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ՆԱԽԱԲԱՆ
Ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների ներկա տեղեկատու-բառարանն ընդգրկում է
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղած լեռների, նրանց գագաթների, առանձին
լեռնազանգվածների,
լեռնանցքների,
բարձրավանդակների,
սարահարթերի,
կարևորագույն հանդերի և դաշտերի, լճերի, գետերի, ջրամբարների, ջրանցքների,
ջրվեժների, աղբյուրների և այլ օբյեկտների ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված
անվանումները, որոնք ներկայացված են այբբենական կարգով: Յուրաքանչյուր
անվանում-գլխաբառից հետո տրվում է նրա սահմանումը, դիրքը և համառոտ
բնութագիրը: Տեղեկատու-բառարանն ընդգրկում է ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների
շուրջ 2775 անվանում:
Տեղեկատու-բառարանի գլխավոր և հիմնական սկզբնաղբյուրներ են հանդիսացել
նախկինում
հրատարակված
1:25000
մասշտաբի
քարտեզները,
ՀԽՍՀ
ջրօդերևութաբանական
ծառայության
կողմից
հրատարակված
ջրաբանական
տարեգրքերը, Հ. Ս. Ստեփանյանի կազմած “Հայկական ՍՍՌ աշխարհագրական
անուններ” (Երևան, 1951թ.) ժողովածուն, “Հայկական սովետական հանրագիտարան”-ը
(13 հատոր, Երևան 1974-87թթ.), “Հայկական համառոտ հանրագիտարան”-ը (4 հատոր,
Երևան 1990-2003թթ.), Ա. Ա. Ասլանյանի և Հ.Ղ. Գրգեարյանի “Հայկական ՍՍՀ աշխարհագրական անունների համառոտ բառարան”-ը (Երևան, 1981թ.), դաշտային ուսումնասիրություններ և բազմաթիվ այլ նյութեր:
Մեծ դժվարություն է ներկայացրել օտարահունչ և ձևափոխված անվանումների
հայացման խնդիրը, որի լուծման համար ՀՀ կառավարության կողմից 01 հունիսի 2005թ. N
697-Ա որոշմամբ ստեղծվեց աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման և
անվանափոխման մասնագիտական հանձնաժողովը: Հանձնաժողովի եզրակացության
հիման վրա ՀՀ կառավարությունը իր որոշումներով հաստատել է աշխարհագրական
օբյեկտների անվանումները:
Տեղեկատու-բառարանում անվանում-գլխաբառերը տրված են գլխատառերով, նրանց
վերաբերյալ
տեղեկությունները`
սովորական
տառատեսակով,
որից
հետո,
անհրաժեշտության դեպքում տրվում են անցյալում գործածված անվանումը
(անվանումները): Օրինակ`
ԳԼՈւԽ ՁԱԳԵՁՈՐԻ - լեռ (2865 մ) Սյունիքի մարզում,… (Ձագեձոր, Զանգեզուր):
ԵՐՆՋԱԿ - լեռնագագաթ (3368 մ) ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին………. (Երկաթասար):
Հին անվանումները իրենց տեղում, նույնպես տրվում են գլխատառերով և հղվում
ներկայիս անվանմանը, որը շարված է շղատառով: Օրինակ`
ՁՈՐԱԳԵՏ - գետ, տե՛ս Դեբեդ:
ՂՈւԿԱՍՅԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ, տե՛ս Եղնախաղի լեռներ:
Երկու կամ մի քանի նույնանուն տեղանունների առկայության դեպքում,
հաջորդականությունը սահմանվում է ըստ մարզերի այբբենական կարգի: Օրինակ`
ՍԵՎՔԱՐ - լեռնագագաթ (1740 մ) Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին…………
ՍԵՎՔԱՐ - գետ Սյունիքի մարզում …………………………………
ՍԵՎՔԱՐ - լեռնագագաթ (1046 մ) Տավուշի մարզում, …………..
ՍԵՎՔԱՐ - գետ Տավուշի մարզում………………………………….
Տեղեկատու-բառարանն օգտակար կլինի տարբեր մասնագիտության գիտաշխատողների, պետական և տեղական իշխանությունների, դասախոսների, ուսուցիչների և ընթերցող լայն շրջանների համար:

4

ՏԵՂԵԿԱՏՈւ-ԲԱՌԱՐԱՆՈւՄ
ԳՈՐԾԱԾՎՈՂ ԿՐՃԱՏՈւՄՆԵՐԸ

արլ.- արևելք
արմ.- արևմուտք
հս.- հյուսիս
հվ.- հարավ
կմ - կիլոմետր

մ - մետր
հա - հեկտար
մլն - միլիոն
հզ. - հազար
ՀԷԿ - հիդոէլեկտրակայան

Ա
ԱԲԱՁՈՐ - հանդ Կոտայքի մարզում,
Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի ձախափնյակում, Եղվարդ քաղաքից 4,5 կմ հվարմ.:
ԱԲԱՐԱՆ - գետ Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում, տե՛ս Քասաղ:
ԱԲԵԹ - լեռ (2061 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի
հս. մասում, Շաղատ գետի աջափնյակում, Շաղատ գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ԱԲՈ - լեռնագագաթ (1460 մ) Տավուշի
մարզում, Գուգարաց
լեռների արլ.
անտառապատ ճյուղավորություններում, Սևքար գյուղից 6 կմ արմ.:
ԱԳԱՐԱԿ - գետ Լոռու մարզում, տե՛ս
Լեջանջուր:
ԱԳՌԱՎԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (3025 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռան հվ-արմ. լանջին, Մեծաձոր գյուղից 8 կմ հս-արլ.:
ԱԳՌԱՎԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1983 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների արլ. փեշերին, Բռնակոթ գյուղից 1,5
կմ հվ.:
ԱԳՌԱՎԱՔԱՐ - հանդ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,

Վարարակ գետի աջափնյակում, Գորիս քաղաքից 1 կմ արմ.:
ԱԶԱՏ - գետ Արարատի և Կոտայքի
մարզերում, Արաքսի ձախ վտակը:
Կազմավորվում է Գողթ և Ոսկեջուր
գետերի միախառնումից: Երկարությունը` 40 կմ (Գառնի):
ԱԶԱՏ - լճակ Արարատի մարզում,
տե՛ս Վիշապալիճ:
ԱԶԱՏԵԿ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Վայքի լեռներից և
Վայք քաղաքից 1 կմ հվ-արլ. ձախից
միախառնվում է Արփային: Երկարությունը` 10 կմ:
ԱԶԱՏԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - ջրամբար Արարատի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Ազատ գետի վրա: Ջրի ծավալը` 70 մլն մ 3: Ոռոգում է Երևանի
մերձքաղաքային գոտու և Արարատի
մարզի հողերը (7100 հա):
ԱԶՆԱՔԱՐ - բլուր (942 մ) Տավուշի
մարզում, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Կոթի գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ԱԶՆՎԱՑՍԱՐ - լեռնագագաթ (2259 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Մասրուց գետի աջափ-
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նյակում, Շիշկերտ գյուղից 4 կմ հվարլ.:
ԱԹԱՆ - գետակ Լոռու մարզում: Մարց
գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Բովաքարի լեռներից և Աթան
գյուղից հվ-արմ. միախառնվում մայր
գետին: Երկարությունը` 9 կմ:
ԱԺԴԱՀԱԿ - լեռ (3597 մ) Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի սահմանագըլխին, Գեղամա լեռների ամենաբարձր
գագաթը:
ԱԼ - լիճ Գեղարքունիքի և Կոտայքի
մարզերի սահմանագլխին, Գեղամա
լեռների կատարային մասում: Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 2735 մ,
մակերեսը` 0,2 հա:
ԱԼ - լիճ ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի
սահմանագլխին, Հեղգաց սարավանդի
կենտրոնական մասում, 2947 մ բարձրության վրա, Սառնակունք գյուղից
հս-արլ.: Մակերեսը` 53 հա, միջին
խորությունը` 1,88 մ:
ԱԼԱԿՆ - լիճ Վայոց ձորի մարզում,
Արտավան գյուղից 2,5 կմ արլ., ծովի
մակարդակից 2250 մ բարձրության
վրա: Մակերեսը` 6 հա:
ԱԼԱՐԵՔՍ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Բովաքարի լեռների
համանուն գագաթի լանջերից և Դեբետ
գյուղից 1,5 կմ հս-արմ. միախառնվում
է Դեբեդ գետին: Երկարությունը` 24
կմ:
ԱԼԵՀԵՐԻ ԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (1535
մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռներում, Վանաձոր քաղաքի Խնձորուտ
թաղամասից 0,5 կմ հս.:
ԱԼԵՍԱՐ - լեռ (1142 մ) Արմավիրի
մարզում, Կարմրաշենի սարահարթում, Քարակերտ գյուղից 4 կմ հվարմ.:
ԱԼԼԻՃ - լիճ Վայոց ձորի մարզում
Զանգեզուրի լեռներում, Արտավան
գյուղից 2,5 կմ հս-արլ.: Ծովի մակար-

դակից 2240 մ բարձրության վրա: Մակերեսը` 6 հա:
ԱԼԾԱՌ - լեռնանցք ՀՀ Գեղարքունիքի
մարզի և Ադրբեջանի սահմանագըլխին, Միափորի լեռների հվ-արլ. ծայրամասում, Գետիկի հովտից դեպի Ձեգամի հովիտը:
ԱԼԾԱՌԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2075 մ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և
Ադրբեջանի սահմանագլխին, Սևանի և
Միափորի լեռների հանգուցակետում,
Մշակաց գետի վերնագավառում:
ԱԼՁՈՐ - գետակ Վայոց ձորի մարզում,
Աղբերիք գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Վարդենիսի լեռների հվ.
լանջերից և Աղնջաձոր գյուղից 0,5 կմ
հս. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ԱԼՈՅԻԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Գեղարքունիքի մարզում, Ճարտար լեռան հվ.
լանջին, Ծովասար գյուղից 4 կմ հվարմ.:
ԱԼՍԱՐ - լեռնագագաթ (1853 մ) Արարատի մարզում, Երախի լեռներում,
Կաքավաբերդ գյուղից 11 կմ հվ-արմ.:
ԱԼՎԱՐ - գետ Արագածոտնի մարզում,
Քասաղ գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Փամբակի լեռների հվ.
լանջերից և Միրաք գյուղից 0,5 կմ հսարմ. ձախից միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ԱԼՎԱՐ - լեռնագագաթ (2704 մ) Լոռու
մարզում, Փամբակի լեռների հս. լանջին, Հալավար գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.:
ԱԼՈւԿ - լեռնագագաթ (3707 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների հվ.
մասում, Քաջարան քաղաքից 6 կմ հվարմ.:
ԱԽՊԵՐՆԵՐ - լեռնագագաթ (2192 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռների
արմ. մասում, Հորադիս գյուղից 3 կմ
հվ-արլ.:
ԱԽՈւՐԻԿ - գետ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Եղնախաղի լեռների
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հվ-արմ. լանջերից և Ախուրիկ գյուղի
մոտ աջից միախառնվում Ախուրյան
գետին: Երկարությունը` 25 կմ (Հայկավան):
ԱԽՈւՐՅԱՆ - գետ, Արաքսի ձախ վըտակը: Սկիզբ է առնում Արփի լճի
ջրամբարից,Սևգետ աջ վտակն ընդունելուց մինչև Արաքսի մեջ թափվելը
հոսում է ՀՀ և Թուրքիայի պետական
սահմանով: Երկարությունը` 186 կմ:
ԱԽՈւՐՅԱՆԻ ԱՋԱՓՆՅԱ ՋՐԱՆՑՔ ջրանցք Շիրակի մարզում, հանված է
Ախուրյան գետի վերին հոսանքի աջ
ափից: Երկարությունը` 25 կմ: Ոռոգում է Շիրակի մարզի հողերը (7124
հա):
ԱԽՈւՐՅԱՆԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - Ախուրյան
գետի վրա կառուցված արհեստական
լիճ ՀՀ և Թուրքիայի սահմանագըլխին:
Մակերեսը կազմում է 54 կմ2, ջրի
ծավալը` 525 մլն մ3: Ոռոգում է
Արագածոտնի, Արմավիրի և Շիրակի
մարզերի հողերը:
ԱԿՆԱ - լիճ Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Գեղամա
լեռների կենտրոնական կատարային
մասում, ծովի մակարդակից 3032 մ
բարձրության վրա: Մակերեսը` 0,8
կմ2, խորությունը` մինչև 15 մ: Լճի
ջուրն օգտագործվում է արոտավայրերի ջրարբիացման համար:
ԱԿՆԱԴԱՇՏ - գոգավորություն Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Որոտան գետի վերնագավառում: Հարուստ է աղբյուրներով:
Բարձրությունը ծովի մակարդակից`
2000-2200 մ:
ԱԿՆԱԽԱՂ - լեռնագագաթ (2472 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի
լեռների կենտրոնական մասում, Խաղկան գետի ձախափնյակում, Արտանիշ
գյուղից 2,5 կմ հս.:
ԱԿՆԱՋՈւՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Բովնոց լե-

ռան հս. լանջերից և Ակունք գյուղից
ներքև ձախից միախառնվում Մասրիկ
գետին:
Երկարությունը`
22
կմ
(Ակունք):
ԱԿՆԱՍԱՐ - լեռնազանգված (3258 մ)
Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի
սահմանագլխին, Գեղամա լեռների
կենտրոնական կատարային մասում,
ամենաբարձրը Եռաթմբերի խմբում,
Ակնալիճ գյուղից 1 կմ հս-արլ.:
ԱԿՆԵՐ - աղբյուրներ Սյունիքի մարզում, Ձագեձորի բարձունքներում, որտեղից ստացվում է Գորիս քաղաքի
ջրամատակարարման զգալի մասը:
Ակներ գյուղից 2,5 կմ հս. (Վարարակ):
ԱԿՆՏՈւՆ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Գմբեթ լեռան հվ-արլ. լանջին,
Մաքենիս գյուղից 3 կմ հվ-արմ.:
ԱԿՈւՆՔ - գետ Գեղարքունիքի մարզում, տե՛ս Ակնաջուր:
ԱԿՈւՆՔ - գետ Կոտայքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների
արմ. ստորոտներից և ձախից միախառնվում Հրազդան գետին: Երկարությունը` 13 կմ:
ԱԿՈւՆՔ - աղբյուր Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռների հվ. լանջերին, Հորադիս գյուղից 5 կմ հվ-արմ.:
ԱԿՈւՆՔ - գետակ Տավուշի մարզում,
Խնձորուտ գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Միափորի լեռների հս.
լանջերից և Այգեձոր գյուղից 14 կմ հվարմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 8 կմ:
ԱՀՆԻՁՈՐ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Գուգարաց և Բովաքարի լեռների հանգուցակետից և Ահնիձոր գյուղից ներքև ձախից միախառնվում Մարց գետին: Երկարությունը`
14 կմ:
ԱՂԱԿՆ - բլուր (893 մ) Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Կոթի գյուղից 1 կմ հս-արլ.:
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ԱՂԱՆՁ - գետ Սյունիքի մարզում,
տե՛ս Աղանձուգետ:
ԱՂԱՆՁՈւԳԵՏ - գետ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Բարգուշատի
լեռներից և Տանձատափ գյուղից 1 կմ
հս-արմ. աջից միախառնվում Շվարիգետին:
Երկարությունը`
13
կմ
(Աղանձ, Տաթև):
ԱՂԱՋՈւՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Այրիգետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Սապատաձորի լեռնանցքից և Նժդեհ գյուղից արլ. միանում
մայր գետին: Երկարությունը` 3,5 կմ:
ԱՂԱՎՆԱԲԼՈւՐ - բլուր (962 մ) ՀՀ Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Կենաց լեռների համակարգում,
Ներքին Կարմիրաղբյուր գյուղից 2,5 կմ
հս-արլ.:
ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Քարկատար լեռների հվ. ճյուղավորություններից և
Արենի գյուղից վերև աջից միախառնվում Արփային: Երկարությունը` 16
կմ:
ԱՂԱՎՆԱՁՈՐԻ ՍԱՐԱՎԱՆԴ - սարավանդ Վայոց ձորի մարզում, Արփա
գետի աջ ափի և Աղավնաձոր գյուղի
միջև: Բարձրությունը` 1200-1500 մ:
ԱՂԱՎՆՈ - լեռ (2309 մ) Արագածոտնի
մարզում, Թեղենյաց լեռների հվ-արմ.
ճյուղավորություններում,
Ջրամբար
գյուղից 2,5 կմ հս-արլ.:
ԱՂԱՎՆՈ - գետ ՀՀ Սյունիքի մարզի և
ԼՂՀ-ի տարածքում, Արաքսի ձախակողմյան վտակը: Սկիզբ է առնում
Սյունիքի բարձրավանդակից և ԼՂՀ-ի
տարածքում միանում մայր գետին: Երկարությունը` 75 կմ, ՀՀ-ի սահմանում`
5 կմ:
ԱՂԱՔԱՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Կարմիրի
լեռնանցքի հվ-արլ. մասից բխող աղբյուրներից և թափվում Գետիկը: Երկարությունը` 7,5 կմ:

ԱՂԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1657 մ) Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների հվ.
ճյուղավորություններում, Արդվի գյուղից 1 կմ հվ.:
ԱՂԲԵՐԻՔ - գետ Վայոց ձորի մարզում,
Սելիմագետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Վարդենիսի լեռների Գնդասար գագաթի հվ-արլ. լանջերից:
Երկարությունը` 10 կմ:
ԱՂԲԻՍ - բլուր (855 մ) ՀՀ Սյունիքի
մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Տափաձոր գետի աջափնյակում, Եղվարդ
գյուղից 4 կմ արլ.:
ԱՂԲՅՈւՐԱԿԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - ջրամբար
Կոտայքի մարզում, Հրազդան գետի
վրա, Հրազդան քաղաքի տարածքում,
Արգելի ՀԷԿ-ի արհեստական ջրավազանը: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1695 մ է, մակերեսը` 133
հա, ջրի ծավալը` 5,8 մլն մ3:
ԱՂԲՅՈւՐԱԿԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Կոտայքի մարզում: Հանված է Հրազդան
գետից` նրա վերին հոսանքի ձախ
ափից, ոռոգում է Կոտայքի մարզի
հողերը: Երկարությունը` 16 կմ:
ԱՂԲՅՈւՐՆԵՐԻ ՁՈՐ - սարավանդ Շիրակի մարզում, Հողմաջուր գետի հովտում, Հողմիկ գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
ԱՂԵԼԻՃ - ցամաքալեզվակ Գեղարքունիքի մարզում, Նորատուսի թերակըղզու հս. ծայրին:
ԱՂԻԼԵՌ - լեռնագագաթ (2218 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի հս. մասում, Սալվարդ
գյուղից 1,5 կմ հս.:
ԱՂԻՁՈՐ - ձոր Սյունիքի մարզում, Գորիս քաղաքից 1 կմ հս-արլ., ԳորիսՍտեփանակերտ ճանապարհի վրա:
ԱՂԼԵՌ - լեռ Արմավիրի մարզում,
տե՛ս Սպիտակաբլուր:
ԱՂՁ - գետ Արարատի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հվ-
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արմ. լանջերից և աջից միախառնըվում
Վեդի գետին: Երկարությունը` 16 կմ:
ԱՂՁՔ - բլուր (1189 մ) Արագածոտնի
մարզում, Ամբերդ գետի աջափնյակում, Աղձք գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ԱՂՆՈՎԱՏ - գետակ Տավուշի մարզում, Գետիկի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Միափորի լեռների հվ. լանջերից և Աղավնավանք գյուղի հվ. մասում
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 5,5 կմ:
ԱՂՆՋԱ - գետ ՀՀ հս-արլ. մասում:
Սկիզբ է առնում Միափորի լեռների հս.
լանջերից, հոսում Տավուշի մարզի արլ.
մասով, ապա Ադրբեջանի տարածքում
աջից միախառնվում է Տավուշ գետին:
Երկարությունը` 47 կմ:
ԱՂՈԹԱՁՈՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիս
լեռնագագաթի հս-արլ. լանջերից և
Մաքենիս գյուղից ներքև ձախից միախառնվում Կարճաղբյուր գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ԱՂՈԹԱՍԱՐ - լեռ (1581 մ) Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների համակարգում, Տաշիր գետի աջ կողմում, Տաշիր
քաղաքից 1 կմ արլ.:
ԱՂՈԹԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2259 մ)
Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Վերիշեն գյուղից 3,5 կմ
հս-արլ.:
ԱՂՈԹԱՔԱՐԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2128 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի
բարձրավանդակում, Վերիշեն և Վաղատուր գյուղերի միջև:
ԱՂՈՋՐԻԿ - աղբյուր Արարատի մարզում, Արտաշատի ջրանցքի ձախ ափին, Վեդի քաղաքից 3 կմ հս-արմ.:
ԱՂՈՋՐԻԿ - գետակ Սյունիքի մարզում, Վարարակ գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Գորիս քաղաքից 3
կմ հս-արլ. գտնվող բլուրների լանջերից և քաղաքի մեջ միանում մայր
գետին: Երկարությունը` 3,5 կմ:

ԱՂՋԿԱԲԵՐԴ - լեռնագագաթ (2476 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, Հորադիս գյուղից 2 կմ
հվ-արմ.:
ԱՂՋԿԱԲԵՐԴ - գետ Տավուշի մարզում, Աղնջա գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Սպիտակքար լեռան
հս. լանջից և Այգեձոր գյուղից 4 կմ հվարմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ԱՂՋԿԱՆՎԱԳ - լեռնագագաթ (2339մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում,
Ելփին
գյուղից
5,5կմ հս-արլ.:
ԱՂՋԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1784 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների հվ. ճյուղավորություններում, Եղեգ գյուղից 2 կմ հս.:
ԱՂՋԿԱՔԱՐ - ժայռ (945 մ) Տավուշի
մարզում, Աղնջա գետի աջափնյակում,
Այգեձոր գյուղից 3,5 կմ հվ-արմ.:
ԱՂՍՏԵՎ - գետ Լոռու և Տավուշի մարզերում, Կուրի աջ վտակը: Սկիզբ է
առնում Փամբակի լեռների Թեժլեռ գագաթի հս-արմ. լանջերից: Երկարությունը` 133 կմ, այդ թվում ՀՀ-ում` 99
կմ (պատմական` Լոփնաս):
ԱՂՎԵՍԱՁՈՐ - հանդ Կոտայքի մարզում, Սևաբերդ գյուղից 1,5 կմ հվ-արլ.:
ԱՂՎԵՍԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1529 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Քարակիտուկձոր
գետի աջափնյակում, Կաղնուտ գյուղի
հս. մասում:
ԱՂՎԵՐՁԱՋՈւՐ - գետ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Բարգուշատի
լեռներից և Լեռնաշեն գյուղի մոտ աջից
միախառնվում
Շենաթաղ
գետին:
Երկարությունը` 10 կմ:
ԱՂՈւՏ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Գմբեթ լեռան հս. լանջին, Մաքենիս գյուղից 4 կմ հվ-արմ.:
ԱՂՈւՏԱԲԱ - լեռնագագաթ (3094 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահ-
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մանագլխին, Զանգեզուրի լեռներում,
Գորայք գյուղից 10,5 կմ հվ-արլ.:
ԱՃԱՆԱՆ - լեռնագագաթ (2393 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների կենտրոնական մասում, Քաշունի
գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ. (Տափասար):
ԱՃԱՆԱՆ - գետ Սյունիքի մարզում,
Ողջիի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում
Բարգուշատի լեռների հվ. լանջերից և
Սյունիք գյուղից արմ. միանում մայր
գետին: Երկարությունը` 29 կմ (Նորաշենիկ):
ԱՄԱՌԻՃ - լեռնագագաթ (2962 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների կենտրոնական մասում, Վարդենիկ գյուղից 13 կմ հվ.:
ԱՄԱՌՈՑ - հանդ Շիրակի մարզում,
Ավզնոց լեռան հվ. լանջերին, Արթիկի
ջրանցքի աջափնյակում, Մեծ Մանթաշ
գյուղից 8 կմ հվ-արլ.:
ԱՄԱՍԻԱ - գետ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Եղնախաղի լեռների
արլ. ճյուղավորություններից և աջից
միախառնվում է Ախուրյանին: Երկարությունը` 10 կմ:
ԱՄԲԵՐԴ - գետ Արագածոտնի մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան
հվ. լանջերից և Ամբերդ գյուղի մոտ
աջից միախառնվում Քասաղին: Երկարությունը` 36 կմ:
ԱՄԲԵՐԴԱԼԻՃ - լիճ Արագածոտնի
մարզում, Արագած լեռան մերձկատարային սարավանդի հս-արմ. մասում,
ծովի մակարդակից 3110 մ բարձրության վրա: Մակերեսը` 17 հա,
խորությունը` 1,7 մ:
ԱՄԲԵՐԴԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2568
մ) Արագածոտնի մարզում, Արագած
լեռնազանգվածի հվ-արլ. լանջին, Նիգատուն գյուղից 8 կմ հվ-արմ.:
ԱՄԲԵՐԴԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Արագածոտնի մարզում, հանված է Ամբերդ
գետից: Երկարությունը` 9 կմ: Ոռոգում
է Արագածոտնի մարզի հողերը:

ԱՄԼԱՍԵՌ - լեռնագագաթ (2939 մ)
Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Ակներ գյուղից 5 կմ հսարմ.:
ԱՄՊԱՋՈւՐ - գետակ Կոտայքի մարզում, Թեժ գետի օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Ամպասար լեռան արլ. լանջերից և թափվում մայր գետը: Երկարությունը` 7 կմ:
ԱՄՊԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3053 մ)
Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Փամբակի լեռներում, Թեժլեռից
արլ., Մեղրաձոր գյուղից 7 կմ հս.:
ԱՄՊԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2082 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Գիրաթաղ գետի
աջափնյակում, Ներքին Գիրաթաղ
գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ԱՄՊՈւՐ - լեռնագագաթ (3235 մ)
Արագած լեռնազանգվածի հվ. լանջին,
Քարի լճից հվ., Ամբերդ գետի հովտի
ձախափնյակում:
ԱՄՈւԼՍԱՐ - լեռնագագաթ (2988 մ)
Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների հս.
մասում, Սարավան գյուղից 5,5 կմ
արլ.:
ԱՄՈւԼՍԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանագլխին: Կազմում են Զանգեզուրի
լեռների հս. մասը: Լերկասար գագաթից մինչև Փոքր Ծարասար լեռնահանգույցը: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է (2988 մ): Երկարությունը` 25 կմ:
ԱՄՈւԼՍԱՐԻ ՍԱՐԱՎԱՆԴ - սարավանդ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի
բարձրավանդակում, Որոտան գետի
ձախափնյակում:
Բարձրությունը`
1800 -2200 մ:
ԱՅԳԱԲԱՑ - գետ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Շարայի լեռան լանջերից և Ախուրյան գյուղի հվ-արլ. մա-
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սում ձախից միախառնվում Ջաջուռ
գետին: Երկարությունը` 18 կմ:
ԱՅԳԵԿ - այգի Վայոց ձորի մարզում,
Գնիշիկ գետի ձախափնյակում, Գնիշիկ գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.:
ԱՅԳԵՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Սևանա լճի ափամերձ գոտում, Վարդենիկ գյուղից 1,5 կմ հսարմ.:
ԱՅԳԵՁՈՐ - քարանձավախումբ Երեվանի` Կենտրոն համայնքի հս-արմ
մասում, Հրազդանի ձախափնյակում:
ԱՅԼԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Կարթ գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Գազանա լեռնանցքից
և Նոր Աստղաբերդ գյուղից 7 կմ հվարմ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 3 կմ:
ԱՅԾԱԳԵՏ - գետակ Գեղարքունիքի և
Տավուշի մարզերում, Խաչարձան գետի
աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Սառնուտ լեռան հս. լանջից և Ճերմակավան գյուղից 1 կմ հվ-արլ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6
կմ:
ԱՅԾԱԺԱՅՌ - լեռնագագաթ (1423 մ)
Տավուշի մարզում, Վարագի լեռնահամակարգում, Իջևան քաղաքից 3,5 կմ
հս-արլ.:
ԱՅԾԱՂԲՅՈւՐ - գետակ Տավուշի մարզում, Տավուշ գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Արծվաբերդ գյուղից 6
կմ հվ-արմ. գտնվող աղբյուրներից և
Բերդ քաղաքից 2,5 կմ հվ-արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 3,5 կմ:
ԱՅԾԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2242 մ) Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների
արմ. լանջին, Զովք գյուղից 7 կմ արլ.:
ԱՅԾԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2470 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Զանգեզուրի
լեռների հս-արմ. ծայրամասում, Ջերմուկ քաղաքից 0,5 կմ արլ.:

ԱՅԾԻՑ - լեռ (2342 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի
հս. մասում, Որոտան գետի աջափնյակում, Սպանդարյան գյուղից 2 կմ
հվ-արմ.:
ԱՅՐԱԾՈ - լեռնագագաթ (1868 մ) Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռների
միջին մասի արլ. լանջին, Ցլաջուր և
Խաչաղբյուր գետերի միջև, Ենոքավան
գյուղից 13 կմ հս-արմ.:
ԱՅՐԱՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Վարարակ գետի աջափնյակում,
Քարահունջ գյուղից 2 կմ հվ.:
ԱՅՐԻ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Կահուրդ գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռներից և Կիցք գյուղում միանում մայր գետին: Երկարությունը` 5,5 կմ:
ԱՅՐԻ ՔԱՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Դիվասար լեռան հս-արլ.
լանջին, Ոսկեշեն գետի միջին հոսանքի մասում, Վերին Շորժա գյուղից 6,5
կմ հվ-արմ.:
ԱՅՐԻԳԵՏ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռների
արմ. մասերից և Տոլորս գյուղից 1 կմ
հվ. թափվում է Տոլորսի ջրամբարը:
Երկարությունը` 22 կմ:
ԱՅՐԻՋՈւՐ - գետ Սյունիքի մարզում,
Մեղրի գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Զանգեզուրի լեռների հվ-արլ.
լանջերից և Լիճք գյուղից հվ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 11
կմ:
ԱՅՐԻՍԱՐ - բլուր (891 մ) Արարատի
մարզում, Վեդի գետի աջափնյակում,
Վեդի քաղաքից 2,5 կմ արմ.:
ԱՅՐԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (3126 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների միջին մասում, Ցղունի գյուղից 8 կմ հվ.:
ԱՅՐՔ - քարանձավ Երևանի Արաբկիր
համայնքում, Հրազդան գետի ձախափնյակում:
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ԱՆԱՀՏԱԿԱՆ - աղբյուր Գեղարքունիքի մարզում, Արևելյան Սևանի լեռների
արմ. լանջին, Սոթքի լեռնանցքից 1,5
կմ արմ., Սոթք գյուղից 5,5 կմ հս-արլ.:
ԱՆԱՍՆԱԹԱՂ - բլուր (879 մ) Արմավիրի մարզում, Վաղարշապատ քաղաքից 2 կմ հվ-արլ.:
ԱՆԱՍՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1601 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռների հվ-արմ. ճյուղավորություններում,
Մալիշկա գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ԱՆԴՐԱՆԻԿ - լեռնագագաթ (3135 մ)
Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանագըլխին, Ջավախքի լեռների առանցքային գոտում, Սարագյուղից 7 կմ հվարլ.:
ԱՆԻՍՈՆ - լեռնագագաթ (2319 մ) Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանագըլխին, Փամբակի լեռնահամակարգում,
Ծաղկաբեր գյուղից 5 կմ հվ.:
ԱՆԿԱՆՔ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մուրադսար լեռան
լանջերից և Կեչուտ գյուղից վերև աջից
միախառնվում Արփային: Երկարությունը` 13 կմ:
ԱՆԿՅՈւՆԱՍԱՐ բլուր (1865 մ)
Շիրակի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի հս-արմ. ստորոտին, Շիրակի սարահարթի արլ. կողմում, Արթիկ
քաղաքից 0,5 կմ հվ-արմ.:
ԱՆՁԱՎԱԲԱՑԱՏ - լեռնագագաթ (2420
մ) Տավուշի մարզում, Գուգարաց
լեռնահամակարգում, Դիլիջան քաղաքից 4,5 կմ հս-արմ.:
ԱՆՁԱՎԱՍԱՐ - բլուր (1021 մ)
Արարատի մարզում, Վեդի գետի
ձախափնյակում, Վանաշեն գյուղից 2
կմ հվ-արլ.:
ԱՆՁԱՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2739 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռներում, Արտավան գյուղից 6 կմ հվ-արլ.:
ԱՆՁԱՎԻ ՁՈՐ - ձոր Շիրակի մարզում,
Շիրակի սարահարթում, Լուսաղբյուր

գյուղից 1 կմ հվ-արլ.: Երկարությունը`
1,5 կմ:
ԱՆՁԱՎԻԿ - քարանձավ Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Երիցասար լեռան հս-արլ.
մասում, Վերին Շորժա գյուղից 4 կմ
հվ-արմ.:
ԱՆՁԱՎՔ - լեռնագագաթ (2219 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագածի
լեռնահամակարգի հս. մասում, Ծաղկահովիտ գյուղից հվ.:
ԱՆՋՐԴԻ - լեռնագագաթ (2673 մ) ՀՀ
Վայոց ձորի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Խնձորուտ գյուղից 6
կմ արմ.:
ԱՆՋՈւՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Վաղատուր գետի աջափնյակում, Վաղատուր գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ԱՆՏԱՌԱՄՈւՏ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Բազումի լեռների արլ.
ճյուղավորությունների լանջերից և
ձախից
միախառնվում
Փամբակ
գետին: Երկարությունը` 12 կմ (Քոլագերան):
ԱՆՏԱՌԱՊԱՀ - լեռնագագաթ (1844 մ)
Լոռու մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Սուրբկիրակիջուր գետի
աջ կողմում, Շահումյան գյուղից 1,5 կմ
հվ-արլ.:
ԱՆՏԱՌԱՋՈւՐ - գետակ Կոտայքի
մարզում, Բջնի գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Ծաղկունյաց լեռան
արլ. լանջից և Ծաղկաձոր քաղաքից
արմ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 4 կմ.:
ԱՆՏԱՌՈւՏ - լեռնագագաթ (2228 մ)
Կոտայքի
մարզում,
Գոմրագետից
ձախափնյակում, Մեղրաձոր գյուղից 3
կմ հս-արլ.:
ԱՆՏԱՌՈւՏ - լեռնագագաթ (2027 մ)
Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռների
համակարգում, Խաչաղբյուր գետի
ձախափնյակում, Ահնիձոր գյուղից 9
կմ արլ.:
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ԱՆՏՈՆԻ ՔԱՐ - ժայռ (2352 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, Գնիշիկ գետի աջ կողմում,
Գնիշիկ գյուղից 1 կմ հս-արլ.:
ԱՆՓԱՅՏ ՄԱՅՄԵԽ - լեռնագագաթ
(2534 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի
լեռների հս. լանջին, Հալավար գյուղից
3 կմ հս-արլ.:
ԱՇԽԱՐՀԱՏԵՍ - լեռնագագաթ (2063 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների կատարային մասում, Տանձավեր
գյուղից 1,5 կմ հվ-արլ.:
ԱՇՆԱԿ - լեռնագագաթ (1501 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի հվ-արմ. լանջին, Աշնակ
գյուղից 2 կմ արլ.:
ԱՇՆԱԿ - գետ Արագածոտնի մարզում:
Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հվարմ. լանջերից և ձախից միանում
Մաստարայի սելավի հունին, հոսում է
միայն գարնանը: Երկարությունը` 38
կմ:
ԱՇՆԱԿ - հանդ Արագածոտնի մարզում, համանուն գետի աջափնյակում,
Աշնակ գյուղից 2 կմ հվ.:
ԱՇՆԱԿԱՁՈՐ - ձոր Արագածոտնի
մարզում, Աշնակ գետի ավազանում:
Ձգվում է Կաթնաղբյուր գյուղից մինչև
Արմավիրի մարզ հս.-հվ. ուղղությամբ:
Երկարությունը` 16 կմ:
ԱՇՈՐԱ - լեռնագագաթ (2566 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Զանգեզուրի լեռների
հս. մասում, Որոտանի լեռնանցքից
արմ., Արտավան գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ԱՇՈՑՔ - գետ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Ջավախքի լեռների
արմ. լանջերից և ձախից միախառնըվում Ախուրյանին: Երկարությունը` 26
կմ (Ղուկասյան):
ԱՇՈՑՔԱՐ - լեռնագագաթ (2774 մ) Շիրակի մարզում, Ջավախքի լեռների
արմ. բազուկների վրա, Սիզավետ գյուղից 5,5 կմ արլ.:

ԱՇՈՑՔԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ - բարձրադիր
բլրավետ հարթավայր (1900-2100 մ) ՀՀ
հս-արմ. մասում, Կարսի սարահարթի
հս-արլ. հատվածը: Եզերված է արմ-ից
Եղնախաղի, իսկ արլ.` Ջավախքի
լեռնաշղթաներով:
ԱՉԱՋՈւՐ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գուգարաց լեռների
արլ. ճյուղավորություններից և ձախից
միախառնվում Աղստևին: Երկարությունը` 10 կմ:
ԱՉԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1522 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Որոտան գետի աջափնյակում, Տանձատափ գյուղից 0,5
կմ հս-արլ.:
ԱՉԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1070 մ) Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների համակարգում, Մեղրի գետի ձախափնյակում, Մեղրի քաղաքից արլ.:
ԱՉԵՐ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ է
առնում Գուգարաց լեռների Հալվաներսար լեռան հվ. լանջից և Հաղպատ
գյուղի մոտ աջից միախառնըվում
Դեբեդին: Երկարությունը` 15 կմ:
ԱՉՔԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3196 մ) Լոռու մարզում, Ջավախքի լեռների ամենաբարձր գագաթը ՀՀ տարածքում,
Սարագյուղից 6 կմ արլ.:
ԱՊԱԿԵՍԱՐ - լեռնագագաթ (1794 մ)
Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների
կենտրոնական մասի հվ. ճյուղավորություններում, Սարատովկա գյուղից 3
կմ արլ.:
ԱՊԱԿԵՔԱՐ - լեռնագագաթ (1651 մ)
Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռների
հվ-արմ. մասում, Հովք գյուղից 1,5 կմ
արմ.:
ԱՊԱՐԱՆԻ ԴԱՇՏ - բարձրադիր (18002000 մ) լեռնային մարգագետնատափաստանային հարթավայր Քասաղ
գետի ավազանի վերին մասում: Եզերված է արմ-ում` Արագած լեռնազանգվածով, արլ-ում` Ծաղկունյաց լեռ-
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ներով: Ձգվում է հս-արմ.― հվ-արլ.
ուղղությամբ շուրջ 30 կմ երկարությամբ, լայնությունը` 5-8 կմ:
ԱՊԱՐԱՆԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - արհեստական լիճ Արագածոտնի մարզի հս. մասում, Քասաղ գետի վրա: Մակերեսը` 8
կմ2, ջրի ծավալը` 90 մլն մ3: Օգտագործվում է ոռոգման նպատակներով:
ԱՊՉԳԱ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Մեղրու լեռնահամակարգում, Մասրուց գետի աջափնյակում, Շիշկերտ
գյուղից 3,5 կմ հվ-արլ.:
ԱՊՐԵԻ ԼԻՃ - լիճ Կոտայքի մարզում,
Լեռնանիստ գյուղից 6 կմ հվ-արլ.,
Կլոր-Թառ լեռան հս-արմ. լանջին:
Բարձրությունը ծովի մակարդակից`
2250 մ, մակերեսը` 0,6 հա:
ԱՋ ԽՈՐԱՁՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում, Դարանակ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Սևանի
լեռների հվ-արլ. լանջերից և Կուտական գյուղից 6 կմ արլ. միախառնվում
մայր գետին: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ԱՋԱԿՈՆ - բլուր (857 մ) Տավուշի մարզում, Վարագի լեռնահամակարգում,
Աղստև գետի աջափնյակում, Խաշթառակ գյուղի հս-արմ. եզրին:
ԱՋԱՓՆՅԱԿ - քարանձավախումբ
Երևանի` համանուն համայնքի արլ.
մասում, Հրազդան գետի աջափնյակում:
ԱՋՔԱՐ - հանդ Տավուշի մարզում, Կենաց լեռների փեշերին, Չինչին գյուղից
2,5 կմ հվ-արմ.:
ԱՌԱՔԵԼ - լեռնագագաթ (1978 մ) Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռներում,
Գայլեդրունք լեռնանցքից հվ-արլ.,
Պրիվոլնոյե գյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ԱՌՅՈւԾ - լեռ (2157 մ) Արարատի
մարզում, Լուսաշող գյուղից 0.5 կմ հվ.:
ԱՌՅՈւԾ - լեռնագագաթ (1921 մ) Լոռու
մարզում, Վիրահայոց լեռների համակարգում, Ուռուտ գետի աջափնյակում, Մեդովկա գյուղից 1,5 կմ արլ.:

ԱՌՅՈւԾԱՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում,
Քարակիտուկձոր
գետի
ձախափնյակում, Կաղնուտ գյուղից 1
կմ հս.:
ԱՌՅՈւԾԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2984
մ) Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանագլխին, Ջավախքի լեռների առանցքային գոտում, Սարագյուղից 8 կմ հվարլ.:
ԱՌՆԵՏ - հանդ Վայոց ձորի մարզում,
Վայքի լեռների հս. լանջերին, Խաչիկ
գյուղից 3,5 կմ հս-արմ.:
ԱՌՎԱԿՆ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Գայլաձոր գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի
լեռներից և Վարդենյաց լեռնանցքից 2,5
կմ հս. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 6,5 կմ:
ԱՍԵՂԱՍԱՐ - լեռ (2483 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների հսարլ. լանջին, Հայրավանք գյուղից 14,5
կմ հվ-արմ.:
ԱՍՆԻ - լեռ (1162 մ) Արարատի մարզում, Արմաշ գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
ԱՍՏԾՈ ՃԱՄՓԱ - լեռ (2973 մ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին, Սևանի լեռներում,
Ըղձաձոր գետի աջափնյակում, Ջիլ
գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ԱՍՏՂԱՁՈՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Բացսար լեռան արմ. լանջից և Աստղաձոր գյուղից
2,5 կմ հս. թափվում Սևանա լիճ:
Երկարությունը` 11 կմ (Խաչաձոր):
ԱՍՏՂԱՁՈՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռներից և
Շվանիձոր գյուղից ներքև ձախից միախառնվում Արաքս գետին: Երկարությունը` 17 կմ (Շվանիձոր):
ԱՍՏՂՈՆՔ - լեռնագագաթ (3470 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների կենտրոնական մասում, Աստղաձոր գետի վերնագավառում:
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ԱՎԱԳ - լեռնագագաթ (2322 մ) Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռների համակարգում, Խաչաղբյուր գետի աջափնյակում, Ենոքավան գյուղից 11 կմ հվարմ.:
ԱՎԱԳԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (1867 մ)
Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների
արմ. մասում, Մեծավան գյուղից 2 կմ
հս-արլ.:
ԱՎԱԶԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում, Վայոցսարի հս-արլ. լանջին,
Հերհեր
գետի
աջափնյակում,
Կարմրաշեն գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ԱՎԱԶԱՆ - սարավանդ Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների հվ-արլ. մասում,
Թոնրագետի ձախափնյակում, Բարդութաղք լեռնագագաթից հվ.:
ԱՎԱԶՈւՏ - լեռ (2368 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի
հս. մասում, Սապատաձոր գետի
աջափնյակում, Թանահատ գյուղից 6
կմ հվ-արլ.:
ԱՎԱՆԱՔԱՐ - լեռ (1131 մ) Լոռու մարզում, Թումանյան և Քոբեր երկաթուղային կայարանների միջև, Դեբեդի
աջափնյակում, Այգեհատ գյուղից 1,5
կմ հվ-արլ.:
ԱՎԱՆԻՍ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Արեգունի
լեռների հվ-արմ. լանջերից և Շորժա
գյուղի մոտ թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 6 կմ:
ԱՎԵՇ - գետակ Վայոց ձորի մարզում,
Դդմագետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Վայքի լեռներից և Նախիջևանի տարածքում միախառնվում մայր
գետին: Երկարությունը` 11 կմ, ՀՀ
տարածքում` 2,5 կմ:
ԱՎԵՐԱԿԻ ԴԱՐ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիս և Սելավագետակ գետերի ջրբաժանում, Վարդենիկ
գյուղից 2 կմ հվ.:
ԱՎԵՐԱՋՈւՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում, Սևանա լճի ավազանում, Զո-

լաքար գետի օժանդակը: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռների կենտրոնական մասի հս. լանջերից և Զոլաքար
գյուղի հս. եզրում միախառնըվում
մայր գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ԱՎԶՆՈՑ - լեռնագագաթ (2770 մ) Շիրակի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի հս. փեշերին, Արթիկի ջրանցքի
աջ կողմում, Մեծ Մանթաշ գյուղից 7
կմ հվ-արլ.:
ԱՎՇԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2338 մ) ՀՀ
Վայոց ձորի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Վայքի լեռնահամակարգում, Խաչիկ գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ԱՎՇԵՆ - լեռնագագաթ (2559 մ) Արագածոտնի և Լոռու մարզերի սահմանագլխին, Փամբակի լեռների արմ. մասում, Սպիտակի լեռնանցքից հվ-արլ.,
Ավշեն գյուղից 2 կմ հս.:
ԱՏԱՂՁԱՀԱՆԴ - հանդ Լոռու մարզում, Շիկաքար լեռան արլ. լանջին,
Դեբեդ գետի ձախափնյակում, Բենդիկ
գյուղից 2,5 կմ հվ.:
ԱՐԱԲԿԻՐ - քարանձավ Երևանի` համանուն համայնքի արմ. մասում,
Հրազդան գետի ձախափնյակում:
ԱՐԱԲԿԻՐԻ
ԴԱՐԱՎԱՆԴ
դարավանդ
Երևանի`
համանուն
համայնքի հս. մասում:
ԱՐԱԳԱԾ - լեռնազանգված ՀՀ արմ.
մասում, Արարատյան դաշտավայրի և
Շիրակի սարահարթի, Ախուրյան և
Քասաղ գետերի միջև: Հիմքը վահանաձև, կարճ կորածալք է, ծածկված է նոր
և նորագույն հրաբխային արտավիժումների լավաներով ու տուֆերով:
Պսակված է չորս գագաթներով, որոնցից հս-ը` ամենաբարձր կետն է հանրապետությունում (4090 մ): Հարաբերական բարձրությունը Արարատյան
դաշտավայրիցից շուրջ 3000 մ, իսկ
Շիրակի սարահարթից ` 2500 մ:
ԱՐԱԳԱԾԻ ԱԼՊՅԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ արգելավայր Արագածոտնի մարզում,
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Արագածի լեռնազանգվածում: Հիմնադրվել է 1959 թ., տարածքը` 300 հա:
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ - գետ Արագածոտնի
մարզում, Նիգատուն գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան
հվ-արլ. լանջերից և Լուսաղբյուր գյուղում աջից միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 10 կմ:
ԱՐԱԳԵՏ - գետ Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերում, Հրազդան գետի աջ
օժանդակը: Սկիզբ է առնում Ծաղկունյաց լեռների արմ. լանջերից և Քարաշամբ գյուղի մոտ միախառնըվում է
մայր գետին: Երկարությունը` 17 կմ
(Չալիձոր):
ԱՐԱԳԻԼԻՋՈւՐ - գետ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի
լեռների կենտրոնական մասից և Շաղատ գյուղից 0,5 կմ հս. աջից միախառնվում Որոտանին: Երկարուրությունը`
16 կմ:
ԱՐԱԾԻՆ - լեռնագագաթ (3072 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների կատարային մասում, Սիսիան գետի վերնագավառում, Արևիս գյուղից 10 կմ հվարմ.:
ԱՐԱԾՈ ԴԱՇՏ - դաշտ Արարատի
մարզում, տե՛ս Ուրծադաշտ:
ԱՐԱԾՈ ԿԻՐՃ - կիրճ Արարատի մարզում, Արածոգետի խորը հովիտը Ուրծի լեռների հվ-արլ. մասում:
ԱՐԱԾՈԳԵՏ - գետ Արարատի մարզում: Սկիզբ է առնում Մժկատար լեռների հվ. լանջերից և Նախիջևանի
սահմաններում ձախից միախառնըվում Արաքսին: Երկարությունը` 42 կմ:
ԱՐԱՄԱԶԴ - լեռնագագաթ (3399 մ)
Սյունիքի մարզում, ամենաբարձրը
Բարգուշատի լեռներում, Քարուտ գյուղից 8 կմ հս-արլ.:
ԱՐԱՄԱԶԴ - լեռնանցք (2717 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռներում, Տաթև գետի հովտից դեպի Գիրա-

թաղ գետի հովիտը, Վերին Գեղավանք
գյուղից 5,5 կմ հս-արլ.:
ԱՐԱՄԱԶԴ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում համանուն լեռան հվ.
լանջերից և Գեղի գյուղի մոտ ձախից
միախառնվում Գեղի գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ԱՐԱՄՈւՍԻ ԴԻՔ - բլուր (1497,3 մ) Կոտայքի մարզում, Արամուս գյուղի արմ.
եզրին:
ԱՐԱՅԻ - լեռնագագաթ (2605 մ) Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Արագած լեռնազանգվածից հվ-արլ., Քասաղ և Հրազդան գետերի միջև (Ծաղկեվանք):
ԱՐԱՊԱՐ - բլուր (1382 մ) Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանագըլխին, Քասաղ գետի ձախափնյակում,
Նոր Երզնկա գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ.:
ԱՐԱՍԱՐ - լեռ (1239 մ) Արարատի
մարզի և Նախիջևանի սահմանագըլխին, Արածոգետի աջափնյակում, Պարույր Սևակ գյուղից 3 կմ հվ-արմ.:
ԱՐԱՏԵՍ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռներից
և Շաղիկ գյուղից հս. աջից միախառնմվում Երկայնարտ գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ԱՐԱՐԱՏ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի
լեռնահամակարգում,
Սալվարդ գյուղից 7 կմ հս-արմ.:
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԳՈԳԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆ գոգավորություն Հայկական լեռնաշխարհում, Արաքս գետի միջին հոսանքի շրջանում: ՀՀ-ի տարածքում իր մեջ
է ներառում Արագածոտնի, Արարատի
և Արմավիրի մարզերի մի մասը:
Բարձրությունը` 800-1000 մ:
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏԱՎԱՅՐ - Արարատյան գոգավորության տափարակ
հատակը, բարձրությունը ծովի մակարդակից` 800-1200 մ: Ձգված է հսարմ. հվ-արլ. ուղղությամբ Արաքս գե-

16

տի հոսանքի երկայնքով: ՀՀ-ին է
պատկանում ձախափնյա մասը:
ԱՐԱՔՍ - գետ, սկիզբ է առնում Արևմըտյան Հայաստանի Բյուրակն լեռների Սերմանց գագաթից: Ախուրյանն
ընդունելուց հետո սահմանային գետ է
ՀՀ և Թուրքիայի, Նախիջևանի և
Իրանի, ՀՀ և Իրանի, ԼՂՀ-ի և Իրանի,
ապա նաև Ադրբեջանի և Իրանի միջև:
Ստորին
հոսանքն
անցնում
է
Ադրբեջանով և Սաբիրաբադ քաղաքի
մոտ
միախառնվում
է
Կուրին:
Երկարությունը` 1072 կմ (Երասխ):
ԱՐԳԵԼԱՁՈՐ - գետ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Որոտանի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Ծղուկի լեռներից և Սառնակունք գյուղից 2 կմ հվ. միանում մայր
գետին: Երկարությունը` 20 կմ:
ԱՐԳԵԼԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1288 մ)
Տավուշի մարզում, Տավուշի լեռնահամակարգում, Մոսեսգեղից 2,5 կմ հվ.:
ԱՐԳԻՃԻ - լեռնագագաթ (2328 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռներում, Աղբերք գյուղից 2,5 կմ հսարմ.:
ԱՐԳԻՃԻ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Գնդասար լեռան
հս-արլ. լանջից և Ներքին Գետաշեն
գյուղից ներքև թափվում Սևանա լիճ:
երկարությունը` 51 կմ:
ԱՐԴԱՐ ԴԱՎԻԹ - բլուր (1025,4 մ) Արմավիրի մարզում, Վաղարշապատի
տարածաշրջանում, Այգեշատ գյուղի
արլ. եզրին:
ԱՐԴԵՆՅԱՑ - լեռ (2102 մ) Շիրակի
մարզում, Ջավախքի սարահարթում,
Ախուրյան գետի ձախափնյակում, Արդենիս գյուղից 1 կմ արմ.:
ԱՐԴԵՉ - լեռնագագաթ (2351 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Վայքի լեռների ճյուղավորություններում,
Արփա
գետի
ձախափնյակում, Գնիշիկ գյուղից 3 կմ
հս.:

ԱՐԴԵՉ - գետակ Վայոց ձորի մարզում,
Արփա գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում համանուն լեռան հս. լանջից
բխող` Մեծակունք աղբյուրից և Արփի
գյուղի հվ. մասում միանում մայր
գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ԱՐԴԻԿ - բլուր (1713 մ) Շիրակի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի հսարմ. ստորոտին, Շիրակի սարահարթի արլ. մասում, Արթիկ քաղաքից 1,5
կմ հս-արմ.:
ԱՐԵԳ - լեռնագագաթ (1667 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի հվ-արմ. լանջին, Թաթուլ գյուղից
1 կմ հվ-արմ.:
ԱՐԵԳ - հանդ Արագածոտնի մարզում,
Թեժառույգի լեռների հվ. լանջերին,
Արուճաջուր գետի աջափնյակում:
ԱՐԵԳԱԳԵՏ - գետակ Շիրակի մարզում, Եղնաջուր գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Զարիշատի լեռների
հվ. լանջերից և Գառնառիճ գյուղի հս.
մասում միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 8 կմ:
ԱՐԵԳԴԵՄ - լեռնագագաթ (2141 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Սևանա լճի ափամերձ
գոտում, Շորժա գյուղից 1 կմ հս.:
ԱՐԵԳԻ - լեռնագագաթ (2463 մ) Շիրակի մարզում, Եղնախաղի լեռների արլ.
լանջին, Եղնաջուր գյուղից 1,5 կմ հսարմ.:
ԱՐԵԳԻ - հանդ Վայոց ձորի մարզում,
Գնիշիկ գետի աջափնյակում, Արենի
գյուղից 5 կմ հվ-արլ.:
ԱՐԵԳԻՆ - լեռնագագաթ (2423 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռների կենտրոնական մասում, Արտանիշ գյուղից 1,5 կմ հս.:
ԱՐԵԳԻՆ - լեռնագագաթ (2842 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Վարդենիս գետի
աջափնյակում, Վարդենիկ գյուղից 8
կմ հվ-արլ.:
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ԱՐԵԳՆԱԲԼՈւՐ - բլուր (747 մ) Տավուշի մարզում, Պապաքարի լեռների
կենտրոնական հատվածում, Հաղթանակ գյուղից 4 կմ հս-արմ.:
ԱՐԵԳՆԱԿՈՂ - լեռ (1900 մ) Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի հս. մասում, Տոլորսի ջրամբարից արմ., Բռնակոթ գյուղից 2 կմ հվարլ.:
ԱՐԵԳՆԻՍ - լեռ (1812 մ) Շիրակի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի հս.
փեշերին, Մեղրաշեն գյուղից 2 կմ արլ.:
ԱՐԵԳՈւՆԻ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Սևանի լեռներից և Արեգունի գյուղից ներքև
թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 8 կմ (Սատանախաչ):
ԱՐԵԳՈւՆԻ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Արեգին լեռան հվ. լանջերին,
Վարդենիս գետի աջափնյակում, Վարդենիկ գյուղից 10 կմ հվ-արլ.:
ԱՐԵԳՈւՆԻ - լեռնագագաթ (2246 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Քարկատար
լեռների արլ. ճյուղավորություններում,
Հորս գյուղից 2 կմ հվ.:
ԱՐԵԳՈւՆԻ ԼԵՌՆԵՐ - Փամբակի լեռների հվ-արլ. շարունակությունը` Սևանի լեռնանցքից հվ-արլ. մինչև Քաշաթաղ գագաթը 56 կմ երկարությամբ,
եզերում է Սևանա լիճը հս-արլ.
կողմից:
Առավելագույն
բարձրությունը` 2740 մ:
ԱՐԵՎԱԲԵՐ - լեռնագագաթ (2191 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռների
կատարային մասում, Փոռ գյուղից 3,5
կմ հվ-արմ.:
ԱՐԵՎԱԲՈւՅԼ - լեռնագագաթ (1141 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Կոտակ գետի ձախափնյակում, Բարգուշատ գյուղից 1 կմ
արլ.:
ԱՐԵՎԱՋՈւՐ - աղբյուր Գեղարքունիքի մարզում, Աղաքար գետի աջափ-

