գյուղատնտեսական հողերի և կիրառվող ընդհանուր 

պարարտանյութերի հասանելի թվերի վրա, եզրակացվում է, որ Սևանի ՋԿՏ-ում օգտագործվող 

ազոտի պարարտանյութերը զգալի ճնշում չունեն ջրի որակի վրա:  

Անասնապահություն. Գոմաղբը Սևանի ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների վրա ճնշումներից մեկն է: 

Գոմաղբը լվացվելով մակերևութային ջրերում ներթափանցում է ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների 

մեջ, ինչը հանգեցնում է ջրերում ազոտի, ֆոսֆորի և օրգանական միացությունների 

կոնցենտրացիաների ավելացմանը: Պայմանավորված արոտավայրերի տարածվածությամբ և 

կլիմայական պայմաններով, անասնապահությունը այս տարածքում միշտ եղել է  

գյուղատնտեսության ավանդական ճյուղը: Հատկապես զարգացած է Մասրիկ, Արգիճի, 

Գավառագետ և Մարտունի գետավազաններում: Խորհրդային Միության փլուզումից և հետագա 

տնտեսական ճգնաժամից հետո Սևանի ՋԿՏ-ում զգալիորեն նվազել է անասունների ընդհանուր 

քանակը: Այնուամենայնիվ, վերջին տարիներին գրանցվել է անասունների գլխաքանակի աճ: 
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Ավազանի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անասունների թիվը փոխկապակցված 

է ընդհանուր անօրգանական ազոտի կոնցենտրացիաների հետ: Ամենաբարձր 

կոնցենտրացիաները դիտվել են Սևանի ՋԿՏ-ի Մասրիկ, Գավառագետ, Մարտունի 

և Վարդենիս  գետավազաններում: 

Ամփոփելով իրավիճակը, գյուղատնտեսության ոլորտում պարարտանյութերի 

կիրառումը, արտանետումները ցրված աղբյուրներից (ինչպես օրինակ հանքային և 

օրգանական պարարտանյութերը և գոմաղբը) զգալի են: Անասնաբուծությունը 

զգալի ճնշում ունի Սևանի ջրային ռեսուրսների որակի վրա: 

Սննդային նյութերով աղտոտում. Մասնավորապես ազոտը (N) և ֆոսֆորը (P) կարող են 

նպաստել մակերևութային ջրերի էվտրոֆիկացմանը: Բացի դրանից, դրանց արտանետումները 

էական ազդեցություն ունեն Սևանա լճի էկոհամակարգի վիճակի վրա2013-2017 թթ. ընկած 

ժամանակահատվածի համար սննդային նյութերի ընդհանուր քանակը գնահատվել է ըստ  Սևանա 

լիճ թափվող հիմնական գետերի: Արդյունքում, դրանց ծանրաբեռնվածությունը  գնահատվել է 

տարեկան 85.0 տոննա ֆոսֆոր և 18.6 տոննա անօրգանական ազոտ: Գնահատումը կատարվել է 9 

գետերի ամենամսյա մոնիտորինգի տվյալների հիման վրա: Այս արժեքները չեն ներառում 

անմիջապես լիճ հոսող նյութերը: Այսպիսով, Սևանա լճում սննդային նյութերի ընդհանուր 

մակարդակը ներկայումս զգալիորեն ավելի բարձր է, քան գնահատվել է: Չի գնահատվել 

ձկնաբուծարաններից  արտանետված ֆոսֆորի ծանրաբեռնվածությունը: 

Տրանսպորտ. Հիմք ընդունելով մայրուղու երթևեկության խտության և բեռնափոխադրումների 

վերլուծության ու գնահատման արդյունքները, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

ճանապարհները հիմնականում անցնում են մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից 

հեռու, կարելի է եզրակացնել, որ տրանսպորտը զգալի ճնշում չի թողնում ջրային ռեսուրսների վրա:  

Պինդ թափոններ. Սևանի ՋԿՏ-ում միայն 11 համայնքներ ունեն գործող աղբավայրեր, որոնցից 2-

