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Ներածություն

Ունենալով ընդամենը մոտ 28 կմ² տարածք, Հայաստանի Հանրապետությունը
իր մեջ ներառում է մի շարք հուշարձաններ՝ ներառյալ թե՛ բնության, և թե՛
պատմամշակութային: Այս ամենի հետ մեկտեղ, չնայած առկա խոչընդոտներին
և բացասական կողմերին, Հայաստանը ունի բնական և մշակութային բոլոր
բավարար ռեսուրսները զարգացնելու զբոսաշրջային ոլորտը իր տարածքում:

Լինելով պատմական երկիր՝ Հայաստանը կարող է իր կողմ գրավել մեծ թվով
զբոսաշրջիկների, իսկ հարուստ բնական ռեսուրսները թույլ կտան երկրի
տարածքում զարգացնել ո՛չ միայն մշակութային, այլև զբոսաշրջային
տեսակների մեծամասնությունը:

Այս հոդվածում կուսումնասիրենք ջրագրական ցանցի բնութագիրը, ջրային
ռեսուրսները, որ առկա են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում,
զբոսաշրջության զարգացման կապը ջրագրական ցանցի հետ և տեսակները,
որոնք հնարավոր է զարգացնել ի շնորհիվ այս ամենի:

Գլուխների մասին համառոտ նկարագրություն՝

Ջրագրական ցանց - տվյալ հոդվածում ամենափոքր գլուխն է, որտեղ
համառոտ բացատրություն է տրվում ջրագրական ցանցի վերաբերյալ, քանզի
ներկայացնել ամբողջ աշխարհի ջրագրական ցանցը իրենից մի քանի հատոր
պարունակող հսկա գիրք է ենթադրում:

Ջրագրական ցանցի բնութագիրը Հայկական լեռնաշխարհում -
հոդվածի տվյալ գլուխը իր մեջ պարունակում է ջրագրական ցանցի ընդհանուր
բնութագիրը Հայկական լեռնաշխարհում:

Ջրագրական ցանցի դերը զբոսաշրջության զարգացման վրա -
ջրագրական ցանցը մեծ հնարավորություններ է ստեղծում զբոսաշրջության
հետագա զարգացման համար: Շատ կարևոր է տեսնել դրանք և, ժամանակին
գուշակելով հետագա /հնարավոր/ խոչընդոտները, օգտվել դրանցից: Կարևոր է
նաև հետևել արդեն հաջողության հասած երկրների օրինակներին, նկատել
նրանց սխալները ու չկրկնել դրանք:

Զբոսաշրջության զարգացման բացասական դերը ջրագրական
ցանցի վրա: Հանչժոու քաղաքի Արևմտյան լճի օրինակը - ջրագրական
ցանցը իրապես մեծ դեր կարող է խաղալ զբոսաշրջության զարգացման վրա,
բայց զբոսաշրջությունը իր հերթին կարող է վնասներ հասցնել ջրագրական
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ցանցին: Այս գլխում համառոտ կքննարկենք Արևմտյան լճի օրինակը՝ տեսնելով
երկու կողմերն էլ:

Հետազոտական աշխատանք: Ի՞նչ նշանակություն կունենան
Հայաստանի Հանրապետության գետերը զբոսաշրջության մեջ - այս
գլխում իրականացված է հետազոտական աշխատանք, որտեղ նշվել է գետերի
դերը զբոսաշրջության վրա, առանձնացվել են գետերի անուններ, գրվել գետերի
բնութագրության չափանիշները, խոսվել զբոսաշրջային տեսակների մասին,
որոնց զարգացմանը կարող են նպաստել գետերը:

Ռաֆթինգը Հայաստանում - այս գլխում գրված է ռաֆթինգի բնութագիրը,
պատմությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում
զարգացվածության և զիրականացման մասին:

SWOT վերլուծություն - ուսումնասիրված և նշված են թույլ և ուժեղ կողմերը,
հնարավորությունները և հետագա խոչընդոտները, որը թույլ կտա ավելի
հստակ պատկերացում կազմել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
առկա հնարավորությունների և խոչընդոտների մասին՝ կապված ջրագրական
ցանցի միջոցով զբոսաշրջության զարգացմանը:

Ջրագրական ցանցի բնութագիրը

Ջրագրական ցանցը որևէ տարածքի ներքին ջրերի (գետեր, լճեր, ստորերկրյա
ջրեր, սառցադաշտեր, ճահիճներ և այլն) ամբողջությունն է:

Ջրագրական ցանցը բնութագրվում է գետային ցանցի խտության,
լճաշատության և ճահճացման գործակիցներով։ Ջրագրական ցանցի
կառուցվածքը (խտությունը, լճաշատությունը, ճահճացումը) պայմանավորված
է ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանների ամբողջ համալիրով և հատկապես
կլիմայով, ռելիեֆով, տեղանքի երկրաբանական կառուցվածքով։

Ջրագրական ցանցի բնութագիրը Հայկական
լեռնաշխարհում

Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրական ցանցը թույլ է զարգացած, քանի որ դրա
կլիման ընդհանուր առմամբ ցամաքային է: Այդուհանդերձ, այստեղ շատ են
արագահոս, սահանքավոր լեռնային գետերը, գեղատեսիլ լճերը, բարձր լեռների
կատարներին ամբողջ տարին պահպանվող փոքր սառցադաշտերը:
Միջլեռնային գոգավորությունների ապարաշերտերում և լեռնավահանների ու
սարավանդների ճեղքատված լավաներում կուտակված են ստորերկրյա ջրեր:
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Հայկական լեռնաշխարհը բարձրադիր ջրբաժան է Կասպից և Սև ծովերի,
ինչպես նաևՊարսից ծոցի ավազանների միջև։ Հետևաբար, Հայկական
լեռնաշխարհից սկիզբ առնող գետերը թափվում են հենց այդ ջրավազանների,
իսկ գետերի մի մասն էլ՝ լճերի մեջ: Այդպիսի գետերը պատկանում են ներքին
ավազանին:

Հայկական լեռնաշխարհից են սկիզբ առնում Հարավարևմտյան Ասիայի
(Առաջավոր Ասիա) նշանավոր գետերից Եփրատը, Տիգրիսը և Արաքսը,
որոնց ակունքները լեռնաշխարհի կենտրոնական հատվածում մոտենում են
միմյանց։

Պարսից ծոցի ավազանին են պատկանում Եփրատն ու Տիգրիսը։ Արևմտյան
Եփրատի և Արևելյան Եփրատի (Արածանու) միախառնումից է
կազմավորվում Եփրատը։ Արևմտյան Եփրատը սկիզբ է առնում Ծաղկավետ
լեռներից և, հատելով Կարնո, Աշկալայի, Դերջանի, Երզնկայի ու Կամախի
դաշտերը, առաջացնում է Ակն խոր կիրճը և ապա դուրս գալիս Խարբերդի
դաշտ։ Արածանիի հետ միացման հատվածում կառուցվել է Քեբանի ջրամբարը
և Աթաթուրքի անվան հզոր էլեկտրակայանը:

Արածանին սկիզբ է առնում Ծաղկանց լեռների հյուսիսային լանջերից։
Ալաշկերտի մոտ նրան է միախառնվում Բագրևանդ վտակը։ Մինչև
Խարբերդի դաշտում Արևմտյան Եփրատին միանալը գետն անցնում է
Ալաշկերտի, Մանազկերտի, Մշո, Ճապաղջրի, Բալահովտի դաշտերով և դրանց
միջև գտնվող խոր կիրճերով։ Արածանու ջրերը հազարամյակներ շարունակ
օգտագործվել են Խարբերդի, Բալահովտի և Մշո դաշտերի ոռոգման համար։

Եփրատը Մալաթիայի դաշտում մի քանի վտակներ ընդունելուց հետո անցնում
է Հայկական Տավրոսի լեռնաշղթան և, առաջացնելով ավելի քան 300 սահանք
ու ջրվեժ, դուրս է գալիս Միջագետքի հարթավայր։

Արևմտյան և Արևելյան Տիգրիս վտակների միախառնումից ձևավորվում է
Տիգրիսը, որը սկիզբ է առնում Հայկական Տավրոսի լեռներից։ Այն, սնվելով
Հայկական Տավրոսի միջին և բարձր գոտու առատ տեղումներից, Եփրատի
համեմատ ավելի ջրառատ է։ Միջագետքի հարթավայրում այն միանում է
Եփրատին և կազմում Շաթ-էլ-Արաբ գետը։

Արաքսը և Կուրը Կասպից ծովի ավազանի նշանավոր գետերն են։ Սկիզբ
առնելով Բյուրակնի լեռնազանգվածի լճակ-աղբյուրներից՝ Արաքսը հոսում է
հյուսիս-արևելք և, ճեղքելով Հայկական Պար լեռնաշղթան, մտնում է Բասենի
դաշտ։ Այնուհետև, հոսելով Կաղզվանի ոչ լայն դաշտում առաջացրած 1000 մ
խորությամբ կիրճով, գալարուն հունով մտնում է Արարատյան դաշտ, որից էլ՝
Նախիջևանի դաշտ։ Մեղրու կիրճում սահանքներ առաջացնելուց հետո գետը
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հասնում է Կուր-Արաքսյան դաշտավայր և, ակունքից սկսած, 1072 կմ հոսելուց
հետո միանում է Կուրին։

Քանի որ Արաքսը հիմնականում հոսում է ներքին տարածքներով, որտեղ
կլիման ցամաքային է, այն մեծ քանակի կոշտ նյութ է լվանում ափերից և
տեղափոխում դեպի ավելի ցածրադիր դաշտեր: Այսպես, Արաքսի կողմից
տեղափոխվող կոշտ նյութը (բերուկները) պատճառ է դարձել, որ գետն
Արարատյան դաշտում փոխի իր հունը։ Արգիշտիխինիլի, Արմավիր և
Արտաշատ պատմական քաղաքները կառուցված են եղել Արաքսի ափերին,
սակայն հունի փոփոխությունից հետո բնակչությունը հեռացել է այդ
քաղաքներից։ Այդ նույն պատճառով Արաքս գետի հորդացումներն ու
վարարումները բավական վտանգավոր են և հաճախ հանգեցնում են նրա վրա
կառուցված կամուրջների վնասման, ինչի համար ժողովուրդը գետին ասել է
«կամուրջներ չհանդուրժող»:

Արաքսը, ինչպես և Եփրատը, համարվում է դրախտի չորս գետերից մեկը
(Գեհոն)։ Արաքսի նշանավոր վտակներն են Ախուրյանը (ամենաերկար գետը
ՀՀ-ում), Հրազդանը (միակ գետը, որ սկիզբ է առնում Սևանա լճից), Որոտանը
(Սյունիքի մարզի խոշորագույն գետը), Մակուն (որի ավազանում է նաև
Ավարայրի դաշտը), Սևջուրը (ՀՀ երկու ամենաջրառատ գետերից մեկը)։