նյակում, Ճամբարակ քաղաքից 3,5 կմ
հվ-արմ.:
ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՅՐԻՔԱՐ – լեռնագագաթ (2767մ) Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռներում, Դիլիջան քաղաքից
7 կմ հս-արմ.:
ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՍԵՎԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ լեռներ ՀՀ Գեղարքունիքի և ԼՂՀ-ի
սահմանագլխին, Փոքր Կովկասի լեռնաճյուղը Սևանա լճի և Թարթառ գետի
վերին հոսանքի միջև: Սևանի լեռներից
հվ-արմ. ուղղությամբ ձըգվում է մինչև
Մեծ Ծարասարի լեռնահանգույցը
շուրջ
40
կմ
երկարությամբ:
Առավելագույն բարձրությունը` 3441 մ:
ԱՐԵՎԻՔԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի
մարզում, տե՛ս Մեղրու լեռներ:
ԱՐԵՎԿԱ - հանդ Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռների հս. լանջերին,
Գրավ գետի ձախափնյակում, Գնիշիկ
գյուղից 2,5 կմ արլ.:
ԱՐԵՎԿՈՂ - լեռնագագաթ (1589 մ) Լոռու մարզում, Բազումի լեռնահամակարգում, Փամբակ գետի աջափնյակում, Դարպաս գյուղից 1 կմ արմ.:
ԱՐԵՎԿՈՂ - լեռ (1813 մ) Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի հս. մասում, Սիսիան գետի
ձախափնյակում, Տոլորս գյուղից 2 կմ
հս-արլ.:
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԱՅՐԻՔԱՐ - լեռնագագաթ (2781 մ) Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Գուգարաց
լեռներում, Դիլիջան քաղաքից 7,5 կմ
հս-արմ.:
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ - բարձրավանդակ Փոքր
Կովկասում, տե՛ս Սյունիքի բարձրավանդակ:
ԱՐԵՎՇԱՏ - հանդ ՀՀ Սյունիքի մարզի
և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Քաշունի գետի ձախափնյակում, Վանանդ գյուղից
1 կմ հս-արլ.:
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ԱՐԵՎՈՏՁՈՐ - գետակ Շիրակի մարզում, Եղնաջուր գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Եղնախաղի լեռների
լանջերից և Եղնաջուր գյուղից 2 կմ
արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 8 կմ:
ԱՐԶԱԿԱՆ - լեռնագագաթ (2502 մ) Կոտայքի մարզում, Թեղենյաց լեռների
հվ. մասում, Արզական գյուղից 4 կմ հսարմ.:
ԱՐԶԱԿԱՆ-ՄԵՂՐԱՁՈՐԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ - արգելավայր Կոտայքի մարզում, Ծաղկունյաց լեռների արլ.
լանջերին: Հիմնադրվել է 1971թ., տարածքը` 14500 հա:
ԱՐԶՆԻ-ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՋՐԱՆՑՔ - հանված է Հրազդան գետից, նրա աջ ափից:
երկարությունը` 92 կմ: Ոռոգում է
Արարատի, Կոտայքի և մասամբ
Արմավիրի մարզերի հողերը:
ԱՐԶՆՈւ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Կոտայքի
մարզում, Արզնի գյուղի մոտ: Հանված
է Հրազդան գետի ձախ ափից: Ոռոգում
է Կոտայքի մարզի հողերը: Երկարությունը` 8 կմ:
ԱՐԹԻԿԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Շիրակի
մարզում: Վերցված է Գեղաձոր գետի
ձախ ափից և ոռոգում է Շիրակի մարզի հողերը: Երկարությունը` 7 կմ:
ԱՐԹԻԿԻՋՈւՐ - գետ Շիրակի մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան
հս-արմ. լանջերից և անցնելով Արթիկ
քաղաքի միջով, ձախից միախառնվելով Մանթաշ գետին կազմավորում
է Կարկաչան գետը: Երկարությունը`
26 կմ:
ԱՐԻՆ-ԲԵՐԴ - բլուր-հնավայր (1071 մ),
ուրարտական Էրեբունի քաղաքատեղին` Երևանի հվ-արլ. մասում` Էրեբունի համայնքի տարածքում:
ԱՐԾԱԹԱԳԵՏ - գետ ՀՀ Շիրակի մարզի և Թուրքիայի սահմանագլխին:
Սկիզբ է առնում Եղնախաղի լեռների
հվ. փեշերից և Երազգավորս գյուղից

արմ. ձախից միախառնվում Սևգետին:
Երկարությունը` 16 կմ:
ԱՐԾԱԹԱՂԲԵՐՔ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Արեգունի լեռների Կարկտասար գագաթի հվարլ. լանջերից և թափվում Սևանա լիճ:
Երկարությունը` 12 կմ (Սպիտակաղբյուր):
ԱՐԾԱԹԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2827 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Ամուլսարի լեռներում, Դարբ գետի վերնագավառում,
Արտավան գյուղից 8 կմ արլ.:
ԱՐԾԱԹԻ - լեռնագագաթ (3341մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռներում,
Կարդ գյուղից 5 կմ արմ.:
ԱՐԾԱԹԻ - լեռ (2166 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի
հս. մասում, Անգեղակոթի ջրամբարից
3,5 կմ արլ., Մուցք գյուղից 3 կմ արլ.:
ԱՐԾՎԱՆԻԿ - գետ Սյունիքի մարզում,
Ողջի գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Բարգուշատի լեռների հվ. լանջերից և Կապան քաղաքից 3 կմ արլ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 17 կմ:
ԱՐԾՎԱՆԻՍՏ - հանդ Գեղարքունիքի և
Տավուշի մարզերի սահմանագըլխին,
Թաղիքասար լեռան հվ-արլ. լանջերին,
Անտառամեջ գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ԱՐԾՎԱՇԵՆԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - ջրամբար
Գեղարքունիքի մարզում, Արծվաշեն
գյուղից 0,5 կմ հվ-արլ., ծովի մակարդակից 1381 մ բարձրության վրա: Ջրի
ծավալը` 2,0 մլն մ3:
ԱՐԾՎԱՔԱՐ - հրվանդան Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի Նորատուսի թերակղզում:
ԱՐՄԱՂԱՆ - լեռ (2829 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների հվարլ. փեշերին, Մադինա գյուղից 3 կմ
արմ.:
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԲԼՈւՐ - բարձունք (937 մ)
Արմավիրի մարզում, Արմավիր գյու-
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ղից 1 կմ արմ. (Սարդարապատի բլուր,
Դավթի բլուր):
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԴԱՇՏ - դաշտ Արմավիրի
մարզում, Արարատյան դաշտավայրի
արմ. հատվածը, ընդգրկում է մարզի
հվ. մասը (Սարդարապատի տափաստան, Հոկտեմբերյանի տափաստան):
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք, հանված է Արաքս գետից: Երկարությունը`
46 կմ: Ոռոգում է Արմավիրի մարզի
հողերը:
ԱՐՄԻԿ - գետ Արարատի մարզում:
Սկիզբ է առնում Տասանորդի լեռների
հս. լանջերից և ձախից միախառնըվում Վեդի գետին: Երկարությունը` 10
կմ:
ԱՐՆԱՁՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Քարահանի ջուր գետակի օժանդակը: Սկիզբ է առնում Արծվաշեն
գյուղի և Ադրբեջանի սահմանագըլխից
և գյուղից 0,5 կմ հս-արմ. միախառնվում մայր
գետին: Երկարությունը` 3 կմ:
ԱՐՇԱԿԻ - հանդ Գեղարքունիքի և Տավուշի
մարզերի
սահմանագլխին,
Ձկնագետի աջափնյակում, Սեմյոնովկա գյուղից 6 կմ արմ.:
ԱՐՇԱԿԻ ՍԱՐ - լեռնագագաթ (1703 մ)
Տավուշի մարզում, Վարագի լեռներում,
Խաշթառակ գյուղից 6 կմ արլ.:
ԱՐՇԱԿԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (1698 մ)
Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների
համակարգում, Նորաշեն գետի աջ
կողմում, Ձորամուտ գյուղից 1,5 կմ հվարլ.:
ԱՐՈՍԱԳԵՏ - գետակ Տավուշի մարզում, Խաչաղբյուր գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Իջևանի լեռների
հս. լանջերից և Հաղարծին գյուղից 9 կմ
հս. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ԱՐՈՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2653 մ)
Լոռու մարզում, Գոգարանց լեռներում,
Ուրասար գյուղից 7,5 կմ հվ-արմ.:

ԱՐՈՐԱԿ - լեռնագագաթ (2107 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Սպանդարյան գյուղից 3
կմ հվ-արլ.:
ԱՐՋԱԳԼՈւԽ - լեռնագագաթ (1911 մ)
Լոռու մարզում, Գուգարաց լեռներում,
Ծաղկաշատ գյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ԱՐՋԱՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Նախրատափ լեռան արլ. լանջին,
Վերիգետի աջափնյակում, Սալվարդ
գյուղից 2 կմ արմ.:
ԱՐՋԱՀՈւՆ - գետակ Սյունիքի մարզում, Բաղացջրի աջ օժանդակը: Գոյանում է Մոխրագետի և Միջնագետի
միացումից և Լեռնաձոր գյուղից 7 կմ
արլ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 5 կմ:
ԱՐՋԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Տավուշի
մարզում, Կենաց լեռների լանջերին,
Տավուշ գետի ձախափնյակում, Տավուշ
գյուղից 2 կմ արմ.:
ԱՐՋԱՆՈՑ - լեռնագագաթ (2385 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արջանոցի լեռներում, Սևան քաղաքի Գոմաձոր թաղամասից 1 կմ հս.:
ԱՐՋԱՆՈՑԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Գեղարքունիքի մարզում, Փամբակի լեռների արլ. ճյուղավորությունը, ձգվում է
Ուղեո գագաթից` Ձկնագետի աջ ափով մինչև Ցամաքաբերդի թերակըղզին շուրջ 16 կմ երկարությամբ: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է
(2385 մ):
ԱՐՋԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1819 մ) Լոռու մարզում, Բազումի լեռների համակարգում, Պուշկինո գյուղից 2,5 կմ հսարմ.:
ԱՐՋԱՏԽԼԵՆՈւ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ - արգելավայր Տավուշի մարզում, Իջևանի
լեռների արլ. լանջերին, Աղստև գետի
ձախափնյակում, Իջևան քաղաքից
արմ.: Հիմնադրվել է 1958 թ., տարածքը` 40 հա:
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ԱՐՋԱՔԱՐ - հանդ Տավուշի մարզում,
Տավուշի լեռների լանջերին, Տավուշ
գետի աջափնյակում, Բերդ քաղաքից
2,5 կմ հվ-արլ.:
ԱՐՋԱՔԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Գեղարքունիքի մարզում, Արտանիշի թերակղզու հվ-արլ. մասում, ձգվում է
Սևանա լճի ափամերձ գոտում: Ամենաբարձր գագաթը` Խորաձոր լեռը
(2127 մ): Երկարությունը` 3 կմ:
ԱՐՋԻ ԾՄԱԿ - հանդ Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում,
Մասրուց գետի ձախափնյակում, Շիշկերտ գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ԱՐՋԻԳԼՈւԽ - լեռնագագաթ (2229 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Շիշկերտ գետի աջափնյակում, Շիշկերտ գյուղից 1 կմ հվարլ.:
ԱՐՋԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (2610 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Զանգեզուրի
լեռների հս. մասում, Արփա գետի
ձախափնյակում, Ջերմուկ քաղաքից
2,5 կմ հս-արլ.:
ԱՐՋՈւԹԱԹ - լեռնագագաթ (2096 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագածի
լեռնահամակարգի հվ-արլ. մասում,
Նիգատուն գյուղից 1,5 կմ արմ.:
ԱՐՋՈւՏԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2252 մ) Բազումի լեռների արլ. մասում, Արջուտ գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.:
ԱՐՍԱՐ - լեռնագագաթ (1860 մ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին, Միափորի լեռնահամակարգում, Խաչիձոր գետակի ակունքի մոտ, Արծվաշեն գյուղից 3,5 կմ հվարմ.:
ԱՐՍԱՐ - լեռնագագաթ (1862 մ) Տավուշի մարզում, Վարագի լեռներում,
Լուսահովիտ գյուղից 3 կմ արլ.:
ԱՐՏԱԲՈւՆ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռների հվ. լանջերից և Շատին գյուղից

վերև աջից միախառնվում Եղեգիսին:
Երկարությունը` 18 կմ:
ԱՐՏԱԳԵՏ - գետակ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Փամբակի լեռներից և
Հարթագյուղի մոտ աջից միախառնըվում Փամբակին: Երկարությունը` 7
կմ:
ԱՐՏԱՆԻՇ - լեռնագագաթ (2461 մ) Գեղարքունիքի մարզում, համանուն թերակղզու վրա, Արտանիշ գյուղից 4 կմ
հվ-արմ.:
ԱՐՏԱՆԻՇ - լիճ Գեղարքունիքի մարզում, համանուն գյուղի մոտ, ծովի մակարդակից 1905 մ բարձրության վրա:
Մակերեսը` 0,4 կմ2:
ԱՐՏԱՆԻՇ - գետ Գեղարքունիքի մարզում, տե՛ս Արտունջ:
ԱՐՏԱՆԻՇԻ ԹԵՐԱԿՂԶԻ - թերակղզի
Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի
հս-արլ. մասում, Արտանիշի և Խորժայի ծոցերի միջև: Մակերեսը` 25 կմ2:
ԱՐՏԱՆԻՇԻ ԾՈՑ - ծոց Մեծ Սևանի հսարլ. անկյունում, Արտանիշի թերակղզուց արլ: Այստեղ է թափվում Արտունջ գետը:
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՋՐԱՆՑՔ - հանված է
Հրազդան գետից` նրա ձախ ափից: Երկարությունը 61 կմ: Ոռոգում է Արարատի մարզի և Երևանի մերձքաղաքային հողերը:
ԱՐՏԱՊԱՆ - լեռնագագաթ ՀՀ Սյունիքի
մարզի և Նախիջևանի սահմանագըլխին, տե՛ս Սիսկատար:
ԱՐՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2199 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Շիշկերտ գետի աջափնյակում, Շիշկերտ գյուղից 2 կմ հվարլ.:
ԱՐՏԱՎԱԶ - լեռնագագաթ (2929 մ) Կոտայքի մարզում, Փամբակի լեռների
հվ. լանջին, Արտավազ գյուղից 4 կմ
հս-արլ.:
ԱՐՏԱՎԱԶ - գետակ Կոտայքի մարզում, Մարմարիկի օժանդակը: Սկիզբ է
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առնում համանուն լեռան արմ. լանջից
և թափվում Մարմարիկ գետը: Երկարությունը` 5 կմ:
ԱՐՏԱՎԱԶԴ - լեռնագագաթ (2452 մ)
Կոտայքի մարզում, Թեղենյաց լեռներում, Արզական գյուղից 3,5 կմ հսարմ.:
ԱՐՏԱՎԱՆ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի և
Վայքի լեռների հանգուցատեղից և Գետիկվանք գյուղի մոտ ձախից միախառնվում Դարբ գետին: Երկարությունը` 19 կմ:
ԱՐՏԻՆ - լեռնագագաթ Արագածոտնի
մարզում, տե՛ս Մեծ Արտենի:
ԱՐՏԻՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Կաղնուտ գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Կորնետ լեռան հս.
լանջին գտնվող Վարարաղբյուրից և
Վարդանիքար լեռան արմ. փեշերին
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 1,5 կմ:
ԱՐՏՈւՆՋ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Արեգունի լեռներից և թափվում Սևանա լճի Արտանիշի ծոցը: Երկարությունը` 10 կմ (Արտանիշ):
ԱՐՈւՃԱՋՈւՐ - գետ Արագածոտնի
մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հվ. լանջերից և Շամիրամ գյուղի
մոտ միախառնվում Շամիրամի սելավի հունին: Երկարությունը` 24 կմ:
ԱՐՓԱ - նախկինում լիճ Շիրակի մարզում, տե՛ս Արփի լճի ջրամբար:
ԱՐՓԱ - գետ Վայոց ձորի մարզում, Արաքսի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում
Թեքսարի լեռներից: Արաքսի մեջ է
թափվում Նախիջևանի սահմաններում: Երկարությունը` 128 կմ:
ԱՐՓԱՆԵԱԼ - լեռնագագաթ (2532 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Ջիլ գետի միջին հոսանքի ձախափնյակում, Ջիլ գյուղից 2
կմ արլ.:

ԱՐՓԱ-ՍԵՎԱՆ ՋՐԱՏԱՐ (ԹՈւՆԵԼ) Սևանա լճի մակարդակը առավել
բարձր նիշի վրա պահպանելու նպատակով Արփա գետի` մասամբ նաև
Եղեգիս գետի ջրերը Վարդենիսի լեռների տակով Սևանա լիճ տեղափոխող
հիդրոտեխնիկական կառույց: Երկարությունը` 48,3 կմ: Բաղկացած է երկու
հատվածից` Արփա գետ -Եղեգիս գետ
(18,7 կմ) և Եղեգիս գետ - Սևանա լիճ
(29,6 կմ):
ԱՐՓԻ ԼՃԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - նախկինում
լիճ Շիրակի մարզում, Աշոցքի սարահարթում, 1950-ից վերածվել է ջրամբարի: Մինչև ջրամբար դառնալը մակերեսը եղել է 20,6 կմ2, խորությունը`
1,6 մ, ծավալը` 3 մլն մ3 (Արփա):
ԱՐՔԱՅԱՆԻՍՏ - լեռնագագաթ (1691 մ)
Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների
համակարգում, Ալավերդի քաղաքից 5
կմ հս.:
ԱՐՔԱՅԱՆԻՍՏ - հանդ Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Սարվարդ լեռան հվ. լանջին, Արևիս գյուղից 4,5 կմ հս-արմ.:
ԱՐՔԱՅԻՑ - լեռնագագաթ (2446 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Կաղամբաջուր և Մշակաց գետերի ջրբաժանում, Ճամբարակ
քաղաքից 5 կմ հվ.:
ԱՐՔԱՅԻՑ ԼԵՌ - լեռնագագաթ (2687 մ)
Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի
սահամանագլխին, Ծաղկունյաց լեռներում, որտեղից սկսվում է Մարմարիկի լեռները: Մարմարիկ գյուղից 12
կմ հվ-արմ.:
ԱՐՔԱՇԵՆ - գետ Արագածոտնի մարզում, Ամբերդ գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հվ.
լանջերից և Անտառուտ գյուղից 4 կմ
հս-արմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 13 կմ:
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ԱՐՔԱՇԵՆ - լեռ (2971 մ) Արարատի
մարզում, Խաչերի լեռների հվ-արմ.
մասում, Քաջառու և Խոսրով գետերի
միջև:
ԱՐՔԱՇԵՆ - լեռնագագաթ Արարատի
և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանագլխին, տե՛ս Ծաղկավետ:
ԱՐՔԱՇԵՆ - հանդ Լոռու մարզում, Հովանաձոր գետի ձախափնյակում, Օձուն գյուղից 3,5 կմ արմ.:

ԱՔԼՈՐԱՎԵՐ - լեռնագագաթ (2439 մ)
Լոռու մարզում, Չքնաղի լեռների հվ.
ճյուղավորություններում,
Գոգարան
գյուղից 3,5 կմ հս-արմ.:
ԱՔԼՈՐԱՔԱՐ - լեռ (2511 մ) Արագածոտնի մարզում, Քասաղ գետի ձախափնյակում, Սաղմոսավան գյուղից 4,5
կմ հս-արլ.:

Բ
ԲԱԳԱՍՈւՆ - լեռնագագաթ (1252 մ)
Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների
հվ-արմ. ճյուղավորություններում, Վեդի քաղաքից 3 կմ հս. (Բագարսակ):
ԲԱԳԱՐԱՆ - լեռ (1656 մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի սարահարթում, Սարակապ գյուղից 3 կմ հվ.:
ԲԱԳԱՐՍԱԿ - լեռնագագաթ Արարատի մարզում, տե՛ս Բագասուն:
ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք
Տավուշի մարզում, հանված է Դեբեդ
գետի աջ ափից: Երկարությունը` 14
կմ: Ոռոգում է Տավուշի մարզի հողերը:
ԲԱԶ - հանդ Սյունիքի մարզում, Վարարակ գետի աջափնյակում, Քարահունջ գյուղից 1 կմ հվ.:
ԲԱԶԵԻՔԻԹ - լեռնագագաթ (1680 մ)
Լոռու մարզում, Գուգարաց լեռներում,
Թեղուտ գյուղից 4,5 կմ հվ-արմ.:
ԲԱԶԵՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Ծավ գետի ձախափնյակում,
Ներքին Հանդ գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ԲԱԶԵՆՔ - լեռ (3222 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Ծղուկ գյուղից 10 կմ հս.:
ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ - գետ Արագածոտնի
մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հվ-արմ. լանջերից և աջից միանում Շամիրամի սելավի հունին: Երկարությունը` 18 կմ:

ԲԱԶՄԱԼԻՃՔ - լիճ Կոտայքի մարզում,
Գեղամա լեռների արմ. մասում, Սևաբերդ գյուղից 8 կմ հվ-արմ.: Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 3066 մ,
մակերեսը` 2 հա:
ԲԱԶՄԱԾԱԿ - գետակ Սյունիքի մարզում, Սալվարդ գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից: Երկարությունը` 6 կմ:
ԲԱԶՄԱԾԱԿ - գետ ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի տարածքում, Աղավնո գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում
Ներքին Խնձորեսկ գյուղի հս. մասից և
ԼՂՀ-ի տարածքում միանում մայր գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ԲԱԶՄԱԿՆ - աղբյուրներ Արարատի
մարզում, Ուղտուպարի լեռների հվ.
լանջերին, Ուղտուակունք գետի ձախափնյակում:
ԲԱԶՄԱՂԲՅՈւՐ - լեռ (1581 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնահամակարգի հվ. մասում, Բազմաղբյուր գյուղից 2 կմ հս.:
ԲԱԶՈւՄԹԱՌ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Բազումի լեռներից և
Վանաձոր քաղաքից արմ. ձախից միախառնվում Փամբակին: Երկարությունը` 23 կմ:
ԲԱԶՈւՄԹԱՌ - լեռնագագաթ (2796 մ)
Լոռու մարզում, ամենաբարձրը Սպի-
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տակի լեռներում, Պուշկինո գյուղից 5
կմ հվ-արմ. (Թոդոր):
ԲԱԶՈւՄԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ հս.
մասում: Ձգվում է Ախուրյան գետի վերին հոսանքից մինչև Աղստև գետի միջին հոսանքը` շուրջ 90 կմ երկարությամբ: Ամենաբարձր գագաթը Ուրասար լեռն է (2992 մ):
ԲԱԼՈւՔԱՐ - լեռնագագաթ (1793 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Որոտան գետի աջափնյակում, Տանձատափ գյուղից 1,5
կմ հվ-արլ.:
ԲԱԽՏԱԿ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հվ. մասի արլ. լանջերից և թափվում
Սևանա լիճ: Երկարությունը` 30 կմ:
ԲԱՀԻԿ - լեռնագագաթ (1923 մ) Տավուշի մարզում, Միափորի լեռնահամակարգում, Այգուտ գյուղից 10,5 կմ հսարլ.:
ԲԱՂԱՆԻՍ - գետ Տավուշի մարզում,
Ջողազ գետի ձախ վտակը: Սկիզբ է
առնում Ոսկեպարի լեռների հվ. լանջերից: Երկարությունը` 14 կմ:
ԲԱՂԱՑՋՈւՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռների հս.
լանջերից և Կավճուտ գյուղից 2 կմ հվարլ. միախառնվում Ողջի գետին:
Երկարությունը` 17 կմ:
ԲԱՂԱՑՍԱՐ - լեռնագագաթ (3249 մ)
Սյունիքի մարզում, ամենաբարձրը
Մեղրու լեռներում` նրա կենտրոնական մասում, Շիշկերտ գյուղից 5 կմ
հս-արմ.:
ԲԱՂԱՔԱՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և աջից միախառնվում Մեղրի գետին:
Երկարությունը` 14 կմ:
ԲԱՂԱՔԱՐԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ - արգելավայր Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների լանջերին, համանուն գետի
աջափնյակում, Վահրավար գյուղից

հս-արմ.: Հիմնադրվել է 1989 թ., տարածքը` 2728 հա:
ԲԱՂԱՔԱՐԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2726 մ) ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի
լեռներում, Վահրավար գյուղից 7 կմ
հս-արմ.:
ԲԱՆՔՍԻ ՍՈՃՈւ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ –
արգելավայր Կոտայքի մարզում, Մարմարիկի լեռների հս. լանջերին, Մարմարիկ գետի աջափնյակում, Ծաղկաձոր քաղաքի արմ. մասում: Հիմնադըրվել է 1959թ., տարածքը` 4 հա:
ԲԱՐԱԿ - լեռնագագաթ (1098 մ) Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Կոթի գյուղից 2,5 կմ հս.:
ԲԱՐԱԿԱՂԲՅՈւՐ - գետ Արարատի
մարզում: Սկիզբ է առնում Երանոսի
լեռներից և Արարատ քաղաքից վերև
աջից միախառնվում Վեդի գետին: Երկարությունը` 20 կմ:
ԲԱՐԱԿՁՈՐ - գետակ Լոռու մարզում,
Չիչկան գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Ճոճնասար լեռան հս-արմ.
լանջերից և Սարալանջ գյուղից 4,5 կմ
հս-արմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 2 կմ:
ԲԱՐԳՈւՇԱՏԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ
հվ. մասում, Զանգեզուրի լեռների արլ.
ճյուղավորություններից, կազմում է
Որոտան, Ողջի և Գեղի
գետերի
ջրբաժանը: Երկարությունը` շուրջ 70
կմ: Առավելագույն բարձրությունը Արամազդ լեռն է (3399 մ):
ԲԱՐԴԵՆՈւՏ - լեռ (1595 մ) Արարատի
մարզում, Գեղամա լեռների հվ. մասում, Խոսրովի անտառ արգելոցի տարածքում:
ԲԱՐԴՈւԹԱՂՔ - լեռնագագաթ (2270 մ)
ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Մեղրու լեռների հվ-արլ. մասում, Նռնաձոր գյուղից 7 կմ հս-արլ.:
ԲԱՐԵԲԵՐ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Արեգունի լեռնե-
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րի հս-արլ. լանջերից և Դպրաբակ գյուղում ձախից միախառնվում Գետիկին:
Երկարությունը` 15 կմ:
ԲԱՐՁԵՆՔ - լեռնագագաթ (1737 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների
կենտրոնական մասում, Մալև գետի
վերին հոսանքի ձախափնյակում, Ալվանք գյուղից 5 կմ հս.:
ԲԱՐՁՐԱՋՈւՐ - գետակ Լոռու մարզում, Փամբակ գետի աջ վտակը, մայր
գետին է միանում Գուգարք գյուղից 1
կմ հս-արլ.: Երկարությունը` 7 կմ:
ԲԱՐՍԵՂԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (1993
մ) ՀՀ Արարատի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Գենուտի լեռներում,
Զանգակատուն գյուղից 8 կմ հվ-արմ.:
ԲԱՑՍԱՐ - լեռնագագաթ (2599 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների համակարգում: Աստղաձոր և
Սաքոյիվար գետերի ջրբաժանում, Զոլաքար գյուղից 6,5 կմ հվ.:
ԲԱՑՐԵԼ - լեռնագագաթ (1230 մ) Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Նոյեմբերյան քաղաքից 1
կմ արմ.:
ԲԱՑՈւՏ - լեռնագագաթ (1684 մ) ՀՀ Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Խնձորուտի լեռներում, Արծվաբերդ գյուղից 11 կմ հվ.:
ԲԵԿՈՐԱԲԼՈւՐ - լեռ (2026 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռնահամակարգում, Գետիկի ձախափնյակում,
Ճամբարակ քաղաքի արմ. եզրին:
ԲԵՐԴ - լեռնագագաթ (1461 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Որոտան գետի աջափնյակում, Որոտան գյուղից հվ-արմ.:
ԲԵՐԴ - լեռնագագաթ (1477 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում: Ողջի գետի ձախափնյակում, Վերին Գիրաթաղ գյուղից 4,5 կմ
հվ-արլ.:
ԲԵՐԴԱԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (2183 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագածի

լեռնահամակարգի հս. մասում, Ծաղկահովիտ գյուղից հս-արլ.:
ԲԵՐԴԱԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (1787 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի
լեռնահամակարգում, Միափոր և Քարետոպրակ գետերի ջրբաժանում, Այգուտ գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
ԲԵՐԴԱԼԻՃ - լիճ ՀՀ Սյունիքի մարզի և
ԼՂՀ-ի
սահմանագլխին,
Սյունիքի
բարձրավանդակում, Ծղուկ գյուղից 10
կմ հս-արլ., ծովի մակարդակից 3020 մ
բարձրության վրա: Մակերեսը` 5 հա:
ԲԵՐԴԱԿ - լեռնագագաթ (1529 մ) Լոռու մարզում, Սևորդյաց լեռնահամակարգում, Դեբեդ գետի աջափնյակում,
Չկալով գյուղից 0,5 կմ հս.:
ԲԵՐԴԱԿ - լեռնագագաթ (1677 մ) Շիրակի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի հս-արմ. ստորոտում, Շիրակի
սարահարթի արլ. մասում, Հոռոմ
գյուղից 0,5 կմ արլ.:
ԲԵՐԴԱԿ - բլուր (981 մ) Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Նոյեմբերյան քաղաքից 2 կմ հսարլ.:
ԲԵՐԴԱՁՈՐ - գետ Կոտայքի մարզում,
տե՛ս Ձորաղբյուր:
ԲԵՐԴԱՁՈՐ - գետակ Վայոց ձորի
մարզում, Հերհեր գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Կանաչկող լեռան
հվ. լանջից և Հերհեր գյուղից 1 կմ հվարլ.միանում մայր գետին: Երկարությունը` 7,5 կմ:
ԲԵՐԴԱՁՈՐ - գետակ Վայոց ձորի
մարզում, Արփա գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Երկճղի ժայռի
արմ. կողմից և Արենի գյուղի հս. մասում միանում մայր գետին: Երկարությունը` 7 կմ:
ԲԵՐԴԱՁՈՐ - կիրճ Վայոց ձորի մարզում, համանուն գետակի հովտում, Արենի գյուղից 2 կմ հվ-արլ.: Երկարությունը` 2 կմ:
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ԲԵՐԴԱՋՈւՐ - գետակ Լոռու մարզում,
Դեբեդի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Հալվաներսար լեռան հս. լանջից
և Հաղպատ գյուղից 3 կմ հս-արլ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ԲԵՐԴԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2343 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի հս. ստորոտին, Գեղաձոր գյուղից 1,5 կմ հվ-արմ.:
ԲԵՐԴԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2058 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի
լեռնահամակարգում, Գետիկի աջափնյակում, Այգուտ գյուղից 4 կմ արլ.:
ԲԵՐԴԱՔԱՐ - բլուր (1361 մ) Կոտայքի
մարզում, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի
աջափնյակում, Եղվարդ քաղաքից 4 կմ
հվ.:
ԲԵՐԴԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2164 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների
ճյուղավորություններում,
Ալվանք
գյուղից 6 կմ հս-արմ.:
ԲԵՐԴԱՔԱՐ - լեռ (2164 մ) Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի կենտրոնական մասում, Աղաջուր գետի ձախափնյակում, Նժդեհ
գյուղից 2 կմ հս.:
ԲԵՐԴԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2221 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռներում, Արտավան գյուղից 2,5 կմ հվարմ.:
ԲԵՐԴԱՔԱՐ - ժայռ ՀՀ Վայոց ձորի
մարզի և Նախիջևանի սահմանագըլխին, Վայքի լեռնահամակարգում, Խաչիկ գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ԲԵՐԴԵՐ - լեռնագագաթ (2090 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի հվ-արլ. մասում, Վարդենուտ գյուղից 1 կմ արմ.:
ԲԵՐԴԻ ԳԼՈւԽ - հանդ Կոտայքի մարզում, Սևաբերդ գյուղից 3 կմ հվ-արմ.:
ԲԵՐԴԻ ՔԱՐ - լեռ (2290 մ) Արարատի
մարզում, Տասանորդի լեռների կենտ-

րոնական մասում, Լանջանիստ գյուղից 1 կմ հս-արլ.:
ԲԵՐԴԻԿ - լեռնագագաթ (2127 մ) Կոտայքի մարզում, Մարմարիկի լեռների
հս.
ճյուղավորություններում,
Մարմարիկ գյուղից 1 կմ հվ-արմ.:
ԲԵՐԴԻԿ - լեռնագագաթ (1601 մ) Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում,
Խուստուփաձոր
գետի
աջափնյակում, Շիկահող գյուղից 1,5
կմ հս-արմ.:
ԲԵՐԴՔԱՐ - լեռ (1143 մ) Սյունիքի
մարզում, Թոնրագետի աջափնյակում,
Նռնաձոր գյուղից 3,5 կմ արլ.:
ԲԵՐԻԳԵՂ - լեռնագագաթ Տավուշի
մարզում, տե՛ս Կաղնուտթումբ:
ԲԵՐՐԻ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում, Կարմըրաբլուր լեռան հս-արլ. լանջին,
Սառնակունք գյուղից 7,5 կմ հս-արլ.:
ԲԵՐՔԱԲԵՐԻ ՋՐԱՄԲԱՐ – արհեստական լիճ Տավուշի մարզում` Ջողազ գետի վրա: Ջրի ծավալը 43 մլն մ3: Ծառայում է Տավուշի մարզի հողերը ոռոգելու համար:
ԲԵՐՔԱՁՈՐ - գետակ Վայոց ձորի
մարզում, Եղեգիս գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Ճաղատսար լեռան արմ. լանջերից բխող աղբյուրներից և Գետիկվանք գյուղից 1 կմ արլ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 8 կմ:
ԲԶՂՈՆ - լեռնագագաթ (2476 մ) ՀՀ Վայոց ձորի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Վայքի լեռնահամակարգում, Նոր Ազնաբերդ գյուղից 6 կմ
արմ.:
ԲԻԲԱՐԱՆՈՑ - լեռնագագաթ (1976 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգի հվ. մասում, Վերնաշեն գյուղից 3 կմ արլ.:
ԲԻԴՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2594 մ)
Սյունիքի մարզում, Կողբաձորի լեռնե-
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րում, Մեծշեն գետի ձախափնյակում,
Ակներ գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ԲԻՆԱՁՈՐ - գետ Լոռու մարզում, Մաշավեր գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Պահապան լեռան հս. լանջից
և Գոգավան գյուղից 1 կմ հս-արլ. դուրս
է գալիս ՀՀ-ի սահմաններից: Երկարությունը` 20 կմ, ՀՀ-ի տարածքում`
5 կմ:
ԲԼԴԱՆ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Բովաքար լեռան հվ.
լանջերից և ձախից միախառնվում Աղստևին: Երկարությունը` 15 կմ: Բլդանի
հովտում են գտնվում “Դիլիջան”
հանքային ջրի աղբյուրները:
ԲԼԵԿԱՆ - լեռնագագաթ (1664 մ) Վայոց ձորի մարզում, Քարկատարի լեռնահամակարգում, Եղեգիս գետի աջ
կողմում, Գետափ գյուղից 3,5 կմ հսարմ.:
ԲԼՐԱԿ - բլուր (852 մ) Արարատի մարզում, Վեդի գետի աջափնյակում, Այգավան գյուղի արմ. մասում:
ԲԼՐԱԿՈՂ - բլուր (566 մ) Տավուշի
մարզում, Պապաքարի լեռնահամակարգում, Դեբետավան գյուղից 1,5 կմ
հս-արլ.:
ԲԼՈւՐ - լեռ Սյունիքի մարզում, տե՛ս
Մատաղաբլուր:
ԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (1664 մ) Սյունիքի մարզում, Շինուհայրի սարավանդում, Խոտ գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.:
ԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (1281 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Արծվանիկ գետի աջափնյակում, Սևաքար գյուղից 1 կմ հվ.:
ԲԼՈւՐ - հանդ Վայոց ձորի մարզում,
Վարդենիսի լեռների հվ. լանջերին,
Քարագլուխ գետի աջափնյակում, Քարագլուխ գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ԲԼՈւՐՔ - հանդ Լոռու մարզում, Արքայանիստ լեռան հվ-արլ. լանջին, Ալավերդի քաղաքից 4,5 կմ հս-արլ.:

ԲՂԵՆ - լեռ (2528 մ) Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի լեռների հս-արլ. մասում,
Ցածիգետի աջափնյակում, Սալվարդ
գյուղից 3 կմ հվ-արմ.:
ԲՆՈւՏ - լեռնագագաթ (2532 մ) Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանագլխին, Գենուտի լեռների հս-արլ.
մասում, Ելփին գյուղից 4 կմ հս-արմ.:
ԲՈԶԻԿ - լեռ (1956 մ) Շիրակի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի արմ.
ստորոտին, Մարալիկ քաղաքից 2 կմ
հվ.:
ԲՈԼՈՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1731 մ)
Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի
սահմանագլխին, Արագածի լեռնահամակարգի արմ. մասում, Ցամաքասար
գյուղից 3 կմ հս.:
ԲՈԼՈՐԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2009 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Տաթև գյուղից 2,5 կմ
հս-արմ.:
ԲՈԼՈՐԿՈՆ - լեռնագագաթ (1735 մ)
Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների
համակարգում, Տաշիր գետի ձախափնյակում, Մեդովկա գյուղից 1,5 կմ հս.:
ԲՈԼՈՐԿՈՆԴ - լեռնագագաթ (1967 մ)
Լոռու մարզում, Գուգարաց լեռների
արմ. ճյուղավորություններում, Օձուն
գյուղից 4,5 կմ արլ.:
ԲՈԼՈՐՄԱՐԳ - հանդ Սյունիքի մարզում, Խորական լեռան հս. լանջին,
Բռնակոթ գյուղից 1 կմ հվ.:
ԲՈԼՈՐՍԱՐ - լեռնագագաթ (1785 մ)
Շիրակի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի հս-արմ. ստորոտում, Շիրակի սարահարթի արլ. մասում, Տուֆաշեն գյուղի հվ. եզրին:
ԲՈԼՈՐՏՈւՆ - լեռնագագաթ (2051 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի
լեռնահամակարգում, Վահան գյուղից
3,5 կմ արլ.:
ԲՈԽՈւՏ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Ծակքար լեռան արմ. լանջերին,
Գեղաքար գյուղից 6 կմ հվ-արլ.:
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ԲՈՂՆՅԱՑ - գետ Լոռու մարզում,
պատմական Գաջենագետի (Մաշավերի) աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում
Վիրահայոց լեռների` Գայլեդրունք
լեռնանցքի հվ-արլ. կողմից և Վրաստանի տարածքում միանում մայր
գետին: Երկարությունը` 40 կմ, ՀՀ
տարածքում` 10 կմ:
ԲՈՎԱԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (2058 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի
լեռների հվ. մասում, Դրախտիկ գետի
աջափնյակում, Դրախտիկ գյուղից 1 կմ
արմ.:
ԲՈՎԱՏԵՂ - լեռնագագաթ (2275 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արևելյան Սևանի լեռնահամակարգում, Սոթ գյուղից
2,5 կմ հս-արլ.:
ԲՈՎԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (3016 մ) Լոռու մարզում, ամենաբարձրը Բովաքարի լեռներում, Մարգահովիտ գյուղից 6 կմ հս. (Հալաբ):
ԲՈՎԱՔԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Լոռու
և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին,
Բազումի լեռների արլ. հատվածը`
Գայլաձորի կիրճից մինչև Աղստև գետի միջին հոսանքը: Առավելագույն
բարձրությունը` Բովաքար լեռ (3016 մ)
(Հալաբի լեռներ):
ԲՈՎՆՈՑ - լեռ (2481 մ) Գեղարքունիքի
մարզում, Վարդենիսի լեռների հս. փեշերին, Ակունք գյուղից 4,5 կմ հվ-արլ.:
ԲՈՐԲՈՐԹ - լեռնագագաթ (2363 մ) Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռների հսարմ. ճյուղավորություններում` Ալարեքս և Մարց գետերի միջև, Եղեգնուտ
գյուղից 9 կմ հվ-արլ.:
ԲՋՆԻ - գետ Կոտայքի մարզում: Սկիզբ
է առնում Ծաղկունյաց լեռան հվ.
լանջից և հոսելով Ծաղկաձոր քաղաքի
մոտով, թափվում Հրազդան գետը:
Երկարությունը` 10 կմ:
ԲՋՆՈւՍԱՐ - լեռնագագաթ (2588 մ)
Կոտայքի մարզում, Բջնի գետի աջ

ափնյակում, Բջնի գյուղից 5 կմ հսարլ.:
ԲՌՆԱԿՈԹ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Սիսիան քաղաքից 0,5 կմ հվ. աջից
միախառնվում Որոտանին: Երկարությունը` 15 կմ:
ԲՐՉԱՍԱՐ - լեռ (1641 մ) Արարատի
մարզում, Արածոգետի ձախափնյակում, Պարույր Սևակ գյուղից 4,5 կմ
արլ.:
ԲՐՉԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1382 մ) Տավուշի մարզում, Վարագի լեռներում,
Այգեհովիտ գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ԲՐՋԵՎԱՆ - լեռնագագաթ (2264 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Շիշկերտ գետի ձախափնյակում, Շիշկերտ գյուղից 1 կմ հսարլ.:
ԲՐՏԱՋՈւՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Աճանան գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Աղջկասար լեռան
արմ. լանջից և մայր գետին միանում
Աճանան գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
Երկարությունը` 6,5 կմ:
ԲՈւԺԱԿԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Կոտայքի մարզում, Ծաղկունյաց լեռների
հվ-արլ. ճյուղավորված մասի լեռնաբազուկներից, Բուժական գյուղից 5,5
կմ հս-արմ.: Ամենաբարձր գագաթը`
Բուժականի սար (2806 մ):
ԲՈւԺԱԿԱՆԻ ՍԱՐ - լեռնագագաթ
(2806 մ) Կոտայքի մարզում, Բուժականի լեռներում, Բուժական գյուղից 5,5
կմ հս-արմ.:
ԲՈւՐԱՍԱՐ - լեռ (1961 մ) Արարատի
մարզում, Լանջառ գետի ձախափնյակում, Ուրցալանջ գյուղից 1,5 կմ հվարմ.:
ԲՈւՐՏԻՆՔԱՐ - լեռնագագաթ (1645 մ)
Սյունիքի մարզում, Շավիղ գետի աջափնյակում, Շվանիձոր գյուղից 3,5 կմ
հս-արլ.:
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Գ
ԳԱԲՈւՌ - լեռնագագաթ (3060 մ) Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների հս.
մասում, Որոտանի լեռնանցքից արլ.,
Արտավան գյուղից 7,5 կմ հվ-արլ.:
ԳԱԲՈւՌԴՈՆ - գետակ Սյունիքի մարզում, Արաքսի ավազանում: Սկիզբ է
առնում Սևքար լեռան հվ-արլ. լանջերից և Ալվանք գյուղից 5,5 կմ հվ-արմ.
միախառնվում Արաքս գետին: Երկարությունը` 5 կմ:
ԳԱԶԱՆԱ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(3112 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների հվ. մասում, Գեղի և Կարթ
գետերի
վերնագավառների
միջև,
Գազանալճից 1,5 կմ հս-արլ., Քաջարանից 12 կմ հս-արմ.:
ԳԱԶԱՆԱԼԵՌ - լեռնագագաթ (3829 մ)
ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների
հվ. մասում, Գազանա լեռնանցքից 3,5
կմ հվ-արմ.:
ԳԱԶԱՆԱԼԻՃ - լիճ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի լեռների կատարային մասում, Քաջարանից 11 կմ հս-արմ., ծովի
մակարդակից 3112 մ բարձրության
վրա: Մակերեսը` 1,8 հա: Խորությունը` մինչև 10 մ:
ԳԱԶԱՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Գեղարքունիքի մարզում, Կաղնուտ գետի միջին հոսանքի աջափնյակում, Վարդանիքար լեռան հս. լանջին, Արծվաշեն
գյուղից 2,5 կմ հվ.:
ԳԱԼՈՅԻ ՍԱՐ - լեռնագագաթ (2166 մ)
Լոռու մարզում, Փամբակի լեռների հս.
ճյուղավորություններում, Կաթնաջուր
գյուղից 3,5 կմ արլ.:
ԳԱԼՈւԿԹՈւՄԲ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում, Կաղնուտ գետի օժանդակը: Սկիզբ է առնում Կորնետ լեռան

հվ-արմ. լանջից և Վարդանիքար
լեռնագագաթից 0,5 կմ արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 1,5 կմ:
ԳԱՀԱՆԻՍՏ - լեռնագագաթ (2510 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռներում, Արամազդ գագաթից հս-արլ.,
Սվարանց գյուղից 3,5 կմ հվ-արմ.:
ԳԱՄԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2466 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռների
կատարային մասում, Հորադիս գյուղից
2 կմ հս-արմ.:
ԳԱՅԼԱԲԼՈւՐ - լեռ (1749 մ) Շիրակի
մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի
արմ. փեշերին, Ձիթհանքով գյուղից 1
կմ հվ-արմ.:
ԳԱՅԼԱԲՈւՅՆ - լեռ (986 մ) Տավուշի
մարզում, Գուգարաց լեռնահամակարգի Մթնասար լեռների հս-արլ. մասում,
Սևքար գյուղից 1,5 կմ հվ-արլ.:
ԳԱՅԼԱԽՈւԹ - հանդ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Շաքարջուր գետի ձախափնյակում,
Գորիս քաղաքից 0,5 կմ հվ-արմ.:
ԳԱՅԼԱՁՈՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի
լեռների հս. լանջից և Մադինա գյուղից
7,5 կմ հվ-արմ. աջից միախառնվում
Արգիճի գետին: Երկարությունը` 22
կմ:
ԳԱՅԼԱՁՈՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում, Գռիձորի ձախ վտակը:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների
կենտրոնական մասից և Գավառ քաղաքից 1 կմ հվ. միախառնվում մայր
գետին: Երկարությունը` 20 կմ:
ԳԱՅԼԱՁՈՐ - քարանձավ Երևանի`
Նորք-Մարաշ համայնքի արմ. մասում:
ԳԱՅԼԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Արամազդ գետի ձախ օժանդակը:

25

Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռներից և Գեղի գյուղից 2 կմ հս. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 9 կմ:
ԳԱՅԼԱՁՈՐԻ ԿԻՐՃ - կիրճ Լոռու մարզում, Փամբակ գետի ստորին հոսանքում, Գուգարք և Վահագնաձոր գյուղերի միջև: Երկարությունը` 12 կմ (Գայլասարի ձոր):
ԳԱՅԼԱՌՈւ - լեռնագագաթ (2120 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնահամակարգի հվ-արլ. մասում, Գեղարոտ գետի ձախափնյակում, Արագածավան գյուղից 1 կմ արմ.:
ԳԱՅԼԱՍԱՐ - լեռ (1841 մ) Արարատի
մարզում, Արածոգետի ձախափնյակում, Զանգակատուն գյուղից 2 կմ հվարմ.:
ԳԱՅԼԱՍԱՐ - լեռ (1631 մ) Շիրակի
մարզում, Շիրակի սարահարթում,
Հայկաձոր գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ԳԱՅԼԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2669 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Ողջի գետի աջափնյակում, Ներքին Գիրաթաղ գյուղից 4 կմ
հվ-արլ.:
ԳԱՅԼԱՍԱՐԻ ՁՈՐ - կիրճ Լոռու մարզում, տե՛ս Գայլաձորի կիրճ:
ԳԱՅԼԱՏԵՂ - լեռնագագաթ (1728 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի
լեռների համակարգում, Բարեբեր գետի միջին հոսանքի ձախափնյակում,
Բարեպատ գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
ԳԱՅԼԱՐԵԳ - լեռնագագաթ (2595 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների արլ. փեշերին, Նժդեհ գյուղից 3 կմ
հս.:
ԳԱՅԼԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (3123 մ)
Լոռու մարզում, Ջավախքի լեռների
արլ. բազուկների վրա, Նորամուտ
գյուղից 13 կմ արմ.:
ԳԱՅԼԵԴՐՈւՆՔ - լեռնանցք (1798 մ) ՀՀ
Լոռու մարզի և Վրաստանի սահմանագլխին, Վիրահայոց լեռների միջին

մասում, ՀՀ Ուռուտ գետի հովտից դեպի Վրաստանի Աղքյորփի գետի հովիտը:
ԳԱՅԼԵՁՈՐ - լեռնագագաթ (2762 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռնահամակարգում, Եղեգիս գետի ձախափնյակում, Եղեգիս գյուղից 2,5 կմ հվ.:
ԳԱՆՁԱԿ - լեռնագագաթ (2374 մ) Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռների հսարմ. լանջին, Մոզրով գյուղից 2,5 կմ
հվ-արմ.:
ԳԱՆՁԱԿ - հանդ Վայոց ձորի մարզում, Գնիշիկ գետի աջափնյակում, Արենի գյուղից 2,5 կմ արլ.:
ԳԱՆՁԱԿՈւՌՔ - լեռնագագաթ (1643
մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի
լեռնահամակարգում, Վանեք գյուղից
3,5 կմ հվ.:
ԳԱՆՁԱՍԱՐ - լեռ (2260 մ) Սյունիքի
մարզում, Ողջի գետի վերնագավառում, Քաջարանից 1,5 կմ հվ.:
ԳԱՆՁԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2602 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Վարդենիս գետի
ձախափնյակում, Վարդենիկ գյուղից 7
կմ հվ.:
ԳԱՆՁԱՔԱՐԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ – արգելավայր Տավուշի մարզում, Վարագի
լեռների արմ. լանջերին, Աղստև գետի
աջափնյակում, Գանձաքար գյուղից
արլ.: Հիմնադրվել է 1971 թ., տարածքը`
6800 հա:
ԳԱՋԱՀԱՆՔ - բարձունք (1374 մ) Երևան քաղաքի հվ-արլ. մասում, Ողջաբերդի լեռների լանջին, Ջրվեժ գետի
հովտում:
ԳԱՌՆԱԿԱՆՋ - լեռնագագաթ (2820 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռներում, Քարուտ գյուղից 3,5 կմ արմ.:
ԳԱՌՆԱՌԻՃ - լեռ (2206 մ) Շիրակի
մարզում, Ջավախքի սարահարթում,
Եղնաջուր գետի ձախափնյակում, համանուն գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
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ԳԱՌՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2295 մ)
Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի
սահմանագլխին, Արագած լեռնազանգվածի արմ. փեշերին, Գառնհովիտ գյուղից 1 կմ հս.:
ԳԱՌՆԱՐԱԾ - լեռ (2660 մ) Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռների հս-արլ.
մասում, Սալվարդ գյուղից 3,5 կմ հսարմ.:
ԳԱՌՆԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2770 մ)
Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Գուգարաց լեռներում, Դիլիջան
քաղաքից 7,5 կմ հս-արմ.:
ԳԱՌՆԻ - գետ Արարատի և Կոտայքի
մարզերում, տե՛ս Ազատ:
ԳԱՌՆԻԻ ՋՐԱՆՑՔ - հանված է Ազատ
գետի աջ ափից: Երկարությունը` 14
կմ: Ոռոգում է Կոտայքի մարզի հողերը:
ԳԱՌՆՀՈՎԻՏ - գետ Արագածոտնի և
Շիրակի մարզերում: Սկիզբ է առնում
Արագած լեռան արմ լանջերից և ձախից միախառնվում Կարկաչան գետին: Երկարությունը` 35 կմ:
ԳԱՌՆՈւ ԱՐԳԵԼՈՑ - տե՛ս Խոսրովի
անտառ:
ԳԱՌՆՈւ ԴԱՇՏ - դաշտ Կոտայքի
մարզում, Ազատ գետի ստորին հոսանքի շրջանում, Գառնի գյուղից 5 կմ հվարմ:
ԳԱՎԱՌ - լեռ (2052 մ) Գեղարքունիքի
մարզում, Գավառ քաղաքից 2 կմ հս.:
ԳԱՎԱՌԱԳԵՏ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Կազմավորվում է Գեղարքունիք և Գռիձոր գետերի միախառնումից և Նորատուսի հրվանդանից արմ.
թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 24 կմ:
ԳԱՐԳԱՌ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Սպիտակի լեռնաբազուկից և Կուրթան գյուղից ներքև աջից
միախառնվում Ձորագետին: Երկարությունը` 28 կմ:

ԳԱՐԴՄԱՆ - լեռնագագաթ (1347 մ)
Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռների
հվ-արմ. մասում, Աղստև գետի ձախափնյակում, Թեղուտ գյուղից 1 կմ հսարմ.:
ԳԱՐԵԱՐՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Բաղացջրի աջ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Խուստուփ լեռնագագաթի
հս. լանջից և Լեռնաձոր գյուղից 7 կմ
արլ.
միանում
մայր
գետին:
Երկարությունը` 6,5 կմ:
ԳԱՐՈւՆՔ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Սևանա լճի ափամերձ գոտում, Զոլաքար գյուղից 1 կմ հս.:
ԳԱՐՈւՆՔ - լեռնագագաթ (2742 մ) Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռներում,
Մարտիրոս գյուղից 3 կմ արլ.:
ԳԱՐՈւՆՔ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Զոհաջրի աջափնյակում, Թասիկ գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
ԳԱՐՈւՍԱՐ - լեռ (1941 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Աղիտու գյուղից 2,5 կմ հս-արլ.:
ԳԵԼԵՐ - լեռնագագաթ (2494 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Աստղաձոր գյուղից 4 կմ հվ.:
ԳԵԼԵՐ - լեռնանցք (2260 մ) Լոռու
մարզում, Չքնաղի լեռներում, Փամբակի և Խորգետակի հովիտների միջև,
Գոգարան գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ԳԵԼԻՔԵՐԾ - լեռ (1940 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Ակներ գյուղի հս-արմ. եզրին:
ԳԵՂ - պատմական լեռ Կոտայքի մարզում, տե՛ս Գեղմաղան:
ԳԵՂԱԲԵՐԴ - գետակ Սյունիքի մարզում, Սալվարդ գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Արևիս գյուղից 2 կմ արմ. միանում
մայր գետին: Երկարությունը` 5 կմ:
ԳԵՂԱԹԱՌ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Գուգարաց լեռների
արմ. լանջերից և Ահնիձոր գյուղից 2 կմ
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հվ-արմ. ձախից միախառնվում Ահնիձոր գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ԳԵՂԱԽԱՉ - լեռ (1503 մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի սարահարթում, Ախուրյան գետի ձախափնյակում, Աղին
գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ԳԵՂԱՁՈՐ - գետ Արագածոտնի և Շիրակի մարզերում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հս-արմ. լանջերից և աջից միախառնվում Մանթաշ գետին:
Երկարությունը` 34 կմ:
ԳԵՂԱՁՈՐ - ձոր Արարատի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Ազատ
գետի հովտում: Ձգվում է Գառնի գյուղից մինչև Ազատի ջրամբարը: Երկարությունը` 10 կմ:
ԳԵՂԱՁՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Կարկտասար լեռան հս-արլ. լանջերի աղբյուրներից և Ճամբարակ քաղաքից հս. ձախից միախառնվում Գետիկին: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ԳԵՂԱՂԲՅՈւՐ - գետակ Սյունիքի
մարզում, Քաշունի գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Երիցվանք լեռան հս.
լանջից և Դավիթ Բեկ գյուղից 1 կմ հվարլ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 4 կմ:
ԳԵՂԱՄԱ ԵՐԿԻՐ - Սևանա լճի ավազանի հին անվանումը: Ընդգրկել է այժմյան Գեղարքունիքի մարզը: Միջին
դարերում մի մասը` Գավառի և Մարտունու տարածաշրջանները, կոչվել է
Գեղարքունիք և կազմել է Մեծ Հայքի
Սյունիք նահանգի մի մասը:
ԳԵՂԱՄԱ ԼԵՌՆԵՐ - հրաբխային լեռներ Արարատի, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանագլխին, ձգվում են Սևանա և Արարատյան գոգավորությունների միջև` Հրազդան
գետի վերին հոսանքից սկսած գրեթե
միջօրեականի ուղղությամբ մինչև
Վարդենիսի լեռների արմ. ծայրամասը, որին հանգուցվում են Գնդասար

գագաթում: Երկարությունը` շուրջ 70
կմ: Առավելագույն բարձրությունը`
Աժդահակ լեռ (3597 մ):
ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Սևանի լեռներից և Գեղամասար գյուղից հվ.
թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 12 կմ:
ԳԵՂԱՄԱՎԱՆԻ ՍԱՐԱՎԱՆԴ – սարավանդ Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների հս. մասում, Լճաշեն և
Դդմաշեն գյուղերի միջև: Տարածվում է
մինչև Հրազդան գետը:
ԳԵՂԱՆՈւՇ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Խուստուփ լեռնագագաթից և Կապան քաղաքից արլ. աջից
միախառնվում Ողջի գետին: Երկարությունը` 17 կմ:
ԳԵՂԱՆՈւՇ - գետակ Սյունիքի մարզում, Գեղի գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Երիցասար լեռան արմ.
լանջից և Գեղի գյուղի հս. մասում
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 5 կմ:
ԳԵՂԱՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Միափորի
լեռների հվ. լանջերից և Դպրաբակ
գյուղի մոտ աջից միախառնվում Գետիկին: Երկարությունը` 7 կմ:
ԳԵՂԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3443 մ) Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի
սահմանագլխին, Ուղտուպարի լեռներում, Ուրցաձոր գյուղից 26 կմ հս-արլ.
(Փոքր Սպիտակասար):
ԳԵՂԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1901 մ)
Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռների
համակարգում, Ծաղկաշատ գյուղից
8,5 կմ հվ-արլ.:
ԳԵՂԱՐԴԱԼԻՃ - լճակ Արարատի
մարզում, տե՛ս Վիշապալիճ:
ԳԵՂԱՐՈՏ - գետ Արագածոտնի մարզում, Քասաղ գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Արագած լեռան գագաթային շրջանից և Ափնագյուղից 1
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կմ հվ-արլ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 25 կմ:
ԳԵՂԱՐՔՈւՆԻՋՈւՐ - գետ Գեղարքունիքի մարզում, տե՛ս Գեղարքունիք:
ԳԵՂԱՐՔՈւՆԻՔ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում, Գավառագետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների
կենտրոնական մասից և Գավառ
քաղաքից հվ. միանում մայր գետին:
Երկարությունը` 29 կմ (Գեղարքունիջուր):
ԳԵՂԱՐՔՈւՆՅԱՑ ՇՂԹԱ - լեռնաթումբ
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռներից արլ.` Գեղարքունիք գետի հովտի և Սևանա լճի միջև: Երկարությունը` 20 կմ:
ԳԵՂԱՐՔՈւՆՅԱՑ ՍԱՐ - լեռ (2437 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռնահամակարգի համանուն լեռնաթըմբի ամենաբարձր կետը, Երանոս գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.:
ԳԵՂԱՔԱՐ - լենագագաթ (3131 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռնահամակարգում, Գեղարքունիք գետի
ձախափնյակում, Երանոս գյուղից 14
կմ արմ.:
ԳԵՂԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (3348 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների արմ. մասում, Կիցք գյուղից 5,5 կմ
հս-արմ.:
ԳԵՂԻ - գետ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ
է
առնում
Զանգեզուրի
լեռների
կենտրոնական մասի արլ. լանջերից և
ձախից միախառնվում Ողջի գետին:
Երկարությունը` 30 կմ:
ԳԵՂԻԿ - հանդ Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների համակարգում, Մեծավան գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ԳԵՂՄԱՂԱՆ - լեռ (3319 մ) Կոտայքի
մարզում, Գեղամա լեռների կենտրոնական կատարային մասում, Սևաբերդ գյուղից 7 կմ արլ. (պատմական`
Գեղ):