ը Սևանում են, 2-ը` Գավառում, 6-ը` Մարտունիում, 1-ը` Վարդենիսում: Գործող աղբավայրերում 

տարեկան կուտակվում է 172մ3 աղբ: Մարզի բնակչության 60%-ը ապրում է տարածաշրջանի 34 

համայնքներում, որտեղ աղբահանությունը իրականացվում է մասնագիտացված 

կազմակերպությունների կողմից:  Բոլոր 4 քաղաքները աղբահանման մասնագիտացված 

մեքենաներ ունեն, որոնք ծառայում են մարզի բնակչության 29.8% -ին: Համայնքներում հավաքված 

աղբը տեղափոխվում է բաց աղբավայրեր: Գեղարքունիքի մարզի 4 քաղաքները՝ Գավառ, 

Մարտունի, Սևան և Վարդենիս, ընդգրկվել են Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի պինդ 

թափոնների կարավարման ծրագրում, որը ֆինանսավորվում է Վերակառուցման և զարգացման 

եվրոպական բանկի և Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության և բնապահպանական 

գործընկերության ծրագրի շրջանակներում:     

Պինդ թափոնները ունեն որոշակի տեղային ճնշում Սևանի ավազանի ջրային ռեսուրսների որակի 

վրա, սակայն չեն հանդիսանում էական ճնշում տարածական բաշխվածության և փոքր տարածքի 

պատճառով: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է ստուգել պինդ թափոնների լոկալ ազդեցությունը ջրի 

որակի վրա:   
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Նկար 4. Հիմնական ճնշումները Սևանի ՋԿՏ-ում 

 

1.3 3. Ջրային մարմինների կարգավիճակը և տարանջատումը 

1.3.1 Սևանի ՋԿՏ-ում տարանջատված ջրային մարմինները 

Ջրային մարմինը միասեռ բնական ջրաբանական բազային միավոր է կամ ջրատար հորիզոնում 

ստորերկրյա  ջրի որոշակի ծավալ է:  

Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքում տարանջատվել են 115 մակերևութային ջրային 

մարմիններ, որոնցից. 

 27-ը արհեստական,  ներառյալ 1 թունել, 1 փոփոխված հուն, 2 կոլեկտոր, 23 ջրանցք:  

 2 խիստ փոփոխված ջրային մարմիններ,  

 88 բնական ջրային մարմիններ, ներառյալ 21 ռիսկային ջրային մարմին, 2 խիստ 
փոփոխված ջրային մարմին և 65 ոչ ռիսկային ջրային մարմին (Նկար 5): 
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Նկար 5. Տարանջատված ջրային մարմինների կարգավիճակը Սևանի ջրավազանային 
կառավարման տարածքում  

 

1.3.2  Մակերևութային ջրային մարմինների քիմիական կարգավիճակի 

գնահատականը 

Սևանի ՋԿՏ-ի ջրային մարմինների վրա ազդեցությունները գնահատելու համար նախորդ 

բաժիններում վերլուծվել և գնահատվել են բոլոր հնարավոր ճնշումները՝ կետային և ցրված 

աղբյուրներից, ինչպես նաև ընդհանրացվել են ջրի որակի չափումները: Դասակարգումը կատարվել 

է 2011 թ. հունվարի 27-ին ուժի մեջ մտած «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` 

յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը 

սահմանելու մասին»  ՀՀ կառավարության թիվ 75-Ն որոշման դրույթներին համապատասխան: 

Դասակարգման համար հիմք են հանդիսացել 2013-2017 թթ.  ժամանակաշրջանի ցուցանիշների 

կոնցենտրացիանների միջին տարեկան արժեքները:  

Սևանի ՋԿՏ-ում 9 ջրային մարմիններ ըստ իրենց քիմիական կարգավիճակի գնահատվել են որպես 

ռիսկային. Մասրիկ գետը`Սոթք գետի թափվելու կետից մինչև գետաբերան (ՌՋՄ-08); Սոթքի գետը՝ 

