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ՀՏԴ 550.8 
ՀՀՀՀՀՀՀՀ    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    ԿուրիԿուրիԿուրիԿուրի    ավազանիավազանիավազանիավազանի    գետերիգետերիգետերիգետերի    ջրագրականջրագրականջրագրականջրագրական    ցանցիցանցիցանցիցանցի    

ջրագրաձևաչափական վջրագրաձևաչափական վջրագրաձևաչափական վջրագրաձևաչափական վերլուծությունըերլուծությունըերլուծությունըերլուծությունը    
    

ԳաԳաԳաԳագգգգիիիիկկկկ    ԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյան        
 

    Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. ձևաչափություն, բոնիտավորում, գետի 
անկում, ցանցի խտություն, կոդավորում, կարգաբանություն, մասնատ-
վածություն, ջրագրություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

ՀՀ տարածքում Կուրի ջրագրական ցանցը կազմված է 8 հիմնական 
գետերից` Դեբեդ` Փամբակ և Ձորագետ խոշորագույն վտակներով, Կողբ, 
Ոսկեպար, Կարախան, Աղստև` Գետիկ խոշոր վտակով, Հախում, Տավուշ 
և Խնձորուտ: Այս գետերից որևէ մեկը ամբողջությամբ ՀՀ տարածքում չի 
գտնվում: Նշված գետերից առաջինը` Դեբեդը, անմիջականորեն Կուրի 
մեջ չի թափվում, այլ Վրաստանի տարածքում միախառնվում է Խրամ 
գետի հետ: Կարախան գետը Ադրբեջանի տարածքում միախառնվում է 
Ոսկեպարի (Ջողազ), իսկ Խնձորուտը` Տավուշի հետ: Ութ գետերից 
փաստորեն միայն չորսն են անմիջականորեն թափվում Կուրի մեջ` 
Կողբը, Աղստևը, Հախումը և Տավուշը: 

Ներկայացվող հոդվածում նշված գետերի ջրագրական ցանցը 
դիտարկվում է միայն դրանց ջրհավաք ավազանների լեռնային հատվա-
ծում` ՀՀ տարածքի սահմաններում: Այդ պատճառով Դեբեդ գետը ուսում-
նասիրվում է մինչև գ. Սադախլո դիտակետը, իսկ նրա խոշոր վտակներ 
Փամբակը և Ձորագետը համապատասխանաբար կ. Թումանյան և 
Գարգառի թափումից ներքև ընկած դիտակետերը, Ոսկեպարը` մինչև 
գ. Մազամլի, Կարախան գետը` մինչև գ. Կիրանց, Աղստևը` մինչև Ծուռ 
Կամուրջ, Գետիկը` մինչև Ալաչուխ, Հախում գետը մինչև գ. Հախում, 
Տավուշը` մինչև գ. Յուխարի Օքսուզլու, Խնձորուտ գետը` մինչև 
գ. Աղդամ դիտակետերը:  

Դիտարկվող գետերի և նրանց ավազանների ձևաչափական Դիտարկվող գետերի և նրանց ավազանների ձևաչափական Դիտարկվող գետերի և նրանց ավազանների ձևաչափական Դիտարկվող գետերի և նրանց ավազանների ձևաչափական     
ու ջրագրական բնութագրերըու ջրագրական բնութագրերըու ջրագրական բնութագրերըու ջրագրական բնութագրերը    

Նշված գետերի հիմնական ձևաչափական և ջրագրական բնութա-
գրիչները ներկայացված են աղյուսակում: 

Աղյուսակում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ ուսումնասիր-
վող տարածքի գետերի ջրհավաք ավազանների մակերեսները փոփոխ-
վում են բավականին մեծ` 125 կմ2-ից (Կարախան – գ. Կիրանց) մինչև 
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3790 կմ2 (Դեբեդ – գ. Սադախլո) սահմաններում, իսկ գետերի երկարու-
թյունները` 25.5 կմ-ից մինչև 160 կմ միջակայքում: Զգալի է նաև թեքու-
թյունների տատանման լայնույթը` սկսած 9.74 ‰-ից (Դեբեդ – 
գ. Սադախլո) մինչև 60.2 ‰ (Խնձորուտ – գ. Աղդամ): Գետերի ջրհավաք 
ավազանների միջին բարձրությունների ( ÙÇç.H մ) ցուցանիշները ևս 

փոփոխվում են զգալի միջակայքում` 1170 մ-ից (Տավուշ գետի ավազան) 
մինչև 1940 մ (Գետիկի ավազան): Ուսումնասիրվող տարածքում կան մի 
շարք բարձր լեռնային գետեր, որոնց ջրհավաք ավազանների միջին 
բարձրությունները գերազանցում են 2000 մ-ը: Դրանցից են Փամբակի 
վտակներ Չիչխանը` 2204 մ, Լեռնապատը` 2154 մ, Տանձուտը` 2066 մ, 
Ձորագետի վտակ Լոռին` 2146 մ և այլն [3] (տե՛ս աղյուսակ 1): 

1 : 200000 և 1 : 100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների վրա 
կատարած քարտեզաչափական աշխատանքների շնորհիվ օգտագործե-
լով Հորթոն-Սթրալեր-Հարցմանի սխեման` իրականացրել ենք ջրագրա-
կան ցանցի կոդավորում, որից հետո հաշվարկել ենք նշված գետերի 
քանակական բնութագրիչները, բացի այդ` օգտագործել ենք նաև ՀՀ 
տարածքի գետերի ջրաբանական բնութագրիչների վերաբերյալ հրատա-
րակված տեղեկագրքերը [4; 5]:  

