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ԴԱՍ 3. ԵՐԿ ՐԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ Կ�   � Ն ՆԵՐԸ: 

ՄԱ ԿԵ ՐԵ Վ� Յ ԹԻ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԳԾԵ ՐԸ

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը նման  է մի  վիթ խա րի «պարս պա պատ կղ զ� »` ըն-
կած Պի րե նե յան թե րակղ զ� ց մի նչև Հնդ կա չին թե րակղ զի ձգ վող երկ րագն դի 
ամե  նա խոշ որ՝ Ալպ- Հի մա լա յան լեռ նա յին գո տ# մ: Գտն վե լով այս գո տ�  կենտ-
րո նա կան մա ս� մ` այն գրա վ� մ է մոտ 400 հազ. կմ2 մա կե րես: 

Մի լի ո նա վոր տա րի ներ առաջ Ալպ- Հի մա լա յան լեռ նա յին հա մա կար գի տե-
ղ� մ եղել է ն� յ նա ն� ն գե ո սինկ լի նա լա յին իջ ված քը, որ տեղ տա րած վել է Թե-
տիս օվ կի ա նո սը:

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը ձևավոր վել է մոտ 25-30 մլն տարի առաջ այդ տեղ 
ըն թա ցող ալպ յան լեռ նա կազ մա կան պրո ցես նե րի գործընթացների շնորհիվ: 
Ծովն  աս տի ճա նա բար նա հան ջել է, և բարձ րա ցող գեո  սինկ լի նա լը վե րած վել է 
լեռ նա յին երկ րի. երկ րա բա նա կան շեր տե րը խախտ վել են, բե կո րատ վել` գո յաց-
նե լով ծալ քա բե կո րա յին լեռ ներ: Այդ ամե նն �  ղեկց  վել է �  ժեղ հրաբ խա յին ժայթ-
ք� մն  ե րով: 

Լեռ նա կազ մա կան երև� յթ նե րը Հայ կա կան լեռ նաշ խար հ� մ դեռևս շա ր� -
նակ վ� մ են: Դրա վկա յ�  թյ� նն են Նեմ ր# թ (Սա րակն) և Թոնդ րակ գոր ծող 

հրա բ# խ նե րը, հա ճա խա կի կրկն վող երկ րաշ ար ժե րը: 
Դրանց արդ յ� ն ք� մ ձևավոր վել է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ներ կա յիս բարդ 

մա կերև� յ թը` բաղ կա ցած Միջ նաշ խարհ կամ Հայ կա կան բարձ րա վան դակ 
կոչ վող հատ վա ծից և դրա հա մար «պարս պի» դեր կա տա րող եզ րա յին լեռ նաշղ-

թա նե րից:

Եզ րա յին լեռ նաշղ թա նե րի հա մա կար գի մե ջ են մտ ն� մ լեռ նաշ խար հը հյ� -
սի սից, արևել քից, հա րավ -արևել քից և հա րա վից պարս պի պես շր ջա պա տող 
ծալ քա բե կո րա վոր լեռ նե րը: Հյ�  սի ս� մ` Սև ծո վի ափին զ�  գա հեռ, ավե լի քան 
500 կմ եր կա ր�  թյամբ ձգ վ� մ են Արևելա պոն տա կան լեռ նե րը: Լեռ նաշղ թա յի 
կա տա րա յին մա սե ր� մ ամ ռա նը պահ պան վ� մ են ձնաբ ծեր: Նրա հյ�  սի սա յին 
զա ռի թափ, ան տա ռա պատ լան ջե րը մխ րճ վ� մ են Սև ծո վի ջրե րի մե ջ և առատ 
տե ղ� մն  ե րի պատ ճա ռով խիստ մաս նատ ված են: Դրան ցով հո սող գե տե րը հա-
ր� ստ են սա հանք նե րով �  ջր վեժ նե րով: 