Սոթքի ոսկու հանքավայրից մինչև գետաբերան (ՌՋՄ-06); Վարդենիս գետը` Վարդենիկ գյուղից 

մինչև գետաբերան (ՌՋՄ-09); Մարտունի գետը` Գեղհովիտ գյուղից մինչև գետաբերան (ՌՋՄ -10, 

ՌՋՄ-11); Բախտակ գետը` Ծակաքար գյուղից մինչև գետաբերան (ՌՋՄ -14); Շողվակ գետը` 

Ձորագյուղից մինչև գետաբերան (ՌՋՄ-16); Գավառագետը` Գավառ քաղաքից մինչև գետաբերան 

(ՌՋՄ -18); Մեծ Սևան (ԽՓՋՄ-01); Փոքր Սևան (ԽՓՋՄ-02): 

 

1.3.3 Քիմիական և կենսաբանական որակի վրա հիմնված 

մակերևութային ջրային մարմինների էկոլոգիական կարգավիճակի 

գնահատումը 

Ռիսկային ջրային մարմինների բացահայտումը կատարվել է «ճնշում-ազդեցություն» գնահատման 

մեթոդով, որի համար օգտագործվել են ջրի քիմիական և կենսաբանական որակի (Սևանա լճի 

համար) հասանելի տվյալները, կենսապահովման գործընթացների ինտենսիվությունը, ափամերձ 

գոտում ճահճացած անտառների առկայությունը և հիդրոմորֆոլոգիական փոփոխությունները: 

Պետք է նշել, որ մակերևութային ջրային մարմնի էկոլոգիական կարգավիճակի գնահատումը, 

ինչպես նաև այս ժամանակահատվածում կատարված կարգավիճակի այլ գնահատումները 

նախնական են և դեռևս հիմնված չեն ՋՇԴ մեթոդների վրա: 3 ռիսկային ջրային մարմիններ 

բացահայտվել են ըստ իրենց էկոլոգիական կարգավիճակի՝ Սևանա լճի ափագիծը, 

Լճաշենից մինչև Ծովազարդ բնակավայր (ՌՋՄ-19); Սևանա լճի ափամերձ հատվածը, 

Գավառագետի շրջակայքը (ՌՋՄ-20); Սևանա լճի ափամերձ հատվածը, Երանոսից մինչև 

Փոքր Մասրիկ բնակավայր (ՌՋՄ -21): 

18,2%

56,5%

1,9%

23,4%

Ռիսկային ՋՄ

Ոչ ռիսկային ՋՄ

Խիստ փոփոխված ՋՄ

Արհեստական ՋՄ
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1.3.4 Ջրային մարմինների էկոլոգիական կարգավիճակի գնահատումը ըստ 

հիդրոմորֆոլոգիայի  

2002 թվականից ի վեր լճի մակարդակի բարձրացման արդյունքում մոտ 1000 բնակելի շենքեր, 

տասնյակ կիլոմետր ճանապարհներ և 4000 հա անտառներ ծածկվեցին ջրով, ինչը հանգեցրեց լճի 

ափամերձ գոտում հիդրոմորֆոլոգիական փոփոխությունների և դարձավ լճի օրգանական 

աղտոտման աղբյուր: 

ՋԿՏ-ում ջրային մարմինների բնապահպանական թողքերը որոշվել են ՀՀ կառավարության 2018 

թվականի հունվարի 25-ի թիվ 57-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան: 

Բնապահպանական թողքերի արժեքները որոշվել են 12 հիդրոլոգիական դիտակետերի համար, 

ինչպես նաև գնահատվել են մյուս տարանջատված ջրային մարմինների համար: Հետևյալ ջրային 