ՀՀ տարածքում Կուրի ամենախոշոր վտակը և ուսումնասիրվող 
տարածքի ամենահզոր գետային համակարգը    ԴեբեդնԴեբեդնԴեբեդնԴեբեդն է,    որը ձևավորվում 
է Թումանյան կայարանի մոտ, երկու խոշորագույն վտակների` Փամբակի 
և Ձորագետի միախառնումից` 870 մ բացարձակ բարձրության վրա: 
ՓամբակըՓամբակըՓամբակըՓամբակը համարվում է Դեբեդի հիմնական վտակը և նրա վերին 
հոսանքը: Գետի ակունքը համարվում է Ջաջուռի թամքոցի մոտ 2100 մ 
բարձրության վրա գտնվող աղբյուրների խումբը, որոնք տեղաբաշխված 
են Շիրակի և Փամբակի լեռնաշղթաների հանգուցակետում: Գետի 
երկարությունը 84 կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 1370 կմ2, միջին 
թեքությունը` 13.4 ‰, ընդհանուր անկումը` 1230 մ, գետային ցանցի 
խտությունը` 0.73 կմ/կմ2, իսկ ջրհավք ավազանի միջին բարձրությունը` 
1920 մ: Փամբակ գետը ունի բավականաչափ զարգացած գետային ցանց` 
տարբեր կարգի 364 վտակներով: Նրա կազմի մեջ մտնում են կարգաբա-
նական առաջին խմբի 

1
C  =275 (ջրագրական ցանցի մոտ 76 %-ը), երկրորդ 

խմբի` =
2

C  69 (19 %), երրորդ խմբի` =
3

C  14 (4 %) և չորրորդ խմբի`   

=
4

C 5 (1 %) վտակներ: Գետային ցանցը հատկապես զարգացած է վերին 

հոսանքի շրջանում, որտեղ` արդեն Հարթագյուղ բնակավայրի մոտ` 
ակունքից  ընդամենը  3.5 կմ  հեռավորության վրա, 

i
C -ն  հավասարվում է  
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երեքի, իսկ Մեծ Պարնի գյուղի շրջակայքում` ակունքից 5 կմ հեռավո-
րության վրա, աջակողմյան Ծաղկաշեն ( 3=iC ) վտակի միախառնվելուց 

հետո Փամբակը ձեռք է բերում 4=iC  կարգ: Նալբանդ գյուղի մոտ 

Փամբակի մեջ է թափվում նրա խոշորագույն ձախ վտակ Չիչխանը, որի 
ջրհավաք ավազանի մակերեսը 192 կմ2 է, երկարությունը` 29 կմ, իսկ 
կարգաբանական դասակարգման մակարդակը համապատասխանում է 

4=iC -ի: Չիչխանի ջրագրական ցանցը կազմված է 58 վտակից, որից 39-ը 

առաջին կարգ ունի, 16-ը` երկրորդ, իսկ 2-ը` երրորդ կարգ: 
Դրանից հետո Փամբակ գետի կարգային մակարդակը բարձրանում 

է` հասնելով =iC 5-ի: Այսպիսով` ակունքից ընդամենը 28 կմ հեռավորու-

թյան վրա Փամբակը ձեռք է բերում 5-րդ կարգ, որը վկայում է վերին 
հոսանքի շրջանում ջրագրական ցանցի մեծ խտության մասին: Նալբանդ 
գյուղից ցած` մինչև Թումանյան կայարան (Ձորագետի հետ 
միախառնման վայրը), գետը աջ կողմից ընդունում է Գոգարան ( =iC 3), 

Շենավան ( =iC 2), Օձիձոր ( =iC 2), Քարաձոր ( =iC 2), Բազում ( =iC 2), 

Վահագնի ( =iC 3), Անտառամուտ ( =iC 2) համեմատաբար խոշոր 

վտակները, իսկ աջ կողմից` Որդնավ (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 
=F 92 կմ2, գետի երկարությունը` =L 18 կմ, կարգաբանական խումբը` 
=iC 3), Լեռնապատ` համապատասխանաբար =F 126 կմ2, =L 18 կմ, 

=iC 4 և Տանձուտ ( =F 150 կմ2, =L 18 կմ, =iC 4) վտակները: Տանձուտ 

վտակից հետո Փամբակը կտրուկ փոխում է ուղղությունը և հոսում դեպի 
հյուսիս-արևելք` հատելով Բազումի լեռները և ձևավորելով նեղ անտեցե-
դենտ հովիտ` Գայլաձորի կիրճը: Վանաձոր քաղաքից ցած` մինչև Ձորա-
գետի միախառնման վայրը, նրա մեջ թափվում են բազմաթիվ վտակներ, 
այդ թվում` նաև աջակողմյան Ալարեքս խոշոր վտակը ( =F 115 կմ2,   

=L 24 կմ, =iC 4), սակայն նշված գետերը, ունենալով ավելի ցածր կարգ, 

Փամբակի կարգաբանական մակարդակի վրա չեն ազդում և մինչև 
Թումանյան կայարանի մոտ Դեբեդի մյուս խոշոր վտակ Ձորագետի հետ 
միախառնումը այն պահպանում է =iC 5 կարգի ցուցանիշը:     

 ՁորագետիՁորագետիՁորագետիՁորագետի ջրհավաք ավազանի մակերեսը 1460 կմ2 է, միջին 
բարձրությունը` 1860 մ, երկարությունը` 67 կմ, միջին թեքությունը` 26.0 
‰, իսկ անկումը` 1770 մ: Գետի վերին և միջին հոսանքի ավազանի 
ջրագրական ցանցը լավ զարգացած է, սակայն անհամաչափ. վտակների 
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մեծ մասը տարածվում է գետի ձախափնյա հատվածում: Վտակների 
ընդհանուր քանակը 308 է, որից կարգաբանական առաջին խմբին 
պատկանող վտակներն ունեն հետևյալ բնութագրերը. =1C 234 են 