ԳԵՂՄԻԿ - բլուր (830 մ) Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Բարեկամավան գյուղից 1,5 կմ
արմ.:
ԳԵՂՎԱՁՈՐ - հովիտ Սյունիքի մարզում, Գեղի գետի հովտի պատմական
անունը:
ԳԵՆՈւՏ - լեռնագագաթ (2066 մ) ՀՀ Արարատի, Վայոց ձորի մարզերի և Նախիջևանի սահմանագլխին, համանուն
լեռներում, Զանգակատուն գյուղից 2,5
կմ հվ-արլ. (Հունուտ):
ԳԵՆՈւՏԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Արարատի, Վայոց ձոր և Նախիջևանի սահմանագլխին: Գեղամա լեռների հվարմ.
ճյուղավորությունը`
սկսած
Գնդասարից: Ամենաբարձր գագաթը`
Գենուտ (2066 մ) (Հունուտի լեռներ):
ԳԵՏԱԴԱՐՁ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Խաչիջուր գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Արսար լեռան հվ-արլ.
լանջերից և Արծվաշեն գյուղից 1,5 կմ
հվ-արլ միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 4,5 կմ:
ԳԵՏԱՌ - գետ Կոտայքի մարզում և
Երևանում: Սկիզբ է առնում Գեղամա
լեռների արմ. լանջերից և Երևան քաղաքի սահմաններում ձախից միախառնվում Հրազդան գետին: Երկարությունը` 24 կմ:
ԳԵՏԱՌՈւ - գետ Լոռու մարզում, Ճերմակափոս գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Ջավախքի լեռների արլ.
լանջերից և Դաշտադեմ գյուղից 2 կմ
հս-արմ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 15 կմ:
ԳԵՏԻԿ - գետ Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում: Սկիզբ է առնում Սևանի
լեռներից,
հոսում
Միափորի
ու
Արեգունի լեռների միջև և աջից միախառնվում Աղստև գետին: Երկարությունը` 58 կմ:
ԳԵՏԻԿ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի ավազանում, Մաս-
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րիկ գետի ձախակողմյան վտակը:
Սկիզբ է առնում Արևելյան Սևանի լեռների Փոքր Ծարասար լեռան արմ.
լանջերից և Վերին Շորժա գյուղից հս.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 9 կմ:
ԳԵՏԻԿ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Թրասար լեռան հվ-արմ. լանջերին, Լուսաձոր գետի միջին հոսանքի
ձախափնյակում, Վերին Շորժա գյուղից 4,5 կմ հվ.:
ԳԵՏԻԿ - գետակ Լոռու մարզում, Փամբիջուր գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Կամար լեռան արմ. լանջից և
Ծիլքար գյուղից 2,5 կմ հս. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ԳԵՏԻԿԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ – արգելավայր Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի լեռների հվ. լանջերին, Գետիկի
ձախափնյակում: Հիմնադրվել է 1971
թ., տարածքը` 6000 հա:
ԳԵՐԱՆ - լեռ (1634 մ) ՀՀ Տավուշի
մարզի և Ադրբեջանի սահմանագըլխին: Այգեձոր գյուղից 5,5 կմ հվ-արմ.:
ԳԵՐԵՏ - լեռնագագաթ (2286 մ) Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Միափորի լեռներում,
Այգուտ գյուղից 12 կմ արլ.:
ԳԺՈՅԻ ԳԵՏ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում, Երփնաձոր գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Սանդուխտասար լեռան հս-արլ. լանջերից և Մաքենիս
գյուղի հվ. եզրում միախառնվում մայր
գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ԳԻԺԳԵՏ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, սկիզբ է առնում Քաշաթաղ
լեռան հվ. լանջերից և Ջիլ գյուղից 3 կմ
հս-արմ. թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 5 կմ:
ԳԻԺԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Սիսիան գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Զանգեզուրի լեռների կենտրոնական մասից և Արևիս գյուղի մոտ

միանում մայր գետին: Երկարությունը` 8,5 կմ:
ԳԻԼԱՍԱՆՈՑԻ ՁՈՐ - ձոր Վայոց ձորի
մարզում, Փշոնք գետի հովտում, Զառիթափ գյուղից 2 կմ հվ.: Երկարությունը`
4 կմ:
ԳԻԼԻԿ - լեռնագագաթ (2039 մ) Լոռու և
Տավուշի մարզերի սահմանագըլխին,
Գուգարաց լեռների միջին մասում,
Աթան գյուղից 2 կմ արլ.:
ԳԻԼԼԻ - նախկինում Սևանի հետ հաղորդակցվող մերձափնյա լիճ Գեղարքունիքի մարզում, Փոքր Մասրիկ գյուղից հվ-արմ.: Սևանա լճի մակարդակի
իջեցման հետևանքով այժմ ցամաքած
է:
ԳԻԼԼԻ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի ափամերձ գոտում,
Նորակերտ գյուղից 3 կմ հվ-արմ.:
ԳԻՀՈւ ՆՈՍՐԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ - արգելավայր Գեղարքունիքի
մարզում, Սևանի լեռների հվ. լանջերին: Հիմնադրվել է 1958 թ., տարածքը`
3312 հա:
ԳԻՆԵՁՈՐ - գետակ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Փամբակի լեռնահամակարգի Հարսնաքար լեռան հս.
լանջից և Հովիտ գյուղից 1 կմ հվ-արմ.
թափվում Կառնուտի ջրամբար: Երկարությունը` 8,5 կմ:
ԳԻՐԱԹԱՂ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռների
Թառակատար գագաթի արլ. լանջերից
և Ներքին Գիրաթաղ գյուղից ցած
ձախից միախառնվում Ողջի գետին:
Երկարությունը` 11 կմ:
ԳԼԱՁՈՐ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Թեքսարի լեռների հվ.
լանջից և Եղեգնաձոր քաղաքից ներքև
աջից միախառնվում Արփա գետին:
Երկարությունը` 16 կմ:
ԳԼԽԱՆՈՑ - լեռնագագաթ (2495 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռ-
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ների հս. ճյուղավորություններում,
Դարբաս գյուղից 3 կմ արմ.:
ԳԼԽԱՏՈւՆ - լեռնագագաթ (2582 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Հենաձոր գետի աջափնյակում, Սալվարդ գյուղից 6 կմ հսարմ.:
ԳԼԽԱՏՈւՆ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի
լեռնահամակարգում,
համանուն լեռան հվ. լանջին, Սալվարդ գյուղից 5,5 կմ հս-արմ.:
ԳԼԽԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1950 մ) Լոռու մարզում, Շիրակի լեռնահամակարգում, Փամբակ գետի ձախափնյակում, Սարալանջ գյուղից 1,5 կմ
արմ.:
ԳԼՈւԼ - լեռնագագաթ (2092 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի հս. մասում, Որոտան գետի
աջափնյակում, Բռնակոթ գյուղից 3 կմ
հս.:
ԳԼՈւԽ ՁԱԳԵՁՈՐԻ - լեռ (3233 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Սև լճից հվ., Ակներ գյուղից 7 կմ հս-արմ. (Զանգեզուր, Ձագեձոր):
ԳԼՈւՏ - լեռնագագաթ (2105 մ) Լոռու
մարզում, Լեջանի լեռնազանգվածի հվարլ. ճյուղավորության` Կամատուրի
լեռներում, Հովանաձոր գետի աջափնյակում, Հովնանաձոր գյուղից 2 կմ
հս.:
ԳԼՈւՏ - հանդ Լոռու մարզում, Մենձոր
գետի ձախափնյակում, Հովնանաձոր
գյուղից 5 կմ հս-արմ.:
ԳԼՈւՏԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Ագարակ քաղաքից 2 կմ
արմ.: Ամենաբարձր գագաթը` Գողթնաքար (1935 մ):
ԳՄԲԵԹ - լեռնագագաթ (2557 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների հս. լանջի արլ. մասում, Մաքենիս գյուղից 4 կմ հվ-արմ.:

ԳՄԲԵԹ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Սևքար լեռան հվ-արմ. լանջին,
Մադինա գյուղից 7,5 կմ հվ.:
ԳՄԲԵԹ - լեռ (1141 մ) Սյունիքի մարզում, Տեղի սարավանդում,Աղավնո գետի աջափնյակում, Կոռնիձոր գյուղից 2
կմ հս-արլ.:
ԳՅՈւԼԱԳԱՐԱԿԻ ՍՈՃՈւ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ - արգելավայր Լոռու մարզում,
Լեջան լեռնազանգվածի հվ. լանջին,
Ձորագետի ձախափնյակում: Հիմնադըրվել է 1958 թ., տարածքը` 2586 հա:
ԳՅՈւՂԱՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Քաշաթաղ լեռնագագաթից
1,5 կմ հվ., Դիվանց լեռնանցքից արլ.,
Գիժգետի ակունքի ձախափնյակում:
ԳՅՈւՄՐԻ - գետ Շիրակի մարզում,
տե՛ս Կումայրի:
ԳՆԴԱԿՆ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Խաչաղբյուրջրի աջակողմյան օժանդակը: Սկիզբ է առնում
Վարդենիս լեռան հս. լանջերից և Արծվանիստ գյուղից հվ. միախառնըվում
մայր գետին: Երկարությունը` 7 կմ:
ԳՆԴԱՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Քաշունի գետի ձախափնյակում,
Վանանդ գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
ԳՆԴԱՁՈՐ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Թեքսարի լեռների հվ-արլ. լանջերից և Կարմրաշեն
գյուղից ներքև աջից միախառնըվում
Հերհեր գետին: Երկարությունը` 15 կմ:
ԳՆԴԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2878 մ)
Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի
սահմանագլխին, Գեղամա լեռների հվ.
վերջավորության
վրա,
որտեղ
հանգուցվում են Գեղամա և Վարդենիսի լեռները:
ԳՆԴԱՍԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Վարդենիսի լեռների արմ. հատվածը`
Գնդասար գագաթից մինչև Վարդենյաց
լեռնանցքը: Ամենաբարձր գագաթը
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Մկնասար լեռն է (2947 մ) , երկարությունը` 16 կմ:
ԳՆԴԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1754 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի արմ. ստորոտին, Թաթուլ գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
ԳՆԴԱՔԱՐ - լեռ (1580 մ) Արագածոտնի մարզում, Քասաղ գետի ձախափնյակում, Օհանավան գյուղից 2,5 կմ
հս-արլ.:
ԳՆԴԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2391 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների համակարգում, Ավերաջուր և
Զոլաքար գետերի ջրբաժանում, Զոլաքար գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ԳՆԴԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2050 մ) Լոռու մարզում, Բազումի լեռնահամակարգում, Գոգարան գյուղից 1,5 կմ
արլ.:
ԳՆԴԵՎԱԶ - լեռնագագաթ (2669 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Ամուլսարի լեռների հս. մասում, Գնդեվազ գյուղից 6
կմ արլ.:
ԳՆԻՇԻԿ - լեռնագագաթ (2510 մ) Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, Խաչիկ գյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ԳՆԻՇԻԿ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Վայքի լեռների հս.
լանջերից և Արենի գյուղից 2,5 կմ հսարլ. ձախից միախառնվում Արփա գետին: Երկարությունը` 20 կմ:
ԳՈԳԱՐԱՆ - լեռնագագաթ (2977 մ) Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանագըլխին,
Գոգարանց
լեռների
արմ.
մասում, Սարապատ գյուղից 5 կմ հս.:
ԳՈԳԱՐԱՆ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Չքնաղի լեռների հվ.
լանջերից և Սարահարթ գյուղից 1 կմ
հվ-արլ. ձախից միախառնվում Փամբակին: Երկարությունը` 10 կմ:
ԳՈԳԱՐԱՆՑ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ, Բազումի լեռների արմ. հատվածը` Ուրասարից մինչև Սալուտ լեռնագագաթը:
Առավելագույն
բարձրությունը`

Գոգարան լեռն է (2977 մ), երկարությունը` 24 կմ:
ԳՈԳԻ - լեռնագագաթ (3120 մ) ՀՀ Վայոց ձորի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, ամենաբարձրը Վայքի
լեռներում, Մարտիրոս գյուղից 6,5 կմ
հվ-արլ.:
ԳՈԳԻԼԻՃ - լիճ Սյունիքի մարզում,
տե՛ս Կապուտան:
ԳՈԶԳՈԶ - գետ Սյունիքի մարզում,
Մեղրի գետի ձախակողմյան վտակ:
Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռների հվ.
լանջերից և մայր գետին է միանում
Լիճք գյուղից հվ-արլ.: Երկարությունը`
13 կմ:
ԳՈԼՈՅԻ ՍԱՐ - լեռնագագաթ (2166 մ)
Լոռու մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Որդնավ գետի ձախափնյակում, Ջրաշեն գյուղից 2,5 կմ հս.:
ԳՈՀԱՐ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Թեքսարի լեռների
Մուրադսար գագաթի հվ-արմ. լանջերից և Կարմրաշեն գյուղի մոտ ձախից
միախառնվում Գնդաձոր գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ԳՈՂԹ - գետ Արարատի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների
կենտրոնական մասի արմ. լանջերից և
ձախից միանալով Ոսկեջուր գետին
կազմավորում է Ազատ գետը: Երկարությունը` 16 կմ:
ԳՈՂԹԱՆ - լեռնագագաթ (3146 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների կատարային մասում, Վահրավար գյուղից
5,5 կմ արմ.:
ԳՈՂԹԱՆ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների հվ. հատվածը` Երկաթասար լեռնագագաթից
մինչև Մեղրու կիրճը: Երկարությունը`
60 կմ:
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ԳՈՂԹՆԱՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Փոքր Մասրիկ գյուղից 3
կմ հվ-արմ.:
ԳՈՂԹՆԱՍԱՐ - բլուր (1922 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Մասրիկ գետի աջափնյակում, Տորֆավան գյուղից 2 կմ
հս.:
ԳՈՂԹՆԱՔԱՐ - լեռ (1935 մ) Սյունիքի
մարզում, Կարճևան գյուղից 2 կմ հվարմ.:
ԳՈՂԻՆՔԻ ՁՈՐ - գոգավորություն Լոռու մարզում, Աղստև գետի վերնագավառում, Մարգահովիտ գյուղից 3 կմ
հս.:
ԳՈՄԱՁՈՐ - հանդ Վայոց ձորի մարզում, Կզավոր գետի աջափնյակում,
Գնիշիկ գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ԳՈՄԱՋՈւՐ - ցամաքող գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների արլ. լանջերից և Գավառ քաղաքի մոտ աջից միախառնվում Լայնաձոր գետին: Երկարությունը` 13 կմ (Սաֆարենց գոմի առու):
ԳՈՄԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2885 մ)
Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Փամբակի լեռների արլ. մասում, Մեղրաձոր գյուղից 8 կմ հս-արլ.:
ԳՈՄԱՐԱՆ - լեռնագագաթ Սյունիքի
մարզում, Մեղրու լեռների արլ. մասում, Ծավ գյուղից 7 կմ հվ-արմ.:
ԳՈՄԲԱԿ - լեռնագագաթ (2971 մ)
Սյունիքի մարզում, Խուստուփ-Կատարի լեռների համակարգում, Կապան
քաղաքից 6 կմ հվ-արմ.:
ԳՈՄԵՐ - լեռ (2269 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Գորայք գյուղից 5,5 կմ արլ.:
ԳՈՄԵՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում, Շաքարջուր գետի աջափնյակում, Քարահունջ գյուղից 0,5 կմ հս-արմ.:
ԳՈՄԵՐԻ ԱՌՈւ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա
լեռների արլ. լանջերից և ձախից միա-

խառնվում Գայլաձոր գետին: Երկարությունը` 13 կմ:
ԳՈՄԵՐԻ ՁՈՐ - գոգավորություն Տավուշի մարզում, Մթնասարի լեռներում,
Սարիգյուղից 2,5 կմ հս-արլ.:
ԳՈՄՇԱԹՂԻ - լեռնագագաթ (1590 մ)
Սյունիքի մարզում, Տանու լեռների ամենաբարձր գագաթը, Ծավ գյուղից 1,5
կմ հվ.:
ԳՈՄՇԱՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Սպիտակջուր գետի աջ
օժանդակը: Սկիզբ է առնում Սևանի
լեռներից և Կախակն գյուղի հս-արլ.
եզրին միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 5 կմ:
ԳՈՄՇԱՎԱՐ - լեռնագագաթ (1956 մ)
Տավուշի և Լոռու մարզերի սահմանագլխին, Գուգարաց լեռներում, Ոսկեպար գետի վերնագավառում:
ԳՈՄՇԱՎԱՐ - լեռնագագաթ (1682 մ)
Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Նոյեմբերյան քաղաքից
8 կմ հվ-արմ.:
ԳՈՄՇԱՏԵՂ - լեռնագագաթ (2952 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Արևիս գյուղից 6,5
կմ հս-արմ.:
ԳՈՄՐԱԳԵՏ - գետ Կոտայքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Փամբակի լեռների հվ.
լանջերից և Մեղրաձոր գյուղից ներքև
ձախից միախառնվում Մարմարիկ
գետին: Երկարությունը` 15 կմ:
ԳՈՄՔ - լեռնագագաթ (3052 մ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Արևելյան Սևանի լեռների
հվ. մասում, Ներքին Շորժա գյուղից
հվ-արլ.:
ԳՈՇ - գետակ Տավուշի մարզում, Գետիկի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Արեգունի լեռներից և Գոշ գյուղից
2,5 կմ հս-արլ. ձախից միախառնըվում
մայր գետին: Երկարությունը` 8 կմ:
ԳՈՇԱԼԻՃ - լճակ Տավուշի մարզում,
Արեգունի լեռների հս. լանջերին, Խա-
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չարձան գետի ձախափնյակում, Ճերմակավան գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
Գտնվում է ծովի մակարդակից 1398 մ
բարձրության վրա: Մակերեսը` 1,2 հա:

րակ գետի աջափնյակում, Գորիս քաղաքից 0,5 կմ արմ.:
ԳՌԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3182 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների կատարային մասում, Գռիձոր գետի
վերնագավառից հվ.:
ԳՌԳՌԱՆ - բլուր (1364 մ) Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Եղվարդ քաղաքից 6 կմ հվարմ.:
ԳՌԻՁՈՐ - գետ Գեղարքունիքի մարզում, Գավառագետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների
կենտրոնական մասից և Գավառ քաղաքում միանում նայր գետին: Երկարությունը` 24 կմ:
ԳՐԱՎ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Վայքի լեռներից և Ագարակաձոր գյուղի հս. մասում ձախից
միախառնվում Արփային: Երկարությունը` 14 կմ:
ԳՐՎԱ - լեռնագագաթ (1329 մ) Սյունիքի մարզում, Փայլասարի լեռներում,
Խդրանց գյուղից 1,5 կմ հվ-արմ. (Փայլասար):
ԳՐՎԱ - լեռներ Սյունիքի մարզում,
տե՛ս Փայլասարի լեռներ:
ԳՐՎԻՆ ՔԱՐ - լեռներ Սյունիքի մարզում, տե՛ս Փայլասարի լեռներ:
ԳՈւԳԱՐԱՑ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Լոռու և
Տավուշի մարզերի սահմանագլխին,
Դեբեդ և Աղստև գետերի ջրբաժանը:
Ձգվում է Բովաքարի լեռների արլ. եզրից դեպի հս.` շուրջ 80 կմ: Առավելագույն բարձրությունը` Դժարսար լեռ
(2245 մ):
ԳՈւԹԱՆԱԹՈւՄԲ - լեռ (2271 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակի Եռաբլրի սարավանդի արմ.
մասում, Որոտան գետի ձախափնյակում, Որոտան գյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ԳՈւԹԱՆԱՍԱՐ - լեռ (2299 մ) Կոտայքի մարզում, Կոտայքի սարավան-

ԳՈՉԳԵՂ - լեռնագագաթ (2201 մ) Լոռու մարզում, Շիրակի լեռների արլ.
ծայրամասում, Սարալանջ գյուղից 2
կմ արլ.:
ԳՈՌԱՎԱՆԻ ԱՎԱԶՈւՏՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ - արգելավայր Արարատի
մարզում, Ուրծի լեռների հս. լանջերին:
Հիմնադրվել է 1959 թ., տարածքը` 200
հա:
ԳՈՐ - լեռնագագաթ (1497 մ) Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանագլխին, Արագածի լեռնահամակարգի
արմ. մասում, Անիավան գյուղից 1,5 կմ
հվ.:
ԳՈՐԻՍ - գետ Սյունիքի մարզում, տե՛ս
Վարարակ:
ԳՈՐԻՍԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ - արգելավայր Սյունիքի մարզում, Սյունիքի
բարձրավանդակում, Խնածախ գետի
հովտում: Հիմնադրվել է 1971 թ., տարածքը` 1900 հա:
ԳՈՐՇ - գետակ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռների
հս-արլ. լանջերից և թափվում Սպանդարյանի ջրամբար: Երկարությունը` 6
կմ:
ԳՈՐՇԱՍԵՌ - լեռնագագաթ (1896 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Աղանձուգետի աջափնյակում, Տանձատափ գյուղից 1,5
կմ հվ.:
ԳՈՐՇՔԱՐ - լեռնագագաթ (2550 մ)
Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների հս.
մասում, Կեչուտ գյուղից 6,5 կմ հսարլ.:
ԳՈՐՈւՏ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում, Վարա-
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դի հս. մասում, Ֆանտան գյուղից 2,5 կմ
հվ.:
ԳՈւԹԱՆԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1916
մ) Լոռու մարզում, Լեջանի լեռնա-

զանգվածի հվ-արլ. մասում, Հովանաձոր գետի ձախափնյակում, Հագվի
գյուղից 3 կմ արմ.:

Դ
ԴԱԼԱՐ - լեռնագագաթ (2616 մ) Կոտայքի մարզում, Ծաղկունյաց լեռների
համակարգում, Թեղենիս լեռնագագաթից 3 կմ հվ-արլ.:
ԴԱԼԱՐ - գետ Կոտայքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Ծաղկունյաց լեռների
արլ. բազուկներից և Արզական գյուղի
հվ. մասում աջից միախառնըվում
Հրազդան գետին: Երկարությունը` 14
կմ:
ԴԱԼՄԱՅԻ ԱՅԳԻՆԵՐ - այգիներ Երևանի` Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի արլ. մասում:
ԴԱԼՄԱՅԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Երևանում, սկիզբ է առնում Հրազդան գետի
աջ
ափից,
անցնում
ժայռափոր
թունելով և դուրս գալիս Դալմայի այգիները: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ԴԱՀՆԱԿ - լեռնագագաթ Արարատի
մարզում, տե՛ս Տասանորդ:
ԴԱՀՆԱԿԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Արարատի մարզում, տե՛ս Տասանորդի լեռներ:
ԴԱՄԲԱՐԱՆ - լեռ (2726 մ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Սևանի լեռներում, Ըղձաձոր
գետի ձախափնյակում, Ջիլ գյուղից 5
կմ արլ.:
ԴԱՆԱԿ - հանդ Տավուշի մարզում, Տավուշի լեռնահամակարգում, Խնձորուտ
գետի ձախափնյակում, Արծվաբերդ
գյուղից 9,5 կմ հվ-արմ.:
ԴԱՆԴԱՐ - լեռնագագաթ (1559 մ) Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռների
միջին մասում, Ջուջևան գյուղից 5 կմ
հվ-արմ.:

ԴԱՇՏ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում,
Կարճաղբյուր գետի աջափնյակում,
Կարճաղբյուր գյուղի հվ. եզրին:
ԴԱՇՏԱԳԵՏ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում, Մարտունի գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի
լեռներից: Երկարությունը` 15 կմ:
ԴԱՇՏԱԿԻ ՋՈւՐ - գետ Արագածոտնի
մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հս. լանջերից և Ճարճակիս գյուղից 4 կմ հվ-արմ. միանալով Քարաղբյուր գետին կազմավորում է Քասաղ գետը: Երկարությունը` 25 կմ:
ԴԱՇՏԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1064 մ)
Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի
սահմանագլխին, Արագած լեռնազանգվածի հվ-արմ. ստորոտին, Արշալույս գյուղից 5,5 կմ հս-արմ.:
ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ - լեռնանցք (2649 մ)
Սյունիքի մարզում, Կապրուսարի լեռների հվ. մասում, Դաստակերտ քաղաքից 3 կմ հվ-արլ.:
ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Այրիգետի աջակողմյան վտակ`
Կըշկոշտի օժանդակը: Սկիզբ է առնում
Կապրուսարի լեռների հվ-արմ. լանջերից և Դաստակերտ քաղաքի մոտ
միանում մայր գետին: Երկարությունը` 4 կմ:
ԴԱՎԹԻ ԲԼՈւՐ - բարձունք Արմավիրի
մարզում, տե՛ս Արմավիրի բլուր:
ԴԱՏԱՎՈՐԱՑ - բլուր (963 մ) Տավուշի
մարզում, Գուգարաց լեռներում, Զորական գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ԴԱՏՄԵԼԻՔ - լեռ(1834 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդա-
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կում, Վաղատուր գետի ձախափնյակում,Վաղատուր գյուղից 0,5 կմ հսարմ.
ԴԱՐԱՆԱԿ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Արևելյան Սևանի լեռներից և աջից միախառնըվում
Մասրիկին: Երկարությունը` 20 կմ:
ԴԱՐԱՆԱԿ - լեռնագագաթ (3388 մ) ՀՀ
Վայոց ձորի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների հս.
մասում, Ջերմուկ քաղաքից 12 կմ հսարլ.:
ԴԱՐԲ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռների
Որոտանի լեռնանցքից հվ. և Արտավան գյուղից 6 կմ հս-արմ. ձախից միախառնվում Արփային: Երկարությունը`
22 կմ:
ԴԱՐՔ - լեռնագագաթ (1414 մ) Լոռու
մարզում, Վիրահայոց լեռներում, Կաճաճկուտ գյուղից 1 կմ արլ.:
ԴԴՄԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1618 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնահամակարգի հվ. մասում, Արևուտ
գյուղից 1.5 կմ հր. արլ.:
ԴԴՄԱՍԱՐ - լեռ (1970 մ) Շիրակի
մարզում, Արագած լեռնազանգվածի
հս-արմ. ստորոտին, Շիրակի սարահարթի արլ. կողմում, Սարալանջ գյուղից 0,5 կմ արմ.:
ԴԵԲԵԴ - գետ Լոռու մարզում, Կուրի
ավազանում: Կազմավորվում է Ձորագետ և Փամբակ գետերի միախառնումից և Վրաստանի սահմաններում
աջից թափվում Խրամ գետը: Երկարությունը ՀՀ-ում` 152 կմ (պատմական` Ձորագետ):
ԴԵԶԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1637 մ) ՀՀ
Լոռու մարզի և Վրաստանի սահմանագլխին, Վիրահայոց լեռների կենտրոնական մասում, Բողնյաց գետի
ձախափնյակում, Պրիվոլնոյե գյուղից 1
կմ հս-արլ.:

ԴԵՂԻՆ - լեռնագագաթ (2552 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռներում,
Արևիս գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ԴԵՂԻՆ - լեռնագագաթ (1240 մ) ՀՀ Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Միափորի լեռների հս. ճյուղավորություններում, Ներքին Կարմիրաղբյուր գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ԴԵՂԻՆԱՂԲՅՈւՐ - գետ Տավուշի մարզում, Աղստևի ձախ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Հովք լեռան հս-արլ. լանջերից և Գանձաքար գյուղից 3 կմ հսարմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ԴԵՄ - լեռ (1258 մ) Կարմրաշենի սարահարթում, Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղից 5 կմ արմ.:
ԴԵՄԵՐ - լեռնագագաթ (2005 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների համակարգում, Ծովասար գյուղից 3
կմ հվ-արլ.:
ԴԵՄԵՐ - լեռներ Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Ակունք գյուղից 1,5 կմ հվ-արմ.:
Առավելագույն բարձրությունը համանուն լեռն է (2198 մ), երկարությունը 1,5
կմ:
ԴԵՄԵՐ - լեռնագագաթ (2198 մ) Գեղարքունիքի մարզում, համանուն լեռներում, Ակունք գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ԴԺԱՐՍԱՐ - լեռնագագաթ (2245 մ) Լոռու մարզում, ամենաբարձր գագաթը
Գուգարաց լեռներում, Քարինջ գյուղից
6,5 կմ հս-արլ.:
ԴԻԱՆԻՁՈՐ - գետ Արագածոտնի մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան
հվ. լանջերից և աջից միանում Շամիրամի սելավի հունին: Երկարությունը`
19 կմ:
ԴԺՈԽԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Բարգուշատի
լեռների հս. լանջերից և Շինուհայր
գյուղից 3,5 կմ արլ. միախառնվում
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Որոտան գետին: Երկարությունը` 8
կմ:
ԴԺՈԽԱՁՈՐ - հանդ Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Կարմիր քար լեռան արլ. լանջին,
Բարձրավան գյուղից 3 կմ արլ.:
ԴԻԴ - լեռնագագաթ (1272 մ) Լոռու
մարզում, Սևորդյաց լեռնահամակարգում, Մարց գետի աջափնյակում, Դսեղ
գյուղի հս. մասում:
ԴԻԴԻԿՈՆԴ - բլուր (1121 մ) Արագածոտնի մարզում, Քասաղ գետի աջափնյակում, Օշական գյուղի արլ. մասում:
“ԴԻԼԻՋԱՆ” - ազգային պարկ Տավուշի
մարզում: Կազմավորվել է 2002 թվականին համանուն արգելանոցի հիման
վրա` հազվագյուտ բուսական և
կենդանական աշխարհի պահպանության նպատակով: Ընդհանուր տարածքը` 28 հզ. հա: Սահմանն անցնում
է Արեգունու, Բովաքարի, Իջևանի,
Միափորի և Փամբակի լեռներով:
ԴԻՄԱՑ - լեռնագագաթ (2360 մ) Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռների հվ-արմ.
մասում, Հաղարծին գյուղից 5 կմ հսարմ.:
ԴԻՄԱՑԼԵՌ - լեռնագագաթ (3335 մ)
Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների
կատարային մասում, Աժդահակ գագաթից արմ., Սևաբերդ գյուղից 11 կմ
հվ-արլ.:
ԴԻՎԱԴՈւՌ - հանդ Շիրակի մարզում,
Կովասար լեռան հս. լանջին, Արփա
լճի ջրամբարի հվ. եզրին, Շաղիկ գյուղից 3,5 կմ հվ-արլ.:
ԴԻՎԱՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Արտանիշ լեռան հվ-արմ.
լանջին, Շորժա գյուղից 3,5 կմ հվ-արլ.:
ԴԻՎԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Ծավ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Որձաքար լեռան հս. լանջից
և Ներքին Հանդ գյուղից 1 կմ արմ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 2 կմ:

ԴԻՎԱՆՑ - լեռնանցք (2443 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի և Արեգունի
լեռների հանգույցում, Քաշաթաղ լեռնագագաթից 1,5 կմ հվ-արմ.:
ԴԻՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3072 մ) ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Վերին Շորժա գյուղից 8 կմ
հվ-արմ.:
ԴԻՏԱԲԼՈւՐ - բլուր (1265 մ) Կոտայքի
և Արարատի մարզերի սահմանագըլխին, Գառնի գյուղից 6 կմ հվ-արմ.:
ԴԻՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2432 մ) Կոտայքի մարզում, Ամպաջուր և Խորունձոր գետերի ջրբաժանում: Մեղրաձոր
գյուղից 6 կմ հս-արլ.:
ԴԻՏԱՎԱՆԻՋՈւՐ - գետ Տավուշի մարզում: Սկիզբ է առնում Վարագի լեռների արմ. լանջերից և Դիտավան գյուղից 1 կմ հս-արմ. աջից միախառնվում
Աղստև գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ԴԻՏԱՎԱՆՔ - լեռնագագաթ (2835 մ)
Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի
սահմանագլխին, Գեղամա և Վարդենիսի լեռների հանգուցման կետում:
ԴԻՏԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2190 մ) Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռների հսարմ. ճյուղավորություններում, Սարիաղբյուր գետի վերնագավառում,
Ահնիձոր գյուղից 5,5 կմ հվ-արմ.:
ԴԻՑԱՐՈՏԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2320 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռներում, Դրախտիկ գետի վերնագավառից դեպի Բարեբեր գետի
հովիտը:
ԴԻՔՔԱՐ - լեռնագագաթ Տավուշի
մարզում, տե՛ս Քարիբերդ:
ԴՐԱԽՏԻԿ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Արեգունի լեռների հվ. լանջերից և Դրախտիկ գյուղից 2 կմ հվ-արմ. թափվում Սևանա
լիճ: Երկարությունը` 11 կմ:
ԴՐԱԽՏԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (2209 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Քարկատար
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լեռների հվ-արմ. ճյուղավորություններում, Ելփին գյուղից 3,5 կմ արլ.:
ԴՐԱՆԴԱՏԱՓ - լեռնագագաթ (1585 մ)
Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռների
հս-արմ. ճյուղավորություններում, Եղեգնուտ գյուղից 3 կմ հվ-արլ.:
ԴՐԱՆԴԱՏԱՓ - հանդ Լոռու մարզում,
համանուն լեռան հվ-արմ. լանջին,
Ալարեքս
գետի
ձախափնյակում,
Եղեգնուտ գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ.:
ԴՐՈւՆՔ - լեռնանցք (2563 մ) ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների կենտրոնական մասում, Արփա գյուղից 6,5
կմ հվ-արմ.:
ԴՐՈւՆՔԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2159 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահա-

մակարգում, Ալվանք գյուղից 8 կմ հսարմ.:
ԴՐՈւՆՔԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2705 մ)
ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռներում, Սիսիան գետի վերնագավառում,
Արևիս գյուղից 6,5 կմ հվ-արմ.:
ԴՐՈւՆՔԱՔԻԹ - լեռնագագաթ (1124 մ)
Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռներում, Ճոճկան գյուղից 1 կմ հս.:
ԴՈւՌՆ ՓԱՌԻՍՈՍԻ - լեռնանցք (3125
մ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Սևանի լեռներում, Գեղամասար գյուղից 5 կմ հսարլ.: Այստեղով անցնում է Սևանի
ավազանը Շամքոր գետի հովտին կապող ճանապարհը (Սատանախաչի
լեռնանցք):

Ե
ԵԶՆԱՍԱՐ - լեռ (2442 մ) ՀՀ Շիրակի
մարզի և Վրաստանի սահմանագըլխին, Եղնախաղի լեռների հս-արլ. ճյուղավորություններում, Բավրա գյուղից
2 կմ հվ-արմ.:
ԵԶՆԱՐՈՏԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(1965 մ) Սյունիքի մարզում, Եզնարոտի
լեռներում, Աղվանի գյուղից 1,5 կմ հսարմ.:
ԵԶՆԱՐՈՏԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Աղվանի գյուղից 1 կմ հս.:
Առավելագույն բարձրությունը` Չըռչըռ
լեռ (2280 մ): Երկարությունը` 10 կմ:
ԵԼԱԿ - լեռնագագաթ (1361 մ) Տավուշի
մարզում, Ոսկեպարի լեռներում, Ջուջևան գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
ԵԼԱԿ - գետ Տավուշի մարզում: Սկիզբ
է առնում Ոսկեպարի լեռների հս.
լանջերից և Ադրբեջանի սահմանում
աջից միախառնվում Կողբ գետին:
Երկարությունը` 10 կմ:

ԵԼԱՍԱՐ - լեռ (1580 մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի սարահարթում, Անիպեմզա գյուղից 4 կմ հս-արմ.:
ԵԼՏՈւՆ - լեռնագագաթ (2790 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Մարտունի գետի ձախափնյակում, Գեղահովիտ գյուղից 8 կմ հվ-արլ.:
ԵԼՏՈւՆ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, համանուն լեռան հս. լանջին,
Մարտունի գետի ձախափնյակում, Գեղահովիտ գյուղից 7 կմ հվ-արլ.:
ԵԼՓԻՆ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռներից
և Արենի գյուղի մոտ աջից միախառնվում Արփա գետին: Երկարությունը`
23 կմ (Էլփին):
ԵԿԵՂՅԱՑ - լեռնագագաթ (3621մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Պահակաձոր գետի
աջափնյակում, Քաջարանից 6,5 կմ հսարմ.:
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ԵՂԱՆՑ - գետակ Կոտայքի մարզում,
սկիզբ է առնում Արայի լեռան հս-արմ.
լանջերից և Բուժական գյուղի հվ.
մասում թափվում Արագետ: Երկարությունը` 9,5 կմ:
ԵՂԱՆՑՈւՋՈւՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում, Վանքիձոր գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Վարդենիս լեռան հսարմ. լանջերից և Արծվանիստ գյուղից
5,5 կմ հվ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 10 կմ:
ԵՂԵԳԻՍ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Վարդենիս լեռան հվարլ. լանջերից և Գետափ գյուղից 2 կմ
հվ. աջից միախառնվում Արփային:
Երկարությունը` 47 կմ:
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ - գետակ Շիրակի մարզում, Ջաջուռ գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Ջաջուռի լեռնանցքից
և Ջաջուռ գյուղում միանում մայր գետին: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ – արգելավայր Վայոց ձորի մարզում,
Վարդենիսի լեռների հվ. լանջերին, Եղեգիս գետի հովտում: Հիմնադրվել է
1971 թ., տարածքը` 4200 հա:
ԵՂԵԳՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2670 մ)
Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռնահամակարգում, Դիլիջան քաղաքից 6
կմ հս-արմ.:
ԵՂԵԳՆՈւՏ - հանդ Տավուշի մարզում,
Աջակոն բլրի հս-արլ. լանջերին, Աղստև գետի աջափնյակում, Խաշթառակ
գյուղի հս-արլ. եզրին:
ԵՂԻՏ - լեռնագագաթ (1716 մ) Տավուշի
մարզում, Գուգարաց լեռնահամակարգում, Շամուտ գյուղից 11 կմ հսարլ.:
ԵՂՆԱԽԱՂԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ,
Վրաստանի և Թուրքիայի սահմանագլխին: Երկարությունը` 15 կմ: Առավելագույն բարձրությունը` Մեծ Եղնախաղ (3042 մ) (Ղուկասյանի լեռներ):

ԵՂՆԱՁՈՐ - գետակ Կոտայքի մարզում: Սկիզբ է առնում Ծաղկունյաց
լեռներից և թափվում Հանքավան գետը: Երկարությունը` 6 կմ:
ԵՂՆԱՋՈւՐ - գետ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Եղնախաղի լեռների
հս. մասի արլ. լանջերից և թափվում
Արփի լճի ջրամբարը: Երկարությունը`
12կմ:
ԵՂՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2086 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Որդնավ գետի աջափնյակում, Լեռնավան գյուղից 2 կմ հվ.:
ԵՂՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2852 մ) Շիրակի մարզում, Եղնախաղի լեռներում,
Շաղիկ գյուղից 9,5 կմ հս-արմ.:
ԵՂՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1874 մ)
Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռներում, Ոսկեպար գետի վերնագավառում, Շամուտ գյուղից 9 կմ հս-արլ.:
ԵՂՆԱՏԱՓ - հանդ Արարատի մարզում, Շաղափի սելավ գետի ձախափնյակում, Լանջանիստ գյուղից 4 կմ հվարմ.:
ԵՂՆԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1360 մ) Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռներում,
Կաճաճկուտ գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ԵՂՆԱՔԱՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Քաշունի գետի աջափնյակում, Դավիթ
Բեկ գյուղից 3,5 կմ հվ-արլ.:
ԵՂՆԻԿ - լեռ (1720 մ) Արագածոտնի
մարզում, Արագած լեռնազանգվածի
հվ-արմ. մասում, Կաթնաղբյուր գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ԵՂՆԻԿ - հանդ Արագածոտնի մարզում, Քարասար լեռան հս. լանջին,
Մեծաձոր գյուղից 7 կմ հս-արմ.:
ԵՂՆԻԿ - լեռ (1991 մ) Շիրակի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի արմ.
ստորոտին, Լանջիկ գյուղից 0,5 կմ հսարմ.:
ԵՂՆԻԿ - լեռնագագաթ (2237 մ) Տավուշի մարզում, Արեգունի լեռնահամա-
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կարգում, Դիլիջան քաղաքից 9 կմ հվարլ.:
ԵՂՆՋԱԿ - բլուր (1921 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի ափամերձ գոտում, Ծովակ գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ԵՂՋԵՐՎԱ - լեռնագագաթ (2431 մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի լեռներում,
Կրաշեն գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ԵՂՋԵՐՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2599
մ) Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի
սահմանագլխին, Արեգունի լեռների
հս-արմ. մասում, Ծովագյուղից 3 կմ
հս.:
ԵՂՋԵՐՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2559
մ) Տավուշի մարզում, Արեգունի լեռների հս-արմ. մասում, Դիլիջան քաղաքից 5 կմ հվ-արլ.:
ԵՂՋԵՐՎԵՆԻՔ - լեռնագագաթ (2904 մ)
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի
սահմանագլխին, Վարդենիսի լեռների
արլ. մասում, Ախպրաձոր գյուղից 7,5
կմ հվ-արլ.:
ԵՂՎԱՐԴԻ ԴԱՇՏ - սարավանդ Քասաղ
և Հրազդան գետերի միջև, Արայի
լեռան հվ. ստորոտից հասնում է մինչև
Երևանի
գոգավորության
հս.
սահմանները` վերջանալով Ծիծեռնակաբերդի բարձունքներով: Բարձրությունը` 1000-1600 մ:
ԵՂՑՈւՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Խաչիջուր գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Արծվաշեն գյուղից 2,5
կմ հս. և հոսելով գյուղի միջով հվ-ում
միախառնվում
մայր
գետին:
Երկարությունը` 5 կմ:
ԵՆԳՈ - գետ Արագածոտնի մարզում:
Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հվարլ. լանջերից և Ափնագյուղից 1,5 կմ
հվ-արլ. աջից միախառնվում Քասաղ
գետին: Երկարությունը` 20 կմ:
ԵՌԱԲԼՐԻ ՍԱՐԱՎԱՆԴ - սարավանդ
Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակի հվ-արմ. հատվածը, Շամբ

գյուղից 2 կմ հս-արլ.: Բարձրությունը
ծովի մակարդակից` 1400-2400 մ:
ԵՌԱԲԼՈւՐ - բլրախումբ Արմավիրի
մարզում, Կարմրաշենի սարահարթում: Ամենաբարձրը` 1128 մ, Վանանդ
գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.:
ԵՌԱԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (2479 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների հս. մասի արլ. փեշերին, Հայրավանք գյուղից 7 կմ հվ-արմ.:
ԵՌԱԲԼՈւՐ - բարձունքներ (ամենաբարձրը` 985 մ) Երևան քաղաքի արմ.
մասում, Երևան-Վաղարշապատ ավտոճանապարհից աջ:
ԵՌԱԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (2124 մ)
Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Շինուհայր գյուղից 5,5 կմ
հս-արմ:
ԵՌԱԲԼՈւՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Ցիցքար լեռան հս-արլ. լանջին,
Որոտան գետի ձախափնյակում, Հարժիս գյուղից 2,5 կմ հս.:
ԵՌԱԲԼՈւՐՆԵՐ - հանդ Սյունիքի
մարզում,
Սյունիքի
բարձրավանդակում, Ուլնիձոր գետի
աջափնյակում, Շինուհայր գյուղից 3
կմ հս-արմ.:
ԵՌԱԳԱԳԱԹ - լեռ (2589 մ) Արարատի
և Կոտայքի մարզերի սահմանագըլխին, Գեղամա լեռների արմ. լանջին,
Գեղարդ գյուղից 7 կմ արլ.:
ԵՌԱԳԼՈւԽ - լեռնագագաթ (1876 մ) ՀՀ
Վայոց ձորի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Վայքի լեռներում,
Խաչիկ գյուղից 3,5 կմ հվ.:
ԵՌԱԹՄԲԵՐ - լեռնաբազուկ Կոտայքի
և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանագլխին, Գեղամա լեռների կենտրոնական կատարային մասում, ամենաբարձրը Ակնասար լեռն է (3258 մ):
ԵՌԱԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (3011 մ)
ՀՀ Շիրակի մարզի, Վրաստանի և
Թուրքիայի սահմանագլխին, Եղնա-
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խաղի լեռներում, Եղնաջուր գյուղից 9
կմ հս-արմ.:
ԵՌԱՑՈՂ - աղբյուր Գեղարքունիքի
մարզում, Քարագետի ձախափնյակում, Աղբերք գյուղից 3,5 կմ հս-արլ.:
ԵՌԱՔԱՐԻ ՀՐՎԱՆԴԱՆ - հրվանդան
Սևանա լճի Արտանիշի թերակղզու հվարմ. մասում:
ԵՍԱՅՈւՍԱՐ - լեռնագագաթ (3025 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների հս. լանջին, Շենաթաղ գետի վերնագավառում, Դաստակերտ քաղաքից
4 կմ հվ-արլ.:
ԵՏՔԱՐ - լեռնագագաթ (1730 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների հվ-արլ. մասում, Կարճևան գետի
ձախափնյակում, Կարճևան գյուղից 1,5
կմ հս-արմ.:
ԵՐԱԽ - լեռնագագաթ (1419 մ) Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների հվարմ. փեշերին, Նարեկ գյուղից 4 կմ
հվ.:
ԵՐԱԽԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք Արարատի մարզում, Խոսրովի անտառ արգելոցի տարածքում, Վեդի քաղաքից
4,5 կմ հս-արմ.:
ԵՐԱԽԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Արարատի
մարզում, Գեղամա լեռների հվ-արմ.
ճյուղավորություններից: Երկարությունը` 16 կմ: Ամենաբարձր գագաթը`
Ալսար (1853 մ):
ԵՐԱՆՈՍ - լեռնագագաթ (1824 մ) Արարատի մարզում, համանուն լեռներում, Ազատ գետի ձախափնյակում,
Գառնի գյուղից 5,5 կմ հվ-արմ.:
ԵՐԱՆՈՍԻ ԼԵՌՆԵՐ - Գեղամա լեռների հվ-արմ. ճյուղավորություններից:
Ձգվում է Ազատ գետի հովտի ձախափնյակով: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է (1824 մ): Երկարությունը` 8
կմ:
ԵՐԱՍԽ - գետ Հայկական լեռնաշխարհում, տե՛ս Արաքս:

ԵՐԱՍԽԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Արարատի մարզում, հանված է Արաքս գետից:
Երկարությունը` 38 կմ: Ոռոգում է
Արարատի մարզի հողերը, շարունակվում է Նախիջևանի տարածքում (Կախանովի ջրանցք):
ԵՐԵՄԻՍԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2092 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Որոտան գետի աջափնյակում, Ույծ գյուղից 4 կմ
հվ-արլ.:
ԵՐԵՎԱՆ - քարանձավախումբ Երևանի` Շենգավիթի համայնքի հս. մասում, Հրազդանի ձախափնյակում:
ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՈԳԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆ – գոգավորություն Երևանում, Արարատյան գոգավորության հս-արլ. մասում,
Հրազդան գետի միջին հոսանքում:
Բարձրությունը` 900-1200 մ:
ԵՐԵՎԱՆԻ ԴԱՇՏ - հարթավայր, Արարատյան դաշտավայրի հս-արլ. հատվածը Հրազդան գետի ստորին հոսանքի շրջանում:
ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԼԻՃ - արհեստական
ջրամբար Երևան քաղաքի հվ-արմ.
մասում, Հրազդանի կիրճում: Մակերեսը` 65 հա, միջին խորությունը` 8 մ,
ջրի ծավալը` շուրջ 5 մլն մ3:
ԵՐԵՎԱՐՔ - լեռնագագաթ (1634 մ) ՀՀ
Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Հասրիկի լեռներում, Այգեձոր գյուղից 5,5 կմ հվ-արմ.:
ԵՐԵՎՅԱԼ - հանդ Տավուշի մարզում,
Տավուշ գետի հովտի աջափնյակում,
Վերին Կարմիրաղբյուր գյուղից 3 կմ
հս.:
ԵՐԵՔՆԱՋՈւՐ - գետակ Արարատի
մարզում: Սկիզբ է առնում Թառնիստ
սարավանդի հս. մասից և թափվում
Ոսկեջուր գետը: Երկարությունը` 9 կմ:
ԵՐԻՑԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում, Գնիշիկ գետի աջափնյակում,
Գանձակ գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.:
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ԵՐԻՑԱՋՈւՐ - աղբյուր Գեղարքունիքի
մարզում, Դրախտիկ գետի ձախափնյակում, Դրախտիկ գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ԵՐԻՑԱՋՈւՐ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում, Կզավոր գետի աջափնյակում, Գնիշիկ գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ԵՐԻՑԱՍԱՐ - լեռ (2083 մ) Արարատի
մարզում, Ուրծի լեռնահամակարգում,
Ուրցալանջ գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
ԵՐԻՑԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2661 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի
լեռների հվ-արլ. մասում, Շորժա գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ԵՐԻՑԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2851 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Ոսկեշեն գետի
ձախափնյակում, Վերին Շորժա գյուղից 4,5 կմ հվ-արմ.:
ԵՐԻՑԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3139 մ)
Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների
արմ. մասում, Գեղաշեն գյուղից 12 կմ
արլ.: Հրաբխային է:
ԵՐԻՑԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2934 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Գեղի գյուղից 3,5 կմ
հվ-արլ.:
ԵՐԻՑԱՍԱՐԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2796 մ) Սյունիքի մարզում, Մեղրու
լեռնահամակարգում, Գեղի գյուղից 3,5
կմ հվ-արլ.:
ԵՐԻՑԱՐՈՏ - լեռնանցք (2894 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Ցղունի գյուղից 4 կմ հսարմ.:
ԵՐԻՑԼԵՌ - լեռնագագաթ (2449 մ) ՀՀ
Շիրակի մարզի և Վրաստանի սահմանագլխին, Եղնախաղի լեռների արլ.
ճյուղավորություններում, Դարիկ գյուղից 1,5 կմ հս.:
ԵՐԻՑՎԱՆՔ - գետ Լոռու մարզում, Դեբեդ գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Արքայանիստ լեռան հս. լանջից և Փոքր Այրում գյուղից 1,5 կմ արմ.

միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ԵՐԻՑՎԱՆՔ - լեռնագագաթ (1761 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռներում, Արծվանիկ գյուղից 2,5 կմ հսարլ.:
ԵՐԻՑՈւՆՔ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Այրիգետի ձախափնյակում, Տորունիք
գյուղից 1,5 կմ հվ-արմ.:
ԵՐԿԱԹԱՀԱՆԴ - հանդ Արագածոտնի
մարզում, Քասաղ գետի ձախափնյակում, Օհանավան գյուղից 1,5 կմ
արլ.:
ԵՐԿԱԹԱՀԱՆԴ
հանդ
Գեղարքունիքի մարզում, Կարմիրի
լեռների հվ. լանջերին, Բարեբեր գետի
աջափնյակում, Դրախտիկ գյուղից 7 կմ
հս-արմ.:
ԵՐԿԱԹԱՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Երկաթավոր լեռան հս-արլ. լանջին, Շենաթաղ գետի աջափնյակում,
Դաստակերտ քաղաքից 8 կմ հվ-արլ.:
ԵՐԿԱԹԱՀԱՆԴ - հանդ Տավուշի մարզում, Կենացբլուր լեռան հվ-արլ. լանջերին, Բարեբեր գետի ձախափնյակում, Այգուտ գյուղից 6 կմ հվ-արմ.:
ԵՐԿԱԹԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Գեղարքունիքի մարզում, Պահաբլուր լեռնագագաթից հս-արլ., Ծովասար գյուղից 1
կմ արմ.:
ԵՐԿԱԹԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2900 մ)
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի
սահմանագլխին, Արևելյան Սևանի
լեռների միջին մասում, Կութ գյուղից 6
կմ հվ-արլ.:
ԵՐԿԱԹԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3211 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների արմ. մասում, Կիցք գյուղից 5 կմ
հս.:
ԵՐԿԱԹԱՍԱՐ - լեռնագագաթ ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, տե՛ս Երնջակ:
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ԵՐԿԱԹԱՎՈՐ - լեռնագագաթ (3233 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Շենաթաղ գետի
աջափնյակում, Դաստակերտ քաղաքից 8 կմ հվ-արլ.:
ԵՐԿԱՅՆ ԲԱՑԱՏ - հանդ Տավուշի
մարզում, Վարագի լեռների համակարգում, Գանձաքար գյուղից 3 կմ հվ.:
ԵՐԿԱՅՆԱԹԵՎ - լեռնագագաթ (2912
մ) Գեղարքունիքի և ԼՂՀ-ի սահմանագալխին, համանուն լեռներում, Ախպըրաձոր գյուղից 8 կմ հվ.:
ԵՐԿԱՅՆԱԹԵՎ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Վարդենիսի լեռների ճյուղավորությունը: ՀՀ տարածքում ամենաբարձր կետը համանուն լեռն է (2912
մ): Երկարությունը` 4 կմ:
ԵՐԿԱՅՆԱՁՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում, Դրախտիկ գետի աջակողմյան վտակը: Սկիզբ է առնում
Կարկտասար
լեռան
հարավային
լանջերից և Դրախտիկ գյուղի մեջ միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ԵՐԿԱՅՆԱՁՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Շշասար լեռան հս-արմ. լանջին, Շորժա գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ԵՐԿԱՅՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2898
մ) Լոռու մարզում, Չքնաղի լեռներում,
Գոգարան գյուղից 8 կմ հս-արմ.:
ԵՐԿԱՅՆԱՐՏ - լեռնագագաթ (2673 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռների արլ. մասի հվ. լանջերին, Վարդահովիտ գյուղից 4 կմ հս.:
ԵՐԿԱՅՆԱՐՏ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռներից և Հերմոն գյուղում աջից միախառնվում Եղեգիս գետին: Երկարությունը` 15 կմ:
ԵՐԿԱՅՆՈՐԴ - լեռնանցք (2674 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի կենտրոնական մա-

սում,
Այրիգետի
ձախափնյակում,
Ցղունի գյուղից 3,5 կմ հվ-արմ.:
ԵՐԿԱՐԱՔԱՐ - բլուր (965 մ) Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների հարավային հատվածում, Վեդի գետի հովտում, Վեդի քաղաքից 1 կմ հս-արմ.:
ԵՐԿԱՐԳԵՏ - գետ Կոտայքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Ծաղկունյաց լեռների
լանջերից և ձախից միախառնվում
Հանքավան գետին: Երկարությունը` 10
կմ:
ԵՐԿԱՐՁՈՐ - լեռ (1841 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Քարաշեն գետի աջափնյակում,
Գորիս քաղաքից 2 կմ հս.:
ԵՐԿԴԱՍՏԱՆՑ - լեռ (2497 մ) Սյունիքի
մարզում, Մեղրու լեռների հս-արմ.
մասում, Մեղրի գետի ձախափնյակում,
Կալեր գյուղատեղիից 4,5 կմ հվ-արմ.:
ԵՐԿՃՂԻ - ժայռ Վայոց ձորի մարզում,
Գնիշիկ գետի ձախափնյակում, Խաչիկ
գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ԵՐԿՆԱՀԱՅԱՑ - լեռնագագաթ (1560 մ)
Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռնահամակարգում,
Ոսկեպար
գետի
աջափնյակում, Ծաղկավան գյուղից 1,5
կմ հվ-արմ.:
ԵՐԿՆՈւՂԻ - լեռնագագաթ (2012 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի
լեռնահամակարգում, Մարտունի գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.:
ԵՐԿՈւ ՀԱՅՐԵՆ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Կլորսար լեռան արլ. լանջին, Խաչաղբյուր գետի աջափնյակում,
Արծվանիստ գյուղից 6 կմ հվ-արլ.:
ԵՐԿՈւ ՋՐԻ ՄԵՋ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Կլորսար լեռան հս. լանջին, Մայրառու և Խաչաղբյուր գետերի
միախառնման մասում, Արծվանիստ
գյուղից 4 կմ հվ.:
ԵՐԿՈւԿՈՆԴ - հանդ Արագածոտնի
մարզում, Քասաղ գետի ձախափնյակում, Աշտարակ քաղաքից 2,5 կմ հվարլ.:
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ԵՐՆՋԱԿ - լեռնագագաթ (3368 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների
կենտրոնական մասում, Կիցք գյուղից
16 կմ հս-արմ (Երկաթասար):
ԵՐՆՋԱՌՈւ - գետակ Արագածոտնի
մարզում: Սկիզբ է առնում Թեղենյաց
լեռների արմ. լանջերից և Երնջատափ
գյուղից 1 կմ հվ-արմ. ձախից միախառնվում Քասաղ գետին: Երկարությունը` 8 կմ:

ԵՐՓՆԱՁՈՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի
լեռներից և Մաքենիս գյուղի հվ. մասում ձախից միախառնվում է Կարճաղբյուր գետին: Երկարությունը` 14
կմ:
ԵՓՆՈՑ - լեռ (2062 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարջրավանդակում,
Քրմագետի ձախափնյակում, Վերիշեն
գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:

Զ
ԶԱՆԳԱԶՈւՐ - կիրճ Վայոց ձորի մարզում, Գնիշիկ գետի հովտում, Արենի
գյուղից 3 կմ հվ-արմ.: Երկարությունը`
3 կմ:
ԶԱՆԳԱԿ - գետակ Տավուշի մարզում,
Խնձորուտ գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Տավուշի լեռներից և
Արծվաբերդ գյուղից 8,5 կմ հվ-արմ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 4 կմ:
ԶԱՆԳԵԶՈւՐ - բնապատմական և
պատմաաշխարհագրական տարածք
ՀՀ հվ-արլ. մասում, պատմական Սյունիք նահանգի մի մասը: Ընդգըրկում է
ամբողջ Սյունիքի մարզի ներկա
տարածքը:
ԶԱՆԳԵԶՈւՐ - լեռնագագաթ Սյունիքի
մարզում, տե՛ս Գլուխ Ձագեձորի:
ԶԱՆԳԵԶՈւՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին: Ձգվում է միջօրեականի
ուղղությամբ Սառցալի լեռից մինչև Արաքս գետի Մեղրու կիրճը: Երկարությունը` շուրջ 130 կմ: Առավելագույն
բարձրությունը` Կապուտջուղ լեռ
(3904 մ) (Սյունյաց լեռներ):
ԶԱՆԳԻԳԼՈւԽ - լեռնագագաթ (1405 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի հվ-արմ. ստորոտին,
Արտենի գյուղից 3 կմ հս.:

ԶԱՆԳԻԿ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Սևանի լեռներից
և Կախակն գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ.
աջից միախառնվում Սևաջուր գետին:
Երկարությունը` 10 կմ:
ԶԱՌԻ ՍԵԼԱՎ - գետ Կոտայքի մարզում, Ակունք գետի օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Շամփրասար լեռան արմ.
լանջերից և Ակունք գյուղից 1 կմ արլ.
միանում մայր գետին: Երկարությունը` 28 կմ:
ԶԱՌԻԹԱՓԻ ՍԱՐԱՎԱՆԴ – սարավանդ Վայոց ձորի մարզում, Վայքի
լեռների հս. լանջին, Արփա գետի միջին հոսանքի ձախափնյակում: Բարձրությունը` 1500-1700 մ:
ԶԱՌԻՆՋ - լեռ (1758 մ) Արագածոտնի
մարզում, Շիրակի սարահարթում, Զարինջա գյուղից 0,5 կմ հս-արմ.:
ԶԱՌԻՎԱՐ - լեռնագագաթ (2263 մ) ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին, Միափորի լեռնահամակարգում, Թևգետի ձախափնյակում,
Ճամբարակ Ճամբարակ քաղաքից 4 կմ
հս-արլ.:
ԶԱՌԻՎԵՐ - լեռնագագաթ (2959 մ) ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին, Սևանի լեռներում,
Կուտական գյուղից 5,5 կմ հս-արլ.:
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ԶԱՐԴԱՋՈւՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Գեղաբերդ գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Արևիս գյուղից 4,5 կմ արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 3 կմ:
ԶԱՐԻՇԱՏ - լեռնագագաթ (2982 մ) ՀՀ
Շիրակի մարզի և Վրաստանի սահմանագլխին, համանուն լեռներում, Եղնաջուր գյուղից 7,5 կմ հս-արմ.:
ԶԱՐԻՇԱՏԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Հայկական լեռնաշխարհում, Կարսի բարձրավանդակի հս. սահմանագլխին:
Սկսվում են Ջավախքի լեռների Աչքասար գագաթից և ՀՀ և Վրաստանի
սահմանով ձգվում դեպի արմ.: Երկարությունը` 40 կմ, ՀՀ-ի տարածքում` 22
կմ, առավելագույն բարձրությունը`
Խորձիան լեռ (3192 մ, Թուրքիայի
տարածքում),
ՀՀ-ի
տարածքում`
Զարիշատ լեռը (2982 մ):
ԶԵՅԹՈւՆ - դարավանդ Երևանի` Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքի հվ-արլ. մասում:
ԶԵՌՎԵՐԱՁՈՐ - գետակ Տավուշի
մարզում, Խնձորուտ գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Տավուշի լեռների հվ-արլ. լանջերից և մայր գետին է
միախառնվում Արծվաբերդ գյուղից 3
կմ հվ.:
ԶԻՐԱԿ - լեռնագագաթ (2246 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Զանգեզուրի լեռների
հս-արմ. ծայրամասում, Կեչուտ գյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ԶԻՐԱԿԻՋՈւՐ - գետ Վայոց ձորի մարզում, Պուճուրգետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Կեչուտ գյուղից 3,5 կմ հս-արլ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ԶՄԱՅԻԼ - հանդ Վայոց ձորի մարզում,
Հարսնասար լեռան հս-արմ. լանջին,
Գնիշիկ գյուղից 3,5 կմ հվ-արմ.:

ԶՈԼԱՔԱՐ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռների կենտրոնական մասի հս. լանջերից և Զոլաքար գյուղից 1,5 կմ հս.
թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 14 կմ (Ղռիձորիառու):
ԶՈՀԱՋՈւՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Աշոտավան գյուղի մոտ ձախից միախառնվում Սիսիան գետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ԶՈՀԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3063 մ) Շիրակի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի հս-արմ. լանջին, Մանթաշի
ջրամբարից 2 կմ հվ-արմ.:
ԶՈՎԱՁՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Արևելյան Սևանի լեռների
արմ. լանջերին, Սոթ գետի ձախափնյակում, Սոթք գյուղից 4 կմ արլ.:
ԶՈՎԱՇԵՆ - գետ Կոտայքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների
արմ. փեշերից և աջից միախառնվում
Ակունք գետին: Երկարությունը` 13 կմ:
ԶՈՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1646 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Քարկատարի
լեռնահամակարգում, Աղավնաձոր գետի աջափնյակում, Ռինդ գյուղից 2,5 կմ
հվ-արմ.:
ԶՎԱՐՆԵՐ - այգի Լոռու մարզում, Դեբեդ գետի աջափնյակում, Հաղպատ
գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ԶՐՆԳՈւՆ - գետակ Տավուշի մարզում,
Խնձորուտ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Պետրոս լեռան արմ. լանջից
և Արծվաբերդ գյուղից 6 կմ հվ.
միախառնվում մայր գետին:
ԶՈւԳԱՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Կարավգետի աջափնյակում, Ալվանք գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ԶՈւԳԱՂԲՅՈւՐ - գետ Արագածոտնի
մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հվ. լանջերից և Փարպի գյուղի հվ.
մասում աջից միախառնվում Շաղվարդ գետին: Երկարությունը` 18 կմ:
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ԶՈւՅԳՍԱՐ - լեռնագագաթ (2781 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Աղվեսաջրի և Ճենիգետի ակունքի շրջանում, Շենաթաղ
գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:

ԶՈւՌՆԱՇԵՆ - լեռ (1708 մ) Շիրակի
մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի
հս-արմ. ստորոտին, Շիրակի սարահարթի արլ. կողմում, Անուշավան գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:

Է
ԷԼԱՌ - լեռնագագաթ (1906 մ) Լոռու
մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Եղեգնուտ գյուղից 4,5 կմ հվ.:
ԷԼՓԻՆ - գետ Վայոց ձորի մարզում,
տե՛ս Ելփին:
ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Երևանի տարածքում, հանված է Հրազդան
գետի աջ ափից: Երկարությունը` 27
կմ: Ոռոգում է Արմավիրի և Արարատի
մարզերի հողերը:

ԷՐԳԱՆՏԱԽՏԱԿ - հանդ Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Շաքարջուր գետի աջափնյակում, Քարահունջ գյուղից 2,5 կմ հսարմ.:
ԷՐԵԲՈւՆԻ - արգելոց Արարատի մարզում, Երևան քաղաքից հվ-արլ.: Հիմնադրվել է 1981 թ., տարածքը` 89 հա:

Ը
ԸՂՁԱՁՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Տանձուտ գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Սևանի լեռների հվ.
լանջերից և Ծափաթաղ գյուղից հս.
ձախից միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 7 կմ:

ԸՆԿՈւԶԱՑ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Դրախտիսար
լեռան հս-արլ. լանջերից և Արենի գյուղից 1 կմ հս. ձախից միախառնըվում
Ելփին գետին: Երկարությունը` 14 կմ:

Թ
ԹԱԳԱՎՈՐԱՆԻՍՏ - բլուր (1519 մ) Լոռու մարզում, Փամբակ և Տանձուտ գետերի միախառնման վայրի մոտ, Վանաձոր քաղաքից 1,5 կմ հս-արլ.:
ԹԱԳԱՎՈՐԱՆԻՍՏ - բլուր (1387 մ) Կոտայքի մարզում, Եղվարդ քաղաքից 5
կմ հս-արմ.:
ԹԱԹՈՍԻ ՔԱՐԱՓ - լեռնագագաթ
(2715 մ) Լոռու և Կոտայքի մարզերի
սահմանագլխին, Փամբակի լեռներում,

Ամպասար գագաթից հվ-արլ., Մեղրաձոր գյուղից 6 կմ հս.:
ԹԱԼԻՆԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Արագածոտնի մարզում, հանված է Ախուրյան
գետից: Երկարությունը` 45 կմ: Ոռոգում է Արագածոտնի և Ամավիրի մարզերի հողերը:
ԹԱԼԻՆԻ ՍԱՐԱՎԱՆԴ - սարավանդ
Արագածոտնի մարզում, տարածվում է
Արագած լեռնազանգվածի և Ախուրյան
գետի միջև, Մաստարայի սելավի ստո-
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րին հոսանքի ձախափնյակից մինչև
Մարալիկ քաղաքը: Բարձրությունը`
1250-1800 մ:
ԹԱԽՏԱՄՈՇ - լեռնագագաթ (2026 մ)
Գուգարաց լեռների միջին մասում,
Աթան գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ԹԱԽՏԱՎԵՐ - լեռ (2074 մ) Սյունիքի
մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Շիշկերտ գետի ձախափնյակում,
Ծավ գյուղից 4 կմ հս-արմ.:
ԹԱԽՈւՏ - լեռնագագաթ Սյունիքի
մարզում (2318 մ), Զանգեզուրի լեռնահամակարգի կենտրոնակ ան մասում,
Տոլորս գյուղից 4,5 կմ հվ-արլ.:
ԹԱՂԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2126 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի
լեռնահամակարգում, Միափոր գետի
վերնագավառում, Այգուտ գյուղից 2,5
կմ հս-արլ.:
ԹԱՂԻՆՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Քաշունի գետի աջափնյակում,
Դավիթ Բեկ գյուղից 2կմ հվ-արլ.:
ԹԱՂԻՔԱՁՈՐ - հանդ Տավուշի մարզում, Արեգունի լեռնահամակարգում,
Խաչարձան գետի աջափնյակում, Խաչարձան գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ԹԱՂԻՔԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1549 մ)
Տավուշի մարզում, Արեգունի լեռնահամակարգում, Խաչարձան գետի աջափնյակում, Խաչարձան գյուղից 2 կմ
հվ.:
ԹԱՂՏՈւՆ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Սոթքի լեռնանցքից 1 կմ հվարմ., Սոթք գյուղից 6 կմ հս-արլ.:
ԹԱՄԱՇԱՂ - գետ Վայոց ձորի մարզում, Ճահուկ գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Սահմանաքար լեռան
հվ. լանջից և Նախիջևանի տարածքում
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 17,5 կմ, ՀՀ տարածքում`
8 կմ:
ԹԱՄԲԱԿԵՆՁՈՐ - հանդ Սյունիքի
մարզում, Շնդռեն լեռան հվ. լանջին,

Կամրջաձոր գետի աջափնյակում, Ճակատեն գյուղից 3 կմ հվ-արլ.:
ԹԱՄԲԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2034 մ)
Լոռու մարզում, Բազումի լեռնահամակարգում, Գարգառ գյուղից 3 կմ հվ.:
ԹԱՆԱԳԵՏ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Հավսաթաղք գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Սևանի
լեռներից և Դարանակ գյուղից 1,5 կմ
հս-արլ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 5 կմ:
ԹԱՌԱԿԱՄ - լեռ (1711 մ) Տավուշի
մարզում, Գուգարաց լեռների միջին
մասում, Ծաղկաշատ գյուղից 12 կմ հվարլ.:
ԹԱՌԱԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (3277 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռներում, Արամազդ լեռնագագաթից հվարլ., Վերին Գեղավանք գյուղից 4,5 կմ
հս-արլ.:
ԹԱՌԱՏՈւՆ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռների Մկնասար լեռան հվ-արլ. լանջերից և Թառաթումբ գյուղում աջից
միախառնվում Սելիմագետին:
ԹԱՌՆԻՍՏ - սարավանդ Արարատի
մարզում, Գեղամա լեռների հվ-արմ.
մասում, Գողթ գետի վերնագավառում:
Բարձրությունը` 2500-3500 մ:
ԹԱՌՆՈՑ - լեռնագագաթ (2441 մ) Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Մարգահովիտ գյուղից 6 կմ
հս.:
ԹԱՌՈւՃԱՆ - լեռնագագաթ (2320 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արևելյան
Սևանի լեռնահամակարգում, Սոթք
գյուղից 2,5 կմ հս.:
ԹԱՎՇԱՄԱՐԳ - հանդ Սյունիքի մարզում, Զոհաջրի ձախափնյակում: Հացավան գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ԹԱՐՍ - բլուր (884 մ) ՀՀ Տավուշի մարզի և Վրաստանի սահմանագլխին,
Պապաքարի լեռներում, Զորական
գյուղից 7 կմ հս-արլ.:
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ԹԱՔՈւՆ - ճահիճ Շիրակի մարզում,
Արփա լճի ջրամբարից հվ-արլ., Մոգվաց ջուր գետի աջափնյակում, Երիզակ գյուղից 3 կմ հվ-արլ.:
ԹԵԺԱՌՈւՅԳ - լեռ (2423 մ) Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանագլխին, Արագած լեռնազանգվածի հվարմ. մասում: Թեժառույգի լեռների
ամենաբարձր գագաթը, Զովասար
գյուղից 16 կմ հս-արլ.:
ԹԵԺԱՌՈւՅԳԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ
Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի
սահմանագլխին, Արագած լեռնազանգվածի հվ-արմ. մասում: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է (2423
մ), երկարությունը` 9 կմ:
ԹԵԺԴՐՈւՆՔ - լեռնագագաթ (2050 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Ելփին գետի աջափնյակում, Ելփին գյուղից 3,5 կմ հվ.:
ԹԵԺԼԵՌ - լեռնագագաթ (3101 մ) Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Փամբակի լեռների ամենաբարձր
գագաթը, Մարգահովիտ գյուղից 7 կմ
հվ-արմ.:
ԹԵԺՔԱՐ - լեռ (1735 մ) Արարատի
մարզում, Արածոգետի աջափնյակում,
Պարույր Սևակ գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
ԹԵՂԵՆԻՍ - լեռնագագաթ (2851 մ)
Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի
սահմանագլխին, Ծաղկունյաց լեռների
ամենաբարձր գագաթը, Ծաղկաձոր և
Դալար գետերի ջրբաժանում, Բուժական գյուղից 6 կմ հս.:
ԹԵՂԵՆԻՍ - հանդ Կոտայքի մարզում,
Մարմարիկի լեռների հվ-արմ. լանջերին, Արզական գյուղից 4 կմ հսարմ.:
ԹԵՂԵՆՅԱՑ - լեռնագագաթ (2659 մ)
Կոտայքի մարզում, Թեղենյաց լեռների
հվ. մասում, Բուժական գյուղից 6 կմ
հս-արլ.:
ԹԵՂԵՆՅԱՑ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահ-

մանագլխին, Ծաղկունյաց լեռների հվ.
ճյուղավորություններից, որ սկսվում է
Արքայից լեռ գագաթից և իր երկու
բազուկներով ընդգրկում է Բուժականի
հովիտը: Երկարությունը` 10 կմ:
ԹԵՂՈւՏ - լեռնագագաթ (1226 մ) Տավուշի մարզում, Կենաց լեռների համակարգում, Բերդ քաղաքից 1,5 կմ հսարլ.:
ԹԵՎԳԵՏ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Զառիվար
լեռան արմ. լանջից և Ճամբարակ քաղաքում աջից միախառնվում Գետիկին: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ԹԵՔՍԱՐ - լեռնագագաթ (2898 մ) Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռներում, Վերնաշեն գյուղից 5,5 կմ հս-արլ.
(Շատիվանք):
ԹԵՔՍԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Վայոց
ձորի մարզում, կազմում են Արփա գետի և նրա աջ վտակ Եղեգիսի ջըրբաժանը: Սկսվում են Վարդենիսի լեռների Սանդուխտասար գագաթից և
դեպի հվ-արմ. ձգվելով հասնում մինչև
Շատին գյուղը: Ամենաբարձր գագաթը
համանուն լեռն է (2898 մ): Երկարությունը` շուրջ 20 կմ:
ԹԵՔՍԱՐԻ ՀԱՆԴ - հանդ Վայոց ձորի
մարզում, Թեքսարի լեռնահամակարգում, Եղեգիս գետի ձախափնյակում,
Եղեգիս գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ԹԹՈւՋՈւՐ - գետ Արագածոտնի մարզում: Սկիզբ է առնում Ծաղկունյաց
լեռների արմ. լանջերից և ձախից միախառնվում Քասաղին: Երկարությունը`
12 կմ:
ԹԻԹԵՂԱՋՈւՐ - գետ Տավուշի մարզի
հվ-արլ. մասում: Սկիզբ է առնում
Միափորի լեռների հս. լանջերից և ձախից միախառնվում Խնձորուտ գետին:
Երկարությունը` 12 կմ:
ԹԻՆԱՆ - հանդ Վայոց ձորի մարզում,
Վայքի լեռների հվ. լանջերին, Հորադիս
գյուղից 4,5 կմ հվ-արմ.:
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ԹԽԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1944 մ)
Սյունիքի մարզում, Կապրուսարի լեռների հս. մասում, Դարբաս գյուղից 1,5
կմ հս-արմ.:
ԹԽՈւՆԻՍ - լեռ (2814 մ) Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Կըշկոշտի գետի ձախափնյակում, Դաստակերտ քաղաքից 4 կմ
հվ-արմ.:
ԹՂՆՈւՏ - լեռնագագաթ (2230 մ) Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռների հվարմ. մասում, Հաղարծին գյուղից 3,5
կմ հս.:
ԹՄԲԱՍԱՐ - բլուր (960 մ) Արարատի
մարզում, Արարատ քաղաքից 2 կմ
արլ.:
ԹՈԴՈՐ - լեռնագագաթ Լոռու մարզում, տե՛ս Բազումթառ:
ԹՈԿ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում,
Արտանիշ լեռան հս-արմ. լանջին, Շորժա գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ԹՈՆՐԱԳԵՏ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Բարդութաղք լեռան
հվ-արմ. լանջից և Նռնաձոր գյուղից 4,5
կմ հվ-արլ. ձախից միախառնվում
Արաքսին: Երկարությունը` 10 կմ:
ԹՈՌԱԲԼՈւՐ - լեռ (2258 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների հսարլ. լանջին, Ծովազարդ գյուղից 4,5 կմ
արմ.:
ԹՈՐՈՍԱՆՑՍԱՐ - լեռնագագաթ (2765
մ) Սյունիքի մարզում, համանուն
լեռներում, Վերիշեն գյուղից 4 կմ հսարմ.:
ԹՈՐՈՍԱՆՑՍԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ
Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Վերիշեն գյուղից 4 կմ հս-

արմ.: Առավելագույն բարձրությունը
համանուն լեռն է (2765 մ), երկարությունը` 4,5 կմ:
ԹՐԱՋՈւՐ - գետակ ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին: Սկիզբ է
առնում Ծղուկի լեռներից և սահմանով
հոսելով թափվում Ալ լիճը: Երկարությունը` 8 կմ:
ԹՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2869 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արևելյան Սևանի լեռնահամակարգում, Լուսաձոր
գետի աջափնյակում, Վերին Շորժա
գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ԹՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3594 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Ծղուկի լեռների ամենաբարձր գագաթը, Սառնակունք գյուղից 16 կմ հսարլ.:
ԹՈւԼՈւՏ - բլուր (842 մ) Տավուշի
մարզում, Մթնասարի լեռներում, Սևքար գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ԹՈւԽՄԱՆՈւԿ - լեռնագագաթ (2761մ)
Արագածոտնի մարզում, Ծաղկունյաց
լեռների հս-արմ. մասում, Մելիք գյուղից 2 կմ հվ-արլ:
ԹՈւԽՄԱՆՈւԿԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ – լեռնանցք (2631 մ) Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին,
Ծաղկունյաց լեռների հս-արմ. մասում,
Մելիքգյուղից 3,5 կմ հվ-արլ.:
ԹՈւԽՄԱՆՈւԿԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ – լեռնանցք (1795 մ) Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանագծում, Տասանորդի և Ուրծի լեռների հանգուցակետում: Այս լեռնանցքով է անցնում
Երեվան-Կապան ավտոճանապարհը:

Ժ
ԺԱԽԻ ԲԼՈւՐ - լեռ (1585 մ) Շիրակի
մարզում, Շիրակի սարահարթում,
Նորշեն գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:

ԺԱՅՌԱԳԼՈւԽ - լեռնագագաթ (2524 մ)
Լոռու մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Հալավար գյուղից 3 կմ
հվ-արլ.:
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ԺԱՅՌԱՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Վաղատուր
գետի
աջափնյակում,
Խնածախ գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
ԺԱՆԳՈՏ - հանդ Լոռու մարզում, Եղնաքար լեռան հս. լանջին, Կաճաճկուտ
գյուղից 4 կմ հս.:

ԺԱՆԳՈՏՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում,
տե՛ս Տանձուտ:
ԺԵՌՍԱՐ - լեռնագագաթ (2525 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Մարտունի գետի ձախափնյակում, Գեղահովիտ գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:

Ի
ԻԺԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2779 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների
հս-արլ. մասում, Իշխանագետի ձախափնյակում: Գորայք գյուղից 4 կմ հվարմ.:
ԻԼԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1462 մ) Արարատի մարզում, Երանոսի լեռների
հվ-արմ.
ճյուղավորություններում,
Նարեկ գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ.:
ԻԾԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1926 մ)
Արարատի մարզում, համանուն լեռներում, Խոսրովի անտառ արգելոցի տարածքում, Ազատ գետի ձախափնյակում:
ԻԾԱՍԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Արարատի մարզում, Խոսրովի անտառ արգելոցի տարածքում, Գառնի գետի ձախափնյակում: Ամենաբարձր գագաթը
համանուն լեռն է (1926 մ), երկարությունը` 3,5 կմ:
ԻԾԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2686 մ) Լոռու մարզում, Բազումի լեռների համակարգում, Գոգարան գյուղից 6 կմ հսարմ.:
ԻԾԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2349 մ) Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Փամբակ գյուղից 6 կմ հվարլ.:
ԻԾԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1971 մ) Տավուշի մարզում, Վարագի լեռներում,
Գանձաքար գյուղից 4,5 կմ հվ-արլ.:
ԻԾԱՔԱՐ - բացատ Տավուշի մարզում,
Կենաց լեռների հս-արմ. անտա-

ռապատ լանջերին, Վարագաջուր գետի միջին հոսանքի աջափնյակում,
համանուն գյուղից 1 կմ արմ.:
ԻՇԽԱՆԱԳԵՏ - գետ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի
լեռների հս. մասից և Գորայք գյուղից 1
կմ հվ. թափվում է Սպանդարյանի
ջրամբար: Երկարությունը` 14 կմ:
ԻՇԽԱՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Սյունիքի
մարզում, Մեղրու լեռների հս. լանջերին, Խուստուփ լեռից 6 կմ հվ-արմ.:
ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ - գետ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և Իշխանասար գյուղի
մոտ ձախից միախառնվում Ծղուկ
գետին: Երկարությունը` 18 կմ:
ԻՇԽԱՆԱՎԱՐ - լեռնագագաթ (2759 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների կենտրոնական մասում, Զոլաքար գետի աջափնյակում, Զոլաքար
գյուղից 7 կմ հվ-արլ.:
ԻՇԽԱՆԱՑ - լեռնագագաթ (2337 մ) Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանագլխին, Միափորի լեռներում,
Դպրաբակ գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ԻՇԽԱՆԻՏԱՓ - լեռ (2561 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Խոզնավար գետի աջափնյակում,
Խոզնավար գյուղից 5,5 կմ հվ-արմ.:
ԻՇԽԱՆՔ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Դաշտագետ և Արգիճի գետերի
ջրբաժանում, Լեռնակերտ գյուղից 2 կմ
հվ-արլ.:
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ԻՇԽԱՆՔԱՇ - լեռնագագաթ (2035 մ)
Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռների
հս-արմ. ճյուղավորություններում, Եղեգնուտ գյուղից 7 կմ հվ-արլ.:
ԻՇՈՑ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում,
Գելեր լեռան հվ. լանջերին, Մարտունի
գետի
աջափնյակում,
Աստղաձոր
գյուղից 6 կմ հվ.:
ԻՇՈՑ - լեռնանցք (3016 մ) Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռների արմ.
մասում, Կիցք գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ԻՇՈՑ - լեռնանցք (2862 մ) ՀՀ Սյունիքի
մարզի և Նախիջևանի սահմանագըլխին, Զանգեզուրի լեռներում, Այրիգետի ակունքի շրջանում:
ԻՇՈՑԱԽՈՌ - լեռ (1868 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Վարարակ գետի աջափնյակում,
Գորիս քաղաքից 0,5 կմ արմ.:
ԻՋԵՎԱՆ - լեռնագագաթ (2502 մ) Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռների հվ.
մասում, Հաղարծին գյուղից 9 կմ հսարմ.:
ԻՋԵՎԱՆԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ - արգելավայր Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռների արմ. լանջերին, Իջևան քաղաքից
հս-արմ.: Հիմնադրվել է 1971 թ., տարածքը` 7800 հա:

գահեռականի
ուղղությամբ
մինչև
Աղստև գետը` Իջևան քաղաքի մոտ,
երկարությունը` 32 կմ : Ամենաբարձր
կետը` Հովք լեռ (2507 մ) (Կայենի
լեռներ):
ԻՋԵՎԱՆԻՑ - գետակ Վայոց ձորի
մարզում, Աղբերք գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռների հվ. լանջերից և Աղնջաձոր գյուղից 1 կմ հս. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 9 կմ:
ԻՍԱՎՈՆՑ ԹՈւՄԲ - լեռնագագաթ
(1927 մ) Տավուշի մարզում, Փամբակի
լեռներում, Դիլիջան քաղաքից 3,5 կմ
հվ-արմ.:
ԻՐԳԱՆ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ է
առնում Ջավախքի լեռների արլ. լանջերից և թափվում Մեծավանի ջրամբար: Երկարությունը` 19 կմ:
ԻՐԻՆԴ - լեռ (2051 մ) Արագածոտնի
մարզում, Արագած լեռնազանգվածի
հվ-արմ. ստորոտին, Իրինդ գյուղից 1
կմ հվ-արլ.:
ԻՐԻՑԱՋՈւՐ - գետակ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Սուրբ լեռան հս.
լանջերից և թափվում Սպանդարյանի
ջրամբար: Երկարությունը` 3 կմ:
ԻՐԻՑԱՏՈւՆ - հանդ Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Բաղաքար գետի աջափնյակում,
Լիճք գյուղից 7 կմ հվ-արմ.:

ԻՋԵՎԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Տավուշի
մարզում: Սկսվում են Հաղարծին գետի
ակունքներից և ձգվում համարյա զու-

Լ
ԼԱԼԻԳԵՏ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Վարագի լեռների հս.
մասի արմ. լանջերից և աջից միախառնվում Աղստևին: Երկարությունը` 10
կմ:
ԼԱԼՎԱՐ - լեռ (2544 մ) Լոռու մարզում,
Վիրահայոց լեռների ամենաբարձր
գագաթը,Կաճաճկուտ գյուղից 5 կմ հս.:

ԼԱԼՎԱՐ - գետ Լոռու մարզում, Դեբեդի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում Լալվար լեռան լանջից և Ալավերդի քաղաքում միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 10 կմ:
ԼԱՅՆԱՁՈՐ - լճակ Գեղարքունիքի
մարզում, Գեղամա լեռների արլ. լանջին, Ծաղկաշեն գյուղից 5,5 կմ հվ-արլ.:
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Բարձրությունը ծովի մակարդակից`
2640 մ, մակերեսը` 1,2 հա:
ԼԱՅՆԱՁՈՐ - ցամաքող գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հս-արլ. լանջերից և
Գավառ քաղաքի սահմաններում ձախից միախառնվում Գավառագետին:
Երկարությունը` 16 կմ:
ԼԱՆՋԱԲԱՑ - լեռնագագաթ (2386 մ)
Լոռու մարզում, Բազումի լեռներում,
Քարաբերդ գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.:
ԼԱՆՋԱԳԼՈւԽ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Լուսնթագ լեռան արլ. լանջին, Գնդակն գետի միջին հոսանքի
աջափնյակում, Արծվանիստ գյուղից 9
կմ հվ.:
ԼԱՆՋԱԳՈԳ - հանդ Տավուշի մարզում, Կենաց լեռների համակարգում,
Վարագաջուր գետի աջափնյակում,
Չինչին գյուղից 2,5 կմ արմ.:
ԼԱՆՋԱԳՈՄԵՐ - լեռնագագաթ (1910
մ) Տավուշի մարզում, Միափորի լեռների հս-արլ. ճյուղավորություններում,
Խնձորուտ գետի վերնագավառում,
Այգուտ գյուղից 15 կմ հս-արլ.:
ԼԱՆՋԱԿՈւՆՔ - աղբյուր Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Վերին Գեղավանք գյուղից
1,5 կմ հս-արլ.: Այստեղից է սկիզբ առնում Սևաշերտ գետակը:
ԼԱՆՋԱՌ - գետ Արարատի մարզում,
Արածոգետի օժանդակը: Սկիզբ է առնում Լանջառ և Ուրցալանջ գյուղերի
մոտակայքում գտնվող աղբյուրներից և
Նախիջևանի տարածքում միանում
մայր գետին: Երկարությունը` 15 կմ:
ԼԱՆՋԱՍԱՐ - լեռ (2161 մ) Շիրակի
մարզում, Արագած լեռնազանգվածի
արմ. լանջին, Սառնաղբյուր գյուղից 2
կմ հս-արլ.:
ԼԱՆՋԻԿ - լեռնագագաթ (2769 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Շիկաձոր գետի ձախափնյակում, Կիցք գյուղից 2 կմ հս.:

ԼԱՍՏԱՍԱՐ - լեռ (1232 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Խնձորեսկ գետի աջափնյակում,
Խնձորեսկ գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ԼԱՍՏԻ ԿԱԼ -լեռ Սյունիքի մարզում,
տե՛ս Լաստիխութ:
ԼԱՍՏԻԽՈւԹ - լեռ (1535 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում Գորիս քաղաքի հվ-արլ. մասում
(Լաստի Կալ):
ԼԱՍՏԻՔԱՐ - լեռնագագաթ (2367 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի հս. մասում, Սապատաձոր գետի աջափնյակում, Թանահատ գյուղից 6 կմ հվ-արմ.:
ԼԱՐ - հանդ Կոտայքի մարզում, Եղվարդ քաղաքից 2,5 կմ հվ-արմ.:
ԼԵԶԳԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (1886 մ)
Տավուշի մարզում, Խնձորուտի լեռնահամակարգում, Խնձորուտ գետի աջ
կողմում, Արծվաբերդ գյուղից 10 կմ հվարմ.:
ԼԵԶՔ - լեռնագագաթ (2692 մ) Լոռու
մարզում, Բազումի լեռներում, Գոգարան գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ԼԵԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2750 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռներում,
Հալավար գյուղից 4 կմ հվ-արմ.:
ԼԵՋԱՆ - լեռնազանգված (2527 մ) Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռներում,
Աքորի գյուղից 9 կմ հս-արմ.:
ԼԵՋԱՆՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում,
Ձորագետի ձախ վտակը: Սկիզբ է
առնում Լեջան լեռան հվ-արմ. լանջերից և Ագարակ գյուղից հվ. միախառնըվում մայր գետին: Երկարությունը`
11 կմ (Ագարակ):
ԼԵՌՆԱՇԵՆ - գետ Սյունիքի մարզում,
տե՛ս Շենաթաղ:
ԼԵՌՆԱՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում,
Փամբակի աջ վտակը: Սկիզբ է առնում
Ձիթհանից սար լեռան հս-արմ. լանջերից և Լեռնապար գյուղից 3 կմ հս.

50

միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 23 կմ:
ԼԵՌՆԱՐՈՏ - գետ Արագածոտնի մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան
հվ. լանջերից և ձախից միանում
Շամիրամի սելավի հունին: Երկարությունը` 13 կմ (Մաղդաձոր):
ԼԵՍԻՆԳ - լիճ Արագած լեռնազանգվածի հս-արլ. լանջին, ծովի մակարդակից 3200 մ բարձրության վրա, Ծաղկաշեն գյուղից 8 կմ հս-արմ.: Մակերեսը` 1,6 հա, առավելագույն խորությունը` 2,5 մ:
ԼԵՐԻՆՔ - լեռնանցք (2959 մ) ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռներում, Բարձրավան գյուղից 7,5 կմ արմ.:
ԼԵՐԿ - լեռնագագաթ (2435 մ) ՀՀ Գեղարքունիքի, Տավուշի մարզերի և
Ադրբեջանի սահմանագլխին, Միափորի լեռներում, Ճամբարակ քաղաքից 4
կմ հս.:
ԼԵՐԿ ԿՈՆԴ - լեռնագագաթ (1474 մ)
Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռներում, Մեծ Այրում գյուղից 2 կմ հսարմ.:
ԼԵՐԿԱԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (1111 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Շիկահող գետի աջափնյակում, Սրաշեն գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ԼԵՐԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3011 մ) ՀՀ
Սյունիքի, Վայոց ձորի մարզերի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների հս. մասում, որտեղից
ճյուղավորվում են Վայքի լեռները,
Կապույտ գյուղից 8 կմ հվ-արլ.:
ԼԵՐԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1958 մ)
Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռների
արլ. ճյուղավորություններում, Ոսկեպար և Քարահան գետերի միջև, Աթան
գյուղից 8 կմ հս-արլ.:
ԼԻԱՁՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Խորաձոր լեռան հս-արլ. լանջին,
Շորժա գյուղից 7,5 կմ հվ-արլ.:

ԼԻԱՏՈւՆ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Բարգուշատի
լեռնահամակարգում,
Քաշունի գետի աջափնյակում, Վանանդ գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.:
ԼԻՃԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (3026 մ)
Լոռու մարզում, Ջավախքի լեռների առանցքային գոտում, Նորամուտ գյուղից 13 կմ արմ.:
ԼԻՃՔ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների արլ. փեշերից և Լիճք գյուղից 2 կմ
հս-արլ. թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 8 կմ:
ԼԻՃՔ - հանդ Վայոց ձորի մարզում,
Վարդենիսի լեռների հվ. լանջերին,
Վարդենյաց լեռնանցքից 3,5 կմ հվարլ., Աղնջաձոր գյուղից 3 կմ հս.:
ԼԾԵՆ - գետ Սյունիքի մարզում, տե՛ս
Շենաթաղ:
ԼՃԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում, Վայքի լեռների հվ. լանջերին, Հորադիս գյուղից 4 կմ արմ.:
ԼՃԱՍԱՐ - լեռ (3153 մ) Գեղարքունիքի
մարզում, Գեղամա լեռների կատարային կենտրոնական մասում, Ակնա լճից
արլ., Ծաղկաշեն գյուղից 9 կմ հվ-արմ.:
ԼՃԱՏԵՂ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Սիսիանի ջրանցքի ձախափնյակում,
Ջախցիք լեռան հս. մասում, Սպանդարյան գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ԼՃԱՔԱՐ - հրվանդան Գեղարքունիքի
մարզում, Արտանիշի թերակղզու արլ.
մասում, Արտանիշ գյուղից 3 կմ հվ.:
ԼՃԻ ԲԱՑԱՏ - հանդ Տավուշի մարզում,
Խաչարձան գետի ձախափնյակում,
Ճերմակավան գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
ԼՈԽՏԱԿՈւՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Վաչագան գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Խուստուփ լեռան հս.
լանջից և Կապան քաղաքից 1 կմ հվարմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 4 կմ:
ԼՈՌԻ - բնապատմական և պատմաաշխարհագրական շրջան ՀՀ հս-արմ.
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մասում, հս-ից` Վիրահայոց լեռների,
հվ-ից` Բազումի, արմ-ից` Ջավախքի և
արլ-ից` Գուգարաց լեռների միջև:
Ընդգրկում է Լոռվա սարահարթը և
Դեբեդի հովիտը:
ԼՈՌԻԳԵՏ - գետ Լոռու մարզում, Ձորագետի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում
Ջավախքի լեռների արլ. լանջերից և
Կաթնաղբյուր գյուղից 2 կմ հս. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 29
կմ (Սևաբերդ):
ԼՈՌՎԱ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Լոռու
մարզում, հանված է Տաշիր գետի ձախ
ափից: Երկարությունը` 35 կմ: Ոռոգում է Լոռու մարզի հողերը:
ԼՈՌՎԱ ՍԱՐԱՀԱՐԹ - սարահարթ ՀՀ
հս-արմ. մասում: Բարձրադիր հարթավայր է (1400-1600 մ), որի միջով Ձորագետ ու Տաշիր գետերը փորել են
խոր կիրճեր: Ունի 30 կմ երկարություն
և 18 կմ լայնություն: Հս-արմ. մասը
կոչվում է նաև Տաշիր:
ԼՈՌՈւՍԱՐ - լեռնագագաթ (3064 մ)
Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանագըլխին, Ջավախքի լեռների առանցքային գոտում, Սարագյուղից 7 կմ հվարլ.:
ԼՈՐ - լեռ (2330 մ) Սյունիքի մարզում,
Կապուտսարի լեռների հս-արլ. մասում, համանուն գյուղից 1,5 կմ հվարմ.:
ԼՈՐԱԳԵՏ - գետակ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զարիշատի լեռների
լանջերից և հոսելով Լորասար գյուղի
արլ. եզրով, Ծաղկուտ գյուղի հվ.
մասում
թափվում
Արփա
լճի
ջրամբար: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ԼՈՐԱՁՈՐ - գետ Սյունիքի մարզում,
տե՛ս Շենաթաղ:
ԼՈՐՏՆՈւԿ - լեռնագագաթ (2114 մ) ՀՀ
Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Խնձորուտի լեռնահամակարգում, Այգեձոր գյուղից 18 կմ հվարմ.:

ԼՈՐՈւՏԱԳԵՏ - գետակ Կոտայքի մարզում, սկիզբ է առնում Նախամարգի
լեռներից և Արզական գյուղից 4 կմ հս.
ձախից միանում Դալար գետին:
Երկարությունը` 6,5 կմ:
ԼՈՐՈւՏԻՁՈՐ - հանդ Տավուշի մարզում, Կենաց լեռների համակարգում,
Տավուշ գետի ձախափնյակում, Նավուր գյուղից 3 կմ հվ-արլ.:
ԼՈՓՆԱՍ - գետ Լոռու և Տավուշի մարզերում, տե՛ս Աղստև:
ԼՈՔ - լեռնագագաթ (2140 մ) ՀՀ Լոռու
մարզի և Վրաստանի սահմանագըլխին, Վիրահայոց լեռների կենտրոնական մասում, Սարչապետ գյուղից 2 կմ
հս-արլ.:
ԼՈՔԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք (1838 մ)
ՀՀ Լոռու մարզի և Վրաստանի սահմանագլխին,
Վիրահայոց
լեռներում,
Արծնի գյուղից դեպի Վրաստանի Լոք
գետի հովիտը:
ԼՈւԼԻԿՆԵՐ - հանդ Շիրակի մարզում,
Տիկ լեռան հվ-արմ. լանջերին, Գուսանագյուղից 3 կմ հս.:
ԼՈւՍԱԿԱՏԱՐ - լեռ (1207 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնահամակարգում, Ոսկեհատ գյուղից 1,5 կմ
հս-արմ.:
ԼՈւՍԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում, Խաչիկ գյուղից 3,5 կմ հսարմ.:
ԼՈւՍՆԱԼԵՌ - լեռնագագաթ (1869 մ)
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Վայքի լեռներում, Արենի գյուղից 3,5 կմ հվ.:
ԼՈւՍՆԱԼԻՃ - լիճ Կոտայքի մարզում,
Սևաբերդ գյուղից 6 կմ արլ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 3000 մ,
մակերեսը` 0,7 հա:
ԼՈւՍՆԱՁՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Մասրիկ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Արևելյան
Սևանի հս. լանջերից և Վերին Շորժա
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գյուղից 3 կմ հվ. միախառնվում մայր
գետին: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ԼՈւՍՆԹԱԳ - լեռնագագաթ (2900 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի

լեռների հս. լանջերին, Մաքենիս գյուղից 7 կմ հվ-արմ.:

Խ
ԽԱԶԱԶ - լեռ (1789 մ) Սյունիքի մարզում, Եռաբլրի սարավանդում, Հալիձոր գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.:
ԽԱԶԱԶ - աղբյուր Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռների հս. լանջերին,
Գնիշիկ գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ.:
ԽԱԶԱԶԻ ՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Թորոսանցսար լեռների հս. մասում, Վերիշեն գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ԽԱԶԱԼԿԱՊ - լեռ (1249 մ) Սյունիքի
մարզում, Շինուհայրի սարավանդի
հվ-արլ. մասում, Խոտ գյուղից 2 կմ հվարլ.:
ԽԱԶԱԼԿԱՊ - հանդ Սյունիքի մարզում, Խոտ գյուղից 2 կմ արլ.:
ԽԱԶԱԾ ԲԼՈւՐ - լեռ (1788 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Որոտանի ձախափնյակում, Շինուհայր գյուղից 3 կմ հվ-արմ.:
ԽԱԶԱՂԲՅՈւՐ - գետ Տավուշի մարզում: Սկիզբ է առնում Գուգարաց լեռների հվ-արլ. լանջերից և Ենոքավան
գյուղից 5,5 կմ հվ-արմ. աջից միախառնվելով Ցլաջուր գետին` կազմավորում է Սառնաջուր գետը: Երկարությունը` 18 կմ:
ԽԱԹԱԲԱԼԱ - լեռնագագաթ (2653 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Փամբակ գյուղից 3
կմ հս-արլ.:
ԽԱԾԿԱԲԱԿ - լեռնագագաթ (1721 մ)
Տավուշի մարզում, Արեգունի լեռնահամակարգում, Դիլիջան քաղաքից 5
կմ արլ.:
ԽԱՂԱԼԱՆՋ - լեռնագագաթ (2278 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահա-

մակարգում, Բաղացջուր գետի աջափնյակում, Ներքին Գիրաթաղ գյուղից 5
կմ հվ.:
ԽԱՂԽԱՂ - լեռնագագաթ (3044 մ) Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանագըլխին, Փամբակի լեռներում, Անտառաշեն գյուղից 6 կմ հվ-արմ.:
ԽԱՂԿԱՆ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Մշակաց գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Ակնախաչ լեռան հվարլ. լանջից և Վահան գյուղից 3,5 կմ
հվ-արմ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 2,5 կմ:
ԽԱՄԻԳԼՈւԽ - հանդ Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների կենտրոնական
մասի արմ. լանջին, Սևաբերդ գյուղից 4
կմ հվ-արլ.:
ԽԱՄՀԱՏ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Կուճիգետի աջափնյակում, Կարմրաքար լեռան արմ. լանջին, Ներքին Հանդ
գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ԽԱՄՀԱՏՍԱՐ - լեռնագագաթ (1134 մ)
Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Գուգարաց լեռների համակարգում, Շնող գյուղից 1,5 կմ արլ.:
ԽԱՅՏԱԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (2406 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի
լեռնահամակարգում, Մարտունի գյուղից 4,5 կմ հս-արմ.:
ԽԱՅՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2582 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի
լեռների հվ. մասում, Դրախտիկ գետի
ձախափնյակում, Դրախտիկ գյուղից 2
կմ հս.:
ԽԱՆԱԿԱ - լեռնագագաթ (1162 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանա-
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գըլխին, Բարգուշատի լեռների արլ.
ճյուղավորություններում, Դավիթ Բեկ
գյուղից 2 կմ արլ.:
ԽԱՆՁՐՈւՏ - լեռնագագաթ (1862 մ) Լոռու մարզում, Գուգարաց լեռների արմ.
ճյուղավորություններում,
Լորուտ
գյուղից 1 կմ հս.:
ԽԱՇԻՆՔ - լեռնագագաթ (2689 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների հվ.
մասում, Կարճևան գյուղից 5 կմ հսարմ.:
ԽԱՇԽԱՇԻ - լեռնագագաթ (2486 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների արլ. լանջին, Արևիս գյուղից 2,5 կմ
հվ.:
ԽԱՉԱՁՈՐ - գետ Գեղարքունիքի մարզում, տե՛ս Աստղաձոր:
ԽԱՉԱՁՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Արտանիշ լեռան արմ. լանջին, Շորժա գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ.:
ԽԱՉԱՂԲՅՈւՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի
լեռների հս. լանջերից և ձախից միախառնվում Ակնաջուր գետին: Երկարությունը` 16 կմ:
ԽԱՉԱՂԲՅՈւՐ - լեռնագագաթ (2119 մ)
Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Գուգարաց լեռներում, Ահնիձոր
գյուղից 2,5 կմ արլ.:
ԽԱՉԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Խաչաղբյուր լեռան հս-արլ. լանջին, Ահնիձոր գյուղից 4 կմ արլ.:
ԽԱՉԱՂԲՅՈւՐ - հանդ Տավուշի մարզում, Վարագի լեռների համակարգում,
Իծաքար գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.:
ԽԱՉԱՂԲՅՈւՐԻՋՈւՐ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում
Վարդենիսի լեռների հս. լանջերից և
Արծվանիստ գյուղում ձախից միախառնվում Կոթիկ գետին: Երկարությունը` 10 կմ:

ԽԱՉԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1574 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Խաչիջուր
գետի միջին հոսանքի ձախափնյակում, Արծվաշեն գյուղի հվ-արմ. եզրին:
ԽԱՉԱՐԵԳ - լեռնագագաթ (2369 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Գեղի գետի ձախափնյակում, Գեղի գյուղից 2 կմ հս.:
ԽԱՉԱՐՁԱՆ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Արեգունի լեռների հսարմ. մասից և Խաչարձան գյուղում
ձախից
միախառնվում
Գետիկին:
Երկարությունը` 18 կմ:
ԽԱՉԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2120 մ)
Տավուշի մարզում, Միափորի լեռների
հս-արմ. մասում, Աղավնավանք գյուղից 5 կմ հս-արլ. (Խաչքար):
ԽԱՉԵՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Արարատի
մարզում, Գեղամա լեռների հվ-արմ.
ճյուղավորություններից: Ձըգվում են
Խոսրով գետի աջ ափին զուգահեռ:
Ամենաբարձր գագաթը Արքաշեն լեռն
է (2971 մ), երկարությունը` 4 կմ:
ԽԱՉԻ ԳԼՈւԽ - լեռնանցք (2342 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռներում, Սպիտակջուր և Խաղկան գետերի ջրբաժանին:
ԽԱՉԻԹԵՎ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Ավերաջուր գետակի ձախափնյակում, Զոլաքար գյուղի հս-արլ.
եզրին:
ԽԱՉԻԼԵՌ - լեռնագագաթ (1842 մ) Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների հվ.
ճյուղավորություններում,
Լեռնահովիտ գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ԽԱՉԻԿ - հանդ Կոտայքի մարզում,
Կամարիս գյուղի հս-արմ. եզրին:
ԽԱՉԻՁՈՐ - կիրճ Սյունիքի մարզում,
Գլուտի լեռների արլ. մասում: Որտեղով հոսում է համանուն գետը, Ագարակ քաղաքից 1 կմ արմ.: Երկարությունը` 1 կմ:
ԽԱՉԻՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Կարճևան գետի աջ օժանդակը:
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Սկիզբ է առնում Սուրբ Հովհաննես լեռան հվ. լանջից և Ագարակ քաղաքի
հս. մասում միանում մայր գետին: Երկարությունը` 3 կմ:
ԽԱՉԻՆԽՈւԹ - լեռնագագաթ (1292 մ)
ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Մեղրու լեռների արլ. ճյուղավորություններում, Շիկահող գյուղից 5 կմ արլ.:
ԽԱՉԻՆՏԱԽՏ - հանդ Սյունիքի մարզում, Կուճիգետի ձախափնյակում,
Ներքին Հանդ գյուղից 2 կմ հվ.:
ԽԱՉԻՆՔԵՐԾ - լեռնագագաթ (1451 մ)
ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Որոտան և Վարարակ գետերի ջրբաժանի վրա, Խոտ գյուղից 4
կմ արլ.:
ԽԱՉԻՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Կաղնուտ գետի վտակը:
Սկիզբ է առնում Արսար լեռան հվ-արլ.
լանջերից և անցնելով Արծվաշեն
գյուղի հվ. եզրով Ջխթաքար կոչվող
վայրում միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 7,5 կմ:
ԽԱՉԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (1623 մ) Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների
արմ. փեշերին, Ջրվեժ գյուղից 2 կմ
արլ.:
ԽԱՉԼԵՌ - լեռնագագաթ (1219 մ) ՀՀ
Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Ոսկեվան գյուղից 4 կմ արլ.:
ԽԱՉՈՂՆԵՐ - լեռ (1520 մ) Շիրակի
մարզում, Շիրակի սարահարթում,
Անիավան գյուղից 0,5 կմ արլ.:
ԽԱՉՍԱՐ - լեռնագագաթ (1636 մ) Տավուշի մարզում, Վարագի լեռների արմ.
լանջերին, Իջևան քաղաքից 3 կմ արլ.:
ԽԱՉՏՈւՆ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Արևելյան Սևանի լեռների արմ.
լանջերին, Սոթ գետի ձախափնյակում,
Սոթք գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ԽԱՉՔԱՐ - լեռնագագաթ (2662մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների

արլ. մասում, Քաշունի գյուղից 4 կմ հվարմ.:
ԽԱՉՔԱՐ - լեռնագագաթ Տավուշի
մարզում, տե՛ս Խաչաքար:
ԽԱՉՔԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Քաշունի գյուղից 2,5 կմ հվարմ.: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է` (2662 մ): Երկարությունը`
3 կմ:
ԽԱՌԱՏԱՆՈՑ - գետ Լոռու մարզում,
տե՛ս Պաղածոջուր:
ԽԱՍՔԱՐ - լեռնագագաթ (1762 մ) Տավուշի մարզում, Բովաքարի լեռների
հս-արլ. լանջերին, Դիլիջան քաղաքից
6 կմ հս.:
ԽԱՏՈւՏԻԿ - լեռնագագաթ (2254 մ) Շիրակի մարզում, Եղնախաղի լեռների
արլ. ճյուղավորություններում, Ամասիա գյուղից 5,5 կմ հս-արմ.:
ԽԱՏՈւՏԻԿ - լեռնագագաթ (1964 մ)
Տավուշի մարզում, Մթնասարի լեռներում, Աթան գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ԽԱՐԱԿԱՆ - լեռնագագաթ (2724 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգի հվ. մասում, Վերնաշեն գյուղից 4,5 կմ հս-արլ.:
ԽԱՐԱՄԻ ՀԱՆԴ - հանդ Կոտայքի
մարզում, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի
ձախափնյակում, Եղվարդ քաղաքից
2,5 կմ արմ.:
ԽԱՐԱՆԱԼԵՌ - լեռնագագաթ (1898 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Ելփին գետի աջ
կողմում, Ելփին գյուղից 1,5 կմ հսարմ.:
ԽԱՐՓ - ժայռ (1874 մ) Վայոց ձորի
մարզում, համանուն լեռներում, Գնիշիկ գետի ձախափնյակում, Խաչիկ
գյուղից 6,5 կմ հս-արլ.:
ԽԱՐՓԻ ԼԵՌՆԵՐ - ժայռոտ լեռներ
Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռների
ճյուղավորություններից, Գնիշիկ գետի
ձախափնյակում, Խաչիկ գյուղից 6,5 կմ
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հս-արլ.: Ամենաբարձրը համանուն
գագաթն է (1874 մ), երկարությունը` 3
կմ:
ԽԵՆԹ - գետ Շիրակի մարզում, Ծաղկաշեն գետի աջ վտակը: Սկիզբ է առնում Եզնասար լեռան հս-արլ. լանջերից և Թավշուտ գյուղի հս. մասում
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ԽԵՆԹԱՀԱՆԴ - հանդ Լոռու մարզում,
Շիկաքար լեռան հս. լանջին, Բենդիկ
գյուղից 1,5 կմ հվ-արմ.:
ԽԵՆԹԱՁՈՐ - գետակ Տավուշի մարզում, Աղնջա գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Արգելասար լեռան
արլ. լանջից և Չինարի գյուղից 2 կմ
հս-արմ. միախառնվում է մայր գետին:
Երկարությունը` 7,5 կմ:
ԽԵՆԹԱՁՈՐ - ձոր Տավուշի մարզում,
համանուն գետի հովտում, Չորաթան
գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.: Երկարությունը` 3 կմ:
ԽԵՆԹԱՁՈՐԻ ՍԱՐ - լեռնագագաթ
(1183 մ) Տավուշի մարզում, Տավուշի
լեռնահամակարգում, Մոսեսգետի աջափնյակում, Մոսեսգեղից 1,5 կմ հվ.:
ԽԵՆԹԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2161 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի
լեռնահամակարգում, Գետիկի ձախափնյակում, Թթուջուր գյուղից 2 կմ
հվ.:
ԽԵՆԹԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3046 մ)
Լոռու մարզում, Ջավախքի լեռնահամակարգում, Լոռիգետի աջափնյակում,
Մեղվահովիտ գյուղից 10 կմ հվ-արմ.:
ԽԵՆԹԱՍԱՐ - լեռ (2196 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Քարաշեն գետի աջափնյակում,
Վերիշեն գյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ԽԵՆԹՀԱՅԻ ՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Թթուջուր գյուղից 3 կմ
հս-արլ.:

ԽԵՉ - լեռնագագաթ (1751 մ) Տավուշի
մարզում, Գուգարաց լեռնահամակարգում, Լորուտ գյուղից 10 կմ հս-արլ.:
ԽԼԱՐԳԻ ՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների արմ. լանջերին,
Մալև գետի աջափնյակում, Լիճք գյուղից 10 կմ հվ-արլ.:
ԽՆԱԾԱԽ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և համանուն գյուղից 4,5 կմ
հս-արլ. ԼՂՀ-ում աջից միախառնըվում
Զաբուխ գետին : Երկարությունը` 12
կմ:
ԽՆՁՈՐԵԿ - լեռ (1610 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Քարաշեն գետի աջափնյակում,
Խնձորեսկ գյուղից 1,5 կմ հս.:
ԽՆՁՈՐԵՍԿ - գետ Սյունիքի մարզում,
Որոտան գետի օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Խնձորեսկ լեռան հվ. լանջից և
հոսելով համանուն գյուղի միջով, ԼՂՀի տարածքում միանում մայր գետին:
Երկարությունը` 11 կմ:
ԽՆՁՈՐԿՈւՏ - գետ Տավուշի մարզում,
տե՛ս Խնձորուտ:
ԽՆՁՈՐՈԾՄԱԿ - հանդ Լոռու մարզում, Բազումի լեռների հվ. լանջերին,
Մագո գետի ձախափնյակում, Գոգարան գյուղից 5,5 կմ հս-արմ.:
ԽՆՁՈՐՈւՏ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Միափորի լեռների
հս-արլ. լանջերից և Այգեձոր գյուղից
հվ-արմ. ձախից միախառնվում Աղնջա
գետին: Երկարությունը` 24 կմ (Խնձորկուտ):
ԽՆՁՈՐՈւՏԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Տավուշի մարզում, Միափորի լեռների հսարլ. ճյուղավորություններից, Աղընջա
և Խնձորուտ գետերի միջև: Ամենաբարձր գագաթը` Լորտնուկ լեռն է
(2114 մ) ,երկարությունը` 40 կմ:
ԽՇՈւՏԻ ԲԱՑԱՏ - հանդ Տավուշի մարզում, Կենաց լեռների համակարգում,
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Վարագաջուր գետի աջափնյակում,
Իծաքար գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ԽՈԶԱՁՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Սևանա լճի ափամերձ գոտում, Կալավան գյուղից 6 կմ հվ-արլ.:
ԽՈԶԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2775 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Շիշկերտ գետի աջափնյակում, Շիշկերտ գյուղից 3 կմ հս.:
ԽՈԶԵՐԻՁՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Լուսնթագ լեռան հվ-արմ.
լանջերին, Մեղրաձոր գետի վերնագավառի ձախափնյակում, Արծվանիստ
գյուղից 10 կմ հվ.:
ԽՈԶՆԱՎԱՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սև լճից ԼՂՀ-ի տարածքում, աջից միախառնվում Զաբուխ
գետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ԽՈԶՈւՏՀԱՆԴ - հանդ Վայոց ձորի
մարզում, Վայքի լեռների հվ. լանջերին, Խաչիկ գյուղից 3,5 կմ հս.:
ԽՈՅԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (3354 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Մեղրիգետի ձախափնյակում, Տաշտուն գյուղից 3,5 կմ հս-արմ.:
ԽՈՆԱՎ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Լոռու,
Շիրակի մարզերի և Վրաստանի սահմանագլխին, տե՛ս Ջավախքի լեռներ:
ԽՈՌԱԿԱՆ - լեռնագագաթ (2258 մ)
Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Մարգահովիտ գյուղից 3,5
կմ հս.:
ԽՈՍՐՈՎ - գետ Արարատի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հվարմ. լանջերից և Որցաձոր գյուղից 4
կմ հս-արլ. աջից միախառնվում Վեդի
գետին: Երկարությունը` 18 կմ:
ԽՈՍՐՈՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1988
մ) Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների հվ-արմ. փեշերին, Ուրցաձոր
գյուղից 7,5 կմ հս-արլ.:
ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՆՏԱՌ - արգելոց Արարատի և Կոտայքի մարզերում` Գեղամա լեռների հվ-արմ. ճյուղավորու-