մարմիններում բացահայտվել են բնապահպանական թողքի խախտումներ. Դրախտիկ գետը՝ 

Դրախտիկ գյուղից մինչև գետաբերան (ՌՋՄ-01), Արտանիշ գետը՝ Արտանիշ գյուղից մինչև 

գետաբերան (ՌՋՄ -02), Ջիլ գետը՝ Ձորաշեն գյուղից մինչև գետաբերան (ՌՋՄ-03), 

Ծափաթաղ գետը՝ Ծափաթաղ գյուղից մինչև գետաբերան (ՌՋՄ-04), Փամբակ գետը՝ 

Փամբակ գյուղից գետաբերան (ՌՋՄ-05), Մարտունի գետը՝ Դաշտագետից մինչև 

Մարտունի քաղաք (ՌՋՄ-10), Արգիճի գետը՝ Վերին Գետաշեն գյուղից մինչև գետաբերան 

(ՌՋՄ-12), Բախտակ գետը՝ Ծովասար գյուղից մինչև Ծակքար գյուղ (ՌՋՄ-13), Բախտակ 

գետը՝ Ծակքար գյուղից մինչև գետաբերան (ՌՋՄ-14), Ծակքար գետը` Ձորագյուղ գյուղից 

մինչև գետաբերան (ՌՋՄ -15), Գավառագետը` Գումերի  վտակի թափման կետից մինչև 

Գավառ քաղաքի ծայրամաս (ՌՋՄ-17), Գավառագետը` Գավառ քաղաքից մինչև 

գետաբերան (ՌՋՄ-18):  

1.3.5 Ստորերկրյա ջրային մարմիների կարգավիճակի գնահատումը 

Գյուղատնտեսական, ջրատնտեսական, հանքարդյունաբերական, արդյունաբերական, քաղաքային 

և տրանսպորտային գործոնները կարող են ունենալ ազդեցություն ստորերկրյա ջրերի քիմիական և 

քանակական փոփոխությունների վրա: Գյուղատնտեսական և ջրատնտեսական գործոնները 

համեմատաբար ավելի լայն տարածում ունեն: Այս ճնշումների հնարավոր ազդեցության գոտում 

տեղակայված են քիմիական կարգավիճակի մոնիտորինգի հիդրոերկրաբանական դիտակետեր: 

Սևանի ավազանի մոնիտորինգի դիտակետերում ջրի բեռնաթափման և մակարդակների բարձր 

արժեքներին համապատասխանում է համեմատաբար ցածր հանքայնացումը և հակառակը: 

Այստեղ բացառություն են կազմում ստորերկրյա ջրերի վերլուծության արդյունքները N1809 և 

N2014 մոնիտորինգի կետերում, որտեղ նկատվում են հակառակ երևույթներ, բեռնաթափման 

բարձր արժեքներին համապատասխանում է բարձր հանքայնացում և հակառակը: Այստեղ 

հնարավոր է, որ անհայտ մարդածին ճնշումների ազդեցությունները կամ բացթողումները կարող են 

ազդել լաբորատոր հետազոտությունների վրա, որոնք պետք է հստակեցվեն հաջորդ տարիներին: 

Բոլոր դեպքերում, տատանումները մոտ են բնականին, և ներկայումս նշված ճնշումների 

ազդեցությունները նշանակալի չեն: Այսպիսով, ՍՋՄ-երի կարգավիճակը կարելի է գնահատել 

ընդհանուր առմամբ լավ: 

 

1.4 Մոնիտորինգ 

1.4.1 Մակերևութային ջրերի քանակի մոնիտորինգ 

Սևանի ՋԿՏ-ի ներկա հիդրոգլոգիական մոնիտորինգի ցանցը բաղկացած է  մակերևութային ջրերի 

քանակի մոնիտորինգի 17 դիտակետերից, որոնցից 4-ը Սևանա լճում է, 12-ը` գետերի վրա 

(Ձկնագետ-Ծովագյուղ, Դրախտիկ-Դրախտիկ, Փամբակ-Փամբակ, Մասրիկ-Ծովակ, Կարճաղբյուր-

Կարճաղբյուր, Վարդենիս-Վարդենիկ, Մարտունի-Գեղհովիտ, Արգիճի-Վերին Գետաշեն, 

Ծաղկաշեն-Վաղաշեն, Լիճք-Լիճք, Բախտակ-Ծակքար և Գավառագետ-Նորատուս) և 1-ը Ծովինար 
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գյուղի մոտ՝ Արփա-Սևան թունելի լիճ թափվելու կետում  (աղբյուրը` ՀՀ ԱԻՆ 

հիդրոօդերևութաբանական ծառայություն, 2018). 