Մովսես Խորենացին վկայում է, որ Երասխ (Արաքս) անունն առաջացել է
հայերի անվանադիր նախնու ժառանգներից մեկի՝ Արամայիսի թոռան՝
Երաստի անունից:

Կող բարձր լեռնային գոգավորության ճահիճներից է սկիզբ առնում Կուրը։
Վերին հոսանքում այն գեղատեսիլ կիրճերով լեռնային գետ է։ Ստորին
հոսանքում հանդարտ հոսելով՝ իր մեջ է առնում Արաքսը և թափվում է Կասպից
ծով։ Կուրի նշանավոր վտակներն են Խրամ (Դեբեդի հետ միասին), Աղստև,
Փարվանա և Թարթառ գետերը։

Սև ծովի ավազանի գետերը թեպետ հիմնականում ավելի կարճ են, սակայն
ունեն ջրաէներգետիկ և տուրիստական մեծ նշանակություն:

Սև ծովի ավազանին պատկանող գետերից Հայկական լեռնաշխարհում հայտնի
է Ճորոխը՝ իր Թորթում և Օլթի վտակներով։ Այս գետերն առաջացրել են խոր
կիրճեր, սահանքներ ու ջրվեժներ։ Նշանավոր է Թորթում գետի վրա 40 մ
բարձրությամբ համանուն գեղատեսիլ ջրվեժը։

Հայկական լեռնաշխարհի գետերի սնման ռեժիմը (աղբյուրները) խառն է։
Հիմնականում սնվում են ձնհալքի, անձրևների և մասամբ ստորգետնյա ջրերով։
Հորդացումները տեղի են ունենում գարնանը և աշնանը։ Ամռանը և ձմռանը
գետերում ջրի քանակը կտրուկ նվազում է։ Միջնաշխարհի (հատկապես Ուրմիա
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լճի ավազանի) կարճ, սակավաջուր գետերն ամռանը հիմնականում ցամաքում
են։

Հայկական լեռնաշխարհում առավել տարածված են տեկտոնական,
տեկտոնահրաբխային, հրաբխային և սառցադաշտային ծագման լճերը։

Մինչև 20-րդ դարի 80-ական թթ. տեկտոնական ծագման ամենամեծ լիճը
Ուրմիան էր (հնում կոչվում էր Կապուտան ծով)։ Լճի մակերեսը այդ ժամանակ
5,8 հազ. կմ² էր, առավելագույն խորությունը՝ 15 մ։ Լիճը գտնվում է ծովի
մակարդակից (լճի հայելու բարձրությունը) 1275 մ բարձրության վրա։

Ուրմիան անհոսք է (նրանից գետ դուրս չի գալիս), մակարդակի
տատանումները տարվա ընթացքում մեծ են, քանի որ այն բավական ծանծաղ
լիճ է։ Գարնանը լճի ջրերը բարձրանալով ծածկում են մոտակա ճահիճներն ու
աղուտները, իսկ ամռան վերջին լճի հատակի զգալի մասում բացվում է
ձյունաճերմակ աղի շերտը։ Այդ ժամանակ լճի աղիությունը հասնում է 250 ‰-ի
(250 գ/լիտր)։

Լիճ թափվող գետերը ջրառատ չեն։ Համեմատաբար խոշոր են Սալմաստի
գետը, Կարմիրջուրը։ Ուրմիա լճում բարձր աղիության պատճառով ձկներ չեն
ապրում։

Լիճ թափվող գետերի ջրի մեծածավալ օգտագործման հետևանքով խախտվել է
լճի ջրային հաշվեկշիռը և լիճը արագ տեմպերով սկսել է ցամաքել:

Տեկտոնահրաբխային լճերից խոշորներն են Վանա և Սևանա լճերը։

Վանա լիճը հնում կոչվել է Տոսպա լիճ, Ռշտունյաց ծով, Նաիրի երկրի ծով և այլ
անուններով։ Հարավային լանջերի մեջ են մխրճվում Հայկական Տավրոսի
զառիթափ ժայռերը: Հյուսիսային մերձափնյա հարթություններին զուգահեռ
ձգվում են Ծաղկանց, արևելքից՝ Վասպուրականի լեռները։

Երկրաբանական ոչ վաղ անցյալում Վանա լճի տեղում եղել է գոգավորություն,
որի մակերևութային ջրերը հոսել են Արածանու հովտով։ Հետագայում
Նեմրութի լավաներն արգելափակել են երբեմնի գետի հունը, և առաջացել է
ներկայիս Վանա լիճը։ Լճի մակարդակը հաճախակի տատանվել է։ Ժամանակին
լճի ափին կառուցված Արճեշի բերդի մնացորդներն այժմ կիսով չափ ջրի տակ
են։ Դա վկայում է լճի մակարդակի բարձրացման մասին։

Վանա լճի հայելին գտնվում է ծովի մակարդակից 1720 մ բարձրության վրա,
առավելագույն խորությունը 451 մ է։ Սա նույնպես անհոսք լիճ է։ Աղիությունը
կազմում է մոտ 20 ‰: Լճի մեջ արևելքից և հյուսիս-արևելքից թափվում են
Բերկրի, Արճեշ և այլ գետերը։ Վանի միակ «բնակիչը» Վանա տառեխ
ձկնատեսակն է։
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Վանա լճում կան կղզիներ, որոնցից նշանավոր է Աղթամարը։ Այստեղ է
գտնվում 10-րդ դարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, որը վերջերս վերանորոգվել է։