թյունների` Երանոսի և Ուրծի լեռներում: Հիմնադրվել է 1958 թ., տարածքը` 29196 հա (Ուրծի արգելոց, Գառնու արգելոց):
ԽՈՏ - լիճ Սյունիքի մարզում, Շինուհայրի սարավանդում, Խոտ գյուղից 3
կմ հս-արմ., ծովի մակարդակից 1540մ
բարձրության վրա: Մակերեսը` 3 հա:
ԽՈՏ - գետ Սյունիքի մարզում, Որոտան գետի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և
Շինուհայր գյուղից 2 կմ հվ-արլ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 5
կմ:
ԽՈՏԱՆԱՆ - գետակ Սյունիքի մարզում, Աճանան գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռների
հվ-արլ. ճյուղավորություններից և
Նորաշենիկ գյուղից 1 կմ հս-արմ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 7,5 կմ:
ԽՈՏԱՇԱՏ - հանդ Լոռու մարզում,
Կամատուրի լեռների հս. լանջերին,
Հովնանաձոր գյուղից 3 կմ հս.:
ԽՈՏԱՎԵՏ - հանդ Լոռու մարզում, Արքայանիստ լեռան արմ. լանջին, Մեծ
Այրում գյուղից 10 կմ հվ-արմ.:
ԽՈՏՈՐԱԿՆ - աղբյուր Արարատի
մարզում, Խոսրովի անտառ արգելոցի
տարածքում, Վեդի քաղաքից 2 կմ հս.:
ԽՈՐ - լեռնագագաթ (1022 մ) Սյունիքի
մարզում, Մեղրու լեռների հվ. ճյուղավորություններում, Ալվանք գյուղից 2
կմ հվ-արմ.:
ԽՈՐ - լեռնագագաթ (1773 մ) Տավուշի
մարզում, Իջևանի լեռների հս-արլ.
ծայրամասում, Իջևան քաղաքից 4 կմ
արմ.:
ԽՈՐԱԿԱՆ - լեռնագագաթ (1983 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի հս. մասում, Զոհաջըրի ձախափնյակում, Հացավան գյուղից
1,5 կմ հս.:
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ԽՈՐԱՁՈՐ - լեռնագագաթ (2127 մ) Գեղարքունիքի մարզում, ամենաբարձրը
Արջաքարի լեռներում, Արտանիշի
թերակղզու հվ-արլ. մասում:
ԽՈՐԱՁՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Գետիկի ձախակողմյան օժանդակը: Սկիզբ է առնում Պուտաքար
լեռան արլ. լանջերից և Մարտունի
գյուղից 2,5 կմ հս-արմ. ձախից միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ԽՈՐԱՁՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում: Գետիկ և Խորաձոր գետերի
միախառնման վայրում, Այգուտ գյուղից 4,5 կմ հվ-արլ.:
ԽՈՐԱՁՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Արևելյան Սևանի լեռների
արմ. լանջերին, Սոթ գետի ձախափնյակում, Սոթք գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ.:
ԽՈՐԱՁՈՐԻ ԿԻՐՃ - կիրճ Գեղարքունիքի մարզում, Վարժական գետի հովտի միջին մասում, Մարտունի գյուղից
1,5 կմ հս-արմ.:
ԽՈՐԱՓՈՐ - լեռնագագաթ (2907 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում,
Ախպրաձոր
գյուղից 4 կմ հվ.:
ԽՈՐԳԵՏԱԿ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Չքնաղի լեռների հս.
լանջերից և ձախից միախառնվելով
Չքնաղ գետին կազմավորում Սևջուր
գետը: Երկարությունը` 10 կմ:
ԽՈՐԺԱՅԻ ԾՈՑ - ծոց Փոքր Սևանի հվարլ. անկյունում, Արտանիշի թերակղզուց արմ., Շորժա գյուղից հվ.:
ԽՈՐԽՈՏԱՆ - լեռնագագաթ (1967 մ)
Լոռու մարզում, Գուգարաց լեռներում,
Ծաղկաշատ գյուղից 5 կմ հվ.:

ԽՈՐՁՅԱ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Լերկ լեռան
հվ. լանջերի աղբյուրներից և թափվում
Թևգետը: Երկարությունը` 2 կմ:
ԽՈՐՎԻՐԱՊ - բլուր (875 մ) Արարատի
մարզում, Արաքս գետի ձախ ափին,
Փոքր Վեդի գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.:
ԽՈՐՈւՆՁՈՐ - գետակ Կոտայքի մարզում: Սկիզբ է առնում Փամբակի լեռներից և Մեղրաձոր գյուղից 5,5 կմ հսարլ. թափվում Գոմրագետ: Երկարությունը` 5 կմ:
ԽՈւԹԻՍԱՐ - լեռ (2256 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Չըռչըռ լեռներում, Ակներ գյուղից
1,5 կմ հվ.:
ԽՈւՍՏՈւՓ - լեռ (3201 մ) Սյունիքի
մարզում, Խուստուփ-Կատարի լեռներում, Կապան քաղաքից 10 կմ հվ-արմ.:
ԽՈւՍՏՈւՓԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի
մարզում, Շիկահող գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Ծակքարի լեռների հվ-արլ. լանջերից և Շիկահող
գյուղում միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 4 կմ:
ԽՈւՍՏՈւՓ-ԿԱՏԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ – լեռներ Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների հս-արլ. ճյուղավորումը: Սկսվում
են Բարգուշատի լեռների Թառակատար լեռնագագաթից, անցնում
Խուստուփի լեռնազանգվածով, հասնում մինչև Ծավ և Շիկահող գետերի
միախառնման վայրը: Ամենաբարձր
գագաթը` Խուստուփ (3201 մ): Երկարությունը` 38 կմ:

Ծ
ԾԱԾԿԱՁՈՐ - գետ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում: Սկիզբ է

առնում Ծղուկի լեռների հվ-արմ. լանջերից և Իշխանասար գյուղից 5 կմ հս-
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արլ. միանում Սիսիանի ջրանցքին:
Երկարությունը` 10 կմ:
ԾԱԿԵՐԻ ԼԱՆՋ - լեռ (1130 մ) Տավուշի
մարզում, Կոտմանի լեռներում, Կողբ
գյուղից 2 կմ հս-արմ.:
ԾԱԿՈւՏ - լեռնագագաթ (2259 մ) Լոռու
մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Մարգահովիտ գյուղից 2 կմ
հս-արլ.:
ԾԱԿՔԱՐ - լեռնագագաթ (2714 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Գեղաքար գյուղից 6 կմ հվ-արլ.:
ԾԱԿՔԱՐ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հվ. մասի արլ. լանջերից և Ծակքար
գյուղից 3,5 կմ հս-արլ. թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 12 կմ:
ԾԱԿՔԱՐ - լեռնագագաթ (2549 մ) Լոռու մարզում, Մարգավետի լեռներում,
Մարգահովիտ գյուղից 4,5 կմ հս-արմ.:
ԾԱԿՔԱՐ - լեռնագագաթ (1957 մ) Սյունիքի մարզում, համանուն լեռներում,
Ճակատեն գյուղից 3 կմ հվ-արմ.:
ԾԱԿՔԱՐ - լեռնագագաթ (2388 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռներում,
Վահրավար գյուղից 3,5 կմ հս-արմ.:
ԾԱԿՔԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի
մարզում, Ճակատեն գյուղից 3 կմ հվարմ.: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է (1957 մ): Երկարությունը` 2
կմ:
ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ - գետ Արագածոտնի
մարզում Դաշտակի ջուր գետի ձախ
օժանդակը: Սկիզբ է առնում Արագած
լեռան հս. լանջերից և Վարդաբլուր
գյուղի հվ-արմ. մասում միախառնըվում մայր գետին: Երկարությունը` 20
կմ:
ԾԱՂԿԱՁՈՐ - լեռնագագաթ (2015 մ)
Կոտայքի մարզում, Շղթայաց լեռնահամակարգում, Ծաղկաձոր քաղաքից
1 կմ հս.:

ԾԱՂԿԱՁՈՐ - գետ Կոտայքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Ծաղկունյաց լեռների
լանջերից և աջից միախառնըվում
Հրազդան գետին: Երկարությունը` 12
կմ:
ԾԱՂԿԱՄԱՐԳ - գետ Կոտայքի մարզում, Մարմարիկի ձախ վտակներից:
Սկիզբ է առնում Փամբակի լեռներից և
Արտավազ գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ԾԱՂԿԱՇԱՏ - գետ Արագածոտնի
մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան արլ. լանջերից և թափվում Ապարանի ջրամբար: Երկարությունը` 20
կմ:
ԾԱՂԿԱՇԵՆ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Գայլաձոր գետի աջակողմյան օժանդակը: Սկիզբ է առնում
Վարդենիսի լեռների հս. լանջից և
Վարդենյաց լեռնանցքից 2 կմ հս. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ԾԱՂԿԱՇԵՆ - գետ Շիրակի մարզում,
Ախուրյանի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում Ջավախքի լեռների արմ. լանջերից և Մեծ Սեպասար գյուղից 2 կմ
արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 17 կմ:
ԾԱՂԿԱՌՈւ - գետ Լոռու մարզում,
Փամբակի աջ վտակը: Սկիզբ է առնում
Փամբակի լեռների արմ. մասի հս.
լանջերից և Մեծ Պարնի գյուղի հս.
մասում միանում մայր գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ԾԱՂԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2219 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի արմ. փեշերին, Ծաղկասար գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
ԾԱՂԿԱՎԱՆՔ - լեռնագագաթ (2055 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գավառագետի աջափնյակում, Կարմիրգյուղից 1
կմ հվ-արմ.:
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ԾԱՂԿԱՎԵՏ - լեռնագագաթ (3076 մ)
Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի
սահմանագլխին, Գեղամա լեռների հվ.
մասում, Քարաձի գետի վերնագավառում, Մադինա գյուղից 18 կմ հվարմ. (Արքաշեն):
ԾԱՂԿԱՐԻ - գետ Սյունիքի մարզում,
Ողջիի աջ վտակը: Սկիզբ է առնում
Զանգեզուրի լեռների համանուն լճից և
Քաջարան քաղաքում միախառնըվում
մայր գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ԾԱՂԿԱՐԻ - լիճ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի լեռների կատարային
հատվածում, Քաջարան քաղաքից 8 կմ
հվ-արմ., ծովի մակարդակից 3270 մ
բարձրության վրա: Մակերեսը` 3 հա
(Սագքար):
ԾԱՂԿԵՎԱՆՔ - լեռնագագաթ Արարատի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, տե՛ս Արայի լեռ:
ԾԱՂԿԻ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Այրիգետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Երկայնորդ լեռնանցքից և
Ցղունի գյուղի մոտ միանում մայր գետին: Երկարությունը` 5 կմ:
ԾԱՂԿՈւՆՅԱՑ - լեռնագագաթ (2821 մ)
Կոտայքի մարզում, Ծաղկունյաց լեռներում, Ծաղկաձոր քաղաքից 5 կմ
արմ.:
ԾԱՂԿՈւՆՅԱՑ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի
սահմանագլխին, Փամբակի լեռների
գլխավոր ճյուղավորությունը նրա միջին մասից` Ուղտաքար գագաթից դեպի հվ-արլ. մինչև Հրազդան գետի աջ
ափը: Ամենաբարձր գագաթը Թեղենիս
լեռն է (2851 մ): Երկարությունը` 42 կմ:
ԾԱՂԿՈւՏ - լեռնագագաթ (2774 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Գեղի գետի աջափնյակում, Նոր Աստղաբերդ գյուղից 5 կմ
հվ.:

ԾԱՂԿՈւՏ - լեռնագագաթ (1746 մ) Տավուշի մարզում, Կենաց լեռներում,
Իծաքար գյուղից 2,5 կմ հվ.:
ԾԱՂԿՈւՏԳԵՏ - գետակ Տավուշի մարզում, Ակունք գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Միափոր լեռան արլ.
լանջից և Այգուտ գյուղից 9 կմ հս-արլ.
միախառնվում
մայր
գետին:
Երկարությունը` 5,5 կմ:
ԾԱՂԿՈւՏԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(1660 մ) Տավուշի մարզում, Վարագի
լեռներում` Իջևանից Բերդ տանող ճանապարհին, Գանձաքար գյուղից 4 կմ
հս-արլ.:
ԾԱՂԿՈւՏԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Միափորի լեռնահամակարգում: Ձգվում են Իշխանաց լեռնագագաթից մինչև Գետիկ և Աղնովատ
գետերի
միախառնման
վայրը,
առավելագույն
բարձրությունը
Մակաղաքար լեռն է (2170մ): Երկարությունը` 5 կմ:
ԾԱՄՈւՏ - լեռնագագաթ (1660 մ) Տավուշի մարզում, Կենաց լեռներում,
Իծաքար գյուղից 0,5 կմ հս. (Ցամետ):
ԾԱՆԻ - հանդ Վայոց ձորի մարզում,
Վայքի լեռների հս. լանջերին, Գնիշիկ
գյուղից 3 կմ հվ.:
ԾԱՆԾԱՂ - լիճ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում, Գորիս
քաղաքից 2 կմ արմ., ծովի մակարդակից 1658 մ բարձրության վրա:
Մակերեսը` 5 հա:
ԾԱՆԾԱՂ - գետ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում: Սկիզբ է
առնում Ծղուկ լեռան հս-արլ. լանջից և
Իշխանասար գյուղից 4,5 կմ հս-արլ.
միանում
Սիսիանի
ջրանցքին:
Երկարությունը` 11,5 կմ:
ԾԱՌՎԱՆ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Ջավախքի լեռների
արլ. լանջերից և Կաթնառատ գյուղից 4
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կմ հվ-արմ. ձախից միախառնըվում
Ձորագետին: Երկարությունը` 13 կմ:
ԾԱՎ - գետ Սյունիքի մարզում, Խաչիգետի օժանդակը: Սկիզբ է առնում
Խուստուփ լեռան հվ-արմ. լանջերից և
Ներքին Հանդ գյուղից 2,5 կմ հս-արլ.
միանում
մայր գետին: Երկարությունը` 27 կմ (Շիշկերտ):
ԾԱՎԻԿ - լեռնագագաթ (1099 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագըլխին, Բարգուշատի լեռների արլ.
ճյուղավորություններում,
Եղվարդ
գյուղից 1 կմ հվ-արլ.:
ԾԱՐ - գետ Կոտայքի մարզում: Սկիզբ
է առնում Ծաղկունյաց լեռների
լանջերից և Գոռգոչ գյուղից 0,5 կմ հս.
աջից միախառնվում Մարմարիկ գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ԾԱՐԻՐ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Ծարիրասար լեռան հվ-արլ. լանջին, Վանքիձոր գետի ձախափնյակում,
Արծվանիստ գյուղից 1,5 կմ հվ-արմ.:
ԾԱՐԻՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2172 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում,
Արծվանիստ
գյուղից 1 կմ հվ-արմ.:
ԾԻԼՔԱՐ - լեռնագագաթ (2558 մ) Արագածոտնի և Լոռու մարզերի սահմանագլխին, Փամբակի լեռների արմ.
մասում, համանուն գյուղից 1,5 կմ հսարլ.:
ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ - բլուր (1068 մ)
Երևան քաղաքի արմ. մասում, Հրազդան գետի աջ ափին: Ծիծեռնակաբերդի բարձունքի վրա է գտնվում 1915
թվականի Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրը:
ԾԻԾԵՌՆԱՔԱՐ - լեռ (3182 մ) ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագըլխին, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Մեծ Իշխանասար և Ծղուկ լեռների
միջև:

ԾԻՐՆՔԱՐ - լեռ (2473 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Ծղուկ գյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ԾՂՈւԿ - լեռնագագաթ (3582 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագըլխին, Սյունիքի բարձրավանդակում,
համանուն լեռներում:
ԾՂՈւԿ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Ծղուկի լեռներից և
Սիսիան քաղաքից 1 կմ հս-արմ. ձախից միախառնվում Որոտան գետին:
Երկարությունը` 20 կմ:
ԾՂՈւԿԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2136 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի հս. մասում, Ղազարիգետի ձախափնյակում, Բռնակոթ գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ԾՂՈւԿԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին,
Սյունիքի բարձրավանդակում: Ամենաբարձր գագաթը Թրասար լեռն է
(3594 մ): Երկարությունը` 9 կմ:
ԾՄԱԿ - լեռ (1490 մ) Արարատի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին,
Բարձրաշեն գյուղից 6 կմ հս-արլ.:
ԾՄԱԿ - լեռնագագաթ (2249 մ) Կոտայքի մարզում, Թեղենյաց լեռների համակարգում, Բջնի գետի աջափնյակին,
Ծաղկաձոր քաղաքից 3 կմ հվ-արմ.:
ԾՄԱԿ - լեռնագագաթ (2172 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, Ճահուկ գետի ձախափնյակում, Խնձորուտ գյուղից 3,5 կմ հսարլ.:
ԾՄԱԿ - հանդ Տավուշի մարզում, Կենաց լեռների փեշերին, Չինչին գյուղից
2 կմ հվ-արմ.:
ԾՄԱԿԱՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Գետիկի ձախափնյակում,
Այգուտ գյուղի հվ-արմ. եզրին:
ԾՄԱԿԱՁՈՐ - կիրճ Լոռու մարզում,
Փամբակ գետի վերին հոսանքի շրջանում, ձգվում է Չիչկանի գետաբերանից
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մինչև Շիրակամուտ գյուղը: Երկարությունը` 3 կմ:
ԾՄԱԿԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (1975 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռներում, Խաչիկ գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ԾՆԱԾՈւՔԱՐ - լեռնագագաթ (1386 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Վանքաձոր գետի աջափնյակում, Ներքին Գիրաթաղ գյուղից 6
կմ հվ-արլ.:
ԾՈՎԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1607 մ) Լոռու մարզում, Սևորդյաց լեռնահամակարգում, Մարց գետի աջափնյակում,
Մարց գյուղից 3 կմ հվ-արմ.:
ԾՈՎԵԶԵՐՔ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Սևանա լճի ափամերձ գոտում, Լճավան գյուղից 1,5 կմ հս.:

ԾՈՎԻՆԱՐ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի
լեռների հս. փեշերից և անցնելով Ծովինար գյուղի միջով թափվում Սևանա
լիճ: Երկարությունը` 24 կմ:
ԾՈՐԾՈՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մեծ Իշխանասար լեռան հվ-արմ. լանջերից և Վաղատին
գյուղից 0,5 կմ հվ. ձախից միախառնըվում Որոտան գետին: Երկարությունը`
12 կմ:
ԾՈՓԱԳԵՏ - գետ Լոռու մարզում, Դեբեդի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում
Լալվար լեռան հս-արլ. լանջից և
Վրաստանի տարածքում միախառնըվում մայր գետին: Երկարությունը` 20
կմ:

Կ
ԿԱԶԱԿԻ ԲԱՑԱՏ - հանդ Լոռու մարզում, Սուրբկիրակիջուր գետի ձախափնյակում, Շահումյան գյուղից 1 կմ
հվ-արմ.:
ԿԱԹՆԱԳԵՏ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Սպիտակջուր գետի աջ
օժանդակը: Սկիզբ է առնում Սևանի
լեռներից և Կախակն գյուղի հվ. եզրին
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ԿԱԹՆԱՂԲՅՈւՐ - գետ Արագածոտնի
մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հվ-արմ. լանջերից և Կարմրաշեն
գյուղից 6 կմ հվ-արլ. ձախից միախառնվում Մաստարայի սելավին,
հոսքը միայն գարնանը: Երկարությունը` 40 կմ:
ԿԱԹՆԱՂԲՅՈւՐ - հանդ Արագածոտնի մարզում, Վրանասար լեռան հս.
լանջին, Մեծաձոր գյուղից 5,5 կմ հս.:
ԿԱԹՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Արարատի
մարզում, Վեդի գետի աջափնյակում,
նախկին Ջերմանիս գյուղից 3 կմ հսարմ.:

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռների լանջերից և Վերին
Շորժա գյուղից 3 կմ հվ-արմ. ձախից
միախառնվում Մասրիկ գետին: Երկարությունը` 8 կմ:
ԿԱԹՆԱՂԲՅՈւՐ - գետ Լոռու մարզում, տե՛ս Մեծառու:
ԿԱԹՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Կոտայքի
մարզում, Մարմարիկ լեռան հս-արլ.
լանջին, Ծաղկաձոր քաղաքից 2,5 կմ
հս-արլ.:
ԿԱԹՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռների հվ-արլ.
լանջին, Կարճևան գյուղից 2 կմ արմ.:
ԿԱԹՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Տավուշի
մարզում, Մենասար լեռան հվ. լանջին,
Բագրատաշեն գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ԿԱԹՆԱՋՈւՐ - գետակ Լոռու մարզում, Փամբակ գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Բազումի լեռներից և
մայր գետին է միանում Նոր Խաչակապ գյուղից 1 կմ հս-արլ.: Երկարությունը` 6 կմ:
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ԿԱԹՍԱՅԱՋՈւՐ - գետ Շիրակի մարզում: Սկիզբ է առնում Ջավախքի լեռների արմ. լանջերից և Մեծ Սեպասար
գյուղից 1,5 կմ հվ. աջից միախառնվում
Աշոցք գետին: Երկարությունը` 15 կմ:
ԿԱԹՍԱՅԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2081
մ) Տավուշի մարզում, Վարագի լեռներում, Գանձաքար գյուղից 4,5 կմ հվարլ.:
ԿԱԹՍԱՅԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1446
մ) Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռների համակարգում, Ոսկեպար գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ԿԱԼԱՈւՍԼԵՌ - լեռ (1692 մ) Շիրակի
մարզում, Շիրակի սարահարթում,
Անիպեմզա գյուղից 4 կմ հս-արմ.:
ԿԱԼԵՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Բաղացսար լեռան հվարմ. լանջերից և Լիճք գյուղից 4 կմ հվարլ. ձախից միախառնվում Մեղրի
գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ԿԱԼԵՐ - գետակ Տավուշի մարզում,
Խնձորուտ գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Տավուշի լեռների հվարլ. լանջերից և Արծվաբերդ գյուղից 6
կմ հվ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 4 կմ:
ԿԱԼԵՐ - հանդ Տավուշի մարզում, Տավուշի լեռնահամակարգում, Խնձորուտ
գետի միջին հոսանքի ձախափնյակում, Արծվաբերդ գյուղից 4,5 կմ հվարմ.:
ԿԱԼԵՐ - բացատ Տավուշի մարզում,
Տավուշի լեռնահամակարգում, Խնձորուտ գետի միջին հոսանքի անտառապատ ձախափնյակում, Արծվաբերդ
գյուղից 5 կմ հվ-արմ.:
ԿԱԼԵՐԱՏԵՂ - հանդ Լոռու մարզում,
Կամատուրի լեռների հվ-արլ. լանջերին, Հովանաձոր գետի աջափնյակում,
Հովնանաձոր գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ԿԱԼԵՐԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (1945 մ)
Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռների

հս-արմ. ճյուղավորություններում, Եղեգնուտ գյուղից 5 կմ հվ-արլ.:
ԿԱԼՅԱԿ - լեռնագագաթ (2754 մ) Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանագլխին, Փամբակի լեռների միջին
մասում, Հանքավան գյուղից 6,5 կմ հսարմ.:
ԿԱԼՆԱՆՑ ՏԵՂ - հանդ Սյունիքի մարզում, Ուլնիձոր գետի ձախափնյակում,
Շինուհայր գյուղից 5 կմ հս-արմ.:
ԿԱԼՆԵԿ - լեռնագագաթ (2220 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների հվ.
մասում, Կարճևան գյուղից 3 կմ հսարմ.:
ԿԱԼՆԵԿ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի լեռների հվ-արլ. լանջերին, Կարճևան գետի աջափնյակում,
Կարճևան գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ԿԱԽԱՆՈՎԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Արարատի
մարզում,
տե՛ս
Երասխի
ջրանցք:
ԿԱԾԱՐԵԹ - լեռնագագաթ (1047 մ)
Տավուշի մարզում, Կենաց լեռներում,
Տավուշ գյուղի հվ. մասում:
ԿԱԿԱՉՈւՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Սիսիան գետի օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Սալվարդ գյուղից 1 կմ հվ.
գտնվող
աղբյուրներից:
Երկարությունը` 5 կմ:
ԿԱԿԱՉՈւՏ - հանդ Սյունիքի մարզում,
համանուն գետակի աջափնյակում,
Սալվարդ գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ԿԱՀՈւՐԴ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Գեղի գետի ձախ օժանդակը: Առաջանում է Սարիձոր և Այրի գետերի
միախառնումից և Գեղի գյուղից 1 կմ
հս-արմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 8 կմ:
ԿԱՂԱՄԱԽՈւՏ - լեռնագագաթ (2105
մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի լեռների
արմ. մասում, Ջրաձոր գյուղից 2 կմ հվարլ.:
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ԿԱՂԱՄԲԱՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Սևանի լեռների հս. լանջերից բխող աղբյուրներից և թափվում Աղաքար գետը:
Երկարությունը` 7 կմ:
ԿԱՂՆՈւՁՈՐ - գոգավորություն Բազումի լեռների հս. ստորոտին, Գարգառ գետի աջափնյակում, Գարգառ
գյուղից 4 կմ հվ-արմ.:
ԿԱՂՆՈւՏ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, սկիզբ է առնում Արսար լեռան հվ-արլ. լանջից և Արծվաշեն գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ. դուրս գալիս ՀՀ-ի
սահմաններից: Երկարությունը ՀՀ-ի
տարածքում` 7 կմ:
ԿԱՂՆՈւՏ - լեռնագագաթ (2238 մ) Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագըլխին, Մարգավետի լեռներում, Դիլիջան
քաղաքից 4,5 կմ արմ.:
ԿԱՂՆՈւՏԹՈւՄԲ - լեռնագագաթ (1409
մ) Տավուշի մարզում, Վարագի լեռներում, Վարագավան գյուղից 2 կմ
արմ. (Բերիգեղ):
ԿԱՃԱՃԿՈւՏ - գետ Լոռու մարզում,
Դեբեդ գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Վիրահայոց լեռների հվ. լանջերից և Օձուն գյուղից 2 կմ հս.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ԿԱՄԱՏՈւՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Լոռու
մարզում, Լեջանի լեռնազանգվածի հվարլ.ճյուղավորություններից,
Հովանաձոր գետի աջափնյակում, Հովնանաձոր գյուղից 2 կմ հս.: Ամենաբարձր
գագաթը Գլուտ լեռն է (2105 մ),
երկարությունը` 3 կմ:
ԿԱՄԱՐ - լեռնագագաթ (2738 մ) Արագածոտնի և Լոռու մարզերի սահմանագլխին, Փամբակի լեռներում, Սիփան գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ԿԱՄԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2151 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների
ճյուղավորություններում, Կարավգետի

վերնագավառում, Ալվանք գյուղից 7 կմ
հս-արմ.:
ԿԱՄՈՅԻ ՎԱՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Եղանցուջուր գետի միջին
հոսանքի ձախափնյակում, Վարդենիս
լեռից 5 կմ հս-արմ.:
ԿԱՄՐԻ - հանդ Կոտայքի մարզում,
Զովք գյուղից 1 կմ արմ.:
ԿԱՄՐՋԱԿ - գետակ Սյունիքի մարզում, Սիսիան գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Դրունք լեռնանցքից 2 կմ հս. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 8
կմ:
ԿԱՅԵՆ - լեռնագագաթ (2194 մ) Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռնահամակարգում, Սպիտակջուր գետի ձախափնյակում, Ենոքավան գյուղից 6 կմ
հվ-արմ.:
ԿԱՅԵՆԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Տավուշի
մարզում, տե՛ս Իջևանի լեռներ:
ԿԱՅԾՀԱՆ - լեռնագագաթ (2270 մ) ՀՀ
Շիրակի մարզի և Թուրքիայի սահմանագլխին, Եղնախաղի լեռնահամակարգում, Գտաշեն գյուղից 3,5 կմ արմ.:
ԿԱՆԱՉԿՈՂ - լեռնագագաթ (2593 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռներում, Կարմրաշեն գյուղից 7 կմ արլ.:
ԿԱՆԳԱՌՔ - լեռներ ՀՀ Լոռու, Շիրակի
մարզերի և Վրաստանի սահմանագըլխին, տե՛ս Ջավախքի լեռներ:
ԿԱՆԳՎԱՐ - լեռնագագաթ (3246 մ) ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզում և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Սևանի լեռներում, Կուտական գյուղից 8,5 կմ հս-արլ.:
ԿԱՇԿԱՌՈՏ - լեռնագագաթ (2012 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Հարժիս գյուղից 3,5
կմ հս.:
ԿԱՊԱՆ - լեռնագագաթ (2075 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների
արլ. մասում, Շուռնուխ գյուղից 2,5 կմ
հվ-արմ.:
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ԿԱՊԱՆԱԿ - լեռնագագաթ (2313 մ)
Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանագըլխին, Փամբակի լեռների հս-արմ.
մասում, Հովիտ գյուղից 3,5 կմ հս-արլ.:
ԿԱՊԱՆՈւ - լեռնագագաթ (2793 մ) Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի
սահմանագլխին, Ծաղկունյաց լեռների
միջնամասում, Լուսագյուղից 3 կմ հսարլ.:
ԿԱՊԻ ԼԻՃ - լիճ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի լեռնահամակարգի կենտրոնական մասում, Զոհաջրի աջափնյակում, Թասիկ գյուղից 1 կմ արմ.:
Ծովի մակարդակց 1828 մ բարձրության վրա, մակերեսը` 0,6 հա:
ԿԱՊՆՈւՍԱՐ - լեռնագագաթ (2818 մ)
Սյունիքի
մարզում,
Բարգուշատի
լեռնահամակարգում, Աղանձուգետի
աջափնյակում, Սվարանց գյուղից 7 կմ
հվ-արլ.:
ԿԱՊՍԱՐ - լեռնագագաթ Սյունիքի
մարզում, տե՛ս Փառական:
ԿԱՊՏԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Փոքր Հովվաբլուր լեռան արլ.
լանջին, Հարժիս գյուղից 6,5 կմ հսարլ.:
ԿԱՊՏԱՉ - լիճ Սյունիքի մարզում,
Մեղրու լեռների հվ. լանջին, Լիճք գյուղից 8 կմ արմ.: Մակերեսը` 2,5 հա,
միջին խորությունը` 6 մ:
ԿԱՊՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2627 մ)
Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Մարգահովիտ գյուղից 8
կմ հս-արլ.:
ԿԱՊՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2972 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռների հվ. լանջերին, Գետիկվանք գյուղից 5 կմ հս.:
ԿԱՊՏԱՐԵԳԻ - լեռնագագաթ (3158 մ)
ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռներում, Կիցք գյուղից 9 կմ արմ.:

ԿԱՊՐՈւՍԱՐ - լեռնագագաթ (2842 մ)
Սյունիքի մարզում, համանուն լեռներում, Դաստակերտ քաղաքից 4 կմ հսարլ.:
ԿԱՊՐՈւՍԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ
Սյունիքի
մարզում,
Բարգուշատի
լեռների հս. ճյուղավորություններից:
Ամենաբարձր գագաթը Քարաժայռ
լեռն է (2931 մ), երկարությունը` 11 կմ:
ԿԱՊՈւՅՏ ԼԻՃ - լիճ Արարատի մարզում, Հովտաշեն գյուղից 2 կմ հվ-արմ:
Ծովի մակարդակից 815 մ բարձրության վրա, մակերեսը` 5 հա:
ԿԱՊՈւՅՏՋՈւՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Սևանի լեռներից և Մասրիկի դաշտի հս. մասով
հոսում դեպի Սևանա լիճ: Երկարությունը` 16 կմ:
ԿԱՊՈւՅՏՍԱՐ - լեռնագագաթ (1896 մ)
Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Գուգարաց լեռներում, Վարդաջուր գետի աջափնյակում, Ոսկեպար գյուղից 11,5 կմ արմ.:
ԿԱՊՈւՅՏՔ - լեռնագագաթ (2744 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Գեղաքար գյուղից 7 կմ հվ-արմ.:
ԿԱՊՈւՅՏՔ - լեռնանցք (2092 մ) Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Միափորի լեռներում,
Թթուջուր գյուղից 2,5 կմ հս-արլ.:
ԿԱՊՈւՅՏՔ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Վայքի լեռներից
և Վայք քաղաքից 2,5 կմ հվ-արլ. ձախից միախառնվում Արփա գետին: Երկարությունը` 21 կմ:
ԿԱՊՈւՏԱԿ - լեռնագագաթ (2758 մ)
Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Մարգահովիտ գյուղից 3,5
կմ հս.:
ԿԱՊՈւՏԱՆ - լիճ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի լեռների կատարային
հատվածում, Քաջարանից 8,5 կմ հվարմ., ծովի մակարդակից 3286 մ բարձ-
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րության վրա: Մակերեսը` 10 հա,
առավելագույն խորությունը` 22 մ
(Գոգիլիճ):
ԿԱՊՈւՏԿՈՂ - լեռնագագաթ (2561 մ)
Կոտայքի մարզում, Մարմարիկի լեռներում, Դալար գետի հովտի ձախափնյակուն, Արզական գյուղից 10 կմ
հս.:
ԿԱՊՈւՏԿՈՂ - լեռ (2209 մ) Շիրակի
մարզում, Ջավախքի սարահարթում,
Արփի լճի ջրամբարից հվ-արլ., Բերդաշեն գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ԿԱՊՈւՏՋՈւՂ - լեռնագագաթ (3905 մ)
ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների
ամենաբարձր գագաթը:
ԿԱՊՈւՏՋՈւՂ - գետակ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի
լեռներից և Քաջարանից 8 կմ արմ.
ձախից միախառնվելով Քաջարանց
գետին գոյացնում է Ողջի գետը:
Երկարությունը` 9,5 կմ:
ԿԱՊՈւՏՋՈւՂԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ
Սյունիքի մարզում, տե՛ս Քաջարանի
լեռներ:
ԿԱՊՔ - հանդ Լոռու մարզում, Հովանաձոր գետի ձախափնյակում, Գութանաքար լեռան հս-արմ. լանջին, Հագվի
գյուղից 4 կմ արմ.:
ԿԱՌՆՈւՏԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - ջրամբար Շիրակի մարզում, Շիրակի սարահարթում, Հովիտ գհուղից 1 կմ արմ.: Հիմնականում սնվում է Շիրակի ջրանցքի
ջրերով: Մակերեսը` 260 հա, միջին
խորությունը` 17 մ, ջրի ծավալը` 21,3
մլն մ3: Ոռոգում է Շիրակի մարզի հողերը:
ԿԱՎՃԱՍԱՐ - բլուր (1187 մ) Արարատի մարզում, Վեդի գետի ձախափնյակում, Արարատ քաղաքից 3 կմ հս-արլ.:
ԿԱՏԱՐ - ժայռ (2069 մ) Արարատի
մարզում, Կատարասարի լեռներում,
Լանջանիստ գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.:

ԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (3012 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների
արմ. մասում, Առաջաձոր գյուղից 7,5
կմ արմ.:
ԿԱՏԱՐԱԺԱՅՌ - լեռնագագաթ (3008
մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արևելյան
Սևանի լեռների կատարային մասում,
Կութ գյուղից 5,5 կմ արլ.:
ԿԱՏԱՐԱՋՈւՐ - գետ Շիրակի մարզում: Սկիզբ է առնում Եղնախաղի լեռների հս. մասի արլ. լանջերից և ձախից
միախառնվում
Եղնաջուր
գետին:
Երկարությունը` 10 կմ:
ԿԱՏԱՐԱՍԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - ժայռոտ
լեռներ Արարատի մարզում, Գեղամա
լեռների արմ. ճյուղավորություններից,
Լանջանիստ գյուղից 1 կմ հս: Ամենաբարձր գագաթը` Կատար (2069 մ),
երկարությունը` 7,5 կմ:
ԿԱՐԱՎԳԵՏ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռների հվ.
լանջերից և ձախից միախառնվում
Արաքսին: Երկարությունը` 13 կմ:
ԿԱՐԲԻ - գետ Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում, տե՛ս Քասաղ:
ԿԱՐԲԻ - գետ Արարատի և Արմավիրի
մարզերում, տե՛ս Մեծամոր:
ԿԱՐԹ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Գետիշեն գյուղում աջից միախառնվում Գեղի գետին: Երկարությունը`
14 կմ:
ԿԱՐԹՁՈՐ - գետակ Լոռու մարզում,
Շնող գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Արջագլուխ լեռան հս-արլ.
լանջից և Շնող գյուղից հվ. միախառնըվում մայր գետին: Երկարությունը` 6
կմ:
ԿԱՐԾՐԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2708 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների հս-արլ. լանջերին, Սալվարդ գյուղից 3,5 կմ հվ-արմ.:
ԿԱՐԾՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1336 մ)
Սյունիքի մարզում, Խուստուփ-Կատա-
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րի լեռնահամակարգի հս. մասում,
Կապան քաղաքի հվ-արմ. եզրին:
ԿԱՐԿԱՉԱՆ - գետ Շիրակի մարզում:
Գոյանում է Մանթաշ և Արթիկիջուր
գետերի միախառնումից և Գետք գյուղից 0,5 կմ հս-արմ. ձախից խառնըվում
Ախուրյան գետին: Երկարությունը` 55
կմ:
ԿԱՐԿԱՌ - լեռ (3207 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Մոխրագետի վերնագավառում, Ծըղուկ գյուղից 12 կմ հս-արլ.:
ԿԱՐԿԱՌ - քարքարուտ, քարակարկառների ընդարձակ տարածություն
Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, 2500-2800 մ բարձրության վրա, Սառնակունք գյուղից 12 կմ
հս-արլ.: Ունի շուրջ 10 կմ երկարություն և 3 կմ լայնություն:
ԿԱՐԿՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2740 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի
լեռների ամենաբարձր կետը նրա միջին մասում, Դրախտիկ գյուղից 4 կմ
հս.:
ԿԱՐԿՈւՏԻԽԱՉ - լեռնագագաթ (1786
մ) Սյունիքի մարզում, Գլուտի լեռներում, Կարճևան գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ԿԱՐՃԱՂԲՅՈւՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի
լեռների արլ. մասի հս. լանջերից և
Կարճաղբյուր գյուղի մոտ թափվում
Սևանա լիճ: Երկարությունը` 26 կմ
(Մաքենիս):
ԿԱՐՃԵՎԱՆ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռների
արլ. լանջերից և Ագարակ քաղաքից
1,5 կմ հվ-արլ. ձախից միախառնըվում
Արաքս գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ԿԱՐՄԵՆԼԱՆՋ - լեռնագագաթ (1376
մ) Տավուշի մարզում, Մթնասարի լեռնահամակարգում, Քարահան գետի
աջափնյակում, Ծաղկավան գյուղից 2
կմ հվ-արմ.:

ԿԱՐՄԻՐ - լեռնագագաթ (2053 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագածի
լեռնազանգվածի արմ. մասում, Ոսկեթաս գյուղից 1 կմ հվ-արմ.:
ԿԱՐՄԻՐ - լեռ (2854 մ) Գեղարքունիքի
և Կոտայքի մարզերի սահմանագըլխին, Գեղամա լեռների հս. կատարային մասում, Լեռնանիստ գյուղից 8 կմ
հվ-արլ.:
ԿԱՐՄԻՐ - ժայռ (2075 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Միափոր գետակի աջափնյակում, Այգուտ գյուղից 2 կմ հս.:
ԿԱՐՄԻՐ - լեռ (2366 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի
հս. մասում, Սապատաձոր գետի ձախափնյակում, Թանահատ գյուղից 4 կմ
հվ-արլ.:
ԿԱՐՄԻՐ - լեռնագագաթ (2246 մ) Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, Խաչիկ գյուղից 1,5 կմ հսարլ.:
ԿԱՐՄԻՐ - ժայռ (2050 մ) Տավուշի
մարզում, Միափորի լեռնահամակարգում, Խաչարձան գյուղից 6,5 կմ հսարլ.:
ԿԱՐՄԻՐ ԲԼՈւՐ - բլուր-հնավայր (929
մ) Երևան քաղաքի հվ-արմ. մասում,
Հրազդան գետի ձախափնյակում: Այստեղ են պահպանվել հնագույն հայկական (ուրարտական) Թեյշեբաինի
քաղաքի միջնաբերդի ավերակները:
ԿԱՐՄԻՐ ԲԼՈւՐ - քարանձավախումբ
Երևանի Շենգավիթի համայնքում,
Հրազդանի ձախափնյակում, համանուն բլրի հս. լանջին:
ԿԱՐՄԻՐ ԴԱՐ - լեռնագագաթ (2377 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների հս. լանջերին, Մաքենիս գյուղից 4 կմ արմ.:
ԿԱՐՄԻՐ ՔԱՐ - լեռնագագաթ (1948 մ)
Արարատի մարզում, Ուրծի լեռների
հվ-արմ. լանջին, Պարույր Սևակ գյուղից 5 կմ հս-արմ.:
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ԿԱՐՄԻՐ ՔԱՐ - լեռ (1769 մ) Լոռու
մարզում, Վիրահայոց լեռնահամակարգում, Մեծավան գյուղից 2 կմ հս.:
ԿԱՐՄԻՐ ՔԱՐ - լեռնագագաթ (2002 մ)
Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռների
համակարգում, Խաչաղբյուր գետի
ձախափնյակում, Ահնիձոր գյուղից 6
կմ արլ.:
ԿԱՐՄԻՐ ՔԱՐ - բլուր (902 մ) ՀՀ Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Վարագի լեռներում, Պառավաքար գյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ԿԱՐՄԻՐ ՔԱՐ - հանդ Տավուշի մարզում, Կենտասար լեռան հս. լանջերին,
Այգեձոր գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ԿԱՐՄԻՐ ՓԱՐԱԽ - հանդ Արարատի
մարզում, Սուրենավան գյուղից 3 կմ
հս-արլ.:
ԿԱՐՄԻՐԳԼՈւԽ - լեռնագագաթ (2389
մ) Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռների արլ. լանջին, Ջերմուկ քաղաքից
2,5 կմ արմ.:
ԿԱՐՄԻՐԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2176 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռներում , Ճամբարակ քաղաքից դեպի Արծաթաղբերք գետի հովիտը (Կրասնոսելսկի լեռնանցք):
ԿԱՐՄԻՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռների
ճյուղավորությունը Կարմիրի լեռնանցքից դեպի հս-արմ.` Գետիկ, Բարեբեր և Դրախտիկ գետերի միջև, Կալավան գյուղից 4 կմ հվ-արլ.: Ամենաբարձր գագաթը Կենացբլուր լեռն է
(2428 մ):
ԿԱՐՄԻՐՋՈւՐ - գետ Շիրակի մարզում: Սկիզբ է առնում Եղնախաղի լեռների արլ. լանջերից և թափվում Արփի
լճի ջրամբարը: Երկարությունը` 15 կմ
(Կարմրավան):
ԿԱՐՄԻՐՍԱՐ - բլուր (1012 մ) Արարատի մարզում, Վեդի քաղաքից 2 կմ հսարմ.:

ԿԱՐՄԻՐՍԱՐ - լեռնագագաթ (1963 մ)
Լոռու մարզում, Ձիթհանից լեռների
համակարգում, Սուրբկիրակիջուր գետի ձախափնյակում, Վանաձոր քաղաքից 1 կմ հվ.:
ԿԱՐՄԻՐՍԱՐ - լեռ (1906մ) Շիրակի
մարզում, Շիրակի սարահարթում,
Մարալիկ գյուղից 3,5 կմ արմ.:
ԿԱՐՄԻՐՔԱՐ - լեռնագագաթ (2267 մ)
Լոռու մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Լեռնաջուր գետի աջափնյակում, Հալավար գյուղից 2,5 կմ հսարլ.:
ԿԱՐՄԻՐՔԱՐ - լեռնագագաթ (1671 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Բարձրավան գյուղից 0,5 կմ արլ.:
ԿԱՐՄԻՐՔԱՐ - լեռնագագաթ (1181 մ)
ՀՀ Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Վարագի լեռնահամակարգում, Վազաշեն գյուղից 2,5 կմ
արլ.:
ԿԱՐՄՐԱԲԼՈւՐ - լեռ (2588 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Սառնակունք գյուղից 5 կմ հսարլ.:
ԿԱՐՄՐԱԳՈՄ - լեռնագագաթ (2997 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Վերին Գեղավանք
գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ԿԱՐՄՐԱԹԱՌ - սարավանդ Արագածոտնի մարզում, Արագածի հվ. փեշերին, կազմում է Շամիրամի սարավանդի հս-արլ. մասը, Ավան գյուղից 4 կմ
հս.:
ԿԱՐՄՐԱԹԱՌ - լեռնագագաթ (1286 մ)
Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի
սահմանագլխին, Արագած լեռնազանգվածի հվ. ստորոտին, Արագածոտն գյուղից 3,5 կմ հվ-արմ.:
ԿԱՐՄՐԱԿ - լիճ Արարատի մարզում,
Գեղամա լեռների հվ. մասի արմ. լանջին, Վեդի գետի աջափնյակում, ծովի
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մակարդակից 2350 մ բարձրության
վրա: Մակերեսը` 4 հա:
ԿԱՐՄՐԱԿ - լեռնագագաթ (1818 մ) Լոռու մարզում, Գուգարաց լեռների համակարգում, Ոսկեպար գետի աջափնյակում, Լորուտ գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ԿԱՐՄՐԱԿ - լեռնագագաթ (2077 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռնահամակարգում, Բերդաձոր գետի
ձախափնյակում, Հերհեր գյուղից 3 կմ
հվ-արլ.:
ԿԱՐՄՐԱԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (3055
մ) Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի
սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների
հս. մասում, Ջերմուկ քաղաքից 10 կմ
հս-արլ.:
ԿԱՐՄՐԱԿՈՂ - լեռնագագաթ (2712 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների հս. ճյուղավորություններում, համանուն լեռնաբազուկում, Շենաթաղ
գյուղից 4,5 կմ հվ-արլ.:
ԿԱՐՄՐԱԿՈՂԻ ԼԵՌՆԵՐ – լեռնաբազուկ Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի
լեռների հս. ճյուղավորություններից:
Ձգվում է Արամազդ գագաթից մինչև
Որոտան գետը: Ամենաբարձր գագաթը
համանուն լեռն է (2712 մ), երկարությունը` 16 կմ:
ԿԱՐՄՐԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Մեռոնգետի օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Բերդիկ լեռան հս. լանջից և
Ճակատեն գյուղից 3 կմ արլ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 5
կմ:
ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ - գետ Արագածոտնի
մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հվ-արմ. լանջերից և Դավթաշեն
գյուղից 5 կմ հվ-արմ. աջից միախառնվում Կաթնաղբյուր գետին, հոսքը
միայն գարնանը: Երկարությունը` 26
կմ:
ԿԱՐՄՐԱՇԵՆԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ – տարածվում է Արագածի հվ-արմ. ստորոտից մինչև Ախուրյան և Արաքս գետե-

րը` ընդգրկելով Արագածոտնի մարզի
հվ-արմ. և Արմավիրի մարզի արմ.
մասերը: Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1000-1200 մ:
ԿԱՐՄՐԱՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Կենացբլուր լեռան հվ-արլ. լանջերից բխող
աղբյուրներից և Այգուտ գյուղից 2 կմ
հվ-արլ. ձախից միախառնվում Գետիկին: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ԿԱՐՄՐԱՋՈւՐ - գետակ Տավուշի
մարզում, Խնձորուտ գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Տավուշի լեռների հվ-արլ. լանջերից և մայր գետին է
միախառնվում Արծվաբերդ գյուղից 9
կմ հվ-արմ.: Երկարությունը` 5 կմ:
ԿԱՐՄՐԱՍԱՐ - լեռ (1141 մ) Արմավիրի մարզում, Կարմրաշենի սարահարթում, Լեռնագոգ գյուղից 2 կմ հս-արմ.:
ԿԱՐՄՐԱՎԱՆ - գետ Շիրակի մարզում, տե՛ս Կարմիրջուր:
ԿԱՐՄՐԱՎՈՐ - լեռնագագաթ (2749 մ)
Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի
սահմանագլխին, Արագածի լեռնազանգվածի արմ. մասում, Զովասար
գյուղից 4,5 կմ հս-արլ.:
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2272 մ)
ՀՀ Շիրակի մարզի և Թուրքիայի սահմանագլխին, Եղնախաղի լեռնահամակարգում, Կամխուտ գյուղից 2 կմ հսարմ.:
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ - գետակ Շիրակի մարզում: Սկիզբ է առնում Եղնախաղի լեռների արլ. լանջերից և Բյուրակն գյուղից 0,5 կմ հվ. աջից միախառնըվում
Վարդաղբյուր գետին: Երկարությունը`
6 կմ:
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2130 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Գիրաթաղ գետի
աջափնյակում, Վերին Գիրաթաղ գյուղից 0,5 կմ հվ-արմ.:
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1262 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահա-
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մակարգում, Կարավգետի աջափնյակում, Ալվանք գյուղից 2 կմ արմ.:
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1701 մ)
ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Կուճիգետի աջափնյակում,
Ներքին Հանդ գյուղից 3 կմ հվ-արլ.:
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ - հանդ Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Արծվանիկ գետի աջափնյակում,
Եղեգ գյուղից 3 կմ արլ.:
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների հվ-արլ. ճյուղավորություններից,
Մեղրի քաղաքից 1 կմ արմ.:
ԿԱՐՍԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ - սարահարթ
Հայկական լեռնաշխարհում, Հայկական բարձրավանդակի հս. մասում:
Տարածվում է Զարիշատի, Եղնախաղի
և Ջավախքի լեռների, Արագած լեռնազանգվածի և Արաքս գետի միջև:
Հայաստանի
Հանրապետության
սահմաններում նրա մասերն են կազմում Շիրակի և Աշոցքի սարահարթերը:
ԿԱՑՆԱՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Արեգունի լեռների փեշերին,
Կալավան գյուղից 5 կմ հվ.:
ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ - ձոր Արագածոտնի
մարզում, Արուճ գետի ավազանում:
Ձգվում է Մեծաձոր գյուղից մինջև
Արուճ գյուղը հս.-հվ. ուղղությամբ: Երկարությունը` 14 կմ:
ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ - լեռ (3303 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի մերձգագաթային սարահարթի հվ-արմ. եզրին,
Շղարշիկ գյուղից 13 կմ հս-արլ.:
ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2485 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Մեղրիգետի աջափնյակում, Լիճք գյուղից 3,5 կմ հվ.:
ԿԵՆԱՑ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Տավուշի
մարզում, Միափորի լեռների հս. ճյուղավորություններից, Վարագաջուր և
Տավուշ գետերի ջրբաժանը: Ամենա-

բարձր գագաթը` Կենացսար (2139 մ),
երկարությունը` 42 կմ:
ԿԵՆԱՑԲԼՈւՐ - լեռ (2428 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռների
հս-արմ.
ճյուղավորություններում,
Կարմիրի լեռներում, Կալավան գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ԿԵՆԱՑՋՈւՐ - աղբյուր Լոռու մարզում, Արքայանիստ լեռան հս-արլ.
լանջին, Կաճաճկուտ գյուղից 8 կմ հսարլ.:
ԿԵՆԱՑՍԱՐ - լեռնագագաթ (2139 մ)
Տավուշի մարզում, Կենաց լեռներում,
Վարագաջուր գետի աջափնյակում,
Գանձաքար գյուղից 8,5 կմ հվ-արլ.::
ԿԵՆԳԵՐԻ - գետ Վայոց ձորի մարզում,
Արփա գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Սառցալի լեռան հս. լանջերից
և Ջերմուկ քաղաքից 6 կմ հս-արլ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ԿԵՆՍԱԼԻ - հանքային աղբյուրների
խումբ Կոտայքի մարզում, Հրազդան
գետի ափամերձ շրջանում, Ալափարս
գյուղից 3 կմ արմ.:
ԿԵՆՏԱՍԱՐ - լեռ (1599 մ) ՀՀ Տավուշի
և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Այգեձոր գյուղից 3,5 կմ հվ-արլ.:
ԿԵՆՏԾԱՌ - բլուր (792 մ) Լոռու մարզում, Գուգարաց լեռների համակարգում, Դեբեդ գետի աջափնյակում,
Շնող գյուղից 0,5 կմ հս-արլ.:
ԿԵՉՈւՏ - լեռ (3157 մ) ՀՀ Լոռու, Շիրակի մարզերի և Վրաստանի սահմանագլխին, Ջավախքի լեռներում, Սարագյուղից 6 կմ արլ.:
ԿԵՉՈւՏԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - արհեստական
լիճ Վայոց ձորի մարզում, Արփա գետի
հովտում, Ջերմուկ քաղաքի մոտ:
Ծառայում է Արփա-Սևան ջրատարով
Արփա գետի ջրերի մի մասը Սևանա
լիճ մղելու համար: Մակերեսը` 130
հա, ջրի ծավալը` 24 մլն մ3:
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ԿԵՌԼԻՃ - լճակ Լոռու մարզում, Փամբակի լեռների հս. լանջերին, Հարթագյուղից 2,5 կմ հվ-արմ., ծովի մակարդակից 2120 մ բարձրության վրա, մակերեսը` 1 հա:
ԿԵՌՄԱՆԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(3707 մ) ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի
լեռներում, Տաշտուն գյուղից 8 կմ հսարմ.:
ԿԵՌՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Արգիճի գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների
արլ. լանջերից և Լեռնակերտ գյուղից
14 կմ հվ-արմ. միախառնվում մայր
գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ԿԵՌՍՆՈՎԻ ԱՆՏԱՌ - անտառ Սյունիքի մարզում, Խուստուփ-Կատարի
լեռնահամակարգում, Բաղացջուր գետի աջափնյակում, Ներքին Գիրաթաղ
գյուղից 7 կմ հվ.:
ԿԵՓԱՍ - լեռ (3285 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Ծղուկի լեռների արմ. մասում, Թրաջուր գետի աջափնյակում, Սառնակունք գյուղից 12 կմ հս-արլ.:
ԿԶԱՎՈՐ - լեռնագագաթ (2641 մ) Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, համանուն գետի աջափնյակում, Գնիշիկ գյուղից 2,5 կմ հվարմ.:
ԿԶԱՎՈՐ - գետակ Վայոց ձորի մարզում, Գնիշիկ գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Գնիշիկ լեռան հվ.
լանջերից բխող աղբյուրներից և Մոզրով գյուղից 4,5 կմ հվ. միախառնվում
մայր գետին: Երկարությունը` 5,5 կմ:
ԿԶԱՎՈՐ - աղբյուր Վայոց ձորի մարզում, համանուն լեռան արմ. լանջին,
Գնիշիկ գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.:
ԿԸՇԿՈՇՏԻ - գետ Սյունիքի մարզում,
Այրիգետի աջակողմյան օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռների
կենտրոնական մասից և Դաստակերտ

քաղաքից
1,5
կմ
հս-արմ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ԿԻՍԱՎԵՐ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Վարագի լեռների հս.
մասից և աջից միախառնվում Աղստև
գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ԿԻՍՏՈւՄ - գետ Լոռու մարզում, Դեբեդ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Մրձաքար լեռան հս. լանջից և
Հաղպատ գյուղից 1 կմ հս-արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 13 կմ:
ԿԻՐԱՆՑ - գետ Տավուշի մարզում,
տե՛ս Քարահան:
ԿԼՈՐ ԹԱՌ - լեռնագագաթ (2358 մ)
Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների
արմ. լանջերին, Լեռնանիստ գյուղից 8
կմ հս-արլ.:
ԿԼՈՐԳՈւՆԴ - լեռնագագաթ (2541 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների համակարգում, Բախտակ գետի
ձախափնյակում, Ծովասար գյուղից 6,5
կմ հվ-արմ.:
ԿԼՈՐԴԱՐ - լեռ (1921 մ) Կոտայքի
մարզում, Գեղամա լեռների հս-արմ.
փեշերին, Հրազդան գետի ձախափնյակում, Հրազդան քաղաքից 1 կմ արլ.:
ԿԼՈՐՍԱՐ - լեռնագագաթ (2368 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների հս. լանջերին, Արծվանիստ
գյուղից 6 կմ հվ.:
ԿԿՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2171 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Տաթև գյուղից 2,5 կմ
հս-արմ.:
ԿՂԵՄԵՍԻ - լեռնագագաթ (1874 մ) Լոռու մարզում, Բազումի լեռների հսարմ. ծայրամասում, Ուրասար գյուղից
1 կմ հվ.:
ԿՂԶԱՏԵՂ - հանդ Արարատի մարզում, Հրազդան և Արաքս գետերի միջև,
Բուրաստան գյուղից 3 կմ հվ-արմ.:
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ԿՂԶՅԱԿ - գետակ Լոռու մարզում,
Խորգետակի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Բազումի լեռների` Քարախաչ
լեռան, հս-արլ. լանջից: Երկարությունը` 3,5 կմ:
ԿՆԳՂԱՍԱՐ - լեռ (1292 մ) Սյունիքի
մարզում,
Սյունիքի
բարձրավանդակում, Խնձորեսկ գյուղից 3 կմ հվ:
ԿՈԹԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1320 մ)
Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռների
հս. ճյուղավորություններում, Նոյեմբերյան քաղաքից 2 կմ հվ-արմ.:
ԿՈԹԻԿ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիս լեռնագագաթի հս. լանջերից և Արծվանիստ գյուղի մոտ թափվում Սևանա
լիճ: Երկարությունը` 20 կմ:
ԿՈԾԿԱՍԱՐ - լեռ (1753 մ) Արարատի
մարզում, Խոսրովի անտառ արգելոցի
տարածքում, Մանկուկ գետի աջափնյակում, Ուրցաձոր գյուղից 10 կմ հսարլ.:
ԿՈՂ - լեռ (1310 մ) Արմավիրի մարզում, Կարմրաշենի սարահարթի արմ.
մասում, Շենիկ գյուղից 3,5 կմ արմ.:
ԿՈՂԲ - գետ Տավուշի մարզում, Կուրի
աջ վտակը: Սկիզբ է առնում Գուգարաց լեռների արլ. լանջերից և Բերդավան գյուղից 1 կմ արլ. դուրս գալիս
ՀՀ-ի սահմաններից: Երկարությունը`
44 կմ, ՀՀ տարածքում` 18 կմ:
ԿՈՂԲԱՁՈՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Ակներ գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
Առավելագույն բարձրությունը Մինասանցսար լեռն է` 2925 մ, երկարությունը` 3,5 կմ:
ԿՈՂԹԱՔԱՐ - հանդ Սյունիքի մարզում, Ջրաղացիձոր գետակի աջափնյակում, Տաթև գյուղից 0,5 կմ հվ-արմ.:
ԿՈՂՈւՏ - լեռնագագաթ (1620 մ) Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Արագածի լեռնազանգ-