 

1.4.2 Մակերեւութային ջրերի որակի մոնիտորինգ 

Սևանի ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրերի որակի մոնիտորինգը իրականացվում է Սևանա լճում, 

Արփա-Սևան թունելի լիճ թափվելու կետում և Սևանա լիճ հոսող 9 հիմնական գետերում՝ Ձկնագետ, 

Մասրիկ (նաև դրա վտակ Սոթքում), Կարճաղբյուր, Վարդենիս, Մարտունի, Արգիճի, Ծակքար, 

Շողվակ և Գավառագետ: Նմուշառման կետերի ընդհանուր թիվը 19 է (աղբյուրը`Շրջակա 

միջավայրի մոնիտորինգի և տեղեկատվության կենտրոն, 2018):  Ներկայումս իրականացվում 

է միայն քիմիական մոնիտորինգ: 

 

1.4.3 Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգ 

Սևանի ՋԿՏ-ում կան 11 հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի դիտակետեր՝ 6 աղբյուրներ և 5 

շատրվանող հորեր: Դիտակետերում չափումները կատարվում են հետևյալ պարամետրերով՝ 

ստորերկրյա ջրերի մակարդակ (շատրվանող և ոչ շատրվանող հորերում), ծախս (աղբյուրներում և 

շատրվանող հորերում) և ջերմաստիճան (Աղբյուրը` Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի և 

տեղեկատվության կենտրոն, 2018): Տարվա մեջ 2 անգամ ստորերկրյա ջրերի նմուշները 

ենթարկվում են քիմիական վերլուծության: Սևանի ՋԿՏ-ի համար ՋԿՊ-ի նախագծի մշակման 

շրջանակներում մոնիտորինգի համակարգի բարելավման նպատակով 2018 թ. աշնանը 

իրականացվել է ստորերկրյա ջրերի հետազոտություն և մոնիտորինգ լրացուցիչ դիտակետերում: 

 

 

Նկար 6. Սևանի ՋԿՏ-ի մոնիտորինգի կայանները 

Ստորև բերված են Սևանի ՋԿՏ-ում բացահայտված ՍՋՄ-ները, դրանց կոդն ու համարները 

համապատասխանում են Սևան ՋԿՏ-ի հիդրոերկրաբանական քարտեզում ներկայացված թվերին: 
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Աղյուսակ 1. Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի ստորերկրյա ջրային մարմինները 

№ ՍՋՄ անուն 
ՍՋՄ 
կոդ, 

համար 

ՍՋՄ 
ընդհանուր 
ծախս, լ/վրկ 

Ստորերկրյա 
ջրերի ըդհանուր 
հանքայնացում, 

գ/լ 

Ջրառի 
կառուցված
քի տեսակը 

Մոնիտորինգի կայանների 
թիվը 

Գործող 
Առաջարկվո
ղ լրացուցիչ 
կայաններ 

1 
Ձկնագետ-
Առեգունի 

3G-1 35 0.16 աղբյուրներ - 6 

2 
Լճաշեն-
Գավառ-

Շատջրեք 
3G-2 4771.3 0.44 աղբյուրներ 2 - 

3 Շորժա-Սոտք 3G -3 16.1 0.54 աղբյուրներ - 1 

4 
Վարդենիս կամ 

Մասրիկ 
3G-4 960 0.32 

աղբյուրներ -
հոր 

9 3 

5 Սևան (Գավառ) 3G-5 10.0 3.5 
հանքային 

ջրերի 
աղբյուրներ 

- - 

6 Լիճք 3G-6 74.0 3.9 – 4.2 
հանքային 

ջրերի 
աղբյուրներ  

- - 

 
Ընդամենը 
Սևանի ՋԿՏ-

ում 
 5866.4   11 10 

 