Տեկտոնահրաբխային լճերի շարքին է դասվում նաև լավային արգելափակման
ծագում ունեցող Ծովակ Հյուսիսո (Չըլդր) լիճը Հայկական լեռնաշխարհի
հյուսիս-արևելքում: Գտնվում է Թուրքիայի Արդահանի նահանգում՝ ՀՀ Շիրակի
մարզից հյուսիս-արևմուտք՝ Հայ-Թուրքական պետական սահմանից ոչ հեռու:
Հայելու մակերեսը (լճի ջրի մակերեսը) 85 քառ. կմ է, գտնվում է ծովի
մակարդակից 1959 մ բարձրության վրա, խորությունը՝ 42 մ է։ Այն
տեկտոնական գոգավորության մեջ է և նախկինում խորը հովիտ է եղել, որը
փակվել է լավային պատնեշով։ Ջուրը քաղցրահամ է, լճից դուրս է գալիս Չըլդըր
(անվանում են նաև Մեծաջուր) գետը։ Սնումը խառն է։ Լիճը ձմռանը
սառցակալում է։ Լճում և գետում ապրում է կարմրախայտը։

Միջնաշխարհում շատ են հրաբխային ծագման լճերը։ Դրանք հատկապես շատ
են Ախալքալաքի սարահարթում (Փարվանա, Խանչալի, Տաբացկուրի,
Սաղամո)։ Փոքր լճեր են առաջացել հրաբուխների խառնարաններում, հնագույն
լեռնային սառցադաշտերի առաջացրած գոգավորություններում։

Խառնարանային լճերը ձևավորվել են հրաբուխների խառնարաններում։
Դրանցից ամենամեծը Նեմրութի լիճն է, որն առաջացել է համանուն
լեռնագագաթի խառնարանում։

Ջրագրական ցանցի դերը զբոսաշրջության
զարգացման վրա

Ջրագրական ցանցի դերը զբոսաշրջության վրա կարող է ահռելիորեն դրական
լինել, բայց մինչ ուսումնասիրելը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի
գետերը, լճերը և հնարավորությունները, կարևոր է հաշվի առնել ամբողջ
աշխարհի, տարբեր երկրների փորձը, որոնք ջրագրական ցանցի շնորհիվ
զարգացրել են իրենց զբոսաշրջությունը: Նրանց քայլերն ուսումնասիրելու հետ
մեկտեղ, շատ կարևոր է հաշվի առնել նաև ընթացքում կատարած սխալները և
առաջացած խոչընդոտները, որպեսզի կարողանանք ինքներս շրջանցել դրանք,
եթե, իհարկե, Հայաստանի Հանրապետությունում կա հավանականություն
դրանց առաջացման:

Շատ երկրներ, որոնց թվում են նաև Մալդիվները, Ռուսաստանը, Եգիպտոսը,
Վրաստանը, Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները, Լեհաստանը, Վիետնամը,
Ինդոնեզիան, Ճապոնիան, Աֆրիկա մայրցամաքի շատ երկրներ և այլք,
օգտագործելով ջրագրական ցանցի կողմից շնորհված ռեսուրսները, զարգացրել
են ջրային զբոսաշրջությունը իրենց երկրում: Ջրագրական ցանցը այս և այլ

8

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2_%D4%BD%D5%A1%D5%B9_%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB_(%D4%B1%D5%B2%D5%A9%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80)


երկրներում զբոսաշրջիկների հոսքը դարձրել է շատ ավելի կայուն, իսկ
զբոսաշրջային ոլորտը ամրացրել:

Շատ հետաքրքիր և կարևոր նկատառում է, որ ջրագրական ցանցը
հաստատապես կարող է գրավել մեծ թվով զբոսաշրջիկների՝ ներառելով նրանց
միմյանցից շատ տարբեր զբոսաշրջային տեսակների մեջ, ինչպես նաև կարող է
կապող օղակ հանդիսանալ միառժամանակ մեկից ավելի զբոսաշրջային
տեսակով զբաղվելու համար:

Որքան շատ մարդ, այդքան շատ նախասիրություն: Զբոսաշրջությունը
հիմնված է մարդկանց, անհատների ունեցած նախասիրությունների վրա: Սա
նշանակում է, որ զբոսաշրջային ուղղվածությունները իրարից շատ տարբեր են,
իսկ մեր աչքի առաջ ի հայտ են գալիս նաև զբոսաշրջային նոր տեսակներ:
Դրանցից մեկը մարդկանց ճանապարհորդելն է տեղից տեղ լուսանկարներ
անելու համար: Այս տեսակի մեջ մտնում են ո՛չ միայն
մասնագետ-լուսանկարիչները, այլև՝ ցանկացած մասնագիտության ու տարիքի
անձ, ով ճանապարհորդում է ինչ-ինչ նպատակով լուսանկար անելու համար:
Կարող է զարմանալի թվալ, բայց ջրագրական ցանցը կարող է նպաստել, և
արդեն իսկ նպաստում է զբոսաշրջային այս տեսակի զարգացման վրա:

Օրինակներ կարող են հանդիսանալ հրաբխային լճերը, որոնք ձևավորվել են
խառնարաններում: Դրանց գեղեցկությունը շատերին է գրավում, ինչի շնորհիվ
զբոսաշրջիկները ներառվում են լեռնագնացության, արշավային
զբոսաշրջության մեջ: Այսպիսի լճեր են Հայաստանի Հանրապետությունում,
օրինակ, Արմաղանի և Աժդահակի գագաթներին գտնվող լճերը: Ջրվեժները
նույնպես հրաշալի օրինակ են հանդիսանում վերևում արդեն իսկ գրվածի
հաստատման համար: Ջրահարսի վարսեր ջրվեժը, Ջերմուկի ջրվեժները,
Թռչկանի ջրվեժը արդեն իսկ լուսանկարվելու համար զբոսաշրջային հայտնի
կետեր են հանդիսանում:

Հայաստանի Հանրապետության ջրագրական ցանցն իր մեջ ներառում է
հանքային բուժիչ ջրերի պաշարներ, որոնք իրենց նշանակալի դերը ունեն
Հայաստանում զբոսաշրջային ոլորտի դրական առաջխաղացման վրա: Ի
շնորհիվ այս ջրերի առկայության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
զարգացած է առողջանային զբոսաշրջությունը:

Հայաստանում հանքային ջրերի մեծ պաշարներ կան Ջերմուկում, Դիլիջանում,
Բջնի և Արզական գյուղերի շրջակայքում, Արզնիում ու Հանքավանում։
Պաշարներ կան նաև Գավառում, Արարատ քաղաքի մոտակայքում, Լիճք գյուղի
մոտ և այլն։

Ոչ միայն ջրագրական ցանցի, այլև իր տեղանքի շնորհիվ, Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում կարող է մեծ զարգացում ունենալ ակտիվ /
արկածային տուրիզմը: Այս հոդվածում կխոսենք նաև ռաֆթինգի մասին:

9



Ջրագրական ցանցը բնության մեծ մասնիկն է կազմում, հետևաբար այն
կախյալ է եղանակային պայմաններից: Մինչ կհասցնեք այս կետին
բացասական վերաբերվել, կշտապեմ տեղեկացնել, որ այս հանգամանքը շատ
մեծ դրական կողմ ունի: Եթե տաք եղանակներին կգերակշռեն ռաֆթինգով
զբաղվող զբոսաշրջիկները, ապա ցուրտ ձմեռային եղանակներին սառած
գետերի և լճերի վրա կսկսեք հանդիպել սահող մարդկանց: Այո՛, ջրագրական
ցանցը կարող է զբոսաշրջությունը ակտիվ պահել անգամ ձմռանը:

Զբոսաշրջության զարգացման բացասական
դերը ջրագրական ցանցի վրա: Հանչժոու

քաղաքի Արևմտյան լճի օրինակը

Այս ամենի հետ մեկտեղ շատ կարևոր է հաշվի առնել, որ զբոսաշրջության
զարգացումը կարող է մեծ վնասներ հասցնել ջրագրական ցանցին, ինչը ցույց է
տվել զարգացած զբոսաշրջային ոլորտ ունեցող երկրների փորձը: Որպես
օրինակ կարող ենք ներկայացնել Չինաստանի Արևմտյան լիճը:

Արևմտյան լիճը հայտնի զբոսաշրջային վայր է Չինաստանի Չժեցզյան
նահանգի Հանչժոու քաղաքում: Այն երեք կողմից շրջապատված է լեռներով,
որոնք կապված են արևելքում քաղաքային տարածքի հետ, իսկ հարավում՝
Քիանթանգ գետին։ Պարզ է բոլոր եղանակներին՝ ակնհայտ մուսոնների
փոփոխությամբ և բավարար տեղումներով։ Որպես զբոսաշրջային
գրավչություն՝ Արևմտյան լիճն ունի նաև հարուստ զբոսաշրջային ռեսուրսներ։
Արևմտյան լճի գեղատեսիլ տարածքում կենդանական լանդշաֆտային
ռեսուրսների շարքում կան ավելի քան 20 տեսակի կաթնասուններ և 120
տեսակի թռչուններ: Ամբողջ Արևմտյան լճի գեղատեսիլ տարածքում կան ավելի
քան 100 գեղատեսիլ վայրեր, ներառյալ Կոտրված կամուրջը, Լեյֆենգ
պագոդան և Սու Քուզեյը:

Համաձայն Հանչժոու զբոսաշրջության բյուրոյի կողմից տրամադրված
զբոսաշրջային տվյալների վիճակագրության, Արևմտյան լիճ մեկնող
զբոսաշրջիկների թիվը 2007-ից մինչև 2018 թվականն աճել է: Տվյալները ցույց
են տվել, որ զբոսաշրջիկների թիվը Արևմտյան լճում աստիճանաբար 6,5
միլիոնից հասել է 28 միլիոնի, իսկ համապատասխան տարիներին ավելացել են
նաև զբոսաշրջության բերած տնտեսական եկամուտները:

Այս ամենի հետ մեկտեղ, զբոսաշրջային գործունեության արդյունքում
առաջացած զբոսաշրջային թափոնները համապատասխան տարիներին
ունեցել են աճի միտում: Զբոսաշրջության արդյունքում առաջացած
թափոնները 50,00,000-ից աստիճանաբար աճել են մինչև 3,50,000,000 տոննա:
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Հետազոտական աշխատանք: Ի՞նչ
նշանակություն կունենան Հայաստանի

Հանրապետության գետերը զբոսաշրջության
մեջ

Մինչ բուն թեմային անցնելը, եկեք հասկանանք, թե ինչ է գետը:
Գետը ջրի մշտական   հոսք է, որը հոսում է այդ հոսքի կողմից առաջացած
իջվածքի մեջ, որը կոչվում է ջրանցք: Գետի սկիզբը կոչվում է ակունք։ Այն
վայրը, որտեղ գետը թափվում է մեկ այլ գետի, լճի, ծովի կամ օվկիանոսի մեջ,
կոչվում է բերան: Բերանները կարող են լինել տարբեր ձևերի՝ դելտա,
գետաբերան, չոր բերան։