(ջրագրական ցանցի մոտ 76 %), երկրորդ խմբինը` =2C 56 (18 %), երրորդ 

խմբինը` =3C 13 (4 %), չորրորդ խմբինը` =4C 4 (1 %), իսկ գետային 

ցանցի խտության ցուցանիշը կազմում է 0.88 կմ/կմ2: 
Ձորագետի ակունքները գտնվում են Ջավախքի լեռների հարավային 

լանջերին` 2640 մ բարձրությունների վրա: 1773 մ բարձրության վրա 
Բազումի լեռների հյուսիսային լանջերից հոսող կարճ (8 կմ), սակայն լավ 
ճյուղավորված վտակի` 3=iC  միախառնումից հետո ակունքից 22 կմ 

հեռավորության վրա Ձորագետը ձեռք է բերում 4=iC  կարգ: Մինչև 

Ստեփանավան քաղաքը ձախ կողմից նրա մեջ են թափվում նաև 
Սարզան (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` F =28 կմ2, երկարությունը`   
L =13 կմ, վտակների ընդհանուր քանակը` 6, կարգային աստիճանը`    

iC =2) և Լոռի (համապատասխանաբար` F =110 կմ2, L =29 կմ, վտակ-

ների ընդհանուր քանակը` 12, iC =3) խոշոր վտակները: Կաթնաղբյուր 

գյուղի մոտ Ձորագետը աջ կողմից ընդունում է Մեծառու համեմատաբար 
խոշոր վտակը` 37.3 կմ2, 12 կմ, 14, iC =3 ցուցանիշներով: Քանի որ նշված 

բոլոր վտակները կարգային աստիճանով զիջում են գլխավոր գետին, 
հետևաբար Ձորագետը իր կարգաբանական մակարդակը չի փոխում: 
Մեծառու վտակը ընդունելուց հետո Ձորագետը ձևավորում է խոր կիրճ: 
Ստեփանավան քաղաքի մոտ` ակունքից 46 կմ հեռավորության վրա, 
Ձորագետն ընդունում է իր գլխավոր վտակ Տաշիրը, որը հոսում է Լոռու 
գոգավորությունում և ստորին հոսանքի շրջանում, մխրճվելով հրա-
բխային ապարների շերտախմբի մեջ` ձևավորում է խոր կիրճ: Այսպի-
սով` Ստեփանավան քաղաքի մոտ գլխավոր գետի գետաբերանից 28 կմ 
հեռավորության և 1330 մ բացարձակ բարձրության վրա տեղի է ունենում 
միևնույն կարգ ունեցող երկու գետերի միախառնում, և Ձորագետի կարգը 
ավելանում է` հասնելով iC =5: Տաշիր գետի ջրհավաք ավազանի մակե-

րեսը 445 կմ2 է, երկարությունը` 54 կմ, վտակների ընդհանուր քանակը` 
52, միջին թեքությունը` 8.9 ‰, ընդհանուր անկումը` 465 մ, գետային 
ցանցի խտությունը` 0.82 կմ/կմ2, կարգաբանական մակարդակը` iC =4: 

Տաշիր վտակի միախառնումից ցած` մինչև գետաբերան, Ձորագետի մեջ են 
թափվում ձախ կողմից Ուռուտ` F =156 կմ2, L =29 կմ, iC =3, Լեջանիջուր, 

Մեծձոր, որոնք ունեն iC =2 մակարդակ և Հովնանաձոր ( 3=iC ), իսկ աջ 
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կողմից` Չքնաղ (F =163 կմ2, L =28 կմ, iC =4) և Գարգառ ( F =129 կմ2,         

L =28 կմ, iC =3) խոշոր վտակները, ինչպես նաև բազմաթիվ առաջին և 

երկրորդ կարգի մանր վտակներ: Չնայած դրան` Ձորագետը մինչև 
Փամբակի հետ միախառնման վայրը` մոտ 28 կմ երկարության հատվա-
ծում, չի փոխում կարգաբանական մակարդակը: Ասվածից հետևում է, որ 
Ձորագետի ջրհավաք ավազանի գերակշիռ մասը տարածվում է վերին և 
միջին հոսանքներում, իսկ ստորին հոսանքի շրջանում այն նեղանում է: 
Ձորագետի ջրագրական ցանցի մյուս էական առանձնահատկությունն այն 
է, որ ջրագրական ցանցի հագեցվածության տեսակետից զգալի տարբե-
րություն է նկատվում ջրհավաք ավազանի աջ և ձախ մասերի միջև: 
Գարգառը Ձորագետի` Բազումի լեռների կողմի ջրհավաք ավազանի ամե-
նավերջին խոշոր վտակն է, որը հոսում է գլխավոր գետին գրեթե 
զուգահեռ և թափվում է նրա մեջ սուր անկյան տակ: 

iC =5 ցուցանիշով Ձորագետը Թումանյան կայարանի մոտ միախառ-

նվում է Փամբակ գետի հետ, որը ևս պատկանում է iC =5 կարգին: Այստե-

ղից ցած գետը ստանում է ԴեբեդԴեբեդԴեբեդԴեբեդ անվանումը` ավելի բարձր iC =6 կար-

գային ցուցանիշով: Դեբեդ գետի կարգաբանական մակարդակը, չնայած 
նրա մեջ թափվող տարբեր կարգի բազմաթիվ վտակներին, մինչև հանրա-
պետության սահմաններից դուրս գալը չի փոխվում: Առաջինից մինչև 
չորրորդ կարգ ունեցող բազմաթիվ վտակների շարքում նշենք միայն 
խոշորագույնները` ձախ կողմից Մարց (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 
F =252 կմ2, երկարությունը` L =29 կմ, վտակների ընդհանուր քանակը` 
81, կարգաբանական խումբը` iC =4), Աջիր` F =66 կմ2, L =15 կմ, iC =4, 