 

 

1.4.4  Կլիմայական փոփոխության միտումները և ազդեցությունների 

վերլուծությունը  

1961-2017թթ. ժամանակահատվածում կատարված օդերևութաբանական դիտարկումների 

տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տարեկան օդի ջերմաստիճանի բարձրացման 

միտումները դիտվում են ավազանի բոլոր 4 օդերևութաբանական կայարաններում (Գավառ, 

Մարտունի, Մասրիկ, Սևան): Մարտունիում և Սևանում նկատվում են տարեկան տեղումների աճի 

միտումներ: 

Կլիմայի փոփոխության ազդեցության հետևանքով մակերևութային բնական հոսքի հնարավոր 

փոփոխությունները հաշվարկվել են ԱՄՆ ՄԶԳ Մաքուր էներգիայ և ջրի ծրագրի կողմից մշակված 

Որոշումների աջակցության համակարգի Կլիմայի փոփոխության կանխատեսումների մոդուլով՝ 

օգտագործելով Հայաստանի համար օդերևութաբանական պարամետրերի փոփոխությունների 

կանխատեսվող արժեքները և Սևանի ավազանի ջերմաստիճանի և տեղումների բազմամյա 

դիտարկումների տվյալները:  

Սևանի ՋԿՏ-ի տարբեր գետավազաններում մակերևութային հոսքի փոփոխությունները տարբեր 

բնույթ են կրում: Մակերևութային բնական հոսքի ամենակտրուկ նվազումը, համեմատած բազային 

ժամանակահատվածի (1961-1990), կանխատեսվում է Դրախտիկ (մինչև -64.8%),  Ձկնագետ (մինչև 

-62.8%), Արգիճի (մինչև -56%), Կարճաղբյուր (մինչև -41%) և Ծաղկաշեն (մինչև -42.5%), իսկ 

ամենամեծ աճը կանխատեսվում է Լիճք (մինչև +36.6%), Վարդենիս (մինչև +20.2%) և Մասրիկ 

(մինչև +17.6%) ավազաններում: Այսպիսով, կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը պետք է հաշվի 

առնել ապագա ջրապահանջարկի և ջրառաջարկի պլանավորման և գնահատման համար: 
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2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Սևանի ՋԿՏ-ի գետավազանային կառավարման պլանի նախագծի մշակման ընթացքում 

հայտնաբերվել են տարբեր բնույթի մի շարք խնդիրներ, որոնք հանգեցնում են ջրային պաշարների 

նվազմանը և դրանց որակի վատթարացմանը: Ստորև ներկայացված են հիմնական խնդիրները. 

1. 2002 թվականից ի վեր լճի մակարդակի բարձրացման արդյունքում մոտ 1000 բնակելի շենքեր, 

տասնյակ կիլոմետր ճանապարհներ և 4000 հա անտառներ ծածկվեցին ջրով, ինչը հանգեցրեց 

լճի ափամերձ գոտում հիդրոմորֆոլոգիական փոփոխությունների և դարձավ լճի օրգանական 

աղտոտման աղբյուր: 

2. Սևանի ավազանում ջրամատակարարման ցանցը վատ վիճակում է, ջրի կորուստները մեծ են 

(մոտ 50%):   

3. Համայնքների մեծ մասում չկան մատակարարվող ջրի մշտական վերահսկողության 

լաբորատորիաներ (բացառությամբ Գավառ ՀՋԿԸ-ն, Գեղամա ՓԲԸ-ն և Հայ ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-

ի «Սևան» լաբորատորիան ): Սևանի ավազանում կատարված 2915 մանրէաբանական 

ուսումնասիրություններից 274-ը նորմայից շեղված է եղել:  

4. Սևանա լճի ավազանի ջրային ռեսուրսների վրա զգալի ճնշում ունեն համայնքային կեղտաջրերը 

(ճնշման կետային աղբյուր)`բոլոր գյուղական համայնքներում և քաղաքների մի շարք 

թաղամասերում կոյուղու ցանցի բացակայության պատճառով: 