Գետերը հանդիսանում են զբոսաշրջության մեծ ռեսուրս՝ ապահովելով
տպավորիչ վայրեր, հանգստի հարմարություններ, տրանսպորտային միջոց,
ժառանգության և արկածների զգացում և կապեր շրջակա միջավայրի և
բնական աշխարհի հետ:

Գետային զբոսաշրջությունը կազմում է համաշխարհային զբոսաշրջության
սպառման զգալի մասը, այնպիսի միջոցառումներով, ինչպիսիք են Նեղոսով
նավարկությունները և ռաֆթինգի արձակուրդները, դարձնելով այն
զբոսաշրջության տնտեսապես կարևոր ոլորտ, որը պահանջում է խորը
վերլուծություն:

Գետերը հիմք են հանդիսանում էկոհամակարգերից շատերի համար, որոնք
հիմք են հանդիսանում էկոտուրիզմի և այլ հանգստի գործունեության համար, ի
լրումն ջրով ապահովելու քաղաքային աճը, հողագործությունը,
գյուղատնտեսության հետ կապված փորձառությունները, ինչպիսիք են
խաղողագործությունը և ապրանքների ու մարդկանց փոխադրումը:
Համեմատած հետազոտության և արդյունաբերության ուշադրությանը, որը
վերջերս գրավել է օվկիանոսային նավարկությունը (տես Dowling, 2006),
գետերը, ըստ երևույթին, քիչ հետաքրքրություն են ներկայացնում
զբոսաշրջության գիտնականների համար, թեև նույնը չի կարելի ասել
հանգստի ոլորտի գիտնականների մասին, ովքեր վերջին տարիներին զգալի
հետաքրքրություն են ցուցաբերել գետային համակարգերի նկատմամբ, որպես
բացօթյա հանգստի ռեսուրսներ (օրինակ՝ Հերիք և Մակդոնալդ, 1992թ.; Ադամս,
1993թ.; Բրիկեր և Քերսթերթեր, 2000թ.; ՄակԿին և այլք, 2005թ.):
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Հասկանալու համար, թե ինչ նշանակություն կարող են ունենալ գետերը
Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության վրա, հարկավոր է կազմել
գետերի ցուցակ՝ իրենց հատկանիշներով: Գրել երկրի բոլոր գետերը ու
ուսումնասիրել դրանք, մեծ խնդիր է, գրեթե անհնարին: Այդ իսկ պատճառով,
ցանկալի է գրել մի քանի խոշորների անունները, որոնք զբոսաշրջային կարևոր
դեր ունեն և ուսումնասիրել դրանք:

Գետերի բնութագրերը տրվում են հետևյալի համաձայն՝ գետի անվանումը,
գտնվելու վայրը, ակունքը և/կամ բերանը (եթե դրանք գտնվում են տվյալ երկրի
տարածքում) կամ տվյալ երկրի այն տեղանունները, որտեղով անցնում է գետը:
Հետո՝ գետի չափը, նրա դիրքը գետային համակարգում, ջրի
պարունակությունը, գետի հոսքի բնույթն ու արագությունը՝ այս պայմաններն
ազդում են ռաֆթինգի հնարավորությունների վրա։

Գետերում ջրի ջերմաստիճանը նշված չէ մատենագիտական   աղբյուրներում,
քանի որ ամեն պահի դրանք կախված են բազմաթիվ գործոններից և
տատանվում են բավականին լայն տիրույթում: Ջրային զբոսաշրջության
զարգացման վրա մեծ ազդեցություն ունեն գետի հիդրոլոգիական ռեժիմը,
ջրանցքի բնութագրերը և գետի կենդանական աշխարհը։ Եզրափակման մեջ
պարտադիր է ներառել երկրի գետերի վրա զբոսաշրջության զարգացման
հնարավորությունների գնահատումը։

Հայաստանի Հանրապետության խոշոր գետերը՝

- Դեբեդ
- Ձորագետ
- Փամբակ
- Ախուրյան
- Քասախ
- Մեծամոր
- Հրազդան
- Աղստև
- Գետիկ
- Ազատ
- Վեդի
- Արփա
- Թարթառ
- Որոտան
- Ողջի

Անցնելով Հայաստանին, հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության
գետերը հիմք են հանդիսանում զարգացնելու արկածային / ակտիվ
զբոսաշրջային տեսակը Հայաստանում, որի շրջանակներում ներառված է նաև
ռաֆթինգը: Ռաֆթինգին մենք դեռ կանդրադառնանք:
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Ինչպես վերևում նշեցինք, գետերը առաջացնում կամ տեսարանը ավելի են
գեղեցկացնում, ինչի շնորհիվ մարդիկ նախընտրում են հավաքվել հենց գետերի
շուրջ: Սա արդեն հանգստի և/կամ զվարճանքի զբոսաշրջային տեսակն է, որի
զարգացմանը կրկին խթանում են երկրի տարածքի գետերը:

Ռաֆթինգը Հայաստանում

Ռաֆթինգը ջրային սպորտի ամենաէքստրեմալ ու ամենազվարճալի
տեսակներից մեկն է: Չնայած նրան, որ այն համարվում է սպորտաձև, շատ
հաճախ դրանով զբաղվում են ուղղակի հաճույք ստանալու համար: Կարելի է
ասել՝ ռաֆթինգը նավարակություն է գետի վրա հատուկ փչովի ռետինե
նավակով: Դրանց մեջ կարող են տեղավորվել 4-20 հոգի՝ կախված նավակի
չափից ու կառուցվածքից: Նավակներն ունեն հատուկ թիակներ, որոնք
օգտագործվում են շարժվելու ու ուղղությունը կառավարելու համար:

Ի սկզբանե ռաֆթինգը, ինչպես և Սապբորդինգը, չի ստեղծվել որպես
սպորտաձև և զվարճանքի միջոց: Մոտ երկու դար առաջ այն ի հայտ եկավ՝
որպես անհայտ գետերն ու դրանց շրջակայքը ուսումնասիրելու միջոց:
Այնուամենայնիվ, այսօր մարդիկ ռաֆթինգով են զբաղվում մեծապես
զվարճանալու համար: Տարբեր աղբյուրներ հավաստում են, որ առաջին
ռաֆթինգը տեղի է ունեցել 1811 թվականին «Snake» (օձ) գետի վրա, սակայն ոչ
պատշաճ պատրաստվածության պատճառով այդ ուղևորությունը կարճ է տևել:
Առաջին ռետինե լաստանավը պատրաստվել է 1840 թվականին ՝ լեյտենանտ
Ջոն Ֆրեմոնտի և Հորաս Հ. Դեյի կողմից: Այնուհետև՝ 1842 թվականին, Ջոն
Ֆրեմոնտն առաջին ռաֆթինգն իրականացրեց «Պլատե» գետի վրա: Դրանից
100 տարի անց այս սպորտաձևը սկսեց իրականացվել կոմերցիոն
նպատակներով: Ռաֆթինգ իրականացնող ընկերությունների բացման ճշգրիտ
ժամկետներն անհայտ են, սակայն 1972 թվականին ռաֆթինգը որպես
սպորտաձև առաջին անգամ ներառվեց Մյունխենում կայացած Օլիմպիական
խաղերում:

Ունենալով հարուստ բնաշխարհ՝ Հայաստանը շատ նպաստավոր տեղ է նման
սպորտաձևերի համար: Հայաստանում ռաֆթինգ սկսել են իրականացնել մոտ 3
տարի առաջ, և այժմ այն   ավելի ու ավելի տարածում է գտնում: Այստեղ
ռաֆթինգ իրականացնելու հիմնական գետերն են Ձորագետը, Քասաղը,
Թարթառը և Դեբեդը: Սակայն, հարկ է նշել, որ սիրողական նպատակներով
ռաֆթինգ Հայաստանում իրականացնելու ամենահարմար ու ապահով գետը
Դեբեդն է:

Սպորտի այս տեսակը գուցե այնքան էլ տարածված չէ, բայց սա
լիցքաթափվելու ու առօրյա հոգսերից կտրվելու լավագույն միջոցներից է:
Ադրենալինը, որ մարդիկ ստանում են ռաֆթինգով զբաղվելու արդյունքում,
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օգնում է մեծ էներգիա ստանալ ու ավելի երջանիկ զգալ: Շատ մասնագետներ
վստահեցնում են, որ ռաֆթինգով զբաղվելն օգնում է ազատվել ավելորդ քաշից
ու մարզել բոլոր մկանները: Այդպիսով, նրանք փաստում են, որ այս
սպորտաձևը կարող է նաև շատ դրական ազդեցություն ունենալ մարդկանց
առողջության վրա: Այսինքն՝ ռաֆթինգը դրականորեն կարող է ազդել ձեր հոգու
և մարմնի վրա՝ լավացնելով ձեր ինքնազգացողությունը:

SWOT վերլուծություն

Կատարելով վերլուծություն, կփորձենք հասկանալ բոլոր այն
հնարավորություներն ու խնդիրները, որ կան կամ կարող են առաջանալ,
ինչպես նաև՝ կկարողանանք կազմել զարգացման ծրագիր: Հարկավոր է գրել
թույլ և ուժեղ կողմերը, բոլոր հնարավորությունները, ինչպես նաև՝ սպասելի
խոչընդոտները: Այնուհետև, պետք է համադրել այդ բոլորը իրար հետ և
ստանալ արդյունք, որը կօգնի բարելավել զարգացման ծրագիրը և կկարողանա
շատ հարցերում ուղղորդել հետագա քայլերի մտորումների շուրջ:

Ուժեղ կողմեր

1. Հայաստանը բազմազան է բնության հրաշքներով: Առկա են մեծ ու փոքր,
հրաբխային լճեր, գետեր, ջրվեժներ, որոնք նաև ձևավորում են
գեղատեսիլ վայրեր:

2. Շատ պատմամշակութային հուշարձաններ են կառուցված գետերի և/կամ
լճերի մոտակայքում:

3. Գետերը և լճերը ձմռանը սառչում են՝ դառնալով հարմար սահելու
համար:

Թույլ կողմեր

1. Շատ են լեռնային գետերը, որոնց արագահոսության պատճառով
օգտագործել դրանք զբոսաշրջության համար վտանգավոր է:

2. Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև՝ ողջ Հայկական
լեռնաշխարհի ջրագրական ցանցը թույլ է զարգացած:

3. Ջրագրական ցանցը ամբողջովին կախյալ է եղանակից:

Հնարավորություններ

1. Գետերի թեքության շնորհիվ կարելի է զարգացնել ռաֆթինգը:
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2. Հայաստանում շատ են գեղատեսիլ վայրերը, ի շնորհիվ ջրագրական
ցանցի, որը կարող է նպաստել զբոսաշրջային որոշ տեսակների
զարգացմանը:

3. Շատ պատմամշակութային հուշարձաններ կառուցված են գետերի և/կամ
լճերից ոչ հեռու, ինչի շնորհիվ կարելի է զբոսաշրջային փաթեթի մեջ
ավելացնել երկու ուղղևորություններն էլ՝ մեկը մյուսին հայտնի
դարձնելով:

Խոչընդոտներ

1. Պետական մակարդակի գովազդի չառկայության պատճառով
Հայաստանը մնում է անհայտ զբոսաշրջային կետ աշխարհի համար:

2. Զբոսաշրջիկների հոսքը ջրագրական ցանցի համար վնասակար կլինի,
շատ հավանական է ջրի աղտոտում:

3. Թթվային անձրևները կարող են հանկարծակի թունավորել գետերը:

Այսպիսով, ի շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության տեղանքի և առկա
հուշարձանների, Հայաստանը ունի բոլոր պայմանները զբոսաշրջային կենտրոն
դառնալու համար:

Տեղանքի շնորհիվ տարածաշրջանում կարող են զարգանալ զբոսաշրջային մի
շարք տեսակներ, որոնց թվում են նաև արկածային, հանգստի և մշակութային
զբոսաշրջային տեսակները: Ի շնորհիվ ջրագրական ցանցի,
էկոզբոսաշրջության և առողջային զբոսաշրջային տեսակները կարող են
առաջատար դառնալ երկրի համար:

Թեպետ ջրագրական ցանցը կախյալ է եղանակից, շատ հնարավոր ու
բարենպաստ է այն օգտագործել բոլոր եղանակներին:Օրինակ, թե տաք
եղանակներին կարելի զբաղվել ռաֆթինգով, առողջապահական և հանգստի
զբոսաշրջային տեսակներով, ապա ձմռանը կարելի է զբաղվել չմշկասահքով
վայրի սառույցի վրա

Հարկավոր է տուրերի ժամանակ սահմանել հստակ կանոններ մաքրության
պահպանման համար, ինչպես նաև՝ ներգրավել տեղացիներին տեղանքի,
հատկապես՝ ջրագրական ցանցի մաքրության պահպանման մեջ: Տեղացիները
կարող են վարել նավակներ՝ հանդիսանալով ուղեկից զբոսաշրջիկների համար,
վաճառեն ձեռագործ իրեր՝ զարգացնելով մանր բիզնեսները:

Հարկավոր է անցկացնել սեմինարներ տեղացիների, ինչպես նաև՝
զբոսաշրջիկների համար՝ սովորեցնելով նրանց անվտանգության կանոնները
նույնպես:

15



Եթե գետերը կամ լճերը գտնվում են հայտնի պատմամշակութային
հուշարձանների մոտակայքում կամ հակառակը, ապա կարելի է այցելել երկու
կետերն էլ, որպեսզի մեկը մյուսուվ հայտնի դառնան:

Զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու համար հարկավոր է իրականացնել
պետական մակարդակի գովազդ, ինչպես նաև՝ ապահովել բարձր մակարդակի
սպասարկում:

Ամփոփում

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առկա են բոլոր ռեսուրսները
զբոսաշրջության զարգացման համար: Թեպետ ջրագրական ցանցը կազմում է
երկրի ավելի քիչ տոկոս, այն բավարար է ջրային զբոսաշրջային տեսակի
զարգացման համար:

Պետք է առանձնացնել ու համախմբել ջրային ռեսուրսները ըստ տեսակների,
ըստ հնարավոր օգտագործման, կազմել հստակ ստրատեգիա հետագա
զարգացման համար: Կազմակերպել դասընթացներ ու հանդիպումներ:
Ներգրավել համայնքի, ինչպես նաև՝ խիստ վերաբերվել տարածքի
մաքրությանը վերաբերող հարցերին:

Հայաստանը հարուստ է ամեն տեսակի զբոսաշրջային ռեսուրսներով, որպեսզի
դառնա համաշքարհային զբոսաշրջային կենտրոն, իհարկե՝ կարիք կա
պետական աջակցության:

Զբոսաշրջային ծառայությունները պետք բարելավել, որպեսզի պահպանվի
բարձր սպասարկման որակ:

Բառարան

Սահանք - 1. թեք մակերևույթով դեպի ցած ընթացող ջրի սրընթաց հոսանք
2. առհասարակ՝ ջրի արագընթաց հոսանք և ջրապտույտներ, հորձանուտ,
հորձանահոս ջուր

Լեռնավահան - պաշտպանիչ լեռնազանգված
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Սարավանդ - բարձրադիր հարթավայր՝ հարթ կամ ալիքաձև, թույլ մասնատված
մակերևույթով, որը սանդղափուլերով սահմանազատվում է հարևան ավելի
ցածրադիր հարթավայրերից

Դրախտի չորս գետեր → Տիգրիս, Եփրատ, Գեհոն, Փիսոն

Տեկտոնական - երկրակեղևի տեղաշարժերի, ձևափոխությունների արդյունքը
հանդիսացող, դրանից առաջացած

Գրականության ցանց

● Մ. Մանասյան, Ար. Հովսեփյան: Հայաստանի աշխարհագրություն,
հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագիրք, մաս 1

● Ջրագրական ցանցը - imdproc.am
● Ջրագրական ցանցը - Վիքիպեդիա
● Impact of tourism activities on water pollution in the West Lake Basin

(Hangzhou, China)
● Ռաֆթինգը Հայաստանում - armgeo
● Հայկական հանքային ջուր. հարուստ պաշարներ, բայց քիչ

արտադրություն ու արտահանում
● River Tourism - CABI
● Туристское страноведение. Воды суши как условие развития туризма
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