Շնող` F =153 կմ2, L =19 կմ, iC =4, իսկ աջ կողմից Կաճաճկուտ`               

F =55 կմ2, L =11 կմ, iC =4, Ալավերդի` F =36 կմ2, L =10 կմ, iC =3, 

Ախթալա` F =48 կմ2, L =14 կմ, iC =3 գետերը` համապատասխան 

բնութագրիչներով: 
Ամփոփելով Դեբեդ գետի ջրագրական ցանցի վերլուծության արդ-

յունքները` նշենք, որ Դեբեդի գլխավոր վտակներ Փամբակը և Ձորագետը 
բնութագրվում են կարգաբանական դասակարգման հինգերորդ աստի-
ճանով, իսկ հանրապետության սահմաններից դուրս գալու վայրում 
գլխավոր գետի` Դեբեդի կարգը համապատասխանում է վեցի: Սադախլո 
ջրաչափական դիտակետում Դեբեդի ջրհավաք ավազանի մակերեսը 
3790 կմ2 է, երկարությունը` 160 կմ, ընդհանուր առմամբ ընդունում է 
896 վտակ, որոնցից առաջին կարգի է 676, երկրորդ կարգի` 165, երրորդ 
կարգի` 39, չորրորդ կարգի` 13 և հինգերորդ կարգի` 2 վտակ:   
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Ուսումնասիրվող տարածքի հաջորդ գետը ԿողբնԿողբնԿողբնԿողբն է, որի ակունքները 
գտնվում են Գուգարաց լեռնաշղթայի հյուսիսային մասում` Զիկատար 
լեռան արևմտյան լանջերին` 1220 մ բացարձակ բարձրության վրա: 
Վերին հոսանքում` աջից, ընդունում է իր ամենախոշոր` Լոմուս 
(Դուքանաձոր) վտակը, որը սկիզբ է առնում Գոմշավար լեռան լանջերից` 
1680 մ բարձրությունից: Վերջինս ակունքից ընդամենը 4 կմ հեռավորու-
թյան վրա ձեռք է բերում iC =3 կարգ և միախառնվում iC =2 կարգ ունեցող 

Կողբ գետի հետ: Դրանից ցած Կողբն ընդունում է նաև Նոյեմբերյան iC =2 

կարգի վտակը և մինչև գետաբերան անփոփոխ պահպանում երրորդ iC

=3 կարգը: Կողբի ջրհավաք ավազանի մակերեսը F =245 կմ2 է, 
երկարությունը` =L 44 կմ, միջին թեքությունը` 21.8 ‰, ընդհանուր 
անկումը` 960 մ: Կողբի ջրագրական ցանցը առավել խիտ է վերին 
հոսանքի և զգալիորեն նոսր` ստորին հոսանքի շրջանում, վտակների 
ընդհանուր քանակը 35 է, որոնցից 29-ը` առաջին, 6-ը երկրորդ կարգի են:  

Ուսումնասիրվող տարածքի հաջորդ խոշոր գետը Աղստևի 
ձախակողմյան խոշորագույն վտակ ՈսկեպարնՈսկեպարնՈսկեպարնՈսկեպարն է, որի ակունքը գտնվում 
է Չաթին լեռան արևմտյան լանջերին` 2100 մ բացարձակ բարձրության 
վրա: Գետի ջրհավաք ավազանի մակերեսը F =266 կմ2 է, միջին 
բարձրությունը` H միջ. =1200 մ, երկարությունը` L =57.5 կմ, միջին 
թեքությունը` =I 30.2 ‰, ընդհանուր անկումը` =∆H 1737 մ: Ակունքից 
մոտ 6 կմ հեռավորության վրա երկու =iC 2 կարգի վտակների միա-

խառնմամբ Ոսկեպարը ձեռք է բերում =iC 3 կարգ, իսկ մոտ 12 կմ հեռա-

վորության վրա աջ կողմից ընդունելով =iC 3 կարգի վտակը` գլխավոր 

գետի կարգաբանական մակարդակը ավելանում է` հասնելով =iC 4, որը 

պահպանվում է մինչև գ. Մազամլի դիտակետը: Մինչ այդ Ոսկեպարը 
ձախից ընդունում է իր ամենախոշոր վտակը` Բաղանիսը ( =F 70.9 կմ2, 

=L 14 կմ, =I 55.7 ‰, ընդհանուր անկումը` =∆H 780 մ, վտակների 
ընդհանուր քանակը` 15, =iC 3): Ընդհանուր առմամբ Ոսկեպարի ջրա-

գրական ցանցը լավ է զարգացած: Այստեղ հաշվվում է 63 վտակ, որից   
47-ը առաջին կարգի է, 12-ը` երկրորդ, 3-ը` երրորդ:  

ՀՀ տարածքից դուրս` գ. Մազամլի դիտակետից ցած, Ոսկեպարը 
ձախից ընդունում է իր խոշորագույն վտակ ԿարախանըԿարախանըԿարախանըԿարախանը, որը սկիզբ է 
առնում Գիլակ լեռան հյուսիսային լանջերից` 1880 մ բացարձակ բարձ-
րության վրա գտնվող աղբյուրներից: Կարախան գետի ջրհավաք ավա-
զանի մակերեսը =F 125 կմ2 է, միջին բարձրությունը` H միջ.=1420 մ, 
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երկարությունը` =L 25.5 կմ, միջին թեքությունը` =I 50.51‰, ընդհա-
նուր անկումը` =∆H 1288 մ:  