վածի հվ-արլ. մասում, Զորավան
գյուղից 7 կմ հվ-արլ.:
ԿՈՄԵՐԻՏՄԻՈւԹՅԱՆ ԼԻՃ – արհեստական լճակ Երևանում, տե՛ս Վարդավառի լիճ:
ԿՈՆԴ - բլուր (1005 մ) Երևան քաղաքի
արմ. մասում, Հրազդան գետի ձախափնյակում: Այս բարձունքի վրա է
գտնվում համանուն թաղամասը:
ԿՈՇ - լեռ (2440 մ) Սյունիքի մարզում,
Բարգուշատի
լեռնահամակարգում,
Այրիգետի աջափնյակում, Դաստակերտ քաղաքից 2 կմ հվ-արմ.:
ԿՈՇԱԲԵՐԴ - լեռնագագաթ (1146 մ)
Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների
համակարգում, Դեբեդ գետի աջափնյակում, Հաղպատ գյուղից 4 կմ հսարմ.:
ԿՈՇԱԲԵՐԴ - հանդ Լոռու մարզում,
Շիկաքար լեռան հվ-արմ. լանջին,
Հաղպատ գյուղից 4 կմ հս-արմ.:
ԿՈՇԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2922 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Արևիս գյուղից 4 կմ
հվ-արլ.:
ԿՈՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2073 մ)
Շիրակի մարզում, Եղնախաղի լեռնահամակարգում, Զարիշատ գյուղից 3 կմ
հս-արլ.:
ԿՈՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2120 մ)
Տավուշի մարզում, Վարագի լեռնահամակարգում, Գանձաքար գյուղից 5 կմ
հվ-արլ.:
ԿՈՏԱԿ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռների
հվ-արլ. ճյուղավորություններից և
Սյունիք գյուղի հվ. մասում ձախից
միախառնվում Ողջի գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ԿՈՏԱՅՔԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Կոտայքի մարզում, հանված է Արգելի ՀԷԿ-ի
դերիվացիոն ջրանցքից: Երկարությունը` 43 կմ: Ոռոգում է Կոտայքի մարզի
հողերը:
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ԿՈՏԱՅՔԻ ՍԱՐԱՎԱՆԴ - սարավանդ
Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների
արմ. լանջերի և Հրազդան գետի միջև
1300-1500 մ բարձրությունների վրա
(Քանաքեռի սարավանդ):
ԿՈՏՄԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Տավուշի
և Լոռու մարզերի սահմանագլխին,
Գուգարաց լեռների հս. շարունակությունը: Ամենաբարձր գագաթը Սալերք
լեռն է (1268 մ), երկարությունը` 14 կմ:
ԿՈՏՈՐ - լեռնագագաթ (1359 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Քարկատարի լեռնահամակարգում, Եղեգիս գետի աջափնյակում, Գետափ գյուղից 1 կմ հվարմ.:
ԿՈՏՈՐԱԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (2337
մ) Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի
լեռնահամակարգում, Տրետուք գյուղից
2,5 կմ հս-արլ.:
ԿՈՏՈՐԼԱՆՋ - լեռնագագաթ (2051 մ)
Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Մթնասարի լեռներում, Աթան
գյուղից 2,5 կմ հս-արլ.:
ԿՈՏՈՐՈՑ - լեռնագագաթ (2962 մ) ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին, Սևանի լեռներում,
Կուտական գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ԿՈՏՈւՑ -լեռնագագաթ (2061 մ) Արարատի մարզում,համանուն լեռներում,
Ուրցաձոր գյուղից 6 կմ հս-արլ.:
ԿՈՏՈւՑ - գետ Արարատի մարզում:
Սկիզբ է առնում Երանոսի լեռներից և
Դաշտաքար գյուղում աջից միախառնըվում Վեդի գետին: Երկարությունը`
18 կմ:
ԿՈՏՈւՑԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Արարատի մարզում, Երանոսի լեռների հվ.
ճյուղավորություններից, Խոսրով և Կոտուց գետերի միջև: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է (2061 մ), երկարությունը` 4,5 կմ:
ԿՈՐԴԱԲԱԿ - լեռնագագաթ (2977 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռներում, Ջերմուկ քաղաքից 10 կմ հս-արլ.:

ԿՈՐԴԱՆ - լեռնագագաթ (1891 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Փամբիջուր գետի աջափնյակում, Սարամեջ գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
ԿՈՐԴԻՔ - լեռնագագաթ (2234 մ) Վայոց ձորի մարզում, Քարկատարի լեռներում, Հորս գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.:
ԿՈՐՆԵՏ - լեռնագագաթ (2013 մ) ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին, Միափորի լեռնահամակարգում, Արծվաշեն գյուղից 5,5 կմ
հվ-արմ.:
ԿՌՄՌՈւՏ - լեռնագագաթ (2091 մ) Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռների
արլ. ճյուղավորություններում, Ենոքավան գյուղից 8 կմ հս-արմ.:
ԿՌՆԱՍԻՔԱՐ - լեռնագագաթ (1805 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Ծավ գետի ձախափնյակում, Ծավ գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ԿՌՎԱՏԵՂ - լեռնագագաթ (1885 մ) Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռների հսարմ. ճյուղավորություններում, Դեբետ
գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ԿՌՎԱՏԵՂ - բլուր (1759 մ) Շիրակի
մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի
հս-արմ. ստորոտին, Անուշավան գյուղից 1 կմ հվ-արմ.:
ԿՏԱՎԱՏՆՈՑ - լեռնագագաթ (1931 մ)
Շիրակի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի արմ. փեշերին, Քարաբերդ
գյուղից 1,5 կմ հվ-արմ.:
ԿՏՈւՑ - լեռ (1159 մ) Արմավիրի մարզում, Կարմրաշենի սարահարթում,
Քարակերտ գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ԿՐԱԿԱՍԱՐ - լեռ (1692 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի հվ-արմ. ստորոտին, Ցամաքասար գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
ԿՐԱՍՆՈՍԵԼՍԿԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ – լեռնանցք Գեղարքունիքի մարզում, տե՛ս
Կարմիրի լեռնանցք:
ԿՈւԹ - գետ Գեղարքունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Արևելյան Սևանի լեռ-
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ներից և Սոթք գյուղի մոտ ձախից միախառնվում Սոթ գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ԿՈւԼԵԹ - լեռնագագաթ (1759 մ) Լոռու
մարզում, Սևորդյաց լեռնահամակարգում, Դեբետ գյուղից 3 կմ արլ.:

և Ներքին Հանդ գյուղից 1 կմ հս. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ԿՈւՄԱՅՐԻ - գետ Շիրակի մարզում,
Ախուրյանի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում Շիրակի լեռների հվ. լանջերից և
Գյումրի քաղաքի մոտ միանում մայր
գետին: Երկարությունը` 15 կմ (Գյումրի):
ԿՈւՐԱՂԲՅՈւՐ - լիճ Արագածոտնի
մարզում, Արագած լեռան հս-արլ. լանջին, ծովի մակարդակից 2985 մ բարձրության վրա: Մակերեսը` 0,1 կմ2:
ԿՈւՐԹԱՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3079
մ) Լոռու մարզում, Ջավախքի լեռների
հվ-արլ. բազուկների վրա, Սարագյուղից 9 կմ հվ-արլ.:

ԿՈւԿՈւՁՈՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա
լեռների կենտրոնական մասից և Կարմիր գյուղից 2,5 կմ հվ. ձախից միախառնվում Գեղարքունիք գետին: Երկարությունը` 17 կմ:
ԿՈւՃԻԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Ծավ գետի օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Որձաքար լեռան հվ. լանջերից

Հ
ՀԱԼԱԲ - լեռնագագաթ Լոռու մարզում,
տե՛ս Բովաքար:
ՀԱԼԱԲԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Լոռու և
Տավուշի մարզերի սահմանագլխին,
տե՛ս Բովաքարի լեռներ:
ՀԱԼՎԱՆԵՐՍԱՐ - լեռնագագաթ (2013
մ) Լոռու մարզում, Գուգարաց լեռների
արմ. ճյուղավորություններում, Ծաղկաշատ գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ.:
ՀԱԽՈւՄԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Տավուշի
մարզում, տե՛ս Վարագի լեռներ:
ՀԱԿՈԲԻՍԱՐ - լեռ (1018 մ) Արմավիրի
մարզում, Կարմրաշենի սարահարթում, Արևադաշտ գյուղի հվ. եզրին:
ՀԱՂԱՐԾԻՆ - լեռնագագաթ (2093 մ)
Տավուշի մարզում, Բովաքարի լեռների
հվ-արլ. մասում, Շտողանաջուր գետի
վերնագավառում, Դիլիջան քաղաքից 5
կմ հս.:
ՀԱՂԱՐԾԻՆ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Բովաքարի լեռների
արլ. մասի հվ. լանջերից և Թեղուտ
գյուղի մոտ ձախից միախառնվում
Աղստևին: Երկարությունը` 10 կմ:

ՀԱՅ ԱԲԱՍԻ ԲՋՆԱԿ - հանդ Վայոց
ձորի մարզում, Գնիշիկ լեռան հս-արմ.
լանջին, Խաչիկ գյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ՀԱՅԿԱԼԻՃ - լճակ Գեղարքունիքի
մարզում, Գեղամա լեռների արլ. լանջին, Ծաղկաշեն գյուղից 6 կմ հվ-արմ.:
Բարձրությունը ծովի մակարդակից`
2675 մ, մակերեսը` 0,6 հա.:
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ, Հայկական լեռնաշխարհ - ընդարձակ լեռնային երկիր (շուրջ 350 հզ. կմ2) Արևմտյան Ասիայում`
Հայաստանում,
Վրաստանում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում և Իրանում: Միջանկյալ դիրք
ունի արևմուտքից` Փոքրասիական,
իսկ հարավ-արևելքից` Իրանական
բարձրավանդակների միջև: Հյուսիսում
տարածվում է մինչև Սև ծովի հվ.
ափերն ու Փոքր Կովկասի հս.
ստորոտները,
հյուսիս-արևելքում`
մինչև Փոքր Կովկասի հս-արլ. ստորոտները, իսկ հարավում` մինչև Հայկական Տավրոսի և Կորդվաց լեռների
հվ. ստորոտները: Միջին բարձրությու-
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նը ծովի մակարդակից 2200 մ է, առավելագույնը` 5165 մ` Մեծ Մասիս լեռը:
Հայստանի
Հանրապետությունը
գտնվում է Հայկական բարձրավանդակի հս-արլ. մասում:
ՀԱՅԿԱՎԱՆ - գետ Շիրակի մարզում,
տե՛ս Ախուրիկ:
ՀԱՅՈՑՁՈՐԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի
սահմանագլխին, տե՛ս, Վարդենյաց
լեռնանցք:
ՀԱՆԴԱԿ - հանդ Արարատի մարզում,
Գողթ գետի աջափնյակում, Խոսրովի
անտառ արգելոցի տարածքում, Վիշապալճից 1 կմ արմ.:
ՀԱՆԴԱՁՈՐԻ ՍԱՐԱՎԱՆԴ – սարավանդ Սյունիքի մարզի հվ-արլ. մասում, Շիշկերտ գյուղից 6,5 կմ հվ-արմ:
Բարձրությունը` 2000-3000 մ:
ՀԱՆԴԱՂԲՅՈւՐ - հանդ Կոտայքի
մարզում, Գեղամա լեռների լանջին,
Ոսկեջուր գետի աջափնյակում, Գեղարդ գյուղից 8 կմ հս-արլ.:
ՀԱՆԴԱՄԵՋ - հանդ Արագածոտնի և
Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին,
Ծաղկունյաց լեռների կենտրոնական
մասի լանջին, Արտավազ գյուղից 5 կմ
հվ-արմ.:
ՀԱՆԴԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2292 մ)
Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների
հվ-արմ. մասում, Ուրցաձոր գյուղից 12
կմ հվ-արմ.:
ՀԱՆԴԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2637 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Ողջի գետի աջափնյակում, Լեռնաձոր գյուղից 5 կմ հվ-արլ.:
ՀԱՆՔԱԼԱՆՋ - լեռնագագաթ (1306 մ)
Տավուշի մարզում, Տավուշի լեռնահամակարգում, Մոսեսգետի աջափնյակում, Նորաշեն գյուղից 0,5 կմ արլ.:
ՀԱՆՔԱՁՈՐ - սարավանդ Լոռու մարզում, Սիսիգետի հովտում, Վահագնաձոր գյուղից 3 կմ հվ-արլ.: Բարձրությունը` 1350-2200 մ:

ՀԱՆՔԱՁՈՐ - գետակ Տավուշի մարզում, Տավուշ գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Արծվաբերդ գյուղից
5,5 կմ հվ-արմ. գտնվող աղբյուրներից
և Բերդ քաղաքից 2 կմ հվ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը`
4,5 կմ:
ՀԱՆՔԱՋՈւՐ - գետակ Կոտայքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Քարքարուտ լեռան հվ-արմ. լանջից և Արտավազ գյուղի հս-արմ. մասում թափվում
Մարմարիկ գետը: Երկարությունը` 2,5
կմ:
ՀԱՆՔԱՋՈւՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Գորայք գյուղից 5 կմ հվ-արլ.
թափվում Սպանդարյանի ջրամբար:
Երկարությունը` 13 կմ:
ՀԱՆՔԱՎԱՆ - գետ Կոտայքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Ծաղկունյաց լեռների
լանջերից և Հանքավան գյուղում աջից
միախառնվում Մարմարիկ գետին:
Երկարությունը` 11 կմ:
ՀԱՆՔԱՎԱՆԻ ՋՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ - արգելավայր Կոտայքի
մարզում, Ծաղկունյաց լեռների արլ.
լանջերին, Մարմարիկ գետի ձախափնյակում: Հիմնադրվել է 1981 թ., տարածքը` 9350 հա:
ՀԱՇՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2556 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների հս. ճյուղավորություններում, Լոր
գյուղից 3,5 կմ հվ-արլ.:
ՀԱՍՐԻԿԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Միափորի լեռների հս. ճյուղավորություններից:
Ամենաբարձըր
գագաթը ՀՀ-ի սահմանում Երեվարք
լեռն է (1634 մ), երկարությունը` 12 կմ:
ՀԱՎՍԱԹԱՂՔ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Սևանի
լեռներից և Դարանակ գյուղից 1,5 կմ
հվ-արմ. թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 9 կմ:
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ՀԱՏԱԾ - լեռ (1789 մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի սարահարթում, Աղին
գյուղից 2 կմ արլ.:
ՀԱՏԻՍ - լեռ (2528 մ) Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների հս-արմ. լանջին, Կապուտան գյուղից 2,5 կմ հվարլ.:
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՔԵԹԻ - լեռնագագաթ ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, տե՛ս Մեծ Ծարասար:
ՀԱՐԱՎ-ՍԵՎԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ
ՀՀ Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի
մարզերի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին,
տե՛ս Վարդենիսի լեռներ:
ՀԱՐԹ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռների հվ. լանջին, Ծափաթաղ գյուղից 6 կմ հս-արմ.:
ՀԱՐԹԱՇԵՆ - գետ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Ջավախքի լեռների
արմ. լանջերից և Հարթաշեն գյուղի հվարմ. մասում աջից միախառնվում
Աշոցք գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՀԱՐԹՔ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Ճարտար լեռան հվ-արմ. լանջերին, Չռանձոր գետի աջափնյակում,
Ծովասար գյուղից 5 կմ հվ-արմ.:
ՀԱՐԺԻՍ - լեռնագագաթ (2146 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, համանուն գյուղից 2
կմ հս-արմ.:
ՀԱՐՍՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Սյունիքի
մարզում, Հարսնաջուր գետի ձախափնյակում, Խնձորեսկ գյուղից 6 կմ հվարլ.:
ՀԱՐՍՆԱՋՈւՐ - գետակ Սյունիքի
մարզում, Որոտանի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Մատաղաթումբ լեռան հս. լանջից և ԼՂՀ-ի տարածքում
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ՀԱՐՍՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2773 մ)
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Վայքի լեռներում,
Գնիշիկ գյուղից 4 կմ հվ-արմ.:

ՀԱՐՍՆԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2483 մ)
Շիրակի մարզում, Փամբակի լեռների
արմ. մասում, Ջրառատ գյուղից 3,5 կմ
հս-արլ.:
ՀԱՐՍՆԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2011 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Որոտան գետի
աջափնյակում, Տանձատափ գյուղից
2,5 կմ հվ-արլ.:
ՀԱՐՍՆԱՔԱՐ - ժայռ (2640 մ) ՀՀ Վայոց
ձորի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Վայքի լեռների համակարգում, Գնիշիկ գյուղից 4,5 կմ հվ.:
ՀԱՐՈւԹՅՈւՆԻ ՏԵՂ - լեռնագագաթ
(2327 մ) Լոռու մարզում, Բազումի լեռնահամակարգում, Գոգարան գյուղից 3
կմ հս-արլ.:
ՀԱՑԱՇԵՆ - լեռնագագաթ (1617 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագածի
լեռնազանգվածի արմ. մասում, Հացաշեն գյուղից 1 կմ հվ-արմ.:
ՀԱՑԱՇԵՆ - հանդ Արագածոտնի մարզում, Ագռավաքար լեռան արմ. լանջերին, Մեծաձոր գյուղից 6 կմ հս-արլ.:
ՀԱՑԻԿ - լեռնագագաթ (2946 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Վանեք գյուղից 5,5 կմ հվարմ.:
ՀԱՑՈւՏԹԱԽՏ - հանդ Տավուշի մարզում, Կենաց լեռների լանջերին, Տավուշ գետի ձախափնյակում, Բերդ քաղաքից 2 կմ հս-արմ.:
ՀԵՂԳԱՑ ՍԱՐԱՎԱՆԴ - սարավանդ
ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագըլխին,
Սյունիքի
բարձրավանդակի
կենտրոնական
մասում:
Բարձրությունը
ծովի
մակարդակից` 2900-3100 մ:
ՀԵՂԵՂՈւՏԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2623 մ) Լոռու մարզում, Գոգարանց
լեռներում, Խորգետակի հովտում, Գոգարան գյուղից 9 կմ հս-արմ.:
ՀԵՆԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Արագլիջրի աջ օժանդակը:
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Սկիզբ է առնում Լերինք լեռնանցքից և
Մուցք գյուղից 5 կմ հվ-արմ. միանում
մայր գետին: Երկարությունը` 5 կմ:
ՀԵՌԱՎՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Աղաքար գետի ակունքի
շրջանում, Կարմիրի լեռնանցքից 1 կմ
հվ.:
ՀԵՐԻ ԴԱՐ - բլուր (2013 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի ափամերձ
գոտում, Նորատուս գյուղից 1,5 կմ
արլ.:
ՀԵՐՀԵՐ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Թեքսարի լեռների
արլ. լանջերից և Վայք քաղաքից 4 կմ
արլ. աջից միախառնվում Արփա գետին: Երկարությունը` 28 կմ:
ՀԵՐՀԵՐԻ ՆՈՍՐԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ - արգելավայր Վայոց ձորի
մարզում, Հերհեր գետի հովտում: Հիմնադրվել է 1959 թ., տարածքը` 6139 հա:
ՀԵՐՆԵՐ - աղբյուր Կոտայքի մարզում,
Գեղամա լեռների արմ. լանջերին,
Լեռնանիստ գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ՀԻՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Սյունիքի
մարզում, Կուճիգետի ձախափնյակում,
Ներքին Հանդ գյուղից 0,5 կմ հվ.:
ՀԻՆԳՅՈւՂ - բլուր (1930 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի լեռների
ճյուղավորություններում,
Ծովինար
գյուղի հս-արլ. եզրին:
ՀՆԱՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Չորչորի լեռների հվ. լանջերին, Ակներ
գյուղից 4 կմ հվ-արմ.:
ՀՆԳԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2070 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արևելյան Սևանի լեռնահամակարգում, Սոթ գետի
աջափնյակում, Սոթք գյուղի հս-արլ.
եզրին:
ՀՈԼ - լեռ (2714 մ) Արագածոտնի և Լոռու մարզերի սահմանագլխին, Փամբակի լեռների արմ. մասում, Ավշեն
գյուղից 2 կմ հս-արլ.:

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՏԱՓԱՍՏԱՆ դաշտ Արմավիրի մարզում, տե՛ս Արմավիրի դաշտ:
ՀՈՂԱԲԼՈւՐ - բլուր (879 մ) Արմավիրի
մարզում, Արաքս գետի ձախափնյակում, Նալբանդյան գյուղից 4 կմ հվ.:
ՀՈՂԱՍԱՐ - լեռ (1632 մ) Արարատի
մարզում, Խոսրովի անտառ արգելոցի
տարածքում, Նարեկ գյուղից 6 կմ արլ.:
ՀՈՂՄԱՋՈւՐ - գետ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Ցողասարի լեռների
արլ. ծայրամասից և Ջրաձոր գյուղի
մոտ ձախից միախառնվում Ախուրյանին: Երկարությունը` 16 կմ:
ՀՈՂՄԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2541 մ)
Լոռու մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Վանաձոր գետի ձախափնյակում, Շահումյան գյուղից 7 կմ հվարմ.:
ՀՈՍՆԱԿ - լեռնագագաթ (2557 մ) Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Ահնիձոր գյուղից 7,5 կմ հվ.:
ՀՈՍՏԵՂ - հանդ Տավուշի մարզում,
Հասրիկի լեռների արմ. լանջերին,
Աղնջա գետի աջափնյակում, Չինարի
գյուղից 2 կմ հվ.:
ՀՈՎԱԶԱՋՈւՐ - գետակ Լոռու մարզում, Կիստում գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Հալվաներսար լեռան
հս-արմ. լանջից և Ծաղկաշատ գյուղից
2,5 կմ արմ. միանում մայր գետին:
Երկարությունը` 4,5 կմ:
ՀՈՎԱՁՈՐ - ձոր Լոռու մարզում, Լոռիգետի հովտում, Մեղվահովիտ գյուղից
արմ.: Ձգվում է արմ-ից-արլ. 13 կմ
երկարությամբ:
ՀՈՎԱՆԱՁՈՐ - գետ Լոռու մարզում,
Ձորագետի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում Լեջան լեռնազանգվածի հվ-արլ.
լանջերից և Կողես գյուղից 2,5 կմ հսարմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 15 կմ:
ՀՈՎԱՋՈւՐ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Փամբակի լեռների
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արլ. մասի հս. լանջերից և Դիլիջան
քաղաքում աջից միախառնվում Աղստևին: Երկարությունը` 11 կմ:
ՀՈՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3078 մ) Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանագըլխին, Ջավախքի լեռների առանցքային
գոտում, Աչքասար գագաթից 2 կմ հվ.:
ՀՈՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1797 մ) Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռնահամակարգում, Հովք գյուղից 3 կմ հսարմ.:
ՀՈՎԱՏԱԿ - լիճ Արմավիրի մարզում,
տե՛ս Մեծամոր:
ՀՈՎԱՔԱՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում, Գորիս
քաղաքից 2 կմ հվ-արմ.:
ՀՈՎՎԱԲԼՈւՐ - լեռ (2843 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Վաղատին գյուղից 10 կմ արլ.:
ՀՈՎՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2092 մ)
Տավուշի մարզում, Արեգունի լեռնահամակարգում, Դիլիջան քաղաքից 8
կմ հվ-արլ.:
ՀՈՎՔ - լեռնագագաթ (2507 մ) Տավուշի
մարզում, Իջևանի լեռների ամենաբարձր կետը, Հովք գյուղից 7 կմ հսարմ.:
ՀՈՏԱՂԻՋՈւՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Սիսիան գետի ձախակողմյան
վտակ` Սալվարդի օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Սալվարդ լեռան հվ. լանջերից և Արևիս գյուղից 2 կմ արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ՀՈՏԱՐԱԾԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագըլխին, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Ծղուկի լեռների հս-արլ. ճյուղավորությունը: Երկարությունը` 2,5 կմ:
ՀՈՐԱԴԻՍ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Վայքի լեռների հվ.
լանջերից և Խնձորուտ գյուղում ձախից
միախառնվում
Ճահուկ
գետին:
Երկարությունը` 14 կմ:

ՀՈՐԹԱՋՈւՐ - գետակ Շիրակի մարզում, Ախուրյան գետի աջակողմյան
վտակը: Սկիզբ է առնում Ողջաքար լեռան հս-արմ. լանջից և Ամասիա գյուղի
մոտ աջից միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 9 կմ:

ՀՈՐԹԱՏԵՂ - լեռնագագաթ (2730 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագածի
լեռնազանգվածի հս. մասում, Ծաղկահովիտ գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ՀՈՐՍ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Քարկատարի լեռների
արլ. լանջերից և Քարագլուխ գյուղից 2
կմ հվ-արմ. աջից միախառնըվում
Սելիմագետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ՀՐԱԶԴԱՆ - գետ Արարատյան գոգավորությունում, Արաքսի ձախակողմյան վտակը: Սկիզբ է առնում Սևանա
լճից և հոսելով Գեղարքունիքի, Կոտայքի մարզերով և Երևանի տարածքով, Արարատի մարզում միախառնվում Արաքսին: Երկարությունը` 141
կմ:
ՀՐԱԶԴԱՆԻ
ՍԱՐԱՎԱՆԴ
սարավանդ
Կոտայքի
մարզում,
Գեղամա լեռների հս-արմ. լանջերին:
Բարձրությունը ծովի մակարդակից
1700-1850 մ է:
ՀՈւՆԱՆԻՁՈՐ - լեռնագագաթ (2392 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արջանոցի
լեռներում, Դդմաշեն գյուղից 3 կմ հս.:
ՀՈւՆՈւՏ - լեռնագագաթ ՀՀ Արարատի, Վայոց ձորի և Նախիջևանի սահմանագլխին, տե՛ս Գենուտ:
ՀՈւՆՈւՏԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Արարատի, Վայոց ձորի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, տե՛ս Գենուտի լեռներ:
ՀՈւՌԵԿ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և Գորայք գյուղից 4 կմ հվ-
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արլ. թափվում Սպանդարյանի ջրամբար: Երկարությունը` 17 կմ:

Ձ
ՁԱԳԱՐ - հանգած հրաբուխ Վայոց ձորի մարզում, տե՛ս Վայոցսար:
ՁԱԳԵՁՈՐ - լեռնագագաթ Սյունիքի
մարզում, տե՛ս Գլուխ Ձագեձորի:
ՁԱԽ ԽՈՐԱՁՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում, Դարանակ գետի ձախ
օժանդակը: Սկիզբ է առնում Սևանի
լեռների հվ-արլ. լանջերից և Կուտական գյուղից 6 կմ արլ. միախառնվում
մայր գետին: Երկարությունը` 4 կմ:
ՁԻԱՔԱՐ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Եփնաձոր գետի աջափնյակում,
Ախպրաձոր գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ՁԻԳԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (1646 մ)
Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Գուգարաց լեռներում, Թեղուտ
գյուղից 5 կմ արլ.:
ՁԻԹՀԱՆԻՑ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Լոռու
մարզում, Փամբակի լեռների հս. ճյուղավորությունը: Ձգվում է Ձիթհանից
սար գագաթից մինչև Վանաձոր քաղաքը: Առավելագույն բարձրությունը`
Ձիթհանից սարն է (3081 մ), երկարությունը` 10 կմ:
ՁԻԹՀԱՆԻՑ ՍԱՐ - լեռնագագաթ (3081
մ) Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին,
Ձիթհանից
լեռներում,Հանքավան գյուղից 8,5 կմ հս.:
ՁԿՆԱԳԵՏ - գետ Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում: Սկիզբ է առնում
Փամբակի լեռների Ուղեո լեռան արլ.
լանջերից և Ծովագյուղից 1 կմ հվ.
թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 22 կմ:
ՁԿՆԱԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Ձկնարած գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Բազենք լեռան հսարլ. լանջերից և Ծղուկ գյուղից 5,5 կմ

հս-արմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 8,5 կմ:
ՁԿՆԱՐԱԾ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և Ծղուկ գյուղից 2 կմ հվարմ. ձախից թափվում է Սպանդարյան ջրամբար: Երկարությունը` 16 կմ:
ՁԿՆԵՐ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Ակնասար լեռան հս-արլ. լանջերին, Գոմաջուր գետի վերնագավառում, Ծաղկաշեն գյուղից 8 կմ արմ.:
ՁԿՆՈւՏ - գետակ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Եզնասար լեռան հվ.
լանջից և Զորակերտ գյուղից 0,5 կմ
արմ. թափվում Արփի լճի ջրամբար:
Երկարությունը` 9 կմ:
ՁՆՀԱԼ - բլուր (789 մ) Տավուշի մարզում, Մթնասարի լեռնահամակարգում, Աղստև գետի ձախափնյակում,
Սևքար գյուղից 3 կմ արլ.:
ՁՈՐ - լեռնագագաթ (2629 մ) Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի սահմանգլխին, Արջանոցի լեռների արմ. մասում, Հրազդան քաղաքից 3 կմ հս-արլ.:
ՁՈՐ - գետ Գեղարքունիքի մարզում,
Աստղաձոր գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռներից
և Աստղաձոր գյուղից 2 կմ հվ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ՁՈՐԱԳԵՏ - գետ Լոռու մարզում, տե՛ս
Դեբեդ:
ՁՈՐԱԳԵՏ - գետ Լոռու մարզում, Դեբեդի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում
Ջավախքի լեռների արլ. լանջերից և
Թումանյան քաղաքում միախառնվում
մայր գետին: Երկարությունը` 67 կմ:
(պատմական` Տաշրաջուր):
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ՁՈՐԱԳԼՈւԽ - լեռնագագաթ (2150 մ)
Շիրակի մարզում, Գոգարանց լեռների
հվ. լանջին, Ձորաշեն գյուղից 1 կմ հսարմ.:
ՁՈՐԱԳՅՈւՂ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում, Ծակքար գետի ձախակողմյան վտակ: Սկիզբ է առնում Գեղամա
լեռներից և Ծակքար գյուղից 1 կմ հս.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 18 կմ:
ՁՈՐԱԳՅՈւՂ - քարանձավախումբ
Երևանի` Կենտրոն համայնքի արմ.
մասում, Հրազդանի ձախափնյակում:
ՁՈՐԱԴԵՄ - գետակ Վայոց ձորի մարզում, Ավեշ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Հարսնասար լեռան արմ.
լանջից և Նախիջևանի տարածքում
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 4 կմ, ՀՀ տարածքում` 2,5 կմ:
ՁՈՐԱՂԲՅՈւՐ - լեռ (1600 մ) Կոտայքի
մարզում, Ձորաղբյուր գյուղից 2 կմ հսարլ.:

ՁՈՐԱՂԲՅՈւՐ - գետ Կոտայքի մարզում: Սկիզբ է առնում Ողջաբերդի լեռների հս. լանջերից և Երևան քաղաքի
սահմաններում, կենդանաբանական
այգու տարածքում, ձախից միախառնվում Գետառին (Բերդաձոր):
ՁՈՐԱՇԵՆ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և Ձորաշեն գյուղատեղիից
4,5 կմ հվ-արլ. ԼՂՀ-ի սահմանում ձախից միախառնվում Որոտանին: Երկարությունը` 14 կմ:
ՁՈՐՏՈւՆ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Թեքսարի լեռների հվարլ. լանջերից և Կեչուտ գյուղում աջից
միախառնվում
Արփային:
Երկարությունը` 13 կմ:
ՁՎԱԾԻՐ - լեռ (1731 մ) Արագածոտնի
և Շիրակի մարզերի սահմանագլխին,
Շիրակի սարահարթում, Նոր Արթիկ
գյուղից 4,5 կմ հս-արլ.:

Ղ
ՂԱԶԱՐԻԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Բռնակոթ գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Մեծ Մակաղոց լեռան
հվ. լանջերից և մայր գետին միանում
Բռնակոթ գյուղի մոտ: Երկարությունը`
7,5 կմ:
ՂԱՆՁԻԼ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ
է առնում Լեջան լեռնազանգվածի արմ.
լանջերից և Ուռուտ գյուղից 9 կմ հսարլ. ձախից միախառնվում Ուռուտ
գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ բարձրավանդակ Փոքր Կովկասում,
տե՛ս Սյունիքի բարձրավանդակ:

ՂՌԻՁՈՐԻԱՌՈւ - գետ Գեղարքւնիքի
մարզում, տե՛ս Զոլաքար:
ՂՈւԿԱՍՅԱՆ - գետ Շիրակի մարզում,
տե՛ս Աշոցք:
ՂՈւԿԱՍՅԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Հայաստանի, Վրաստանի և Թուրքիայի
սահմանագլխին, տե՛ս Եղնախաղի
լեռներ:
ՂՈւՆԿԻԱՆՈՍԻ ՃԱՂԱԿ - գետակ
Սյունիքի մարզում, Գորշ գետի վտակը:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռների
հս-արլ. լանջերից բխող աղբյուրներից
և Գորայք գյուղից հվ-արլ. միանում
մայր գետին: Երկարությունը` 6,5 կմ:
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Ճ
ՃԱԿԱՏ - լեռնագագաթ (2216 մ) Լոռու
մարզում, Գուգարաց լեռների համակարգում, Չիչկան գետի ձախափնյակում, Գոգարան գյուղից 2 կմ հս-արմ.:
ՃԱԿԱՏ - լեռ (2213 մ) Կոտայքի մարզում, Ծաղկաձոր և Չորմայրի գետերի
ջրբաժանում, Ծաղկաձոր քաղաքից 3
կմ հս-արմ.:
ՃԱԿԱՏՔ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում, Լերկասար լեռան հվ-արմ. լանջին, Մեծշեն
գետի ձախափնյակում, Նորավան
գյուղից 9,5 կմ հս-արլ.:
ՃԱՀՈւԿ - լեռնագագաթ (2446 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, համանուն գետի աջափնյակում, Հորադիզ գյուղից 1,5 կմ հս.:
ՃԱՀՈւԿ - գետ Վայոց ձորի մարզում
(ստորին հոսանքը Նախիջևանում):
Սկիզբ է առնում Վայքի լեռների հվ.
լանջերից : Երկարությունը` 45 կմ, ՀՀում 14 կմ:
ՃԱՂԱՏ - լեռնագագաթ (1235 մ) Սյունիքի մարզում, Շինուհայրի սարավանդի հվ. մասում, Որոտան գետի ձախափնյակում, Շինուհայր գյուղից 1 կմ
հվ-արլ.:
ՃԱՂԱՏ - բլուր (629 մ) Տավուշի մարզում, Պապաքարի լեռնահամակարգում, Զորական գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ՃԱՂԱՏՍԱՐ - լեռնագագաթ (3334 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռներում, Ջերմուկ քաղաքից 10 կմ հսարմ.:
ՃԱՄԲԱԿ - լեռ (1232 մ) Սյունիքի մարզում, Արաքս գետի ձախափնյակում,
Նռնաձոր գյուղից 2,5 կմ արմ.:
ՃԱՄԲԱՐԱԿ - լեռնագագաթ (1977 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի
լեռներում, Ճամբարակ քաղաքից 0,5
կմ արլ.:

ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2072 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի լեռներում: Այստեղով է անցնում Ճամբարակ-Արծվաշեն ճանապարհը:
ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ՀՈՎԻՏ - հովիտ Գեղարքունիքի մարզում, Գետիկի ավազանը` Արեգունի (հվ-ից) և Միափորի
(հս-ից) լեռների միջև:
ՃԱՆԿԱՋՈւՐ - հանդ Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների արմ. լանջերին,
Մալև գետի ձախափնյակում, Կալեր
գյուղատեղիից 5 կմ հվ-արլ.:
ՃԱՆԿԻԼԵՌ - լեռ (1986 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածում, Ամբերդ գետի ձախափնյակում, Անտառուտ գյուղից 2 կմ հսարլ.:
ՃԱՆՃԱՊՏՈւԿ - լեռնագագաթ (1865 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Ծավ գետի ձախափնյակում, Ծավ գյուղից 2,5 կմ հս.:
ՃԱՆՃԻԿ - լեռ (2793 մ) Արագածոտնի
և Կոտայքի մարզերի սահմանագըլխին, Ծաղկունյաց լեռների միջնամասում, Լուսագյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ՃԱՆՃԻՔԱՐ - լեռնագագաթ (1352 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Ճակատեն գյուղից 0,5 կմ հս.:
ՃԱՆՈւՏ - լիճ ՀՀ Սյունիքի մարզի և
ԼՂՀ-ի
սահմանագլխին,
Սյունիքի
բարձրավանդակում, Սև լճի արլ. մասում, ծովի մակարդակից 2660 մ բարձրության վրա: Մակերեսը` 30 հա:
ՃԱՊԿՈւՏ - անտառ Տավուշի մարզում,
Վարագի
լեռների
արլ.
լանջին,
Վազաշեն գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ.:
ՃԱՎԱԽՈՏ - լեռ (1610 մ) Սյունիքի
մարզում, Գլուտի լեռներում, Ագարակ
քաղաքից 2 կմ հվ-արմ.:
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ՃԱՐՄԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Վարդենիսի լեռների հս.
լանջերին, Գնդակն գետի ձախափնյակում, Արծվանիս գյուղից 10 կմ հվ.:
ՃԱՐՏԱՐ - լեռնագագաթ (2558 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների համակարգում, Ծակքար գետի
ձախափնյակում, Ծովասար գյուղից 3
կմ հվ-արմ.:
ՃԳՆԱՎՈՐ - լեռնագագաթ (2197 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռների հս.
ճյուղավորություններում, Հարթագյուղ
գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ՃԳՆԱՎՈՐ - լեռնագագաթ (2434 մ) Շիրակի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի արմ. լանջին, Լեռնակերտ գյուղից 4,5 կմ հվ- արլ.:
ՃԳՆԱՎՈՐ - լեռնագագաթ (3023 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների
կատարային մասում, Շիշկերտ գյուղից
5 կմ հվ-արմ.:
ՃԳՆԱՎՈՐ - լեռ (2014 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Շաղատ գետի աջափնյակում,
Շաղատ գյուղից 1 կմ հվ-արլ.:
ՃԵՆԻԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Շենաթաղ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Իշոց լեռնանցքից և
Շենաթաղ գյուղի մոտ միախառնվում
մայր գետին: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ՃԵՐՄԱԿ ԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (1333
մ) ՀՀ Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Մեղրու լեռների հվ-արլ.
մասում, Ներքին Հանդ գյուղից 1 կմ
արլ.:
ՃԵՐՄԱԿԱՁՈՐ - գետակ Լոռու մարզում, Գետառվի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Աչքասար լեռան արլ.
լանջերից և մայր գետին է միախառնվում Նորամուտ գյուղից 7 կմ հսարմ.: Երկարությունը` 8 կմ:
ՃԵՐՄԱԿԱՓՈՍ - գետ Լոռու մարզում,
Սառնաղբյուր գետի օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Ջավախքի լեռների արլ.

լանջերից բխող աղբյուրներից և Ձյունաշող գյուղում միախառնվում մայր
գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՃԵՐՄԱԿԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2748
մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Վերին
Շորժա գյուղից 6 կմ հվ-արմ.:
ՃԵՐՄԱԿՁՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Արևելյան Սևանի լեռների
արմ. լանջերին, Սոթ գետի ձախափնյակում, Սոթքի լեռնանցքից 2 կմ հվարմ.:
ՃԻԼԻՍ - լեռնագագաթ (1916 մ) Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռների
արլ. ճյուղավորություններում, Ենոքավան գյուղից 9 կմ հս-արմ.:
ՃԻԼԻՍ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մթնասարի լեռների
լանջերից և աջից միախառնվում Քարահան գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՃԼԿԱՆ - գետ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Արագած լեռան արմ.
լանջերից և աջից միախառնըվում
Գառնհովիտ գետին: Երկարությունը`
18 կմ:

ՃԿՈւՅԹՍԱՐ - լեռնագագաթ (1996 մ)
Տավուշի մարզում, Մթնասարի լեռնահամակարգում, Քարահան և Ցլաջուր
գետերի վերնագավառների ջըրբաժանում, Շամուտ գյուղից 8 կմ հս-արլ.:
ՃՄԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2297 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների
համակարգում, Կալեր գետի աջափնյակում, Կալեր գյուղատեղիից 1,5 կմ
արմ.:
ՃՈՃՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2380 մ)
Լոռու մարզում , Շիրակի լեռներում,
Սարալանջ գյուղից 2 կմ հս.:
ՃՈՊԱՆ - լեռնագագաթ (2548 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռնահամակարգում, Դրախտիկ գյուղից
4,5 կմ հս-արլ.:
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ՄԱԳՈ - գետակ Լոռու մարզում, Շնագայլ գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Լեզք լեռան հվ. լանջից և Գոգարան գյուղից 5,5 կմ հս-արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ՄԱԶԱԶ - լեռ (3087 մ) Գեղարքունիքի և
Կոտայքի մարզերի սահմանագըլխին,
Գեղամա լեռների հս. կատարային
մասում, Հրազդան քաղաքից 6 կմ հվարլ.:
ՄԱԼԵՎ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռների
կենտրոնական մասից և Ալվանք գյուղից հվ. ձախից միախառնվում Արաքս
գետին: Երկարությունը` 18 կմ:
ՄԱԿԱՂԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2170 մ)
Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի
սահմանագլխին, Միափորի լեռների
հվ-արմ. ճյուղավորություններում, Դպրաբակ գյուղից 4 կմ հս.:
ՄԱԿԱՂՈՑ - լեռ (1509 մ) Շիրակի
մարզում, Շիրակի սարահարթում,
Բագրավան գյուղից 1 կմ հս-արլ.:
ՄԱԿԱՆԱՋՈւՐ - գետակ Սյունիքի
մարզում, Ծաղկարի օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Ալուկ լեռան հս. լանջից և
Քաջարան քաղաքից 1,5 կմ հվ.
միանում մայր գետին : Երկարությունը` 5 կմ:
ՄԱՀՏԵՍԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2034
մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի
լեռնահամակարգում, Աճանան գետի
ձախափնյակում, Անտառաշատ գյուղից 2,5 կմ հս.:
ՄԱՂԱՑՔԱՐ - լեռնագագաթ (2258 մ)
Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռներում, Կաճաճկուտ գյուղից 4,5 կմ հսարմ.:
ՄԱՂԴԱՁՈՐ - գետ Արագածոտնի
մարզում, տե՛ս Լեռնարոտ:

ՄԱՅՐԱԴՈւՐՔ - լճակ Վայոց ձորի
մարզում, Արտավան գյուղից 2,5 կմ
արլ., ծովի մակարդակից 2130 մ բարձրության վրա: Մակերեսը` 1 հա:
ՄԱՅՐԵԿԱԼ - գետակ Տավուշի մարզում, Խնձորուտ գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Սպիտակքար լեռան
հս. լանջից և Արծվաբերդ գյուղից 9 կմ
հվ-արմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 6 կմ:
ՄԱՅՐԵՏՈւՆ - հանդ Սյունիքի մարզում, Օճառաձոր գետի ձախափնյակում, Շիկահող գյուղից 6 կմ արմ.:
ՄԱՆԹԱՇ - գետ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Արագած լեռան մերձգագաթային մասից, հոսում նրա հսարմ. լանջով և աջից միախառնվելով
Արթիկջուր
գետին
կազմավորում
Կարկաչան գետը: Երկարությունը` 36
կմ:
ՄԱՆԹԱՇԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - ջրամբար Շիրակի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի հս-արմ. լանջին, Մանթաշ գետի
վրա: Մակերեսը` 0,76 հա, ջրի ծավալը` 7,0 մլն մ3: Ոռոգում է Շիրակի
մարզի հողերը:
ՄԱՆԻՇԿԱ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Թեքսարի լեռների հվ-արմ. լանջերից և Մալիշկա գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ. աջից միախառնվում Արփա գետին: Երկարությունը`
16 կմ:
ՄԱՆԿՈւԿ - գետ Արարատի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հվարմ. լանջերից և Ուրցաձոր գյուղից 11
կմ հս. աջից միախառնվում Վեդի գետին: Երկարությունը` 16 կմ:
ՄԱՆԿՈւՆՔ - լեռնագագաթ (2927 մ)
Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի
սահմանագլխին, համանուն լեռնե-
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րում, Վեդի գետի վերնագավառում,
Ուրցաձոր գյուղից 21 կմ հս-արլ.:
ՄԱՆԿՈւՆՔԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ
Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների
հվ-արմ. ճյուղավորությունը, Խոսրովի
անտառ արգելոցի տարածքում: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է
(2927 մ), երկարությունը` 13 կմ:
ՄԱՆԿՈւՎ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների Մանկունք գագաթի արլ. լանջից և
Լեռնակերտ գյուղից 8 կմ հվ-արմ.
աջից միախառնվում Քարաձի գետին:
Երկարությունը` 12 կմ:
ՄԱՆՈւԿ - լեռնագագաթ (1501 մ) Տավուշի մարզում, Խնձորուտի լեռնահամակարգում, Խնձորուտ գետի աջափնյակում, Արծվաբերդ գյուղից 4 կմ հվ.:
ՄԱՌԱԽԼԱՊԱՏ - լեռ (3034 մ) Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Գեղամա լեռների կենտրոնական կատարային մասում, Ծաղկաշեն գյուղից 10 կմ արմ.:
ՄԱՍՏԱՐԱՅԻ ՍԵԼԱՎ - գետ Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում:
Սկիզբ է առնում Արագածի հվ-արմ.
լանջերից և հոսելով Կարմրաշենի սարահարթով միախառնվում Մեծամոր
գետին: Երկարությունը` 98 կմ:
ՄԱՍՐԱՋՈւՐ - գետակ Շիրակի մարզում, Չիչկան գետի աջակողմյան օժանդակը: Սկիզբ է առնում Շիրակի
լեռների լանջերից և Ձորաշեն գյուղից
1,5 կմ հվ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 4,5 կմ:
ՄԱՍՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2447 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Ակունք գյուղից
4 կմ հվ.:
ՄԱՍՐԵՔ - լեռնագագաթ (1690 մ) Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռների հսարմ. ճյուղավորություններում, Ալարեքս գետի ձախափնյակում, Եղեգնուտ
գյուղից 2,5 կմ հր-արլ.:

ՄԱՍՐԻԿ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Արևելյան Սևանի լեռների հվ-արմ. լանջերից և Ծովակ գյուղից հս. թափվում Սևանա լիճ:
Երկարությունը` 45 կմ:
ՄԱՍՐԻԿԻ ԴԱՇՏ - հարթավայր Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի
ավազանի հվ-արլ. մասում: Ոռոգվում
է Մասրիկ գետի և նրա վտակների ու
Մասրիկի ջրանցքի ջրերով (Սոթքի
լեռնադաշտ):
ՄԱՍՐԻԿԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Գեղարքունիքի մարզում: Հս-ից, արլ-ից և հվարլ-ից եզերում է Մասրիկի դաշտը`
իր մեջ առնելով Սևանի և Արևելյան
Սևանի լեռներից սկիզբ առնող մի
շարք գետերի ջրերը: Երկարությունը`
30 կմ: Ոռոգում է Գեղարքունիքի
մարզի հողերը:
ՄԱՍՐՈւՑ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռների հսարլ. լանջերից և Ծավ գյուղից 3,5 կմ
արմ. աջից միախառնվում Ծավ գետին:
Երկարությունը` 12 կմ:
ՄԱՏԱՂ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռների հվ. լանջերին,
Կալավան գյուղից 4,5 կմ հվ-արմ.:
ՄԱՏԱՂԱԲԼՈւՐ - լեռ (1686 մ) Սյունիքի մարզում, Շինուհայրի սարավանդի
հս-արլ. մասում, Քարահունջ գյուղից
1.5 կմ արմ. (Բլուր, Քարահունջ):
ՄԱՏԱՂԱԲԼՈւՐ - լեռ (1498 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Քարաշեն գետի ձախափնյակում, Տեղ գյուղից 1 կմ հվ-արմ.:
ՄԱՏԱՂԱԹՈւՄԲ - լեռ (1374 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Հարսնաջուր գետի աջափնյակում, Հարթաշեն գյուղից 3 կմ հվ-արլ.:
ՄԱՏԱՂԱՁՈՐ - լեռնագագաթ (2916 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Գիժգետի աջափնյակում, Ցղունի գյուղից 4,5 կմ արմ.:
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ՄԱՏԱՂԱՋՈւՐ - գետակ Սյունիքի
մարզում, Գիժգետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Կոշաքար լեռան արմ.
լանջից և Արևիս գյուղից 2 կմ հվ.
միանում մայր գետին: Երկարությունը` 3,5 կմ:
ՄԱՏԱՂԻՍԱՐ - լեռ (1534 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Որոտան գետի ձախափնյակում,
Որոտան գյուղից 1 կմ հվ.:
ՄԱՏԱՂԻՔ - հանդ ՀՀ Սյունիքի մարզի
և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Լիճք
գյուղից 7,5 կմ հվ-արմ.:
ՄԱՏՆԵՐ - լեռնագագաթ (2107 մ) Շիրակի մարզում, Ցողասարի լեռներում,
Ցողամարգ գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
ՄԱՐԳԱԼԻՃ - լճակ Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռների հս. լանջերին,
Մարտիրոս գյուղից 0,5 կմ արլ.: Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1996 մ,
մակերեսը` 1 հա:
ՄԱՐԳԱՀՈՎՏԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ – արգելավայր Լոռու մարզում, Փամբակի
լեռների հս. լանջերին, Աղստև գետի
աջափնյակում, Մարգահովիտ գյուղից
հվ-արլ.: Հիմնադրվել է 1971 թ., տարածքը` 5000 հա:
ՄԱՐԳԱՎԵՏԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(1810 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի և
Բովաքարի լեռները միացնող ցածր
ճյուղավորության վրա, Մարգահովիտ
գյուղից 2 կմ հս.:
ՄԱՐԳԱՎԵՏԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Լոռու
և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին,
Բովաքարի լեռների հվ-արլ. ճյուղավորություններից: Ձգվում է Բովաքար գագաթից դեպի հվ-արլ.` կազմելով Աղստև և Բլդան գետերի ջրբաժանը: Ամենաբարձր գագաթը` Ծակքար (2549 մ), երկարությունը` 7 կմ:
ՄԱՐԳԵՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում, Ուլնի-

ձոր գետի աջափնյակում, Շինուհայր
գյուղից 3,5 կմ հս-արմ.:
ՄԱՐԳԵՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում, Խնածախ գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ՄԱՐԵՄԿՈՆ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Եռաբլուր լեռնագագաթից
հվ-արմ.: Հայրավանք գյուղից 8 կմ հվարմ.:
ՄԱՐԻԱՄ - լեռնագագաթ (2499 մ) Կոտայքի մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Աղավնաձոր գյուղից 4 կմ
հս-արլ.:
ՄԱՐՄԱՐԱՍԱՐ - լեռ (2349 մ) Արարատի
մարզում,
Տասանորդի
լեռներում,
Վեդի
գետի
ձախափնյակում, Լանջանիստ գյուղից
5 կմ հս-արմ.:
ՄԱՐՄԱՐԻԿ - լեռնագագաթ (2118 մ)
Կոտայքի մարզում, Մարմարիկի լեռների հս. ճյուղավորություններում,
Մարմարիկ գետի ստորին հոսանքի
աջափնյակում, Ծաղկաձոր քաղաքից
3,5 կմ հս-արլ.:
ՄԱՐՄԱՐԻԿ - գետ Կոտայքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Փամբակի լեռների հվ.
լանջերից և Հրազդան քաղաքի հս.
մասում
աջից
միախառնըվում
Հրազդան գետին: Երկարությունը` 37
կմ:
ՄԱՐՄԱՐԻԿԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Կոտայքի մարզում, Ծաղկունյաց լեռների
արլ. ճյուղավորությունը, որի վրա է
գտնվում Ծաղկունյաց լեռների ամենաբարձր գագաթը` Թեղենիս լեռը
(2851 մ):
ՄԱՐՋԱՆ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Իշխանագետի օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Զանգեզուրի լեռների հս-արլ.
լանջերից, Որոտանի լեռնանցքից և
Գորայք գյուղից 8 կմ հս-արմ. միանում
մայր գետին: Երկարությունը` 3 կմ:
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ՄԱՐՋԱՆ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի
լեռնահամակարգում,
Դրունքասարից 0,5 կմ հս-արմ.:
ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(1999 մ) Վայոց ձորի մարզում, Վայքի
լեռների միջնամասում, Մարտիրոս
գյուղից 4 կմ արմ.:
ՄԱՐՏՈւՆԻ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի
լեռների հս. լանջերից և Մարտունի
քաղաքից 2 կմ հս. թափվում Սևանա
լիճ: Երկարությունը` 27 կմ:
ՄԱՐՑ - լեռնագագաթ (1590 մ) Լոռու
մարզում, Գուգարաց լեռների արմ.
ճյուղավորություններում, Մարց գյուղից 2 կմ արլ.:
ՄԱՐՑ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ է
առնում Գուգարաց լեռների Պաղակն
գագաթի հվ. լանջերից և Թումանյան
քաղաքի հվ. մասում աջից միախառնըվում Դեբեդին: Երկարությունը` 29 կմ:
ՄԱՔԵՆԻՍ - գետ Գեղարքունիքի մարզում, տե՛ս Կարճաղբյուր:
ՄԱՔԵՆՅԱՑ - լեռնագագաթ (2310 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Մաքենիս գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
ՄԵԾ ԱՐՏԵՆԻ - լեռնագագաթ (2047 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռնազագվածի հվ-արմ. ստորոտին, Արևուտ գյուղից 2 կմ հս-արմ. (Արտին):
ՄԵԾ ԳԼՈւԽ - լեռնագագաթ (2243 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Կաղամբաջրի և
Քարագետի ջրբաժանում, Ճամբարակ
քաղաքից 2,5 կմ հվ.:
ՄԵԾ ԴԱՐ - լեռնագագաթ (1996 մ) Շիրակի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի արմ. ստորոտին, Քարաբերդ
գյուղից 1 կմ հվ.:
ՄԵԾ ԴԻՑԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1748
մ) Շիրակի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի արմ. փեշերին, Ձիթհանքով
գյուղից 4,5 կմ արմ.:

ՄԵԾ ԴՐՈւՆՔ - լեռնագագաթ (1157 մ)
Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Ոսկեվան գյուղից 0,5
կմ արլ.:
ՄԵԾ ԵՂՆԱԽԱՂ - լեռնագագաթ (3042
մ) ՀՀ Շիրակի մարզի և Թուրքիայի
սահմանագլխին,
ամենաբարձըրը
Եղնախաղի լեռներում, Շաղիկ գյուղից
9 կմ հվ-արմ.:
ՄԵԾ ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ - լեռ (3549 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագըլխին, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Սև լճից 3,5 կմ հվ-արմ., Նորավան
գյուղից 9 կմ հս-արլ. (Սուրբ Օհաննես):
ՄԵԾ ԾԱՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ
(3441մ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և
ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Արևելյան
Սևանի, Վարդենիսի և Զանգեզուրի
լեռների հանգուցակետում (Մեծ Քեթի,
Հարավային Քեթի):
ՄԵԾ ԾՄԱԿ - լեռնագագաթ (2254 մ)
Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանագըլխին, Շիրակի լեռնահամակարգում,
Սարալանջ գյուղից 3,5 կմ հս-արմ.:
ՄԵԾ ՃԱԼԱ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Եփնաձոր գետի աջափնյակում, Ախպրաձոր գյուղից 1,5 կմ հսարմ.:
ՄԵԾ ՃԵՂՔ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Կաղամբաջուր գետի միջին
հոսանքի աջափնյակում, Ճամբարակ
քաղաքից 3 կմ հս.:
ՄԵԾ ՄԱԿԱՂՈՑ - լեռ (2289 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների համակարգում, Բռնակոթ գետի ակունքի
շրջանում, Մուցք գյուղից 4,5 կմ հվ.:
ՄԵԾ ՄԱՅՄԵԽ - լեռնագագաթ (2642 մ)
Տավուշի մարզում, Արեգունի լեռների
հս-արմ. մասում, Դիլիջան քաղաքից 6
կմ հվ-արլ.:
ՄԵԾ ՄԱՆՈւՉԱՐ - լճափնյա հարթավայր Գեղարքունիքի մարզում, Մեծ
Սևանից արմ., Կարմիրգյուղից 4 կմ
հվ-արլ.:
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ՄԵԾ ՍԱԼ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Սևանա լճի ափամերձ գոտում, Ծովինար գետի ձախափնյակում, Ծովինար գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
ՄԵԾ ՍԵՎԱՆ - Սևանա լճի հվ-արլ.
ընդարձակ մասը: Մակերեսը` 1032
կմ2, առավելագույն խորությունը` 42 մ
(Սևանա լիճ):
ՄԵԾ ՈւՐՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Գավառագետի օժանդակ
Գայլաձոր գետի ձախակողմյան վտակ:
Սկիզբ է առնում Աժդահակ լեռան հսարլ. լանջերից և Ծաղկաշեն գյուղից 1
կմ հվ-արմ. աջից միախառնըվում մայր
գետին: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ՄԵԾ ՔԱՐԱԲԼՈւՐ - լեռ (2194 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Հարժիս գյուղից 4,5 կմ հս.:
ՄԵԾ ՔԱՐԱԳԼՈւԽ - լեռ (2151 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Վերիշեն գյուղից 4,5 կմ հսարլ.:
ՄԵԾ ՔԱՐԱԽԱՉ - լեռ (3234 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Որոտան գետի ձախափնյակում, Ծղուկ գյուղից 14 կմ հս-արմ.:
ՄԵԾ ՔԵԹԻ - լեռնագագաթ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, տե՛ս Մեծ Ծարասար:
ՄԵԾԱԿՈւՆՔ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում, Գանձակ լեռան հս-արլ. լանջին, Գնիշիկ գետի աջափնյակում,
Մոզրով գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ՄԵԾԱՂԲՅՈւՐ - գետակ Սյունիքի
մարզում, Զոհաջուր գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Աղիլեռի հվ. լանջերից
և Սալվարդ գյուղի մոտ միանում մայր
գետին: Երկարությունը` 2 կմ:
ՄԵԾԱՄՈՐ - բլուր (867 մ) Արմավիրի
մարզում, Մեծամոր լճից հվ-արլ., Տարոնիկ գյուղից 1 կմ հվ-արմ.:
ՄԵԾԱՄՈՐ - լիճ Արմավիրի մարզում,
Ակնալիճ գյուղից 1 կմ հվ-արլ., ծովի
մակարդակից 853 մ բարձրության