5. Աղբահանության և կեղտաջրերի կառավարման համակարգի անմխիթար վիճակի հետևանքով 

համայնքների զգալի մասում կենցաղային պինդ թափոնները թափվում են անմիջապես գետերի 

մեջ: 

6. Զգալի արտանետումներ ճնշման ցրված աղբյուրներից (օրինակ` հանքային և օրգանական 

պարարտանյութերից,  գոմաղբից): Սևանա լճի ափամերձ գոտում գտնվող բնակավայրերից 

գյուղատնտեսական թափոնները անմիջապես հոսում են լիճ:  

7. Արարատյան դաշտում հողերի ոռոգման և հիդրոէներգետիկայի համար իրականացվում է 

հավելյալ ջրառ Սևան-Հրազդան կասկադի միջոցով, ինչը հանգեցնում է էկոհամակարգերի 

անհավասարակշռությանը: 

8. Գետավազանների էկոհամակարգերի վատթարացումը և բնապահպանական թողքի 

խախտումը պայմանավորված է նաև գետերի վրա կառուցված ՓՀԵԿ-երով, որոնք կառուցվել են 

առանց բնապահպանական նորմերի պահպանման: 

9. Ոռոգման, անասնապահության և խմելու ջրի օգտագործման նպատակով չվերահսկվող ջրառը՝ 

առանց ջրօգտագործման թույլտվության, հանգեցնում է էկոլոգիական հոսքի խախտման:  

10. Կլիմայի փոփոխության ազդեցության հետևանքով որոշ ենթաավազաններում կանխատեսվում 

է մակերևութային բնական հոսքի նվազում: 

11. ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների որակական և քանակական կարգավիճակի վերլուծության համար 

անհրաժեշտ տվյալների բացակայություն: Մասնավորապես, բացահայտվել են հետևյալ 

տվյալների բացերը.  

 Հիդրոօդերևութաբանական և հիդրոերկրաբանական դիտարկումների տվյալների 

պակաս՝ դիտակետերի անբավարար քանակի պատճառով: 

 Ջրօգտագործման փաստացի ծավալների մասին անբավարար տվյալներ: 

 Կենսաբանական մոնիտորինգի տվյալների բացակայություն: 

 Օգտագործված օրգանական պարարտանյութերի մասին ոչ բավարար տվյալներ,  

յուրաքանչյուր գետավազանում օգտագործված թունաքիմիկատների քանակն ու 

տեսակները, մակերևութային և ստորերկրյա ջրերում թունաքիմիկատների մոնիտորինգի 

տվյալներ: 

 Ձկնաբուծության նպատակով իրական ջրառը, ձկնաբուծարաններից արտանետվող 

ֆոսֆորի վերաբերյալ տվյալներ: 

 Յուրաքանչյուր գետավազանում կեղտաջրերի կազմի և ծավալների վերաբերյալ տվյալներ: 
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3 ՍԵՎԱՆԻ ԵՎ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋԿՊ ՄՇԱԿՄԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 
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4 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Առաջին տեխնիկական հաշվետվությունը ներկայացնում է Սևանի ՋԿՏ-ի իրավական և 

ինստիտուցիոնալ դաշտի վերլուծությունը  ՁԿՏ ընդհանուր բնութագիրը: 

Երկրորդ տեխնիկական հաշվետվությունը ներկայացնում է Սևանի ՋԿՏ-ում ջրային 

ռեսուրսների վրա ճնշումների շարժիչ ուժերը, ճնշումների տեսակներն ու դրանց ազդեցությունը 

ջրային ռեսուրսների որակի և քանակի վրա: 

Երրորդ տեխնիկական հաշվետվությունը ներկայացնում է պահպանվող տարածքների 

նկարագրությունը, ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության վերլուծությունը 

և ջրային մարմինների կարգավիճակի գնահատումը: 
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5 ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ 

 