Ակունքից 6 կմ ցած` Կարախանը ստանում է =iC 3 կարգ, որը պահ-

պանում է մինչև աջակողմյան միևնույն կարգային աստիճանն ունեցող 
=iC 3 Ջիլիս վտակի հետ միախառնվելը: Ջիլիս գետի ջրհավաք ավա-

զանի մակերեսը =F 35 կմ2 է, երկարությունը` =L 10 կմ, միջին թեքու-
թյունը` 97.0 ‰, ընդհանուր անկումը` =∆H 970 մ, գետային ցանցը 
կազմված է 11 վտակներից: Այս երկու գետերի միախառնումից հետո 
Կարախանի կարգը մեկ աստիճանով աճում է` հասնելով =iC 4:  

Կարախանի ջրագրական ցանցը լավ է զարգացած, այն առավել խիտ 
է վերին և միջին հոսանքի շրջանում (որը զբաղեցնում է ջրհավաք 
ավազանի ավելի քան 70 %-ը) և համեմատաբար նոսր` ստորին հոսանքի 
ավազանում: Կարախան գետի ջրհավաք ավազանում հաշվվում է 44 
վտակ, որոնցից 33-ը առաջին կարգի են, 8-ը` երկրորդ, 2-ը` երրորդ:  

ՀՀ տարածքում Կուրի ավազանի խոշորագույն ջրային զարկերակնե-
րից մեկը ԱղստևնԱղստևնԱղստևնԱղստևն է, որը սկիզբ է առնում Փամբակի լեռնաշղթայի Թեժ 
լեռան ամենաբարձր գագաթի հյուսիսային լանջերից: Ադրբեջանի 
տարածքում Աղստև գետը Կիրախ Քեսաման գյուղի մոտ աջ կողմից 
թափվում է Կուրի մեջ` գետաբերանից 783 կմ հեռավորության վրա: 
Աշխատանքում քննարկվում է միայն Աղստևի ջրհավաք ավազանի 
վերին, ՀՀ տարածքում գտնվող լեռնային հատվածը (մինչև Ծուռ Կամուրջ 
ջրաչափական դիտակետը): Գետի երկարությունը մինչև Ծուռ Կամուրջ 
դիտակետը 79 կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 1610 կմ2, ընդհանուր 
անկումը` 1958 մ, միջին թեքությունը` 24.78 ‰: Երկրաձևաբանական 
(գեոմորֆոլոգիական) կառուցվածքի տեսակետից Աղստևի ջրհավաք 
ավազանը կարելի է բաժանել երկու մասի` վերին լեռնային (մինչև Իջևան 
քաղաքը), որը տեղաբաշխված է մի կողմից` Փամբակի, Արեգունու և 
Միափորի, իսկ մյուս կողմից` Իջևանի լեռնաշղթաների միջև ընկած 
միջլեռնային ճկվածքում, և ստորին` Կուրի ճկվածքի սահմաններում 
(Իջևան քաղաքից ցած) [2]: 

Վերին հոսանքում գետը հոսում է խոր (մինչև 300-400 մ) հովտով, 
որի լանջերը աչքի են ընկնում մեծ թեքությամբ և ողողամաշ (էրոզիոն) 
մասնատվածությամբ: Մինչև Գետիկ վտակի միախառնումը Աղստևի 
հովիտը բնութագրվում է երկայնակի տրամատի (պրոֆիլի) մեծ անկում-
ներով, հետևաբար խորքային մասնատման բարձր աստիճանով: Իջևան 
քաղաքից ցած գետի հովիտը զգալիորեն ընդարձակվում է: Այստեղ 
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հովտի լանջերը ավելի մեղմաթեք են, իսկ հոսանքով դեպի ցած խորու-
թյունը աստիճանաբար նվազում է:  

Աղստև գետի ջրհավաք ավազանի վերին մասը բնութագրվում է 
բավականին խիտ ջրագրական ցանցով, իսկ հոսանքով դեպի ցած 
խտության ցուցանիշը աստիճանաբար փոքրանում է: Ակունքից ընդա-
մենը 5 կմ հեռավորության վրա Աղստևը ձեռք է բերում =iC 3 կարգ, իսկ 

11 կմ հեռավորության վրա` =iC 4 կարգ: Դրանից 4.5 կմ ցած` Դիլիջան 

քաղաքի մատույցներում` ակունքից 27 կմ հեռավորության վրա, ընդու-
նում է առաջին խոշոր ձախակողմյան վտակը` Բլդանը: Բլդան գետը 
սկիզբ է առնում Հալաբ լեռան հարավային լանջերից` 2900 մ բարձրու-
թյունից, և 1290 մ բացարձակ բարձրության վրա միախառնվում է Աղստև 
գետի հետ: Բլդանի ջրհավաք ավազանի մակերեսը 75 կմ2 է, երկա-
րությունը` 15 կմ, ընդհանուր անկումը` 1610 մ, հունի միջին թեքու-
թյունը` 107.3 ‰: Դիլիջան քաղաքի մոտ Բլդանն ունի =iC 3 կարգաբա-

նական աստիճան, ջրագրական ցանցը կազմված է 24 առաջին կարգի և 6 
երկրորդ կարգի վտակներից: Դիլիջան քաղաքի տարածքում աջ կողմից` 
ակունքից 30 կմ հեռավորության վրա, Աղստևի մեջ է թափվում =iC 4 

կարգային աստիճան ունեցող Հովաջուր (Շամլուղ) գետը (ջրհավաք 
ավազանի մակերեսը` =F 54.8 կմ2, երկարությունը` =L 11 կմ, ընդհա-
նուր անկումը` =∆H 870 մ, միջին թեքությունը` =I 79.09 ‰, վտակների 
ընդհանուր քանակը` 25, որից 18-ը` առաջին կարգի, 5-ը` երկրորդ 
կարգի, 2-ը` երրորդ կարգի), որից հետո Աղստևի կարգը աճում է` 
հասնելով =iC 5: Դիլիջան քաղաքից դուրս գալու տեղում` ակունքից 31 