Լեռ նաշ խար հն արևել քից եզե րող ծալ քա բե կո րա վոր լեռ նաշղթաները կազ-
մ� մ են Փոքր Կով կա սի լեռ նա յին հա մա կար գը: Այն սկս վ� մ է Սև ծո վի ափե րից 
և աղեղ նաձև, զ�  գա հե ռա բար ձգ վող եր կ�  լեռ նաշղ թա նե րով հաս ն� մ մի նչև 
Արաքս գետ` նրա ստո րին հո սան ք� մ: 
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Լեռ նաշ խար հի հա րա վա յին մա ս# մ` Մի ջա գետ քի ցած րա դիր հար թա վայ րի 
հարևան�  թյամբ, բարձ րա ն� մ է Արևելյան (Հայ կա կան) Տավ րո սի լեռ նաշղ թան՝ 
իր ճյ�  ղա վո ր� մն  ե րով: Լեռնաշղթայի արևելյան մասն արևմտյանի համե մատ 
բարձր է և Աչքաքար� մ հասն� մ է 2840 մ-ի: Այս գագաթից արևելք Հայ կա-
կան Տավրոսը լայնան� մ է և կոչվ� մ Սասնա լեռներ` հայոց ազատագրական 
պայքարի կնիքը կրող Անդոկ, Մար# թա և Ծովասար գագաթներով: Բաղեշի 
հովտից արևելք Հայկական Տավրոսի համակարգը կոչվ� մ է Կորդվաց, ապա՝ 
Հաքյարի (Այգառքի): Լեռնագագաթները հասն� մ են մե ծ բարձր� թյան: Այստեղ 
է գտնվ� մ Հայկական լեռնաշխարհի բարձր գագաթներից Ջիլոն (4168 մ): 

Հայ կա կան բարձ րա վան դա կը (Միջ նաշ խարհ) պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի 
է բա ժա նել լեռ նագ րա կան երեք մի  ա վո րի.

ա) Ներ քին Տավ րո սի լեռ նա-

յին հա մա կարգ,

բ) Հայ կա կան հրաբ խա յին 

բարձ րա վան դակ,

գ) մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր# -

թյ# ն ներ:

Ներ քին Տավ րո սի լեռ նա յին 
հա մա կար գը զ�  գա հե ռա կա նի 
� ղ ղ�  թյամբ ձգ վ� մ է Միջ նաշ-
խար հի կենտ րո նա կան մա սով: 
Այստեղ առանձ նա ն� մ է Հայ-

կա կան Պար լեռ նաշղ թան, որը 
ձգ վ� մ է Մեծ Մա սի սից դե պի 
արևմ� տք:

Հայ կա կան Պար լեռ նաշղ թան
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Հայ կա կան հրաբ խա յին բարձ րա վան դակն ընդգր կ� մ է լեռ նաշ խար հի` 
երի տա սարդ լա վա նե րով ծածկ ված տա րած քը և բա ժան վ� մ է Հյ#  սի սա յին, 

Կենտ րո նա կան, Հա րա վա յին մա սե րի: 
Հյ#  սի սա յին մա ս# մ տա րած վ� մ են Ար դա հա նի և Ախալ քա լա քի ըն դար-

ձակ, բլ րա վետ սա րա վանդ նե րը, Ջա վախ քի լեռ նա զանգ վա ծը: Ջա վախ քի լեռ-
նա զանգ վա ծի վրա առանձ նա ն� մ են սառ ցա դաշ տե րի կող մի ց մաս նատ ված 
Աբ# լ և Սամ սար գմ բե թաձև գա գաթ նե րը: 

Կենտ րո նա կան մա սը ձգ վ� մ է Կար սի սա րա հար թից մի նչև Սյ�  նի քի բարձ-
րա վան դակ: Այս տեղ առանձ նա ն� մ են Արա գած և Գե ղա մա լեռ նա զանգ ված նե-
րը, բազ մա թիվ լա վա յին սա րա վանդ ներ:

Հա րա վա յին մասի հրաբ խա յին լեռնագրական մի ավորները տա րած վ� մ 
են հիմ նա կա ն� մ Ներ քին Տավ րո սի և Հայ կա կան Տավ րո սի մի ջև: Այս տեղ է 
գտնվ� մ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ամե  նա բարձր գա գա թը` Մեծ Մա սի սը` բիբ-

լի ա կան Արա րա տը* (5165 մ):