Արհետական կամ 
խիստ փոփոխված 
ջրային մարմին 

«Արհեստական ջրային մարմին» նշանակում է մարդու գործունեության 
արդյունքում ստեղծված մակերևութային ջրային մարմին: 
«Խիստ փոփոխված ջրային մարմին» նշանակում է մակերևութային 
ջրային մարմին, որը էականորեն փոփոխվել է իր բնույթով` մարդու 
գործունեությամբ պայմանավորված ֆիզիկական ձևափոխությունների 
արդյունքում: 

Շրջակա միջավայրի 
նպատակներ 

 

Մակերևութային ջրերին, ստորերկրյա ջրերին և պահպանվող 
տարածքներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ: 
Շրջակա միջավայրի նպատակները պետք է սահմանվեն այնպես, 
որպեսզի  ապահովվի լավ կարգավիճակին հասնելը մինչև որոշակի 
վերջնաժամկետ և կանխվի ջրերի կարգավիճակի վատթարացումը 
ջրավազանի մակարդակով: 

Հիդրոմորֆոլոգիա Ջրային մարմնի ձևի, սահմանների և պարունակության ֆիզիկական 
բնութագրեր: 

Ճնշումներ  Շարժիչ ուժերի ուղղակի ազդեցություն ջրի որակական կամ քանակական 
ցուցանիշների վրա: Էական ճնշում, որը ինքնուրույն կամ այլ ճնշումների 
հետ միասին կխոչընդոտի շրջակա միջավայրի նպատակներին 
հասնելուն: 

ՋԿՊ 

 

Ջրավազանային կառավարչման պլան, տարածքային պլանավորման 
փաստաթուղթ. Տալիս է ավազանում ջրային ռեսուրսների կառավարման 
ընդհանուր ուղղությունները և նպատակաները, սահմանված 
ժամանակահատվածում գործողությունների առաջնահերթությունները: 

Վիճակ Ջրի մարմնի վիճակը բնական և մարդածին գործոնների ազդեցության 
արդյունքում (ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական բնութագրեր): 
Կարող է լինել բարձր, լավ, միջին, վատ կամ շատ վատ:  

Հղումային 
պայմաններ 

Բնականին մոտ պայմաններ, որոնք արտացոլում են շրջակա միջավայրի 
վիճակը՝ նվազագույն մարդածին ազդեցության կամ դրա բացակայության 
դեպքում:   

Ջրառ և 
ջրօգտագործում 

 

«Ջրառը» բնական ջրային օբյեկտներից (գետեր, լճեր, ստորերկրյա ջրեր և 
այլն) տարբեր նպատակներով (խմելու-տնտեսական, ոռոգման, 
արդյունաբերական և այլ) ջուր վերցնելու գործընթացն է:  
«Ջրօգտագործում» նշանակում է ջրային ոլորտի ծառայություններ, ԵՄ 
ՋՇԴ 5-րդ հոդվածով և 2-րդ հավելվածով սահմանված ցանկացած այլ 
գործունեության հետ մեկտեղ, որն էական ազդեցություն է ունենում ջրի 
վիճակի վրա:  

Ջրի բաշխում  Օգտագործողներին իրավական նորմերին համապատասխան 
ծավալներով ջրի մատակարարման պլանավորման գործընթաց: «Ջրի 
բաշխում: տերմինը օգտագործվում է ինչպես ոլորտային բաշխման, 
այնպես էլ առանձին ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման 
ենթատեքստերոում: 

Ջրային հաշվեկշիռ  Առկա ջրային ռեսուրսների և ջրի պահանջարկի միջև տարբերությունը 
(ներառյալ էկոլոգիական հոսքը): Քանի որ ինչպես՛ ջրի պահանջարկը, 
այնպես էլ ռեսուրսների քանակը  տատանվում են սեզոնային և օրական 
պարբերությամբ, ջրային հաշվեկշիռը պետք է կազմվի այնպես որպեսզի 
այդ փոփոխությունները հաշվի առնվեն: 

Ջրային մարմիններ 

 

Համասեռ բնական ջրաբանական բազային միավոր կամ ջրատարներում 
ստորերկրյա  ջրերի  որոշակի ծավալ:  
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