կմ հեռավորության վրա, Աղստևն աջից ընդունում է =iC 2 կարգ ունեցող 

Շտողանաջուր (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` =F 22 կմ2, երկարու-
թյունը` =L 10 կմ, ընդհանուր անկումը` =∆H 990 մ, միջին թեքու-
թյունը` =I 99.0 ‰, վտակների ընդհանուր քանակը` 9), իսկ 48 կմ հեռա-
վորության վրա` =iC 3 կարգ ունեցող Հաղարծին ( =F 38 կմ2, երկարու-

թյունը` =L 10 կմ, ընդհանուր անկումը` =∆H 1020 մ, միջին թեքու-
թյունը` =I 102.0 ‰, վտակների ընդհանուր քանակը 13) համեմատա-
բար խոշոր և բազմաթիվ մանր` առաջին և երկրորդ կարգային աստիճան 
ունեցող վտակներ: Մինչև Գետիկի միախառնման վայրը աջ կողմի 
ամենախոշոր վտակը ակունքից 54 կմ հեռավորության վրա Աղստևի մեջ 
թափվող =iC 3 կարգ ունեցող Կոբհանիջուր գետակն է ( =F 24 կմ2, 

երկարությունը` =L 10 կմ, ընդհանուր անկումը` =∆H 1350 մ, միջին 
թեքությունը` =I 135.0 ‰, վտակների ընդհանուր քանակը`11):  
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ՀՀ տարածքում Աղստևի ամենախոշոր աջակողմյան վտակը ԳետիկնԳետիկնԳետիկնԳետիկն 
է, որը սկիզբ է առնում Սևանի և Կեչալ լեռնաշղթաների հանգուցակե-
տում գտնվող Քիշաթաղ լեռան հյուսիսային լանջերից: Գետի երկարու-
թյունը 57.5 կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 586 կմ2, միջին բարձ-
րությունը` 1940 մ, ընդհանուր անկումը` 1660 մ, միջին թեքությունը` 
28.87 ‰: Գետիկի ջրհավաք ավազանը աչքի է ընկնում բավականաչափ 
զարգացած ջրագրական ցանցով, որն առավել խիտ է Ճամբարակ 
քաղաքից վեր:  

Գետիկի ջրհավաք ավազանում ընդհանուր առմամբ հաշվվում է 221 
վտակ, որոնցից 173-ը առաջին կարգ ունեն, 38-ը` երկրորդ, 7-ը` երրորդ, 
2-ը` չորրորդ:  

Ակունքից ընդամենը 4.5 կմ հեռավորության վրա Գետիկը ձեռք է 
բերում =iC 3, իսկ Ճամբարակ քաղաքի մոտ` ակունքից 11.5 կմ հեռավո-

րության վրա, համանուն լեռնանցքի շրջանից սկիզբ առնող ձախակողմ-
յան Շորժայի վտակի =iC 3 միախառնումից հետո գետի կարգը աճում է` 

հասնելով =iC 4: Չնայած նրան, որ մինչև Փոլադ վտակի միախառնման 

վայրը Գետիկը ընդունում է բազմաթիվ վտակներ, այդ թվում` նաև 
ձախակողմյան խոշոր վտակ Բարեբերը (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 

=F  60 կմ2, երկարությունը` =L 15 կմ, ընդհանուր անկումը` H∆ =1180 մ, 
միջին թեքությունը` =I 78.67 ‰, վտակների քանակը` 28, կարգը`      

=iC 3), այնուհանդերձ պահպանում է =iC 4 կարգաբանական մակար-

դակը: Գետաբերանից 6.2 կմ հոսանքն ի վեր Գետիկի հետ ձախից միա-
խառնվում է նրա ամենախոշոր վտակ Փոլադը, որի կարգային մակար-
դակը ևս =iC 4 է: Փոլադ գետի բնութագրիչներն են. ջրհավաք ավազանի 

մակերեսը` =F  116 կմ2, երկարությունը` =L 18 կմ, ընդհանուր 
անկումը` H∆ =1495 մ, միջին թեքությունը` =I 83.06 ‰, վտակների 
քանակը` 40: Միևնույն կարգ ունեցող երկու գետերի միախառնման 
հետևանքով Գետիկի կարգը աճում է` հասնելով հինգի` =iC 5: Մինչև 

Աղստևի հետ միախառնման վայրը Գետիկը աջ և ձախ կողմից ընդունում 
է ևս մի շարք վտակներ, որոնցից ամենախոշորը Գոշն է (ջրհավաք 
ավազանի մակերեսը` =F  116 կմ2, երկարությունը` =L 18 կմ, ընդհա-
նուր անկումը` H∆ =1495 մ, միջին թեքությունը` =I 83.06 ‰, վտակների 
քանակը` 12, կարգը` =iC 3): Ալաչուխ գյուղից մոտ 3 կմ ցած Գետիկը 

թափվում է Աղստևի մեջ, որը նույնպես ունի =iC 5 կարգ: Այսպիսով` 

ԱղստևԱղստևԱղստևԱղստև գետը ակունքից 58 կմ հեռավորության վրա Գետիկի միախառնու-
մից հետո ձեռք է բերում =iC 6 կարգային աստիճան, որը պահպանվում է 
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մինչև Կուրի մեջ թափվելը: Գետիկ վտակի միախառնման տեղից մինչև 
Ծուռ Կամուրջ դիտակետը Աղստևը աջ և ձախ կողմերից ընդունում է 
ավելի ցածր կարգ ունեցող բազմաթիվ վտակներ, որոնցից առավել 
խոշորներն են աջ վտակ Գանձաքարը (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 