* Արա րա տը հա յոց մե ջ հայտ նի է Մեծ Մա սիս ան վամբ: Այն հայ ժո-
ղովր դի ս� րբ լեռն է, որին նվիր վել են բազ մա թիվ լե գենդ ներ, աս� յթ ներ և 
այլն: Ըստ ավան դ�  թյան` այս լե ռան վրա է ջր հե ղե ղից հե տո իջել Նոյ նա-
հա պե տի տա պա նը: Այդ քան հրա պ�  րիչ Արա րա տը, լի նե լով հրաբ խա յին 
լեռ նա զանգ ված, ծածկ ված է քա րաց րոն նե րով, գրե թե զ� րկ է բ�  սա կան 
ծած կ� յ թից: Նրա վրա չկան աղբ յ� ր ներ, բա ցա ռ�  թյամբ զ� յգ Մա սիս նե-
րը մի  աց նող թամ քո ցի վրա գտն վող Սար դա րի աղբ յ�  րի: Պարզ կա օրե րին 
լե ռան վրա երև� մ է ստո րո տից գա գաթ ձգ վող խոր խո րա տը, որը հայտ նի 
է «Վիհ Մասս յաց» ան�  նով: Արա րատ յան դաշ տի կող մի ց Մեծ Մա սի սի հա-
րա բե րա կան բարձ ր�  թյ�  նը հաս ն� մ է 4300 մ-ի:

Մեծ և Փոքր Մասիսները
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Հրաբ խա յին բարձ րա վան դա կի հա րա վա յին մա սի արևմ� տ ք� մ ձգ վ� մ է 
Բյ#  րակ նի լեռ նա զանգ վա ծը: Վերջինս իր ան�  նը ստա ցել է լեռ նա զանգ վա-
ծ� մ գտն վող բազ մա թիվ աղբ յ� ր նե րի և մանր լճե րի պատճառով: Դրան ցից 
սնվ� մ են Արաքս գե տը և Արա ծա ն�  մի  շարք վտակ նե րը: Բյ�  րակ նի կա տա րա-
յին մա սից դե պի հա րավ բաց վ� մ է մի  անն ման տե սա րան. Նեմ ր# թ, Սի փան, 

Թոնդ րակ հրաբ խա յին լեռ նազանգվածնե րը կար ծես կախ ված են երկն քից, իսկ 
ներքև� մ մշ� շ ա պատ Վա նա լճի և Արա ծա ն�  գո գա վո ր�  թյ� ն ներն են:

Վա նա լճի արևմտ յան մա ս� մ վեր է խո յա ն� մ ըն դար ձակ խառ նա րա նով 
Նեմ ր# թ գոր ծող հրա բ�  խը, որից այժմ էլ դ� րս են գա լիս տաք գա զեր, ջրեր �  
գո լոր շի ներ: Նեմ ր�  թի վեր ջին ժայթ ք� մ նե րը գրանց վել են 1441-1442 թթ.: Ծաղ-
կանց լեռ նե րի արևել յան եզ րին գտն վ� մ է Թոնդ րա կ հրա բ�  խը, որը նման է 
հայ կա կան թոն րի և մի նչ այժմ ծխ� մ է: Վա նա լճի հյ�  սի սա յին ափին է գտն վ� մ 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի բարձր գա գաթ նե րից Սի փան լե ռը (4434 մ):

Միջ լեռ նա յին գո գա վո ր#  թյ# ն նե րը ձգ վ� մ են լեռ նա յին հա մա կար գե րին 
զ�  գա հեռ և հա մա պա տաս խա ն� մ են խոշ որ գե տե րի �  լճե րի ավա զան նե րին: 
Առանձ նա ն� մ են Արաքս, Արևմտ յան և Արևել յան Եփ րատ գե տե րի, Սևանա, 

Վա նա, Ուր մի  ա լճե րի գո գա վո ր#  թյ# ն նե րը: Հա յա գի տ�  թյան մե ջ մի ջ լեռ նա-
յին այդ գո գա վո ր�  թյ� ն նե րը կոչ վ� մ են նաև դաշ տեր1: Այդպիսիք են, օրի նակ, 
Արա րատ յան, Շի րա կի դաշտերը: 

Սիփանը Վանա լճի 
համայնապատկեր! մ

Լիճ Նեմր! թի 
խառնարանը