=F  101 կմ2, երկարությունը` =L 20 կմ, ընդհանուր անկումը` H∆ =1530 մ, 
միջին թեքությունը` =I 76.5 ‰, վտակների քանակը` 27, կարգը` =iC 3), 

իսկ ձախակողմյան վտակներից` Դեղինաղբյուրը ( F =20 կմ2, L =12 կմ, 

iC =2), Պաղջուրը (ջրհավաք ավազանի մակերեսը` F =205 կմ2, 

երկարությունը` L =31 կմ, վտակների քանակը` 65, որից 52-ը` առաջին 
կարգ ունի, 9-ը` երկրորդ, 3-ը` երրորդ, գետի ընդհանուր անկումը` 1570, 
միջին թեքությունը` 50.65‰, կարգը` iC =4) և Լուսաձորը (F =33.5 կմ2,    

L =14 կմ, iC =2): 

 Ամփոփելով Աղստև գետի ջրագրական ցանցի կոդավորման և վեր-
լուծության արդյունքները` նշենք, որ այն պատկանում է կարգաբանա-
կան դասակարգման վեցերորդ աստիճանին` iC =6, և կազմված է 529 

վտակներից, որոնցից 412-ը առաջին կարգ ունեն, 91-ը` երկրորդ, 18-ը` 
երրորդ, 5-ը` չորրորդ և 2-ը` հինգերորդ: 

Ուսումնասիրվող տարածքի հաջորդ խոշոր գետը ՀախումնՀախումնՀախումնՀախումն    է, որի 
ակունքները գտնվում են Միափորի լեռների Մուրղուզ զանգվածի 
հյուսիս-արևմտյան լանջերին` 2720 մ բարձրության վրա: Հախում գետը 
Ադրբեջանի տարածքում` Ենիքենդ գյուղի շրջանում, թափվում է Կուրի 
մեջ գետաբերանից 772 կմ հեռավորությամբ: Հախումի ջրագրական 
ցանցի` մեր իրականացրած հետազոտությունը սահմանափակվում է ՀՀ 
սահմանին մոտ գտնվող գ. Հախում ջրաչափական դիտակետով: Գետի 
ջրհավաք ավազանի մակերեսը` =F 193 կմ2, միջին բարձրությունը`     
H միջ.=1580 մ, երկարությունը մինչև գ. Հախում դիտակետը` =L 37 կմ, 
ընդհանուր անկումը` =∆H 2050 մ, միջին թեքությունը` =I 55.41‰: 

Ակունքից 8 կմ ցած iC =2 կարգի երկու վտակների միախառնմամբ 

Հախումը ստանում է iC =3 կարգ, որը պահպանում է մինչև գետաբերան: 

Հախումի ջրհավաք ավազանը աչքի է ընկնում մեծ ձգվածությամբ, իսկ 
գետային ցանցը` թույլ ճյուղավորվածությամբ: Ջրագրական ցանցը 
կազմված է 49 վտակներից, որոնցից 42-ը (մոտ 90 %) պատկանում է կար-
գաբանական դասակարգման առաջին աստիճանին, իսկ 6-ը` երկրորդ:  

Ուսումնասիրվող տարածքում Կուրի հաջորդ խոշոր վտակը 
ՏավուշնՏավուշնՏավուշնՏավուշն է, որը սկիզբ է առնում Կենաց և Միափորի լեռնաշղթաների 
հանգուցակետում գտնվող Մեծյալ գագաթի արևմտյան լանջերին` մոտ 
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1800 մ բարձրությունից բխող աղբյուրներից: Տավուշը Ադրբեջանի տա-
րածքում` Կիրզան գյուղի մոտ` աջ կողմից, թափվում է Կուրի մեջ` 
գետաբերանից 741 կմ հեռավորությամբ: Ընդհանուր առմամբ 63 կմ երկա-
րություն ունեցող գետի միայն վերին հոսանքի 36 կմ հատվածն է ընկած 
Յուխարի Օքսուզլու ջրաչափական դիտակետից վեր: Այս հատվածում 
գետի ջրհավաք ավազանի մակերեսը կազմում է =F 264 կմ2, միջին 
բարձրությունը` H միջ.=1170 մ, ընդհանուր անկումը`  =∆H 1310 մ, միջին 
թեքությունը` =I 36.39 ‰: Գետային ցանցը կազմված է 52 վտակներից, 
որոնցից 42-ն ունի առաջին կարգ, 9-ը` երկրորդ: ՀՀ տարածքում խոշոր 
վտակը Մոսեսգետն է` =F 38.1 կմ2, =L 18 կմ, ընդհանուր անկումը` 

=∆H 805 մ, միջին թեքությունը` =I 44.72 ‰, կարգը` iC =2: 

Տավուշի խոշորագույն վտակը ՀՀ տարածքից դուրս` գետաբերանից 
24 կմ հեռու, աջ կողմից նրա մեջ թափվող ԽնձորուտԽնձորուտԽնձորուտԽնձորուտ    գետն է, որը սկիզբ է 
առնում Միափորի լեռնաշղթայի Քաչալսար գագաթի հյուսիսային 
լանջերից: Գետի ջրհավաք ավազանի մակերեսը` =F 454 կմ2, երկա-
րությունը 45 կմ, ընդհանուր անկումը` =∆H 1840 մ, միջին թեքությունը` 

=I 40.89 ‰, կարգը` iC =4:  

Խնձորուտը ակունքից 15 կմ հեռավորության վրա` ձախից 1003 մ 
բացարձակ բարձրության վրա, ընդունում է iC =3 կարգ ունեցող Սաջա-

գաթան վտակը (վերին հոսանքում` Քարանիխ), որի բնութագրիչներն են. 
ջրհավաք ավազանի մակերեսը` =F 39.7 կմ2, երկարությունը 12 կմ, ընդ-
հանուր անկումը` =∆H 1597 մ, միջին թեքությունը` =I 133.08 ‰: 
Գետային ցանցը կազմված է 11 վտակներից, որոնցից 7-ը առաջին կարգ 
ունի, 3-ը` երկրորդ: Քանի որ Խնձորուտը մինչև Սաջագաթան վտակի 
միախառնումը ևս ուներ iC =3 կարգ, հետևաբար երկու միևնույն մակար-

դակի վտակների միախառնումից հետո նրա կարգը ավելանում է` հաս-
նելով iC =4: Գետաբերանից 21 կմ հեռավորության վրա Խնձորուտը ձախ 

կողմից ընդունում է իր խոշորագույն վտակը` Հախինջան, որը գետաբե-
րանի մոտ ունի iC =3 կարգ: Հախինջա գետի ջրհավաք ավազանի մակե-

րեսը` =F 212 կմ2, երկարությունը` =L 26 կմ, ընդհանուր անկումը` 
=∆H 1565 մ, միջին թեքությունը` =I 60.19 ‰: Հախինջայի գետային 

ցանցը լավ է զարգացած հատկապես վերին հոսանքի շրջանում. այն 
ընդգրկում է առաջին կարգի 44 և երկրորդ կարգի 12 վտակ: Հախինջա 
վտակը ընդունելուց հետո Խնձորուտը չի փոխում կարգը և մինչև 

գ. Աղդամ դիտակետը պահպանում է 
i

C =4 կարգային մակարդակը: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով` ամփոփելով ՀՀ տարածքում Կուրի վտակների բոնիտա-
վորումը և ջրագրական ցանցի վերլուծությունը` կարելի է փաստել, որ 
ուսումնասիրվող տարածքում գրանցվել են երկու 6-րդ կարգի (Դեբեդ, 
Աղստև), երեք 5-րդ կարգի (Փամբակ, Ձորագետ, Գետիկ), երեք 4-րդ 
կարգի (Ոսկեպար, Կարախան, Խնձորուտ) և երեք 3-րդ կարգի (Կողբ, 
Հախում, Տավուշ) գետեր: 6741 կմ2 մակերես ունեցող ուսումնասիրվող 
տարածքում ջրագրական ցանցի խտությունը գերազանցում է հանրա-
պետության միջին ցուցանիշը` 0.68 կմ/կմ2 [1]: Այստեղ ընդհանուր 
առմամբ հաշվվում են 1-ից մինչև 6-րդ կարգ ունեցող 1793 վտակներ` 
4593 կմ ընդհանուր երկարությամբ: 
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бассейна реки Кур на территории РАбассейна реки Кур на территории РАбассейна реки Кур на территории РАбассейна реки Кур на территории РА    

    
Гагик Тадевосян Гагик Тадевосян Гагик Тадевосян Гагик Тадевосян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова։ ։ ։ ։ морфометрия, бонитирование, подение реки, густота 

сети, кодирование рек, таксонометрия, расчлененность, гидрография 
В статье приведены результаты картометрических работ водосборных 

бассейнов гидрографических сетей восьми притоков реки Кура.  
Работа выполнена с использованием схемы Хортона-Стралера-

Гарцмана на топографических картах масштаба 1։100000 и 1։200000. 
Сделана кодирование каждого из вышеуказанных бассейнов, расчет 
количественных величин морфометрических характеристик. Анализи-
руется структура сети (таксонометрия). Выделены порядковые группы 
каждого притока и расчет их гидрографических и гидро-морфометричес-
ких характеристик. Представлен ряд расчетных и картометрических 
данных, имеющих важное прикладное значение։ падение, средневзвешен-
ная высота бассейна каждого притока, средний уклон, густота речной сети, 
количество притоков. Сравниваются средние показатели гидрографичес-
кой сети бассейнов рек Кур и Аракс на территории Республики Армения.  

Таким образом, исследование вышеуказанных параметров и характе-
ристик дает возможность схематизировать сложную систему речной сети и 
с помощью определенных морфометрических показателей характеризовать 
физико-географические условия территории наряду с другими характерис-
тиками.    
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Hydromorphometric Analysis of the Hydrographic Network of the Kur River Hydromorphometric Analysis of the Hydrographic Network of the Kur River Hydromorphometric Analysis of the Hydrographic Network of the Kur River Hydromorphometric Analysis of the Hydrographic Network of the Kur River 
on the Territory of Republic of Armeniaon the Territory of Republic of Armeniaon the Territory of Republic of Armeniaon the Territory of Republic of Armenia    

    
Gagik Tadevosyan Gagik Tadevosyan Gagik Tadevosyan Gagik Tadevosyan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: morphometry, order, river blowing, network density, river 

coding, taxonometry, dissection, hydrography    
The article presents the results of cartometric studies of drainage basins of 

hydrographic networks of eight tributaries of the Kur river. The work was 
carried out using the Horton-Straler-Harzman scheme on topographic maps on 
a scale of 1։100000 and 1։200000. The coding of each of the above basins is 
made, the quantitative values of the morphometric characteristics are 
calculated.        

The structure of the network (taxonometry) is analyzed. The ordinal 
groups of each tributary were identified and there were the calculation of their 
hydrographic and hydro-morphometric characteristics. A number of calculated 
and cartometric data of great applied value are presented։ drop, weighted 
average height of the basin for each tributary, average slope, density of the river 
network, number of tributaries. The average indicators of the hydrographic 
network of the Kur and Araks river basins on the territory of the Republic of 
Armenia are compared.  

Thus, the study of the above parameters and characteristics makes it 
possible to schematize a complex system of the river network and, using certain 
morphometric indicators, to characterize the physical and geographical 
conditions of the territory along with other characteristics.    
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