վրա: Մակերեսը` 0,07 կմ2, խորությունը` մինչև 9,4 մ (Հովատակ):
ՄԵԾԱՄՈՐ - գետ Արարատի և Արմավիրի մարզերում: Սկիզբ է առնում Մեծամոր լճից և մերձակա ճահճուտներից և Ռանչպար գյուղից 4 կմ հվ-արլ.
ձախից
միախառնվում
Արաքսին:
Երկարությունը` 38 կմ (Կարբի,
Սևջուր):
ՄԵԾԱՌՈւ - գետ Լոռու մարզում, Ձորագետի աջ վտակը: Սկիզբ է առնում
Գուգարաց լեռների հս. լանջերից և
Կաթնաղբյուր գյուղից 2 կմ հս-արլ.
միանում մայր գետին: Երկարությունը` 12 կմ (Կաթնաղբյուր):
ՄԵԾԱՎԱՆ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Վիրահայոց լեռներից
և Տաշիր քաղաքից 3 կմ հս. ձախից
միախառնվում Տաշիր գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ՄԵԾԱՎԱՆԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - ջրամբար
Լոռու մարզում, Տաշիր գետի վրա, Մեծավան գյուղից 1 կմ հս-արմ.: Մակերեսը` 330 հա, ծավալը` 5,4 մլն մ3:
ՄԵԾԱՏԱՆՑ - լեռնագագաթ (2131 մ)
Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Գուգարաց լեռների համակարգում, Մարց գետի աջափնյակում, Ահնիձոր գյուղից 4,5 կմ հվ-արլ.:
ՄԵԾԱՏՈւՆ - գետակ Լոռու մարզում,
Շնագայլ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Երկայնասար լեռան հվ. լանջից և Գոգարան գյուղից 5,5 կմ հս-արմ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 5 կմ:
ՄԵԾԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Վարարակ գետի օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Կողբաձորի լեռների արմ.
լանջերից և Ակներ գյուղից արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 5,5 կմ:
ՄԵԾԼԱՆՋ - լեռնագագաթ (2631 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռ-
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ների հվ-արլ. մասում, Աղբերք գյուղից
1,5 կմ հս-արլ.:
ՄԵԾԼԱՆՋ - լեռ (1503 մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի սարահարթում, Բագրավան գյուղից 2 կմ արմ.:
ՄԵԾԼԱՆՋ - լեռնագագաթ (2052 մ) Տավուշի մարզում, Կենաց լեռներում,
Իծաքար գյուղից 11 կմ հվ-արլ.:
ՄԵԾԽԱՄ - լեռնագագաթ (2179 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների
հվ-արլ հատվածում, Նռնաձոր գյուղից
7 կմ հս-արլ.:
ՄԵԾԿՈՂ - լեռնագագաթ (2272 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Մարտունի գետի աջափնյակում, Գեղահովիտ գյուղի
հվ-արլ. եզրին:
ՄԵԾՁՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Արտանիշ լեռան հս-արլ. լանջին,
Շորժա գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ՄԵԾՁՈՐ - գետ Լոռու մարզում, տե՛ս
Մենձոր:
ՄԵԾՁՈՐԻ ՋՈւՐ - գետ Շիրակի մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան
արմ. լանջերից և Սառնաղբյուր գյուղի
հս-արմ. մասում թափվում Սառնաղբյուրի ջրամբարը: Երկարությունը`
15 կմ:
ՄԵԾՁՈՐԻՋՈւՐ - ձոր Շիրակի մարզում, Մեծձորի ջուր գետի ավազանում,
Սառնաղբյուր գյուղից 1,5 կմ արլ.:
Ձգվում է արլ.-արմ. ուղղությամբ:
Երկարությունը` 2,5 կմ:
ՄԵԾՄԱՏ - լեռնագագաթ (2200 մ) Լոռու մարզում, Գոգարանց լեռների հվ.
լանջին, Չիչկան գետի ձախափնյակում, Գոգարան գյուղից 2 կմ հս-արմ.:
ՄԵԾՇԵՆ - գետ Սյունիքի մարզում,
Վարարակ գետի օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Մեծ Իշխանասար լեռան հվ.
լանջերից և Ակներ գյուղից արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 11 կմ:

ՄԵԾՏՈւՆ - լեռնագագաթ (2164 մ) Լոռու մարզում, Լեջանի լեռնազանգվածի
հվ-արլ. ճյուղավորության` Տափերի
լեռներում, Հովնանաձոր գյուղից 1,5 կմ
հս-արմ.:
ՄԵԾՔԱՐ - լեռնագագաթ (1604 մ) Լոռու մարզում, Լեջան լեռնազանգվածի
հվ-արլ. կողմում, Հովանաձոր գետի
ձախափնյակում, Հովնանաձոր գյուղից
1,5 կմ հվ.:
ՄԵՂԱՎՈՐԱՑ - հանդ Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում,
Բաղացջուր գետի ձախափնյակում,
Ներքին Գիրաթաղ գյուղից 6,5 կմ հվարմ.:
ՄԵՂԳԵՏ - գետակ Արագածոտնի մարզում, Քասաղ գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Թուխմանուկ լեռնանցքից և Մելիքգյուղից 1 կմ հվ-արմ.
թափվում Ալվար գետը: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ՄԵՂՁՈՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Մեղրի գետի ձախափնյակում, Մեղրիսարի հվ-արլ. լանջին, Մեղրի քաղաքաից 1 կմ հս-արլ.:
ՄԵՂՐԱԳԵՏ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Վիրահայոց լեռների
հվ. լանջերից և Տաշիր քաղաքի հվ. մասում ձախից միախառնվում Տաշիր
գետին: Երկարությունը` 15 կմ:
ՄԵՂՐԱՁՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Խաչաղբյուր գետի աջակողմյան օժանդակը: Սկիզբ է առնում
Վարդենիս լեռան հս-արլ. լանջերից և
Արծվանիստ գյուղից հվ-արլ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ՄԵՂՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1705 մ)
Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների
կենտրոնական մասի հվ. ճյուղավորություններում, Տաշիր քաղաքից 5 կմ
արլ.:
ՄԵՂՐԻ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի և Մեղրու
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լեռների հանգուցակետից և Մեղրի
քաղաքից հվ. ձախից միախառնվում
Արաքս գետին: Երկարությունը` 36 կմ:
ՄԵՂՐԻԿ - բլուր (815 մ) ՀՀ Լոռու մարզի և Վրաստանի սահմանագըլխին,
Վիրահայոց լեռների համակարգում,
Ճոճկան գյուղից 5 կմ հս-արմ.:
ՄԵՂՐԻՍԱՐ - լեռ (1262 մ) Սյունիքի
մարզում, Մեղրի գետի ձախափնյակում, Մեղրի քաղաքից 1,5 կմ հս.:
ՄԵՂՐՈւ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռների արլ.
ճյուղավորություններից, կազմում է
Արաքս գետի և նրա ձախ վտակ Ողջիի
ջրբաժանը: Առավելագույն բարձրությունը` Բաղացսար (3249 մ), երկարությունը` 59 կմ:(Արևիքի լեռներ):
ՄԵՆԱԲԵՐԴ - լեռնագագաթ (2958 մ)
ՀՀ Շիրակի մարզի և Թուրքիայի սահմանագլխին, Եղնախաղի լեռնահամակարգում, Արփի լճի ջրամբարից արմ.,
Եղնաջուր գյուղից 10 կմ հվ-արմ.:
ՄԵՆԱԾԱՌ - լեռնագագաթ (2077 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Ջրաղացիձոր գետակի աջափնյակում, Սվարանց գյուղից 0,5 կմ հս-արմ.:
ՄԵՆԱԿՍԱՐ - լեռ (2399 մ) Կոտայքի
մարզում, Գեղամա լեռների հս-արմ.
փեշերին, Լեռնանիստ գյուղից 3 կմ հվ.:
ՄԵՆԱՍԱՐ - բլուր (801 մ) ՀՀ Տավուշի
մարզի և Վրաստանի սահմանագըլխին, Պապաքարի լեռներում, Բագրատաշեն գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ՄԵՆՁՈՐ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ
է առնում Լեջան լեռնազանգվածի հվ.
լանջերից և ձախից միախառնվում
Ձորագետին: Երկարությունը` 10 կմ
(Մեծձոր):
ՄԵՆՍԱՐ - լեռնագագաթ (2419 մ) Արագածոտնի մարզում, Փամբակի լեռների արմ մասում, Լեռնապար գյուղից
1 կմ հս-արլ. (Փամբ):

ՄԵՋԽՈւԹ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Ջրաղացգետի աջափնյակում, Ճակատեն գյուղից 1 կմ հվ-արմ.:
ՄԵՌՈՆԳԵՏ - գետ Սյունիքի մարզում,
սկիզբ է առնում Սալաքար լեռան լանջերից և ԼՂՀ-ի տարածքում, աջից միախառնվում Ողջի գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՄԵՐԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2045 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռնահամակարգում, Վերնաշեն գյուղից
1,5 կմ հս.:
ՄԵՐԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1045 մ)
Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Բարեկամավան գյուղից 1 կմ արլ.:
ՄԵՐԿԱՏԱՓ - հանդ Սյունիքի մարզում, Սպիտակքար լեռան հվ-արմ.
լանջին, Շիշկերտ գյուղից 6 կմ հվարմ.:
ՄԹԻՆ - լեռնագագաթ (3039 մ) Լոռու և
Շիրակի մարզերի սահմանագլխին,
Ջավախքի լեռներում, Հարթաշեն գյուղից 8,5 կմ հս-արլ.:
ՄԹԻՆ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Լոռու, Շիրակի մարզերի և Վրաստանի սահմանագլխին, տե՛ս Ջավախքի լեռներ:
ՄԹՆԱԼԻՃ - լճակ Լոռու մարզում, Կապանակ լեռան հս. լանջին, Հարթագյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.: Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 2130 մ, մակերեսը` 0,2 հա:
ՄԹՆԱՁՈՐ - գետ Լոռու մարզում, Տաշիր գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Աչքասար լեռան հս. լանջերից և
Ձյունաշող գյուղի մոտ միախառնվում
մայր գետին: Երկարությունը` 19 կմ:
ՄԹՆԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռների
հս-արլ. լանջերից և Ծավ գյուղից 3,5 կմ
հվ-արլ. աջից միախառնվում Ծավ
գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ՄԹՆԱՁՈՐ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գուգարաց լեռների
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Կռմռուտ գագաթի արլ. լանջերից և
Լուսաձոր գյուղից հվ-արլ. ձախից
միանում Աղստև գետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ՄԹՆԱՍԱՐ - լեռ (1932 մ) Արարատի
մարզում, Լանջառ գետի ձախափնյակում, Ուրցալանջ գյուղից 1 կմ հվ.:
ՄԹՆԱՍԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռների
հս-արլ. ճյուղավորությունը: Ձգվում են
Պաղակն
լեռնագագաթից
մինչև
Ադրբեջանի տարածքը: Երկարությունը` 38 կմ:
ՄԺԿԱՏԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռնաբազուկ
Արարատի մարզում, Վեդի գետի ավազանում, Գնդասարի լեռների ճյուղավորություններից:
Առավելագույն
բարձրությունը` Միգասար լեռ (2858
մ): Երկարությունը` 10 կմ:
ՄԻԱՓՈՐ - լեռնագագաթ (2993 մ) Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, ամենաբարձրը Միափորի լեռներում, Մարտունի գյուղից 5
կմ հս.:
ՄԻԱՓՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Միափորի
լեռներից և Այգուտ գյուղում աջից
միախառնվում Գետիկին: Երկարությունը` 5,5 կմ:
ՄԻԱՓՈՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Գեղարքունիքի, Տավուշի մարզերի և
Ադրբեջանի սահմանագլխին: Ձգվում է
շուրջ 54 կմ երկարությամբ հս-արմ.`
Աղստևի և Գետիկի միախառնման
անկյունից մինչև Քաշաթաղ գագաթը`
հվ-արլ.
մասում:
Առավելագույն
բարձրությունը համանուն լեռն է (2993
մ):
ՄԻԳԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2858 մ) Արարատի մարզում, Մժկատարի լեռներում, Զանգակատուն գյուղից 8 կմ հսարլ.:

ՄԻԳԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2243 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռներում, Սերս գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.:
ՄԻԼԱՆԻ ՀԱՆԴ - հանդ Արագածոտնի
մարզում, Մաստարայի սելավ գետի
աջափնյակում, Հակո գյուղից 3 կմ հվարմ.:
ՄԻԼԻ - գետ Արարատի մարզում:
Կազմավորվում է Ուղտուակունք և
Քաջառու գետերի միախառնումից,
Գառնի գյուղի մոտ ձախից միանում է
Ազատ գետին: Երկարությունը` 15 կմ:
ՄԻԼԻՑԱԹՈՌ - գետ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակի հս. մասից և Կեչուտ
գյուղից 7 կմ հվ-արլ. ձախից միախառնվում Որոտան գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ՄԻՀՐ - լեռնագագաթ (2144 մ) Տավուշի
մարզում, ամենաբարձրը Վարագի լեռներում, Գանձաքար գյուղից 7 կմ հվարլ.:
ՄԻՆԱՍԱՆՑՍԱՐ - լեռնագագաթ (2925
մ) Սյունիքի մարզում, Կողբաձորի
լեռներում, Ակներ գյուղից 4,5 կմ հսարմ.:
ՄԻՋԻԾԵՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Վաղատուր գետի աջափնյակում, Վաղատուր գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.:
ՄԻՋԻՆ ԱՆԱՍՆԱՆՈՑ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Քարագետի միջին
հոսանքի ձախափնյակում, Աղբերք
գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ՄԻՋՆԱԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում,
Արջահունի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Մեղրու լեռների հս. լանջերից
և մայր գետին միանում Լեռնաձոր
գյուղից 8,5 կմ հվ-արլ.: Երկարությունը` 3,5 կմ:
ՄԻՋՆԱՀԱՆԴ - հանդ Կոտայքի մարզում, Տանձաղբյուր և Ծաղկանց գետերի միջև, Ծաղկաձոր քաղաքից 3 կմ
արմ.:
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ՄԻՋՆԱՁՈՐ - լեռնագագաթ (2367 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռներում,
Ծավ գյուղից 5,5 կմ հվ-արմ.:
ՄԻՋՆԱՋՈւՐ - գետակ Տավուշի մարզում, Խաչաղբյուր գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Ցիցքար լեռան
արլ, լանջից և Ահնիձոր գյուղից 7,5 կմ
հվ-արլ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 7 կմ:
ՄԻՋՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1853 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի
լեռնահամակարգում, Արտիջուր գետի
աջափնյակում, Արծվաշեն գյուղից 3,5
կմ հվ.:
ՄԻՋՆԱՐԵԳ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Շշասար լեռան հվ-արլ. լանջին, Շորժա գյուղից 5,5 կմ հվ-արլ.:
ՄԻՋՆԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1906 մ)
Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռների
հս-արմ. ճյուղավորություններում, Ալարեքս և Սարիաղբյուր գետերի վերնագավառների միջև, Եղեգնուտ գյուղից 7 կմ հվ-արլ.:
ՄԻՐԱՔ - լիճ Արագածոտնի մարզում,
Քասաղ գետի աջափնյակում, ծովի մակարդակից 2050 մ բարձրության վրա,
Մելիքգյուղից 4 կմ հվ-արմ: Մակերեսը` 0,5 կմ2:
ՄԻՐԶԱՔԱՐ - ժայռ (2100 մ) Լոռու
մարզում, Գուգարաց լեռնահամակարգում, Դժարսար լեռան հս. լանջին,
Ոսկեպար գետի ձախափնյակում,
Ծաղկաշատ գյուղից 7 կմ հվ-արլ.:
ՄԿՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2947 մ)
Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի
սահմանագլխին, Վարդենիսի լեռներում, Հորս գյուղից 7 կմ հս-արմ.:
ՄԿՆԱՏԱՓ - լեռնագագաթ (2422 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Շիշկերտ գետի աջափնյակում, Շիշկերտ գյուղից 1 կմ հվարմ.:
ՄԿՐՏՉԻԿՈՆ - լեռնագագաթ (2385 մ)
Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանա-

գլխին: Շիրակի լեռներում, Կրաշեն
գյուղից 4 կմ արլ.:
ՄՇԱԿԱՑ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Գետիկի օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Սևանի լեռների հս-արմ.
լանջերից և Վահան գյուղի մոտ միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 7,5 կմ:
ՄՇԱԿՆՈՑ - լեռնագագաթ (2695 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռնահամակարգում, Արգիճի գետի ձախափնյակում, Լեռնակերտ գյուղից 16 կմ
հվ-արմ.:
ՄՇԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1997 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագածի
լեռնազանգվածի հվ-արմ. մասում,
Ակունք գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
ՄՈԳՎԱՑ ՋՈւՐ - գետ Շիրակի մարզում, Սևգետի ձախ վտակը: Սկիզբ է
առնում Արփի լճի ջրամբարի հվ-արլ.
լճամերձ գոգավորությունից և Գտաշեն
գյուղից 4 կմ հս-արմ. դուրս գալիս
Թուրքիայի տարածք:
ՄՈԶԱՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Պահասար լեռան արմ. լանջերին, Ծաղկաշեն գյուղից 6,5 կմ հվարմ.:
ՄՈԶԻԿՆԵՐ - լեռնագագաթ (2239 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների համակարգում, Արգիճի գետի
միջին հոսանքի աջափնյակում, Լեռնակերտ գյուղից 1 կմ արլ.:
ՄՈԶԻԿՆԵՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, համանուն լեռան հս-արլ.
լանջին, Դաշտագետ և Մարտունի գետերի միախառնման մասում, Լեռնակերտ գյուղից 1,5 կմ արլ.:
ՄՈԶՐԻԽՈՐԱ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Լուսնթագ լեռան հվ. լանջին,
Մայրառու գետի աջափնյակում, Մաքենիս գյուղից 9 կմ հվ-արմ.:
ՄՈԶՐՈՎԻ ՀԱՆԴ - հանդ Վայոց ձորի
մարզում, Արփա գետի ձախափնյակում, Մոզրով գյուղից 1 կմ հս.:
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ՄՈԽՐԱԲԼՈւՐ - բլուր (852 մ) Արմավիրի մարզում, Քասաղ գետի
հնահունի ձախափնյակում, Վաղարշապատ քաղաքից 4 կմ հվ.:
ՄՈԽՐԱԳԵՏ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և Ծղուկ գյուղից 1 կմ հվ.
ձախից
միախառնվում
Շառաչող
գետին: Երկարությունը` 18 կմ:
ՄՈԽՐԱԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Արջահունի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Բաղացսարի հս-արլ.
լանջերից և Լեռնաձոր գյուղից 7,5 կմ
հվ-արլ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 8 կմ:
ՄՈԽՐԱՀՈՂ - հանդ Կոտայքի մարզում, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի աջափնյակում, Եղվարդ քաղաքից 4 կմ
հվ.:
ՄՈԽՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3037 մ)
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի
սահմանագլխին, Արևելյան Սևանի
լեռների հվ. մասում, Ներքին Շորժա
գյուղից 6,5 կմ արլ.:
ՄՈԽՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2716 մ)
Կոտայքի մարզում, Թեժ գետի աջափնյակում, Մեղրաձոր գյուղից 5 կմ հսարմ.:
ՄՈԽՐՈՏ - լեռ (1343 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Կոռնիձոր գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.:
ՄՈՍԵՍԳԵՏ - գետ Տավուշի մարզում,
Տավուշ գետի աջակողմյան վտակը:
Սկիզբ է առնում Տավուշի լեռների լանջերից և Մոսեսգեղից 5 կմ հս-արլ.`
Ադրբեջանի տարածքում, աջից միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 18 կմ:
ՄՈՎՍԵՍՇԵՆԻ ԳԵՏ - գետ Կոտայքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա
լեռների արմ. լանջերից և Սևաբերդ
գյուղից 1 կմ հվ-արմ. ձախից միանում
Զառի սելավի հունին: Երկարությունը`
12 կմ:

ՄՈՐՈւՔ - լեռնագագաթ (1539 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի արմ. մասում, Նոր Արթիկ գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ՄՐԳԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2502 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռներում, Աղնջաձոր գյուղից 9 կմ հվարլ:
ՄՐՁԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2203 մ) Լոռու մարզում, Սևորդյաց լեռներում,
Քարինջ գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ՄՐՏԱԲԼՈւՐ - լեռ (1435 մ) Կոտայքի
մարզում, Եղվարդի դաշտի արլ. մասում, Մրգաշեն գյուղից 0,5 կմ արլ.:
ՄՐՏԱԽԱՉ - լեռ (2072 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Խաչաղբյուր գյուղի հվ. եզրին:
ՄՐՏԱՎԱՐ - լեռնագագաթ (3287 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Զոլաքար գյուղից 10 կմ հվ-արլ.:
ՄՐՏԱՎԱՐԴԵՆՈւ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ –
արգելավայր Լոռու մարզում, Փամբակի լեռների հս. լանջերին, Աղստև գետի
աջափնյակում, Մարգահովիտ գյուղից
հվ.: Հիմնադրվել է 1959 թ., տարածքը`
10 000 հա:
ՄՈւԹ ԲԱՑԱՏ - հանդ Տավուշի մարզում, Ծաղկուտի լեռնահամակարգում,
Մակաղաքար լեռան հս-արմ. լանջին,
Դպրաբակ գյուղից 4 կմ հս.:
ՄՈւԹՁՈՐ - գետակ Տավուշի մարզում,
Թիթեղաջուր գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Կենաց լեռների արլ.
լանջերից և Այգեձոր գյուղից 16 կմ հվարմ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ՄՈւԹՄԱՅՐԻ - գետակ Սյունիքի մարզում, Գայլաձոր գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Արամազդ լեռան արլ.
լանջից բխող աղբյուրներից և Գեղի
գյուղից 5 կմ հս-արլ. միախառնըվում
մայր գետին: Երկարությունը` 5 կմ:
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ՄՈւԹՄԱՅՐԻ - հանդ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Ալ լճից հվ-արմ., Սառնակունք գյուղից
12 կմ հս-արլ.:
ՄՈւՄՈւԽ - լեռնագագաթ (2314 մ) Շիրակի մարզում, համանուն լեռներում,
Գտաշեն գյուղից 5 կմ հս.:
ՄՈւՄՈւԽԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Շիրակի
մարզում, Եղնախաղի լեռների համակարգում, Արփի լճի ջրամբարի հվ-արլ.
ափամերձ գոտում, Զարիշատ գյուղից
5 կմ հվ-արլ.: Ամենաբարձր գագաթը
համանուն լեռն է (2314 մ), երկարությունը` 5 կմ:
ՄՈւՇԱՂԲՅՈւՐ - գետ Կոտայքի մարզում և Երևանում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների արմ. ճյուղավորություններից և ձախից միախառնվում

Ողջաբերդ գետին: Երկարությունը` 10
կմ:
ՄՈւՌ-ՄՈւՌ - հանդ Տավուշի մարզում, Խնձորուտի լեռնահամակարգում, Խնձորուտ գետի աջափնյակում,
Արծվաբերդ գյուղից 8,5 կմ հվ-արմ.:
ՄՈւՍԽՈւԱՂԲՅՈւՐ - հանդ Կոտայքի
մարզում, Ծաղկանց և Բջնի գետերի
միջև, Ծաղկաձոր քաղաքից 2 կմ հվարմ.:
ՄՈւՐԱԴՍԱՐ - լեռնագագաթ (3214 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռների հս-արլ. մասում, Ջերմուկ քաղաքից
10 կմ հս-արմ.:
ՄՈւՑՊԵՍ - լեռներ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի
լեռնահամակարգում,
Կարճևան գետի ձախափնյակում,
Ագարակ քաղաքից 1,5 կմ հս-արլ.:
Երկարությունը` 3 կմ:

Յ
ՅՈԹՆԱԿՈւՆՔ - գետ Արարատի մարզում, տե՛ս Ուղտուակունք:
ՅՈԹՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Գորիս քաղաքից 5 կմ հվ-արմ.:
ՅՈԹՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում,Վայքի լեռների հվ. լանջերին,
Հորադիս գյուղից 6,5 կմ հվ-արմ.:

ՅՈւՂԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2381 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արջանոցի
լեռներում, Ծովագյուղից 5 կմ արմ.:
ՅՈւՂԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2611 մ)
Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Մարգահովիտ գյուղից 10
կմ հս-արլ.:

Ն
ՆԱԶԱՐ - լեռնագագաթ (2446 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, Մարտիրոս գյուղից 1,5 կմ
հվ-արլ.:
ՆԱԶԵԼԻ - լեռնագագաթ (3312 մ) Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի

սահմանագլխին, Գեղամա լեռների
կատարային մասում, Աժդահակ գագաթից հվ-արլ.:
ՆԱԽՐԱՏԱՓ - լեռ (2512 մ) Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռների հս-արլ.
մասում, Սալվարդ գյուղից 3 կմ արմ.:
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ՆԱՀԱՊԵՏ - լեռնագագաթ (3376 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռներում,
Գեղի գետի վերնագավառում, Նոր
Աստղաբերդ գյուղից 8 կմ հս-արմ.:
ՆԱՀԱՏԱԿ - գետակ Լոռու մարզում,
Դեբեդ գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Վիրահայոց լեռների հվ. լանջերից և Շնող գյուղից 1 կմ հս.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 8,5 կմ:
ՆԱՆՈՅԻ - աղբյուր Սյունիքի մարզում,
Քարասար լեռան հս-արլ. լանջին,
Սալվարդ գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
ՆԱՊԱՍՏԱԿ - լեռնագագաթ (2679 մ)
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Սևանի լեռներում,
Ծափաթաղ գյուղից 4,5 կմ հս-արլ.:
ՆԱՎԻԿ - լեռնագագաթ (1943 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Որոտան գետի աջափնյակում, Աղվանի գյուղից 1,5 կմ հս.:
ՆԱՎՍԱԼԵՌ - լեռնագագաթ (2370 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Ծավ գյուղից 4,5 կմ հվարմ.:
ՆԱՎՍԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1949 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների
արլ. ճյուղավորություններում, Ծավ
գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ՆԵՂՈՑԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Աճանան գետի ձախափնյակում, Վերին Խոտանան գյուղից 4,5 կմ
հս-արմ.:
Ամենաբարձր
գագաթը`
Աճանան (2393 մ), երկարությունը` 2
կմ:
ՆԵՂՍԱՐ - լեռնագագաթ (217 մ) Լոռու
մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Մարգահովիտ գյուղից 6,5 կմ
հս-արլ.:
ՆԵՐԿԱՐԱՐ - լեռնագագաթ (2312 մ)
Լոռու մարզում, Փամբակի լեռների հս.

ճյուղավորություններում, Ծաղկաբեր
գյուղից 3 կմ արմ.:
ՆԺՈւՅԳ - լեռնագագաթ (2470 մ) Լոռու
մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Լեռնանցք գյուղից 3 կմ հվ-արլ.:
ՆԻԱԽՏԱՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Բարգուշատի
լեռնահամակարգում,
Քաշունի գետի աջափնյակում, Վանանդ գյուղից 1 կմ հվ-արմ.:
ՆԻԳԱՍԱՐ - լեռ (3424 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի հս-արլ. մասում, Ծաղկաշեն գյուղից
9 կմ հս-արմ.:
ՆԻԳԱՏՈւՆ - գետ Արագածոտնի մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան
հվ-արլ. լանջերից և Սաղմոսավան
գյուղից 1 կմ հվ. աջից միախառնըվում
Քասաղ գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ՆԻԳՍԱՐ - լեռ (2462 մ) Արագածոտնի
մարզում, Արագած լեռնազանգվածի
հս-արլ. փեշերին, Նիգավան գյուղից
3,5 կմ արմ.:
ՆԿՈւՂ - լեռ (2561 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Մեծշեն գետի ձախափնյակում, Ակներ
գյուղից 3,5 կմ հս-արմ.:
ՆՇԽԱՐՀԱՁՈՐ - սարավանդ Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի արմ. լանջին, Նոր Արթիկ
գյուղից 3 կմ հս.:
ՆՇԽԱՐՔ - լեռնագագաթ (2602 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների հս. լանջին, Լեռնակերտ գյուղից 5 կմ հվ-արլ.:
ՆՈՐ ԱՐԱԲԿԻՐ - քարանձավ Երևանի` Արաբկիր համայնքի արմ. մասում,
Հրազդան գետի ձախափնյակում:
ՆՈՐ ԲԱՑԱՏ - բացատ Տավուշի մարզում, Հանքաձոր գետի հովտի աջափնյա անտառապատ լանջին, Բերդ քաղաքից 3,5 կմ հվ-արլ.:
ՆՈՐԱԳՅՈւՂ - քարանձավախումբ
Երևանի Նորագյուղից հվ-արմ., Հըրազդանի աջափնյակում:

90

ՆՈՐԱԼԱՆՋ - լեռնագագաթ (1447 մ)
Տավուշի մարզում, Տավուշի լեռնահամակարգում, Արծվաբերդ գյուղից 1,5
կմ հս-արմ.:
ՆՈՐԱԿԵՐՏ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Սևանի լեռներից և Նորակերտ գյուղից 1,5 կմ հսարլ. թափվում Մասրիկի ջրանցք: Երկարությունը` 13 կմ:
ՆՈՐԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Սյունիքի
մարզում, Կուճիգետի աջափնյակում,
Ներքին Հանդ գյուղից 0,5 կմ հվ-արլ.:

Սարալանջ գյուղից 5 կմ հս-արլ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 9 կմ:
ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ - գետ Սյունիքի մարզում, տե՛ս Աճանան:
ՆՈՐԱՏՈւՍԻ ԹԵՐԱԿՂԶԻ - թերակղզի
Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի
արմ. ափի ելուստը Գավառագետի
ստորին հոսանքի և լճափի միջև:
ՆՈՐՔԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Երևանում,
հանված է Քանաքեռի ջրանցքից, ոռոգում է Երևանի և Կոտայքի մարզի
հողերը: Երկարությունը` 13 կմ:
ՆՌՆԱՁՈՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռների հվարլ. լանջերից և Նռնաձոր գյուղից 3 կմ
հվ. ձախից միախառնվում Արաքսին:
Երկարությունը` 14 կմ:
ՆՈւԲԱՐԱՇԵՆԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ - սարահարթ Երևանի հվ-արլ. մասում, Արտաշատի ջրանցքի ձախափնյակում:

ՆՈՐԱՇԵՆ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Վիրահայոց լեռների
արմ. մասից և Տաշիր քաղաքի մոտ ձախից միախառնվում Տաշիր գետին:
Երկարությունը` 12 կմ:
ՆՈՐԱՇԵՆ - գետակ Լոռու մարզում,
Շնագայլ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Հեղեղուտ լեռնանցքից արմ. և

Շ
ՇԱԲԱԹԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2691 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռներում,
Քաջարան քաղաքից 5,5 կմ հվ-արլ.:
ՇԱՀԱՄԻՐԻ ՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Երկնուղի լեռան հսարլ. լանջերին, Վարժական գետի ստորին հոսանքի ձախափնյակում, Մարտունի գյուղից 2 կմ արլ.:
ՇԱՀԱՄԻՐԻ ՍԱՐ - լեռնագագաթ (2312
մ) ՀՀ Գեղարքունիքի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին: Միափորի լեռների
հվ. մասում, Վահան գյուղից 4 կմ հսարլ.:
ՇԱՀԱՊԱՆՑ - լեռնագագաթ (2122 մ)
Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Մարգահովիտ գյուղից 5
կմ հս-արլ.:

ՇԱՀԱՊՈՆՔ - լեռնագագաթ (3204 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների
կատարային մասում, Արևիս գյուղից
7,5 կմ արմ.:
ՇԱՀԱՊՈւՆԻՍ - լեռնագագաթ (2373 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռներում,
Ծավ գյուղից 6,5 կմ հվ-արմ.:
ՇԱՂԱՏ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Շաղատ գյուղի մոտ թափվում Անգեղակոթի ջրամբար: Երկարությունը`
10 կմ:
ՇԱՂԱՓԻ ՍԵԼԱՎ - ցամաքող գետ Արարատի մարզում: Սկիզբ է առնում
Ուրծի լեռների հս. լանջերից և Ուրցաձոր գյուղի մոտ ձախից միախառ-
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նըվում Վեդի գետին: Երկարությունը`
23 կմ:
ՇԱՂՎԱՐԴ - գետ Արագածոտնի մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան
հվ-արլ. լանջերից և Ոսկեվազ գյուղից
2,5 կմ հվ-արմ. աջից միախառնվում
Քասաղ գետին: Երկարությունը` 28 կմ:
ՇԱՄԱՄԻՁՈՐ - գետակ Վայոց ձորի
մարզում, Արփա գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Վայքի լեռների հս.
լանջերից և Եղեգնաձոր քաղաքից 4 կմ
հվ-արմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 7 կմ:
ՇԱՄԲ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մեծ Իշխանասար լեռան հվ. լանջից և Որոտան գյուղից 2
կմ հվ. թափվում Շամբի ջրամբար: Երկարությունը` 12 կմ:
ՇԱՄԲԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - ջրամբար Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Որոտան գետի միջին հոսանքում: Ծավալը` 13,6 մլն մ3, մակերեսը` 1,26 կմ2:
ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՍԱՐԱՎԱՆԴ – Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռան հվ.
լանջերին: Տարածվում է Շամիրամի
սելավի ձախափնյակից մինչև Ամբերդ
գետը: Միջին բարձրությունը ծովի
մակարդակից` 1500-1600 մ:
ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՍԵԼԱՎ - գետ Արագածոտնի մարզում: Սկիզբ է առնում
Արագած լեռան հվ-արմ. լանջերից և
ձախից միանում Արմավիրի ջրանցքին: Հոսքը միայն գարնանը: Երկարությունը` 40 կմ:
ՇԱՄՓՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3259 մ)
Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի
սահմանագլխին, Գեղամա լեռների
կատարային կենտրոնական մասում,
Ծաղկաշեն գյուղից 12 կմ արմ.:
ՇԱՄՓՐԱՔԱՐ - լեռ (2218 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Լծեն գյուղից 2,5 կմ արլ.:

ՇԱՄՓՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Սևանա լճի ավազանում:
Սկիզբ է առնում Սևանի լեռների արմ.
լանջերից և Ծափաթաղ գյուղից հվ.
թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 8 կմ:
ՇԱՆՀՈՂ - հանդ Կոտայքի մարզում,
Եղվարդ քաղաքից 3 կմ հվ-արմ.:
ՇԱՆՈԶՈւՏԻ ՋՈւՐ - գետակ Տավուշի
մարզում, Բաղանիս գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Գոմշավար լեռան
հվ. լանջերից և Ջուջևան գյուղից 0,5 կմ
հվ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 9 կմ:
ՇԱՌԱՉՈՂ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակի հս. մասից և Ծղուկ գյուղում
ձախից միախառնվում Որոտանին:
Երկարությունը` 26 կմ:
ՇԱՎԻՂ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռների արլ.
մասի լանջերից և ձախից միախառնըվում Արաքսին: Երկարությունը` 13 կմ:
ՇԱՏԻՎԱՆՔ - լեռնագագաթ Վայոց ձորի մարզում, տե՛ս Թեքսար:
ՇԱՏՋՐԻԿ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Ողջի գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Բարգուշատի լեռների հվ.
լանջերից և Կապան քաղաքի մոտ
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ՇԱՐԱՅԻ ԼԵՌ - լեռնագագաթ (2475 մ)
Արագածոտնի մարզում, Շողակն գյուղից 4,5 կմ հս-արլ. (Սուրբ Հովհաննես):
ՇԱՐՈւՔԱՐ - լեռնագագաթ (1440 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների
արլ. ճյուղավորություններում, Շիկահող գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ՇԱՐՈւՔԱՐ - լեռնագագաթ (1896 մ)
Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռնահամակարգում, Իջևան քաղաքից 12
կմ արմ.:
ՇԱՔԱՐՋՈւՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձ-
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րավանդակից և Քարահունջ գյուղից 1
կմ հս. աջից միախառնվում Վարարակ
գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՇԱՔԻ - գետ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ
է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից
և Շաքի գյուղից 1 կմ հվ-արմ. ձախից
միախառնվում
Որոտան
գետին:
Երկարությունը` 17 կմ:
ՇԱՔԻԻ ՋՐՎԵԺ - ջրվեժ համանուն գետի վրա` Սյունիքի մարզում, Շաքի
գյուղից 1 կմ հվ.: Բարձրությունը` 10մ:
ՇԱՔՐՈՅԻ ԼԻՃ - լիճ Շիրակի մարզում,
Արդենիս գյուղից արմ., ծովի մակարդակից 2060 մ բարձրության վրա:
Մակերեսը` 0,1 կմ2:
ՇԵԿ - լեռնագագաթ (3576 մ) ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների հվ. մասում, Լիճք գյուղից 8,5 կմ հվ-արմ.:
ՇԵԿԱՂԲՅՈւՐ - լեռնագագաթ (2061 մ)
Լոռու մարզում, Լեջան լեռնազանգվածի
հս-արլ.
ճյուղավորություններում, Արդվի գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ՇԵԿՍԱՐ - լեռնագագաթ (3149 մ) Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռներում, Վարդահովիտ գյուղից 8 կմ արլ.:
ՇԵԿՔԱՐ - լեռ (1725 մ) Արագածոտնի
մարզում, Արագած լեռնազանգվածի
արմ. ստորոտին, Ցամաքասար գյուղից
2,5 կմ հս-արլ.:
ՇԵԿՔԱՐ - լեռնագագաթ (2350 մ) Կոտայքի մարզում, Փամբակի լեռներում,
Հանքավան գյուղից 2,5 կմ հս-արլ.:
ՇԵՆԱԹԱՂ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռների
հս-արմ. լանջերի Եսայուսար գագաթից և Լծեն գյուղից 1 կմ հս-արլ. աջից
միախառնվում
Որոտան
գետին:
Երկարությունը` 23 կմ (Լեռնաշեն,
Լծեն, Լորաձոր):
ՇԵՆԱՎԱՆ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Բազումի լեռների հվ.
լանջերից և Շենավան գյուղից 1,5 կմ

հս-արմ. ձախից միախառնվում Փամբակ գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՇԵՆԳԱՎԻԹ - քարանձավախումբ
Երևանի` Շենգավիթի համայնքի հսարմ. մասում, Երևանյան լճի հվ.
ափին:
ՇԵՌՆԱԳԼՈւԽ - գետակ Սյունիքի
մարզում, Արաքս գետի ձախակողմյան
օժանդակը: Սկիզբ է առնում Բերդաքար լեռան հվ. լանջերից և Մեղրի
քաղաքից արլ. միանում մայր գետին:
Երկարությունը` 8 կմ:
ՇԵՓՈՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2431 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռներում,
Մասրուց գետի աջափնյակում, Շիշկերտ գյուղից 4,5 կմ հվ.:
ՇԻԽԱ - լեռնագագաթ (2656 մ) Սյունիքի մարզում, Կապրուսարի լեռներում,
Կըշկոշտի գետի աջափնյակում, Դաստակերտ քաղաքից 2 կմ հվ-արլ.:
ՇԻԿԱԼԻՃ - լեռնագագաթ (2402 մ) Լոռու մարզում, Բազումի լեռներում, Քարաբերդ գյուղից 2,5 կմ հս.:
ՇԻԿԱՀՈՂ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Խուստուփ լեռան հվարլ. լանջերից և Ներքին Հանդ գյուղից
2,5 կմ հս-արլ. ձախից միախառնըվում
Ծավ գետին: Երկարությունը` 17 կմ:
ՇԻԿԱՀՈՂ - արգելոց Սյունիքի մարզում: Ընդգրկում է Մեղրու լեռնահամակարգի հս-արլ. լանջերից մինչև Շիկահող գետը ընկած անտառապատ
տարածքը: Հիմնադրվել է 1958 թ.,
տարածքը` 10 հզ. հեկտար:
ՇԻԿԱՀՈՂԻ ԳԼՈւԽ - լեռնագագաթ
(2163 մ) Սյունիքի մարզում, Մեղրու
լեռների արլ. ճյուղավորություններում,
Շիկահող գյուղից 4 կմ արմ.:
ՇԻԿԱՁՈՐ - ձոր Արմավիրի մարզում,
Արաքս գետի ձախափնյա շրջանում,
Վանանդ գյուղից 5 կմ արևմուտք:
Երկարությունը` մոտ 4 կմ:
ՇԻԿԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Քաղաձոր գետի օժանդակը:
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Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և մայր գետին է միանում Քարուտ
գյուղից 5,5 կմ արմ.: Երկարությունը`
5,5 կմ:
ՇԻԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2426 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Արտանիշ գյուղից 2 կմ
հս-արմ.:
ՇԻԿԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2199 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Ջիլ գյուղից 1 կմ հվ.:
ՇԻԿԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1698 մ) Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների համակարգում, Դեբեդ գետի ձախափնյակում, Կաճաճկուտ գյուղից 8 կմ
արլ.:
ՇԻՆՈւՀԱՅՐԻ ՍԱՐԱՎԱՆԴ - Եռաբլրի
սարավանդի հվ. մասը Սյունիքի մարզում, Որոտան և Վարարակ գետերի
միջև, Շինուհայր գյուղից 5 կմ հս-արմ.:
Բարձրությունը ծովի մակարդակից`
1500-1700 մ:
ՇԻՇ - լեռ (2411 մ) Վայոց ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռների հվ. լանջին,
Քարագլուխ գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ՇԻՇԿԵՐՏ - լեռնագագաթ (2735 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների
հս-արլ. լանջին, Շիշկերտ գյուղից 3,5
կմ հս-արլ.:
ՇԻՇԿԵՐՏ - գետ Սյունիքի մարզում,
տե՛ս Ծավ:
ՇԻՇՔԱՐ - լեռնագագաթ (2425 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների
հս. մասում, Գորայք գյուղից 4,5 կմ հվարլ.:
ՇԻՐԱԿԱԼԵՌ - լեռ (1688 մ) Շիրակի
մարզում, Շիրակի սարահարթում,
Սարակապ գյուղից 3 կմ հվ-արմ.:
ՇԻՐԱԿԱՄՈւՏԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք
Շիրակի մարզում, հանված է Չիչկան
գետի աջ ափից: Երկարությունը` 42
կմ: Ոռոգում է Շիրակի մարզի հողերը:
ՇԻՐԱԿԻ ԴԱՇՏ - սարահարթ ՀՀ-ում,
տե՛ս Շիրակի սարահարթ:

ՇԻՐԱԿԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ հս-արմ.
մասում: Լայնակի ուղղությամբ ձգվում
են Փամբակ գետի և նրա վտակ
Չիչկանի միջև` մինչև Ախուրյան գետը:
Ամենաբարձր գագաթը Ցոլասարն է
(2556 մ), երկարությունը` 36 կմ:
ՇԻՐԱԿԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Շիրակի
մարզում, Կապս գյուղի մոտ, հանված
է Ախուրյան գետի ձախ ափից: Երկարությունը` 48 կմ: Ոռոգում է Շիրակի մարզի հողերը:
ՇԻՐԱԿԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ - Կարսի սարահարթի արլ. հատվածը ՀՀ սահմաններում: Տարածվում է Շիրակի լեռներից
հվ. մինչև Մեծ Արտենի լեռան զուգահեռականը: Բարձրությունը ծովի
մակարդակից` 1550-1600 մ (Շիրակի
դաշտ):
ՇԻՐԻՄՔ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Ժեռսար լեռան հվ-արմ. լանջերին, Դաշտագետի աջափնյակում, Գեղահովիտ գյուղից 3,5 կմ հվ-արլ.:
ՇԼՈՐՈւՏ - լեռ (2139 մ) Սյունիքի մարզում, Կապուտսարի լեռների հս-արմ.
մասում, Այրիգետի աջափնյակում, Տորունք գյուղից 2 կմ հս.:
ՇՀԱՐՋԻԿ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Ողջի գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Հացիկ լեռան արլ. լանջից և
Ներքին Գիրաթաղ գյուղից 4 կմ արլ.
միախառնվում
մայր
գետին:
Երկարությունը` 4 կմ:
ՇՆԱԳԱՅԼ - գետակ Լոռու մարզում,
Չիչկան գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Մագո և Մեծատուն գետերի
միախառնումից և Սարալանջ գյուղից
4,5 կմ հս-արլ. միանում մայր գետին:
Երկարությունը` 4 կմ:
ՇՆԱԳԱՅԼԻ ՁՈՐ - գետ Շիրակի մարզում: Սկիզբ է առնում Ջավախքի լեռների արմ. լանջերից և Սիզավետ գյուղից 3 կմ հվ-արմ. աջից միախառնըվում Ծաղկաշեն գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
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ՇՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում, Գրավ գետի աջափնյակում,
Գնիշիկ գյուղից 1,5 կմ արլ.:
ՇՆԴՌԵՆ - բլուր (951 մ) Սյունիքի մարզում, Մեռոնգետի աջափնյակում, Ճակատեն գյուղից 3 կմ արլ.:
ՇՆՀԵՐ - լեռ (1613 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Շինուհայր գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
ՇՆՀԵՐ - լիճ Սյունիքի մարզում, Շինուհայրի սարավանդում, Շինուհայր գյուղից 5 կմ արմ., ծովի մակարդակից 1540
մ բարձրության վրա: Մակերեսը` 5
հա:
ՇՆՈՂ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ է
առնում Գուգարաց լեռների լանջերից
և Շնող գյուղի հս. մասում աջից միախառնվում Դեբեդին: Երկարությունը`
19 կմ:
ՇՆՈՑ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում,
Սամվելի լեռան հվ-արլ. փեշերին,
Գեղաձոր գետի վերնագավառի ձախափնյակում, Գետիկ գյուղից 4 կմ հվ.:
ՇՇԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2304 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արտանիշի թերակղզու հվ. մասում, Արտանիշ գյուղից 6 կմ հվ.:
ՇՈՂԱԿԱԹ - լեռնագագաթ (2640 մ) Արագածոտնի մարզում, Ծաղկունյաց
լեռներում, Մելիքգյուղ գյուղից 1,5 կմ
հս-արլ.:
ՇՈՂԵՐ - լեռնագագաթ (2356 մ) Արարատի մարզում, համանուն լեռներում,
Խոսրովի անտառ արգելոցում, Ուղտուակունք գետի աջափնյակում, Ուրցաձոր գյուղից 18 կմ հս-արլ.:
ՇՈՂԵՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Արարատի
մարզում, Գեղամա լեռների հվ-արմ.
կողմում, Խոսրովի անտառ արգելոցի
տարածքում, Ուղտուակունք գետի աջափնյակում: Ամենաբարձր գագաթը
համանուն լեռն է (2356 մ), երկարությունը` 2 կմ:

ՇՈՂՎԱԳ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հվ-արլ. լանջերից և Ձորագյուղից 4
կմ հս-արլ. թափվում Սևանա լիճ:
Երկարությունը` 22 կմ:
ՇՈՏԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Ողջի գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Կատար լեռան հվ. լանջից և
Ներքին Գիրաթաղ գյուղից 3 կմ հսարլ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 5 կմ:
ՇՈՐՈՐՁՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Կարմիր դար լեռան հս-արլ.
լանջին, Կարճաղբյուր գյուղից 3 կմ հվ.:
ՇՈՐՈւՏ - հանդ Տավուշի մարզում,
Խնձորուտի
լեռնահամակարգում,
Խնձորուտ գետի աջափնյակում, Արծվաբերդ գյուղից 5,5 կմ հվ.:
ՇՊՐՈւՏ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Ծակքար լեռների հվ. լանջերին, Շիկահող գյուղից 4 կմ հս-արմ.:
ՇՎԱՆԻՁՈՐ - գետ Սյունիքի մարզում,
տե՛ս Աստղաձոր:
ՇՎԱՐԻԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Որոտանի աջ վտակը: Սկիզբ է
առնում Բարգուշատի լեռներից և
ընդունելով մի քանի օժանդակներ,
Տանձատափ գյուղից 1,5 կմ հս., միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 5,5 կմ:
ՇՏՈՂԱՆԱՋՈւՐ - գետ Տավուշի մարզում: Սկիզբ է առնում Բովաքարի լեռների հվ-արլ. լանջերից և Դիլիջան քաղաքում ձախից միախառնվում Աղստև
գետին: Երկարությունը` 16 կմ:
ՇՐԵՇ - լեռնագագաթ (1865 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Դարբ գետի աջափնյակում, Սարավան գյուղից 1,5 կմ արմ.:
ՇՐԵՇՏ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Քարկատար լեռների
արմ. լանջերից և Ելփին գյուղի հվ.
մասում ձախից միախառնվում Ելփին
գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
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ՇՐԵՇՏԱՋՐԻ ՁՈՐ - ձոր Վայոց ձորի
մարզում, Շրեշտաջրի հովտում, Բարձրունի գյուղից 1,5 կմ արմ.:
ՇՐԵՇՏԱՋՈւՐ - գետ Վայոց ձորի մարզումը: Սկիզբ է առնում Սահմանաքար
լեռան հվ-արմ. լանջից և Նախիջևանի
տարածքում
միախառնըվում
Թամաշաղ գետին: Երկարությունը` 11
կմ, ՀՀ տարածքում` 8,5 կմ:
ՇՐԵՇՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2098 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Ելփին գետի ձախափնյակում, Ելփին գյուղից 2 կմ հսարլ.:
ՇՐԹԱՆՑ - լեռնագագաթ (2291 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Փամբիջուր գետի աջափնյակմում, Ծիլքար գյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ՇՐՎԵՆԱՆՑ - լեռնագագաթ (1601 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռ-

ների արլ. մասում, Վերին Խոտանան
գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ՇՈւԼԱՎԵՐ - գետ Լոռու մարզում,
Խրամ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Լալվար լեռան հս. լանջից և
Վրաստանի տարածքում միանում
մայր գետին: Երկարությունը` 38 կմ,
ՀՀ-ի տարածքում` 16 կմ:
ՇՈւՆՔԱՐ - լեռնագագաթ (2079 մ) Տավուշի մարզում, Պայտապարի լեռների
հվ. մասում, Հովք գյուղից 5 կմ հվ-արլ.:

ՇՈւՔԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Խուստուփաձորի
աջ
օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Շիկահողի գլուխ լեռան հս. լանջից և Շիկահող գյուղից 2,5
կմ հս-արմ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 2 կմ:

Ո
ՈԶՄՈւՆՔ - լեռնագագաթ (2601 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արևելյան Սևանի լեռների հս. մասում, Տրետուք գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ՈԶՄՈւՆՔ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Սևանի լեռներից
և Սոթք գյուղից արլ. աջից միախառնվում Սոթ գետին: Երկարությունը` 13 կմ:
ՈԼՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Քաշունի գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Անտառաշատ գյուղից 2,5 կմ
հս-արլ. մասում գտնվող աղբյուրներից
և Տանձավեր գյուղից 3 կմ հվ-արլ.
միանում մայր գետին: Երկարությունը` 2 կմ:
ՈՂՋԱԲԵՐԴ - գետ Կոտայքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների
արմ. ճյուղավորություններից և Երևան
քաղաքի
սահմաններում
ձախից

միախառնվում Ջրվեժ գետին: Երկարությունը` 13 կմ:
ՈՂՋԱԲԵՐԴԻ ԼԵՌՆԵՐ – լեռնաբազուկ Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների արմ. ճյուղավորություններից,
Ջրվեժ և Մուշաղբյուր գետերի միջև:
Երկարությունը` 12 կմ:
ՈՂՋԻ - գետ Սյունիքի մարզում: Գոյանում է Կապուտջուր և Քաջարանց գետերի միախառնումից և ԼՂՀ-ի տարածքում ձախից թափվում Արաքսի
մեջ: Երկարությունը` 82 կմ:
ՈՉԽԱՐԱԹՈւՄԲ - լեռնագագաթ (3238
մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա
լեռների հվ. կատարային մասում,
Ծովասար գյուղից 13 կմ հվ-արմ.:
ՈՋԼՈւՏ - լեռնագագաթ (2160 մ) Լոռու
մարզում,
Գոգարանց
լեռների
համակարգում, Գոգարան գյուղից 1,5
կմ հս.:
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ՈՍԿԵԲԼՈւՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Քոչասար լեռան հս. լանջերին, Ախպրաձոր գյուղից 7 կմ հվ-արլ.:
ՈՍԿԵԼԱՆՋ - լեռնագագաթ (2356 մ) ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին, Միափորի լեռներում,
Ճամբարակ քաղաքից 4,5 կմ արլ.:
ՈՍԿԵԼԻՃ - լիճ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի լեռներում, Սալվարդ գյուղից 4,5 կմ հս-արմ.: Բարձրությունը
ծովի մակարդակից` 2385 մ, մակերեսը` 6 հա:
ՈՍԿԵՀՈՂ - հանդ Կոտայքի մարզում,
Եղվարդ քաղաքից 3 կմ հվ-արմ.:
ՈՍԿԵՊԱՐ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գուգարաց լեռների
արլ. լանջերից և թափվում Բերքաբերի
ջրամբար: Երկարությունը` 38 կմ:
ՈՍԿԵՊԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռների հսարլ. ճյուղավորությունը, Ոսկեպար և
Կողբ գետերի ջրբաժանը: Ձգվում են
Գոմշավար գագաթից մինչև Կուրի հովիտը շուրջ 25 կմ երկարությամբ:
ՈՍԿԵՋՈւՐ - գետ Արարատի և Կոտայքի մարզերում: Սկիզբ է առնում
Գեղամա լեռների կենտրոնական կատարային մասի արմ. լանջերից և աջից
միանալով Գողթ գետին կազմավորում
Ազատ գետը: Երկարությունը` 21 կմ:
ՈՍԿԵՋՈւՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Սիսիան գետի օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Կարծրաքար լեռան արմ.
լանջերից և Արևիս գյուղի մոտ միանում մայր գետին: Երկարությունը` 7,5
կմ:
ՈՍԿԵՍԱՐ - լեռ (1133 մ) Արմավիրի
մարզում, Կարմրաշենի սարահարթում, Վանանդ գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ՈՍԿԵՍԱՐ - լեռնագագաթ (2459 մ) Շիրակի մարզում, Եղնախաղի լեռնահամակարգում, Արփա լճի ջրամբարից
4 կմ արմ.:

ՈՍԿԵՍԱՐ - լեռ (2167 մ) Շիրակի մարզում, Աշոցքի սարահարթում, Ալվար
գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.:
ՈՍԿԵՎԱՆ - լեռնագագաթ (1230 մ)
Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռներում, համանուն գյուղից 2 կմ հս.
(Ոսկիվանխաչ):
ՈՍԿԵՓՈՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Մեղրի գետի ձախափնյակում, Լիճք
գյուղի արմ. մասում:
ՈՍԿԻՎԱՆԽԱՉ - լեռնագագաթ Տավուշի մարզում, տե՛ս Ոսկևան:
ՈՍՏԻՆՔ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Խորական լեռան հս-արլ. լանջին,
Բռնակոթ գյուղից 0,5 կմ հվ.:
ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄՐԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ –
արգելավայր Արմավիրի մարզում,
Արազափ գյուղից հս.: Հիմնադրվել է
1987 թ., տարածքը` 200 հա:
ՈՐԴԻՔՅԱՑ - լեռ (2531 մ) Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի հս. մասում, Արևիս գյուղից 4 կմ
արլ.:
ՈՐԴՆԱՍԱՐ - լեռ (2446 մ) ՀՀ Շիրակի
մարզի և Վրաստանի սահմանագըլխին, Ջավախքի սարահարթում, Արփի
լճի ջրամբարից հս-արլ., Դարիկ գյուղից 1,5 կմ հս.:
ՈՐԴՆԱՎ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ
է առնում Փամբակի լեռների հս.
լանջերից և Սպիտակ քաղաքի տարածքում աջից միախառնվում Փամբակ գետին: Երկարությունը` 18 կմ
(Վարդնավաջուր):
ՈՐՁԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2225 մ) Շիրակի մարզում, Ախուրյան գետի աջափնյակում, Ամասիա գյուղից 2 կմ հսարմ.:
ՈՐՁԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1794 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների
համակարգում, Ներքին Հանդ գյուղից
3 կմ հվ.:
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ՈՐՈԳԻՔ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիս գետի միջին հոսանքի
աջափնյակում, Վարդենիկ գյուղից 5
կմ հվ-արլ.:
ՈՐՈՏԱՆ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակի հս-արմ. մասից և աջից միախառնվում Աղավնո գետին: Երկարությունը` 175 կմ, ՀՀ տարածքում` 119
կմ:
ՈՐՈՏԱՆԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2344 մ) Սյունքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների հս. մասում` Ամուլսարի լեռներում, Երևան-Կապան ճանապարհի
վրա:
ՈՐՈՏԱՆԻ ԿԻՐՃ - կիրճ Սյունիքի
մարզում Որոտան գետի հովտի հվ.
մասը, Հարժիս գյուղից 1 կմ հվ.: Խորությունը` 500 մ, երկարությունը` 8 կմ:

ՈՐՈՏԱՆԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Սյունիքի մարզում, հանված է Որոտան գետի
ձախ ափից: Երկարությունը` 28 կմ:
Ոռոգում է Սյունիքի մարզի հողերը:
ՈՐՋԱՍԱՐ - լեռ (1905 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Շինուհայր գյուղից 4,5 կմ հսարմ.:
ՈՐՋԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1912 մ) ՀՀ
Վայոց ձորի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Վայքի լեռնահամակարգում, Խաչիկ գյուղից 4,5 կմ հվարմ.:
ՈՐՍԱՁՈՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում, Թորոսանցսարի լեռների հս. լանջերին, Վերիշեն գյուղից 5 կմ հս-արմ.:
ՈՐՍՈՐԴԻ ԱՉՔ - լեռնագագաթ (1962
մ) Տավուշի մարզում, Միափորի լեռնահամակարգում, Ճերմակավան գյուղից 2 կմ արմ.:

Չ
ՉԱԼԻՁՈՐ - գետ Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերում, տե՛ս Արագետ:
ՉԱԽՉԱԽ - լեռնագագաթ (2363 մ) Լոռու մարզում, Սպիտակի լեռնաբազուկի միջնամասում, Ուրասար գյուղից
6,5 կմ հվ.:
ՉԱՄԱՆԿՈւՏ - լիճ Կոտայքի մարզում,
Լեռնանիստ գյուղից 2,5 կմ հյուսիսարևելք: Լիճը գտնվում է ծովի մակարդակից 1950 մ բարձրության վրա,
մակերեսը` 1,3 հա:
ՉԱՄՉԱՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Ջավախքի լեռների
արլ. լանջերից և Մեղվահովիտ գյուղի
հվ. եզրին աջից միախառնվում Լոռիգետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՉԵՐՔԵԶԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(1674 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի
բարձրավանդակում, Գորիս քաղաքից
1,5 կմ արլ.:

ՉԸՌՉԸՌ - լեռնագագաթ (2280 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Քաշունի գետի ձախափնյակում, Քաշունի գյուղից 2 կմ
արմ.:
ՉԸՌՉԸՌ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Ձկնարած գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Բազենք լեռան հվարլ. լանջերից և Ծղուկ գյուղից 2,5 կմ
հս-արմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 8 կմ:
ՉԻՉԿԱՆ - գետ Լոռու և Շիրակի մարզերում: Սկիզբ է առնում Գոգարանց
լեռների արմ. մասի հվ. լանջերից և Շիրակամուտ գյուղից 1,5 կմ հվ-արլ. ձախից միախառնվում Փամբակ գետին:
Երկարությունը` 29 կլմ:
ՉԻՉԿԱՆ - լեռնագագաթ (2300 մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի լեռներում,
Արփենի գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
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ՉԻՉԿԱՆԻ ԳՈԳԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆ – գոգավորություն Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանագլխին, Բազումի և Շիրակի լեռների միջև, համանուն գետի
հովտում, Կաքավասար գյուղից հսարլ.:
ՉՈՐԱԳԵՏ - հանդ Տավուշի մարզում,
Ճաղատ լեռան հվ-արմ. լանջերին,
Հաղթանակ գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ՉՈՐԱՁՈՐ - կիրճ Կոտայքի մարզում,
Ծաղկունյաց լեռների հվ-արլ. ճյուղավորությունների միջև, Արզական գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ՉՈՐԱՁՈՐ - հանդ Կոտայքի մարզում,
Դալար գետի ձախափնյակում, Արզական գյուղից 5 կմ հս-արլ.:
ՉՈՐԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Գեղի գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Երիցասար լեռան հս. լանջից
և Գեղի գյուղից 0,5 կմ արլ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 3 կմ:
ՉՈՐԳԵՏ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հվ-արլ. լանջերից և ձախից միախառնվում Ծակքար գետին: Երկարությունը` 18 կմ:
ՉՈՐՄԱՅՐԻ - գետակ Կոտայքի մարզում: Սկիզբ է առնում Ճակատ լեռան
հս. լանջից և Ծաղկաձոր քաղաքից 1
կմ արմ. թափվում Բջնի գետը: Երկարությունը` 2,5 կմ:
ՉՈՐՉՈՐ - լեռ (2356 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
համանուն լեռներում, Ակներ գյուղից
2,5 կմ հվ-արմ.:
ՉՈՐՉՈՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի
մարզում,
Սյունիքի
բարձրավանդակում, Ակներ գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:

Ամենաբարձր գագաթը` համանուն
լեռն է (2356 մ), երկարությունը` 5 կմ:
ՉՈՐՍԵԼԱՎ - ցամաքող գետ Արարատի և Կոտայքի մարզերում: Սկիզբ է
առնում Գեղամա լեռների Աժդահակ
լեռան արմ. լանջերից և աջից միախառնվում Ազատ գետին: Երկարությունը` 35 կմ:
ՉՈՐՔԱՐ - լեռնագագաթ (2773 մ) Արագածոտնի մարզում, Ծաղկունյաց լեռներում, Մելիքգյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ՉՌԱՆՁՈՐ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հվ-արլ. լանջերից և ձախից միախառնվում Բախտակ գետին: Երկարությունը` 16 կմ:
ՉՈւՐՉՈւՐ - լեռնագագաթ (2280 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռներում, Քաշունի գյուղից 1,5 կմ հվարմ.:
ՉՔՆԱՂ - լեռնագագաթ (2837 մ) Լոռու
մարզում, Չքնաղի լեռների ամենաբարձր գագաթը, Արևաշող գյուղից 6 կմ
հս.:
ՉՔՆԱՂ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ է
առնում Չքնաղի լեռների հս. լանջերից
և աջից միախառնվելով Խորգետակին
կազմավորում Սևջուր գետը: Երկարությունը` 14 կմ:
ՉՔՆԱՂ - հանդ Լոռու մարզում, համանուն լեռների հս. լանջերին, Խորգետակի աջափնյակում, Գոգարան գյուղից 6,5 կմ հս-արլ.:
ՉՔՆԱՂԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Լոռու
մարզում, Բազումի լեռների կենտրոնական մասում: Ձգվում են հս-արմ-ում
Հեղեղուտ լեռնանցքից մինչև հվ-արլ.`
Չքնաղ գետի ակունքները: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է (2837
մ), երկարությունը` 15 կմ:
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ՊԱՀԱԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (2533 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների համակարգում, Ծովասար գյուղից 3,5 կմ հվ-արմ.:
ՊԱՀԱԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (2610 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների հս. մասում, Որոտան գետի ձախափնյակում, Կեչուտ գյուղից 8 կմ հվարլ.:
ՊԱՀԱԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Գեղի գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Ծաղկուտ լեռան արլ. լանջից
և Գեղի գյուղից 1 կմ հվ. միանում մայր
գետին: Երկարությունը` 3 կմ:
ՊԱՀԱԿԱԽՈւԹ - լեռնագագաթ (1918
մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի
լեռնահամակարգում,
Բարձրավան
գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ՊԱՀԱԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2891 մ)
Արագածոտնի և Լոռու մարզերի սահմանագլխին, Փամբակի լեռներում,
Միջնատուն գյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ՊԱՀԱԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2673 մ)
Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների
արմ. մասում, Գեղաշեն գյուղից 9 կմ
արլ.:
ՊԱՀԱԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1683 մ)
Շիրակի մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Բասեն գյուղից 1,5 կմ
հվ-արմ.:
ՊԱՀԱԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2004 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռների հվ. ճյուղավորություններում, Հերհեր գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ՊԱՀԱԿԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2114 մ)
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Միափորի լեռնահամակարգում, Վահան գյուղից 6
կմ արլ.:
ՊԱՀԱՊԱՆ - լեռնագագաթ (1822 մ) Լոռու մարում, Վիրահայոց լեռների համակարգում, Ձորամուտ գյուղից 1 կմ
հվ-արմ.:

ՊԱՀԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2648 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռներում, Գավառ քաղաքից 12 կմ հվարմ.:
ՊԱՀԱՍԱՐ - լեռ (1693 մ) Շիրակի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի հսարմ. ստորոտին, Նոր Կյանք գյուղի հվ.
եզրին:
ՊԱՀԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2257 մ) Շիրակի մարզում, Եղնախաղի լեռնահամակարգում, Կամխուտ գյուղից 2,5
կմ հս-արմ.:
ՊԱՀՈՑ - լեռ (2346 մ) Գեղարքունիքի
մարզում, Գեղամա լեռների հս. մասում, Լճաշեն գյուղից 8 կմ հվ.:
ՊԱՂԱԾՈՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում,
Շնող գետի ձախ օժանդակը:Սկիզբ է
առնում Գուգարաց լեռների լանջերից
և Թեղուտ գյուղից 0.5 կմ հս. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 12
կմ (Խառատանոց, Պաղջուր):
ՊԱՂԱԿՆ - լեռնագագաթ (2073 մ) Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագըլխին, Գուգարաց լեռների միջնամասում, Աթան գյուղից 3,5 կմ հս-արլ.
(Պաղաղբյուր):
ՊԱՂԱՂԲՅՈւՐ - լեռնագագաթ Լոռու և
Տավուշի մարզերի սահմանագլխին,
տե՛ս Պաղակն:
ՊԱՂԳԵՏ - գետ Լոռու մարզում, Ձորագետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Ջավախքի լեռների արլ. ստորոտներից և Կաթնառատ գյուղում միախառնվում մայր գետին: երկարությունը` 11 կմ:
ՊԱՂՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում, տե՛ս
Պաղածոջուր:
ՊԱՅԱԶԱՏԻ ՍԱՐ - լեռնագագաթ (2826
մ) Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռներում, Շիշկերտ գյուղից 5 կմ հվ-արմ.:
ՊԱՅՏԱԹԱՓ - լեռնագագաթ (1979 մ)
Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռների
արլ. ճյուղավորություններում, Աչաջուր գյուղից 6 կմ հվ-արմ.:
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ՊԱՅՏԱՊԱՐ - գետ Տավուշի մարզում,
տե՛ս Ուրթիջուր:
ՊԱՅՏԱՊԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Տավուշի մարզում, Միափորի լեռների հս.
ճյուղավորություններից` Աղստևի և
նրա աջ վտակ Ուրթիջուր գետի ջրբաժանը: Ամենաբարձր գագաթը Շունքար
լեռն է (2079 մ), երկարությունը` 10 կմ:
ՊԱՅՏԱՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում,
Լեռնաջուր գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Փամբակի լեռների հս.
լանջերից և Լեռնապատ գյուղից 1,5 կմ
հվ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 10 կմ:
ՊԱՅՏԱՍԱՐ - լեռ (3177 մ) Կոտայքի
մարզում, Գեղամա լեռների կատարային մասում, Գեղարդ գյուղից 12 կմ հսարլ.:
ՊԱՆԴՈւԽՏ - լեռ (2236 մ) Կոտայքի
մարզում, Գեղամա լեռների հս-արմ.
լանջերին, Ֆանտան գյուղից 4 կմ հսարլ.:
ՊԱՆԴՈւԽՏ ԱՂԲՅՈւՐ - հանդ Կոտայքի մարզում, տարածվում է Քաղսի և
Սոլակ գյուղերի միջև:
ՊԱՇԱՐ - լեռ (1722 մ) Արագածոտնի
մարզում, Արագած լեռնազանգվածի
արմ. ստորոտին, Ցամաքասար գյուղից
3 կմ հս-արլ.:
ՊԱՊԱՔԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Տավուշի մարզի և Վրաստանի ու Ադրբեջանի սահմանագլխին: Ձգվում են Դեբեդ գետից մինչև Կուր և Խրամ գետերի միախառնման վայրը, 24 կմ երկարությամբ: Ամենաբարձր գագաթը
համանուն լեռն է (959 մ):
ՊԱՊԱՔԻ ՍԱՐ - լեռնագագաթ (2448 մ)
Կոտայքի մարզում, Փամբակի լեռների
արլ. մասում, Մեղրաձոր գյուղից 2 կմ
հս.:
ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1146 մ)
ՀՀ Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին, Վարագի լեռներում,
Պառավաքար գյուղից 1 կմ հս.:

ՊԱՌՎԱԳԼՈւԽ - լեռնագագաթ (2832
մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա
լեռների հվ. կատարային մասում, Ծովասար գյուղից 10 կմ հվ-արմ.:
ՊԱՌՎԻՎԱՆՔ - լեռնագագաթ (2226 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների արլ. մասում, Գեղարքունիք գետի
աջափնյակում, Լանջաղբյուր գյուղից 1
կմ հվ-արլ.:
ՊԱՍԿԵՎԻՉԻ ԲԼՈւՐ - բլուր (920 մ)
Երևան քաղաքում, Հրազդան գետի աջափնյակում, Կիլիկիա թաղամասից
հվ.:
ՊԱՏՆԵՇ - լեռնագագաթ (1896 մ) Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռնահամակարգում, Խաչաղբյուր գետի աջ կողմում, Ենոքավան գյուղից 10 կմ հվարմ.:
ՊԱՏՐԿԱՆ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Արծաթաղբերք գետի վտակը: Սկիզբ է առնում Արեգունի լեռների
հվ-արլ. լանջերից և Աղբերք գյուղից
հս-արմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 3,5 կմ:
ՊԱՐ - լեռնագագաթ (2454 մ) Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Շենաթաղ գետի ձախափնյակում, Շենաթաղ գյուղից 2 կմ հսարմ.:
ՊԱՐԱԹՈւՄԲ - հանդ Սյունիքի մարզում, Տափաձոր գետի աջափնյակում,
Եղվարդ գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ՊԱՐԵԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2136 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, Մոզրով գյուղից 1,5 կմ
հվ-արմ.:
ՊԱՐԶ ԼԻՃ - լիճ Տավուշի մարզում,
Արեգունի լեռների հս-արմ. անտառապատ լանջերին, ծովի մակարդակից
1334 մ բարձրության վրա: Մակերեսը`
շուրջ 2 կմ2, միջին խորությունը` 7 մ:
ՊԱՐԻՍ - լեռնագագաթ (1851 մ) Լոռու
մարզում, Գոգարանց լեռների հս. լանջին, Ուրասար գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
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ՊԱՐԿԵՆ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Չորչորի լեռների հվ. լանջերին, Մեծշեն գետի աջափնյակում, Ակներ գյուղից 3,5 կմ հվ-արմ.:
ՊԱՐՏԱՆՈՑ - բացատ Տավուշի մարզում, Հանքաձոր գետի հովտի աջափնյա անտառապատ լանջին, Բերդ քաղաքից 2,5 կմ հվ.:
ՊԵԼԵԼԻԿ - լճակ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի
լեռնահամակարգում,
Գլխատուն լեռան հս. լանջին: Ծովի
մակարդակից 2358 մ բարձրության
վրա: Մակերեսը` 0,5 հա:
ՊԵԾԻՆ - լեռ (1103 մ) Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռներում, Նոյեմբերյան քաղաքից 4 կմ հվ-արլ.:
ՊԵՏՐՈՍ - լեռնագագաթ (1860 մ) Տավուշի մարզում, Խնձորուտի լեռնահամակարգում, Խնձորուտ գետի աջափնյակում, Արծվաբերդ գյուղից 7 կմ հվարմ.:
ՊԵՏՐՈՍԽԱՉ - լեռնագագաթ (2032 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների հս. ճյուղավորություններում, Տաթև գյուղից 2 կմ հս-արմ.:
ՊԻԳԻՎԵՐԻ ՍԱՐ - լեռ (1581 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Խնածախ գյուղից 1 կմ արլ.:
ՊԻԳԻՎԵՐԻ ՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, համանուն լեռան հս. լանջին,
Խնածախ գյուղից 1 կմ հս-արլ.:
ՊԻՂԾ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Բռնակոթի գետի օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Քարասար լեռան հս. լանջերից
և Բռնակոթ գյուղի մոտ միանում մայր
գետին: Երկարությունը` 4 կմ:
ՊԻՍԱԿ - լեռ (1628 մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի սարահարթում, Հայկաձոր գյուղից 2,5 կմ հս-արլ.:
ՊԻՍԱԿ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Այրիգետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Կոշաքար լեռան հս-արլ. լան-

ջերից և Նժդեհ գյուղի մոտ միանում
մայր գետին: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ՊԻՏՈՐՆԻՏ - հանդ Տավուշի մարզում,
Հանքաձոր գետի ձախափնյակում,
Բերդ քաղաքից 4 կմ հվ.:
ՊԻՐԿԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի
մարզում, Մեղրի գետի աջափնյակում,
Կարճևան գյուղից արլ.: Ամենաբարձր
գագաթը համանուն լեռն է (1118 մ),
երկարությունը` 5 կմ:
ՊԻՐԿ - լեռնագագաթ (1118 մ) Սյունիքի մարզում, համանուն լեռներում,
Կարճևան գետի ձախափնյակում,
Կարճևան գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ.:
ՊԼԱՆԻԽՈւԹ - բլուր (947 մ) Սյունիքի
մարզում, Ծավ գետի աջափնյակում,
Ներքին Հանդ գյուղից 0,5 կմ հս.:
ՊՂՆՁԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2552 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Սոթ գետի աջափնյակում, Կութ գյուղից 8 կմ հս-արլ.:
ՊՂՆՁԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1528 մ)
Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռների
արմ. մասում, Ջուջևան գյուղից 5 կմ
հվ-արմ.:
ՊՂՆՁԱՔԱՐ - լեռ (2008 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Վարարակ գետի ձախափնյակում, Վերիշեն գյուղից 0,5 կմ հս-արլ.:
ՊՂՏՈՐ - լիճ Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների հվ-արմ. մասում, Մանկուկ գետի վերին հոսանքի շրջանում,
Ուրցաձոր գյուղից 20 կմ հս-արլ.:
ՊՈԼՈԶՍԱՐ - լեռնագագաթ (2130 մ)
Շիրակի մարզում, Շիրակի լեռներում,
Քեթի գյուղից 2,5 կմ հս-արմ.:
ՊՈՉՈՎՍԱՐ - լեռ (2199 մ) Արագածոտնի մարզում, Փամբակի լեռների
արմ. մասում, Լեռնապար գյուղից 1 կմ
հվ-արլ.:
ՊՈՊՈՔՆՈւՏ - հանդ Տավուշի մարզում, Գետիկի ձախափնյակում, Գոշ
գյուղից 1 կմ արլ.:
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ՊՈՊՈՔՆՈւՏ - բացատ Տավուշի մարզում, Վարագի լեռների համակարգում,
Վարագաջուր գետի ձախափնյակում,
Ծաղկավան գյուղից 5,5 կմ արմ.:
ՊՈՊՈՔՈւՏ - աղբյուր Լոռու մարզում,
Շիկալիճ լեռան հս-արմ. լանջին, Քարաբերդ գյուղից 3 կմ հս.:
ՊՌՈՇԻ ԿԱՊ - կիրճ Վայոց ձորի մարզում, Գլաձոր գետի հովտում, Վերնաշեն գյուղից 2 կմ հս.:
ՊՌՈՇԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (3257 մ)
Արագածոտնի մարզում, Քարապարի
լեռներում, Քարի լճից 2 կմ հվ-արլ.:
ՊՍԱԿՆԵՐ - լեռնագագաթ (1859 մ)
Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Հարժիս գյուղի արմ. մասում:
ՊՏԵՆԻՍ - բլուր (1457 մ) Կոտայքի
մարզում, Պտղնի գյուղի հս. եզրին:
ՊՈւԳՈւՑՔԱՐ - ժայռ (1097 մ) Սյունիքի
մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Ծավ գետի աջափնյակում, Ներքին Հանդ գյուղի արլ. մասում:
ՊՈւՃՈւՐԳԵՏ - գետակ Վայոց ձորի
մարզում, Արփա գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռների հս-արմ. լանջերից և մայր գետին

միանում Կեչուտ գյուղի մոտ: Երկարությունը` 9 կմ:
ՊՈւՃՈւՐՍԱՐ - լեռ (2106 մ) Արարատի մարզում, Լանջառ գետի աջափնյակում, Լանջառ գյուղից 2 կմ արմ.:
ՊՈւՇԿԻՆԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2038 մ) Լոռու մարզում, Բազումի լեռներում, իրար է միացնում Փամբակ և
Գարգառ գետերի հովիտները:
ՊՈւՊՈւՆԵՐ - լեռնագագաթ (2068 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների համակարգում, Լիճք գյուղից 2 կմ
հվ.:
ՊՈւՏԱՍԱՐ - լեռ (1689 մ) Շիրակի
մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի
հս-արմ. ստորոտին, Շիրակի սարահարթի արլ. մասում, Նոր Կյանք
գյուղից 1 կմ հվ-արլ.:
ՊՈւՏԱՎՈՐ - լեռնագագաթ (2260 մ)
Վայոց ձորի և Արարատի մարզերի
սահմանագլխին, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Ելփին գյուղից 4 կմ հսարմ.:
ՊՈւՏԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2743 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի
լեռնահամակարգում, Մարտունի գյուղից 5 կմ հվ-արմ.:

Ջ
ՋԱՂԱՑԱՁՈՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Արեգունի լեռների հվ-արլ.
մասում, Արծաթաղբերք գետի միջին
հոսանքի ձախափնյակում, Աղբերք
գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ՋԱՂԱՑՋՈւՐ - գետ Շիրակի մարզում,
Ախուրյանի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում Արդենիս գյուղի շրջակա աղբյուրներից և Ալվար գյուղից 1,5 կմ հսարլ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 10 կմ:

ՋԱՂԱՑՔԱՐ - լեռ (2140 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Մեծշեն գետի աջափնյակում,
Ակներ գյուղից 1 կմ հվ-արմ.:
ՋԱՂՑԱՏԵՂԻ ԲԱՑԱՏ - հանդ Տավուշի
մարզում, Միափորի լեռների հս. լանջերին, Թիթեղաջուր գետի աջափնյակում, Այգեձոր գյուղից 20 կմ հվ-արմ.:
ՋԱՂՑԻՔ - լեռ (2400 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Սպանդարյան գյուղից 4 կմ արլ.:
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ՋԱՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2544 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների հս-արլ. մասում, Հայրավանք
գյուղից 9 կմ արմ.:
ՋԱՋՈւՌ - գետ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Շիրակի լեռների հվ.
լանջերից և Գետք գյուղից 1 կմ հս-արլ.
աջից միախառնվում Կարկաչան գետին: Երկարությունը` 34 կմ:
ՋԱՋՈւՌԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(1952 մ) Լոռու և Շիրակի մարզերի
սահմանագծին, Շիրակի և Փամբակի
լեռների շփման կետում:
ՋԱՌՋԱՌԻՍ - գետ Արագածոտնի
մարզում: Սկիզբ է առնում Փամբակի
լեռների հվ. լանջերից և Մելիքգյուղից 6
կմ հվ-արմ. ձախից միախառնվում Քասաղ գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՋԱՎԱԽՔԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Լոռու, Շիրակի մարզերի և Վրաստանի
սահմանագլխին: Ձգվում են Վրաստանի միջօրեականի ուղղությամբ, կազմելով Աշոցքի և Լոռու սարահարթերի
սահմանը,
հասնում
են
մինչև
Քարախաչի լեռնանցքը: Առավելագույն բարձրությունը ՀՀ տարածքում
Աչքասար լեռն է (3169 մ) (Խոնավ լեռներ, Կանգառք, Մթին լեռներ):
ՋԱՎԱԽՔԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ - սարահարթ
Հայկական լեռնաշխարհում, ՀՀ և
Վրաստանի սահմանագլխին: Գտնըվում է Եղնախաղի և Ջավախքի լեռների միջև: Ընդհանուր տարածքը 700
կմ2, ՀՀ-ում մոտ 170 կմ2, միջին բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1800 մ:
ՋԱՎԿԻԹ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Մեղրու լեռների հվ-արմ. լանջերին,
Նռնաձոր գետի աջափնյակում, Նըռնաձոր գյուղից 6 կմ հս.:
ՋԱՐԴԱԾ ՁՈՐ - հանդ Լոռու մարզում,
Բովաքարի լեռնահամակարգում, Բովաքար լեռան հս-արլ. լանջին, Մարգահովիտ գյուղից 10 կմ հս-արլ.:

ՋԵՆԻ - աղբյուր Վայոց ձորի մարզում,
Սարի առու գետակի ձախափնյակում,
Խաչիկ գյուղից 2,5 կմ արլ.:
ՋԵՐՄԱՋՈւՐ - աղբյուր Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Շառաչող գետի վերնագավառում,
Սառնակունք գյուղից 16 կմ հս-արլ.:
ՋԵՐՄԱՋՈւՐ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում, Խաչիկ գյուղի հս-արմ. մասում:
ՋԵՐՄՈւԿԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ – արգելավայր Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի
լեռների արլ. լանջերին, Արփա գետի
աջափնյակում: Հիմնադրվել է 1958 թ.,
տարածքը` 3865 հա:
ՋԵՐՄՈւԿԻ ԲԼՈւՐ - լեռ (2200 մ) Վայոց ձորի մարզում, Արփա գետի վերին
հոսանքի աջափնյա սարավանդի վրա,
Ջերմուկ քաղաքի մոտ:
ՋԵՐՄՈւԿԻ
ՋՐԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ - արգելավայր Վայոց
ձորի մարզում, Արփա գետի վերին հոսանքի շրջանում, Ջերմուկ քաղաքից
հս-արլ.: Հիմնադրվել է 1981 թ.,
տարածքը` 18000 հա:
ՋԻԼ - գետ Գեղարքունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սևանի լեռների հվարմ. լանջերից և համանուն գյուղից 4
կմ արմ. թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 10 կմ:
ՋԽԹԱՔԱՐ - վայր Գեղարքունիքի
մարզում, Կաղնուտ և Խաչիձոր գետերի միախառնման անկյունում, Արծվաշեն գյուղից 2 կմ հվ-արլ.: Տեղացիների կողմից համարվում է սրբատեղի:
ՋՂԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1314 մ) Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների հվ.
մասում, Նռնաձոր գյուղից 2 կմ հսարմ.:
ՋՈԿԽԱՉ - լեռ (2108 մ) Շիրակի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի արմ.
լանջին, Լեռնակերտ գյուղից 1,5 կմ հվ.արմ.:
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ՋՈՂԱԶ - գետ Տավուշի մարզում (ստորին հոսանքը Ադրբեջանում): Գոյանում է Ոսկեպար և Քարահան գետերի
միախառնումից և ձախից թափվում
Աղստևի մեջ: Երկարությունը` 20 կմ:
ՋՐԱԽՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Ողջի գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Գայլասար լեռան հս. լանջից և
Ներքին Գիրաթաղ գյուղից 1,5 կմ հվարլ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 3,5 կմ:
ՋՐԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Ողջի գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Կատար լեռան հվ-արլ. լանջից
և Ներքին Գիրաթաղ գյուղից 4 կմ հսարլ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ՋՐԱՂԱՑԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Մեռոնգետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Ճանչիքար լեռան
արմ. լանջից և Ճակատեն գյուղից 2 կմ
արլ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 3,5 կմ:
ՋՐԱՂԱՑԻՁՈՐ - գետակ Շիրակի մարզում, Գինեձոր գետի ձախակողմյան
օժանդակը: Սկիզբ է առնում Փամբակի
լեռնահամակարգի Հարսնաքար լեռան
արմ. լանջից և Բասեն գյուղի արմ.
եզրին միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 5,5 կմ:
ՋՐԱՂԱՑԻՁՈՐ - գետակ Սյունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռների հս. լանջերից և Տաթև գյուղում ձախից միախառնըվում Աղանձուգետին: Երկարությունը` 9 կմ:
ՋՐԱՍԱՐ - լեռ (1922 մ) Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների հս. մասում,

Հրազդան
գետի
ձախափնյակում,
Հրազդան քաղաքից արլ.:
ՋՐԲԱՆԴ - լեռնանցք (2359 մ) Սյունիքի
մարզում, Մեղրու լեռներում, Քաջարան քաղաքից 6 կմ հվ. (Ջուրկապ):
ՋՐՀԱՆՁՈՐ - գետակ Շիրակի մարզում, Ջաջուռ գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Շիրակի լեռների հվ.
լանջերից և Ջաջուռ գյուղում միանում
մայր գետին: Երկարությունը` 7 կմ:

ՋՐՀՈՐ - աղբյուր Արարատի մարզում,
Կարմիրսարի հս. լանջին, Վեդի քաղաքից 2 կմ հս-արմ.:
ՋՐՎԵԺ - գետ Կոտայքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների
արմ. ճյուղավորություններից և Երեվան քաղաքի սահմաններում ձախից
միախառնվում
Գետառին:
Երկարությունը` 24 կմ:
ՋՐՏԱԿԱՆ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Թթուջուր
գյուղից 5 կմ հվ-արմ. գտնվող աղբյուրներից և թափվում Գետիկը: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ՋՐՈւՏ - ձորակ Շիրակի մարզում,
Ախուրյանի ջրամբարից արլ., Գուսանագյուղից 0,5 կմ հս-արմ.: Երկարությունը` 0,7 կմ:
ՋՈւԽՏԱԿՆ - գետակ Սյունիքի մարզում, Որոտանի օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և
Գորայք գյուղից 1,5 կմ հս-արլ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 9
կմ:
ՋՈւՐԿԱՊ - լեռնանցք Սյունիքի մարզում, տե՛ս Ջրբանդ:

Ռ
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ՌԱՀ - Ախուրյան գետի վերին հոսանքի (մինչև Կարս գետի հետ միախառնըվելը) պատմական անվանումը:

ՌԱՏԱԿԵՍԻ - լեռանագագաթ (2536 մ)
Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի
սահմանագլխին, Վարդենիսի լեռներում, Աղնջաձոր գյուղից 4,5 կմ հսարմ.:

Ս
ՍԱԳԱԼԻՃ - լճակ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում, Աղոթաքար լեռնանցքի հս. մասում: Ծովի
մակարդակից 2090 մ բարձրության
վրա: Մակերեսը` 12 հա:
ՍԱԳԱՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Վերիշեն գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ՍԱԳԵՐԻ ԼԻՃ - լիճ Կոտայքի մարզում,
Գեղամա
լեռների
արմ.
լանջերին,Գեղարդ գյուղից 4 կմ հս., ծովի
մակարդակից 2230 մ բարձրություն
վրա: Մակերեսը` 8 հա:
ՍԱԳՐԱ ՍԱՐԱՎԱՆԴ - սարավանդ Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների
արմ. լանջերին, Վեդի գետի վերին հոսանքի շրջանում:
ՍԱԳՔԱՐ - լիճ Սյունիքի մարզում,
տե՛ս Ծաղկարի:
ՍԱԺՆԻԲԱՑԱՏ - հանդ Լոռու մարզում, Սուրբկիրակիջուր գետի աջափնյակում, Շահումյան գյուղից 1 կմ հվարլ.:
ՍԱԼԱՔԱՐ - լեռ (1382 մ) Սյունիքի
մարզում, Մեղրու լեռների հս-արլ.
ճյուղավորություններում, Ճակատեն
գյուղից 1,5 կմ հվ-արլ.:
ՍԱԼԱՔԻԹ - բլուր (938 մ) Արարատի
մարզում, Ուրծի լեռների հս-արմ. ծայրամասում, Արարատ քաղաքից 1 կմ
արլ.:
ՍԱԼԵՐՔ - լեռնագագաթ (1268 մ) Լոռու
և Տավուշի մարզերի սահմանագըլխին,
Կոտմանի
լեռների
ամենաբարձր

գագաթը, Կողբ գետի վերնագավառում,
Արճիս գյուղից 4 կմ հվ.:
ՍԱԼՆԱՆՑՁՈՐ - գետակ Սյունիքի
մարզում, Խոտ գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և Խոտ գյուղից 2 կմ արմ.
միանում մայր գետին: Երկարությունը` 5,5 կմ:
ՍԱԼՈՐ - լեռնագագաթ (2103 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածիի հս. մասում, Բերքառատ
գյուղից 2,5 կմ արլ.:
ՍԱԼՈՐ - լեռնագագաթ (2545 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի լեռներում, Գետիկի աջափնյակում, Գետիկ գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ՍԱԼՈՐԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (2545 մ)
Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի
սահմանագլխին, Միափորի լեռներում,
Այգուտ գյուղից 12 կմ հս-արլ.:
ՍԱԼՎԱՐԴ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Արևիս գյուղի մոտ ձախից միախառնվում Սիսիան գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ՍԱԼՈւՏ - լեռնագագաթ (2284 մ) Շիրակի մարզում, Գոգարանց լեռների արմ.
ծայրամասում, Սալուտ գյուղից 0,5 կմ
հս-արլ.:
ՍԱԼՔԱՐ - լեռնագագաթ (2255 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռների արմ.
մասում, Կաթնաջուր գյուղից 2 կմ հվ.:
ՍԱԼՔԱՐ - լեռնագագաթ (1338 մ) Տավուշի մարզում, Միափորի լեռնահա-
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մակարգում, Գետիկի ձախ կողմում,
Գոշ գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ՍԱԼՔԱՐ - լեռնագագաթ (1403 մ) Տավուշի մարզում, Վարագի լեռնահամակարգում, Դիտավան գյուղից 1,5 կմ հվարլ.:
ՍԱԿԱՎԱՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Ճոպան
լեռան արմ. լանջերից և Աղբերք գյուղից հս-արմ. միախառնվում Արծաթաղբերք գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ՍԱՀԱԿԱՍԱՐ - լեռ (2508 մ) Գեղարքունիքի մարզում,Գեղամա լեռների
արլ. լանջին, Ծաղկաշեն գյուղից 4 կմ
հվ.:
ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2916
մ) ՀՀ Վայոց ձորի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Վայքի լեռներում,
Սերս գյուղից 4,5 կմ հվ-արլ.:
ՍԱՄՈՅԻՎԱՐԻՁՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի ավազանում, Բախտակ գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Վրանասար լեռան հս-արլ. լանջերից և Ծովասար
գյուղից 4 կմ հվ-արմ. միախառնվում
մայր գետին: Երկարությունը` 3,5 կմ:
ՍԱՄՎԵԼԻ ՍԱՐ - լեռնագագաթ (2493
մ) Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի
լեռնահամակարգում, Գետիկ գյուղից
3,5 կմ հվ-արմ.:
ՍԱՅԼԱՎԱՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Մրտավար լեռնագագաթից
հս-արլ., Վարդենիկ գյուղից 10 կմ հվ.:
ՍԱՅԼԿՈՏՐՈւԿԻ ԿԻՐՃ - հանդ Շիրակի մարզում, Եղնախաղի լեռների փեշերին, Սառնակունք գետի միջին հոսանքի աջափնյակում, Արփա լճի
ջրամբարից 6 կմ հվ-արմ.:
ՍԱՆԴԻԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Սիսիանի օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Զանգեզուրի լեռների արլ. լանջերից և Թանահատ գյուղից 1,5 կմ արլ.
միանում մայր գետին: Երկարությունը` 4,5 կմ:

ՍԱՆԴԻԼԵՌ - լեռ (2255 մ) Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի հս. մասում, Սիսիան գետի
աջափնյակում, Արևիս գյուղից 1,5 կմ
արլ.:
ՍԱՆԴԻՔԱՐ - լեռնագագաթ (2149 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռներում, Թանահատ գյուղից 1 կմ հս.:
ՍԱՆԴՈւԽՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ
(3454 մ) ՀՀ Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի մարզերի և ԼՂՀ-ի սահմանագըլխին, Վարդենիսի լեռների արլ. կատարային մասում, Մաքենիս գյուղից
12 կմ հվ.:
ՍԱՊԱՏ - լեռնագագաթ (3235 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների
արմ. ծայրամասում, Կիցք գյուղից 7,5
կմ արմ.:
ՍԱՊԱՏԱԽՈւԹ - լեռնագագաթ (1793
մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի
լեռնահամակարգում,
Ջրաղացիձոր
գետակի աջափնյակում, Տաթև գյուղից
1 կմ հվ-արմ.:
ՍԱՊԱՏԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Սիսիան գետի օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Կոշաքար լեռան հս. լանջերից և Թասիկ գյուղի մոտ միանում
մայր գետին: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ՍԱՌՆԱԿՈւՆՔ - գետ Շիրակի մարզում: Սկիզբ է առնում Եղնախաղի լեռների Մեծ Եղնախաղ լեռան արլ. լանջից և Զարիշատ գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.
ձախից
միախառնվում
Սևգետին:
Երկարությունը` 16 կմ:
ՍԱՌՆԱԿՈւՆՔ - գետ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և համանուն գյուղից 2
կմ արմ. ձախից միախառնվում
Որոտանին: Երկարությունը` 14 կմ:
ՍԱՌՆԱԿՈւՆՔ - աղբյուր Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Գորիս քաղաքից 5,5 կմ հվ-արմ.:
ՍԱՌՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Գեղարքունիքի մարզում, Ցրտագետի ձախափ-
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նյակում, Դիվանց լեռնանցքից 0,5 կմ
հս-արմ.:
ՍԱՌՆԱՂԲՅՈւՐ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ է առնում Ջավախքի լեռների արլ. լանջերից և Ձյունաշող գյուղից արլ. աջից միախառնվում Տաշիր
գետին: Երկարությունը` 17 կմ:
ՍԱՌՆԱՂԲՅՈւՐ - գետակ Տավուշի
մարզում, Խաչաղբյուր գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Իջևանի լեռների հս. լանջերից և Հաղարծին գյուղից 9 կմ հս. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ՍԱՌՆԱՂԲՅՈւՐ - գետակ Տավուշի
մարզում, Քարահան գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Գուգարաց
լեռների հվ-արլ. լանջերից և Ենոքավան գյուղից 13,5 կմ հս-արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ՍԱՌՆԱՂԲՅՈւՐԻ ՋՐԱՄԲԱՐ – արհեստական լիճ Շիրակի մարզում,
Ճլկան գետի վրա: Ջրի ծավալը` 4,5 մլն
մ3,
բարձրությունը
ծովի
մակարդակից` 1854 մ: Մակերեսը`
0,56 կմ2: Ոռոգում է Շիրակի մարզի
հողերը:
ՍԱՌՆԱՋՈւՐ - գետ Տավուշի մարզում: Գոյանում է Ցլաջուր և Խաչաղբյուր գետերի միախառնումից և Գետահովիտ գյուղից 1 կմ արլ. ձախից
թափվում Աղստևի մեջ: Երկարությունը` 13 կմ:
ՍԱՌՆՈւՏ - լեռնագագաթ (2673 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռներում, Կալավան գյուղից 4 կմ հվարմ.:
ՍԱՌՑԱԼԻ - լեռնագագաթ (3434 մ)
Վայոց ձորի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների հս.
մասում, Արփա գետի վերնագավառում, Ջերմուկ քաղաքից 10 կմ հս-արլ.:

ՍԱՌՑԱԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (2613
մ) Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռներում, Հորադիս գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ՍԱՌՑԱՊԱՏ - լեռնագագաթ (2532 մ)
Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռների
համակարգում, Խաչաղբյուր գետի աջափնյակում, Ենոքավան գյուղից 14 կմ
հվ-արմ.:
ՍԱՍՈւՆԱՇԵՆ - գետ Արագածոտնի
մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հվ-արմ. լանջերից և ձախից միանում Աշնակ գետի հունին: Հոսքը
միայն գարնանային է: Երկարությունը` 22 կմ:
ՍԱՏԱՆԱԽԱՉ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում, տե՛ս Արեգունի:
ՍԱՏԱՆԱԽԱՉԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ – լեռնանցք ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և
Ադրբեջանի սահամանագլխին, տե՛ս
Դուռն Փառիսոսի:
ՍԱՏԱՆԱՔԱՐ - լեռնագագաթ Սյունիքի մարզում, տե՛ս Ուխտուակունք:
ՍԱՏԱՆԻ ԿԱՄՈւՐՋ – տրավերտիններից կազմված բնական կամուրջ Որոտան գետի վրա, Սյունիքի մարզում,
Տանձատափ գյուղից 1 կմ հվ-արմ., որի
վրայով անցնում է Գորիս-Տաթև ավտոճանապարհը: Երկարությունը շուրջ
30 մ է, լայնությունը` 50-60 մ:
ՍԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (2767 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների արմ. մասում, Արգիճի գետի
վերնագավառում, Աղնջաձոր գյուղից
7,5 կմ հս-արմ.:
ՍԱՐԱԼԱՆՋ - գետ Կոտայքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Արայի լեռան արլ.
լանջերից և Արգել գյուղի հվ. մասում
աջից միախառնվում Հրազդան գետին:
Երկարությունը` 12 կմ:
ՍԱՐԱԿՆ - հանդ Լոռու մարզում, Վիրահայոց
լեռների
համակարգում,
Սառնաղբյուր գետի ձախափնյակում,
Պաղաղբյուր գյուղից 3 կմ հվ-արմ.:
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ՍԱՐԱՆԱՐ - լեռնագագաթ (3076 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռների կենտրոնական մասում, Գեղամասար գյուղից 4,5 կմ հս-արմ.:
ՍԱՐԱՆԱՐ - գետ Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի ավազանում: Սկիզբ է
առնում Սարանար լեռան հս-արլ.
լանջերից և Գեղամասար գյուղից հվարմ. թափվում լճի մեջ: Երկարությունը` 11 կմ:
ՍԱՐԱՆԱՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Սևանի լեռների կենտրոնական մասում, Սարանար լեռան հս.
լանջերին, Գեղամասար գյուղից 5,5 կմ
հս-արմ.:
ՍԱՐԱՎԱՆ - հանդ Լոռու մարզում,
Ձորագետի ձախափնյակում, Կաթնառատ գյուղից 7 կմ արմ.:
ՍԱՐԳՍԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (1952 մ)
Տավուշի մարզում, Վարագի լեռնահամակարգում, Գանձաքար գյուղից 5 կմ
արլ.:
ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԲԼՈւՐ - բարձունք
Արմավիրի մարզում, տե՛ս Արմավիրի
բլուր:
ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ՏԱՓԱՍՏԱՆ - դաշտ
Արմավիրի մարզում, տե՛ս Արմավիրի
դաշտ:
ՍԱՐԴԱՐԻ ԱՅԳԻ - այգի Երևանի`
Կենտրոն համայնքի արմ. մասում,
Հրազդան գետի աջափնյակում:
ՍԱՐԻ ԱՌՈւ - գետակ Վայոց ձորի
մարզում, Ավեշ գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Վայքի լեռների հսարմ. լանջերից և Խաչիկ գյուղից 3 կմ
հվ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ՍԱՐԻ ԵՐԳԱ - լեռնագագաթ (2462 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում,
Վարդենյաց
լեռնանցքից 2 կմ հս-արմ.:
ՍԱՐԻԱՂԲՅՈւՐ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Բովաքարի լեռների

հս. լանջերից և ձախից միախառնվում
Մարց գետին: Երկարությունը` 17 կմ:
ՍԱՐԻԳՈՄԵՐ - հանդ Լոռու մարզում,
Վիրահայոց լեռների համակարգում,
Սառնաղբյուր գետի ձախափնյակում,
Պաղաղբյուր գյուղից 4,5 կմ արմ.:
ՍԱՐԻԿՈՂՄ - լեռնագագաթ (2357 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Մալև գետի աջափնյակում, Կալեր գյուղատեղիից 6 կմ հվ.:
ՍԱՐԻՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Կահուրդ գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Գեղաքար լեռան հվ.
լանջից և Կիցք գյուղում միանում մայր
գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ՍԱՐԻՁՈՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Պիղծ գետի ձախափնյակում, Բռնակոթ
գյուղից 0,5 կմ արմ.:
ՍԱՐԻՆԱՐՏ - լեռ (1373 մ) Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Խդրանց գյուղից 1 կմ արլ.:
ՍԱՐԻՊԱՊ - բլուր (921 մ) Արարատի
մարզի հվ. հարթավայրային մասում,
Արարատ գյուղից 0,5 կմ արմ.:
ՍԱՐԻՍՈւՐԲ - լեռնագագաթ (2526 մ)
Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի
սահմանագլխին, Գեղամա լեռների
կատարային մասում, Լճաշեն գյուղից
9 կմ հվ-արմ.:
ՍԱՐԻՓՈՍ - գետակ Սյունիքի մարզում, Զոհաջուր գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Գառնարած լեռան
արլ. լանջերից և Սալվարդ գյուղի մոտ
միանում մայր գետին: Երկարությունը` 3,5 կմ:
ՍԱՐԿՈւՏ - լեռնագագաթ (1999 մ) Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագըլխին, Գուգարաց լեռների միջնամասում, Ծաղկաշատ գյուղից 9,5 կմ հվարլ.:
ՍԱՐՀԱՏ - բլուր (761 մ) Տավուշի մարզում, Մթնասարի լեռնահամակարգում, Սևքար գյուղից 3,5 կմ հս-արլ.:
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ՍԱՐՎԱՐԴ - լեռնագագաթ (3161 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռներում,
Սալվարդ գյուղից 6,5 կմ արմ.:
ՍԱՔՈՅԻ ՃԱՀՃՈւՏ - հանդ Տավուշի
մարզում, Վարագի լեռների համակարգում, Գանձաքար գյուղից 1 կմ հվ-արլ.:
ՍԱՔՈՅԻՎԱՐ - լեռնագագաթ (3299 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների հս. լանջերին, Մարտունի և
Աստղաձոր գետերի վերնագավառների միջև, Զոլաքար գյուղից 10 կմ հվ.:
ՍԱՔՈՅԻՎԱՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Սևանա լճի ավազանում,
Աստղաձոր գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում համանուն լեռան հս.
լանջից և Զոլաքար գյուղից 4 կմ հվ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ՍԱՖԱՐԵՆՑ ԳՈՄԻ ԱՌՈւ - գետ Գեղարքունիքի մարզում, տե՛ս Գոմաջուր:
ՍԵԼԱՎԱԳԵՏԱԿ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռների կենտրոնական մասի հս.
լանջերից և Վարդենիկ գյուղից հսարմ. թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 17 կմ:
ՍԵԼԻՄԱԳԵՏ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռների հվ. լանջից և Շատին գյուղում
աջից միախառնվում Եղեգիս գետին:
Երկարությունը` 22 կմ:
ՍԵՂԱՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3219 մ)
Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների
կենտրոնական մասում, Սևաբերդ
գյուղից 6 կմ արլ.:
ՍԵՄԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3385 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռների հս-արլ. մասում, Արփա գետի վերնագավառում, Գետիկվանք գյուղից 7
կմ հս-արլ.:
ՍԵՊ - լեռնագագաթ (2449 մ) Շիրակի
մարզում, Ցողասարի լեռներում, Հովտուն գյուղից 3 կմ հս-արլ.:

ՍԵՊԱՋՈւՐ - գետակ Շիրակի մարզում, Եղնաջուր գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Գառնառիճ գյուղից 4
կմ արմ. գտնվող աղբյուրներից և նույն
գյուղի հս. մասում միախառնըվում
մայր գետին: Երկարությունը` 5,5 կմ:
ՍԵՊԱՍԱՐ - լեռ (2082 մ) Շիրակի
մարզում, Աշոցքի սարահարթում, Մեծ
Սեպասար գյուղից 0,5 կմ հս-արմ.:
ՍԵՊՈւՀ ՍԱՐ - լեռ (1589 մ) Սյունիքի
մարզում, Խուստուփ-Կատարի լեռնահամակարգում, Ճակատեն գյուղից 4
կմ հս-արմ.:
ՍԵՎ ԳՄԲԵԹ - լեռնագագաթ (2260 մ)
Լոռու մարզում, Բազումի լեռնահամակարգում, Խորգետակի ձախափնյակում, Գոգարան գյուղից 8 կմ հս.:
ՍԵՎ ԼԻՃ - արգելավայր Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, համանուն լճի մոտ: Հիմնադըրվել է 2003 թ., տարածքը` 240 հա:
ՍԵՎ ԼԻՃ - լիճ ՀՀ Սյունիքի մարզի և
ԼՂՀ-ի
սահմանագլխին,
Սյունիքի
բարձրավանդակում, Գորիս քաղաքից
հս-արմ., ծովի մակարդակից 2658 մ
բարձրության վրա: Մակերեսը` 1,6
կմ2:
ՍԵՎ ՔԱՐ - լեռնագագաթ (2452 մ) Կոտայքի մարզում, Մարմարիկի լեռնահամակարգում, Ծաղկաձոր քաղաքից
3 կմ հս-արմ.:
ՍԵՎԱԲԵՐԴ - գետ Լոռու մարզում,
տե՛ս Լոռիգետ:
ՍԵՎԱԲԵՐԴԻ ՋՐԱՄԲԱՐ – արհեստական լիճ Կոտայքի մարզում,
Գեղամա լեռների արմ. լանջին,
Սևաբերդ
գյուղի
արմ.
մասում:
Մակերեսը` 1200 հա, ջրի ծավալը` 6
մլն
մ3,
բարձրությունը
ծովի
մակարդակից` 1970 մ:
ՍԵՎԱԲԼՈւՐ - լեռ (1998 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արտանիշի թերակըղզու հվ-արմ. մասում:
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ՍԵՎԱԳՄԲԵԹ - լեռնագագաթ (1796 մ)
Լոռու մարզում, Գուգարաց լեռների
համակարգում, Պաղածոջուր գետի
աջափնյակում, Ծաղկաշատ գյուղից
6,5 կմ հվ-արլ.:
ՍԵՎԱԺԱՅՌ - լեռնագագաթ (2727 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռների հվ. լանջին, համանուն գյուղից
1,5 կմ հս-արմ.:
ՍԵՎԱԺԱՅՌ - լեռնագագաթ (2694 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Զանգեզուրի
լեռնահամակարգում, Որոտանի լեռնանցքից 2,5 կմ հվ., Ուղեձոր գյուղից 3
կմ հվ-արլ.:
ՍԵՎԱԺԱՅՌ - գետակ Վայոց ձորի
մարզում, Սպիտակ գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Սոխասար
լեռան հվ-արմ. լանջից և Վարդահովիտ գյուղի հվ-արմ. մասում միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 8,5 կմ:
ՍԵՎԱԽԱՅՏ - ժայռ (807 մ) Տավուշի
մարզում, Սևջուր գետի միջին հոսանքի ձախափնյակում, Կոթի գյուղից 4 կմ
հս-արլ.:
ՍԵՎԱԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (2805 մ)
Լոռու մարզում, Գոգարանց լեռներում,
Մեծառու
գետի
վերնագավառում,
Գոգարան գյուղից 11 կմ հս-արմ.:
ՍԵՎԱԿՆ - լճակ Արարատի մարզում,
Գենուտ լեռան հս. լանջին, Զանգակատուն գյուղից 1,5 կմ հվ-արլ.:
ՍԵՎԱԿՆ - աղբյուր Սյունիքի մարզում, Ցիցքար լեռան հս. լանջին, Որոտան գետի ձախափնյակում, Շամբ
գյուղից 2,5 կմ արլ.:
ՍԵՎԱԿՆ - գետակ Տավուշի մարզում,
Զանգակ գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Տավուշի լեռների հվ-արլ.
լանջերից և Արծվաբերդ գյուղից 6 կմ
հվ-արմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 2,5 կմ:

ՍԵՎԱՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Կապրուսար լեռների հս-արմ.
մասում, Տորունիք գյուղից 2 կմ արլ.:
ՍԵՎԱՀՈՂԵՐ - հանդ Լոռու մարզում,
Տանձուտ գետի աջափնյակում, Շահումյան գյուղից 1 կմ արլ.:
ՍԵՎԱՄԱՐԳ - բլուր (752 մ) Տավուշի
մարզում, Վարագի լեռնահամակարգում, Վազաշեն գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
“ՍԵՎԱՆ” - ազգային պարկ Գեղարքունիքի մարզում: Կազմավորվել է
1978 թվականինին` Սևանա լճի բնական էկոհամակարգի պահպանության
նպատակով: Ընդհանուր տարածքը`
150,1 հզ. հա (26,5 հզ. հա` ցամաքային): Ընդգրկում է լճի հայելին և
դրան հարող ափամերձ տարածքի
ջրից ազատված հատակային գրունտները` մինչև շուրջլճյա ավտոճանապարհը:
ՍԵՎԱՆ - նախկինում կղզի Սևանա
լճի հս-արմ. մասում (Սևանի թերակըղզի):
ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ - լիճ ՀՀ Գեղարքունիքի
մարզում, ամենամեծը Անդրկովկասում: Գտնվում է ծովի մակարդակից
շուրջ 1900 մ բարձրության վրա: Շրջապատված է հս-արմ-ից` Փամբակի, հսարլ-ից` Սևանի, արլ-ից` Արևելյան
Սևանի, արմ-ից` Գեղամա, հվ-ից`
Վարդենիսի լեռներով: Արտանիշի և
Նորատուսի թերակղզիներով անցնող
պայմանական գծով լիճը բաժանվում է
երկու մասի` Մեծ և Փոքր Սևանի: Ընդհանուր մակերեսը` 1416 կմ2, միջին
խորությունը` 41 մ, առավելագույնը`
82 մ:
ՍԵՎԱՆԻ ԳՈԳԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆ – գոգավորություն ՀՀ-ում, Գեղարքունիքի
մարզում: Եզրավորված է Արեգունի,
Սևանի, Արևելյան Սևանի, Վարդենիսի, Գեղամա և Փամբակի լեռներով:
Ձգվում է հս-արմ-ից հվ-արլ. ուղղությամբ: Երկարությունը` 120 կմ, լայնու-
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թյունը` 30-80 կմ, տարածությունը`
4891 կմ2 (Սևանի ավազան):
ՍԵՎԱՆԻ ԹԵՐԱԿՂԶԻ - թերակղզի
Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի
հս-արմ. մասում, Ցամաքաբերդ թերակղզու արլ. հատվածը: Վերածվել է թերակղզու լճի մակարդակի իջեցման
հետևանքով (Սևան):
ՍԵՎԱՆԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2114 մ) Գեղարքունիքի և Տավուշի
մարզերի սահմանագլխին, Փամբակի և
Արեգունի լեռների հանգուցակետում:
Միացնում է Սևանի ավազանը Դիլիջանի գոգավորության հետ:
ՍԵՎԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին: Ձգվում է Քաշաթաղ
լեռնագագաթից դեպի հվ-արլ. մինչև
Արևելյան
Սևանի
լեռները:
Ամենաբարձր գագաթը` Սատանախաչ
լեռ (3319 մ) Ադրբեջանի տարածքում,
ՀՀ-ում` Փերեզակ լեռ (3290 մ),
երկարությունը` շուրջ 50 կմ:
ՍԵՎԱՇԵՐՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Գեղի գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Լանջակունք աղբյուրից և Վերին Գեղավանք գյուղից 2 կմ
հվ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 5,5 կմ:
ՍԵՎԱՋՈւՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Սևանի լեռների հվ-արլ. մասից և Մեծ Մասրիկ
գյուղի մոտ աջից միախառնվում Մասրիկ գետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ՍԵՎԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2431 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Սոթք գյուղից 4 կմ
հս-արլ.:
ՍԵՎԱՍԱՐ - բլուր (750 մ) Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռներում, Քարկոփ
գյուղից 2 կմ հս.:
ՍԵՎԱՔԱՐ - բլուր (969 մ) Սյունիքի
մարզում, Մեղրու լեռնահամակար-

գում, Աստղաձոր գետի աջափնյակում,
Շվանիձոր գյուղից հվ-արմ.:
ՍԵՎԲԼՈւՐ - լեռ (1617 մ) Արագածոտնի մարզում, Քասաղ գետի ձախափնյակում, Սաղմոսավան գյուղից 1 կմ
հվ-արլ.:
ՍԵՎԲԼՈւՐ - բլուր (1110 մ) Արմավիրի
մարզում, Կարմրաշենի սարահարթում, Արտամետ գյուղից 2,5 կմ արմ.:
ՍԵՎԳԵՏ - գետ ՀՀ Շիրակի մարզի և
Թուրքիայի սահմանագլխին: Սկիզբ է
առնում Եղնախաղի լեռների արմ. լանջերից և հոսելով ՀՀ-ի և Թուրքիայի
սահմանով, Երազգավորս գյուղից
արմ., աջից միախառնվում Ախուրյան
գետին: Երկարությունը` 58 կմ, ՀՀ-ի
տարածքում` 12 կմ:
ՍԵՎԳԼՈւԽ - բլուր (1236 մ) Երևանի`
Նորք-Մարաշ համայնքի հս-արմ. մասում:
ՍԵՎԺԱՅՌ - լեռնագագաթ (2310 մ) Լոռու մարզում, Ձիթհանից լեռների համակարգում, Սուրբկիրակիջուր գետի
ձախափնյակում, Վանաձոր քաղաքից
3 կմ հվ.:
ՍԵՎԺԱՅՌ - լեռնագագաթ (3083 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Քաղաձոր գետի
աջափնյակում, Կիցք գյուղից 3,5 կմ
արմ.:
ՍԵՎԼԻՃ - լճակ Վայոց ձորի մարզում,
Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Աղբերք գետի աջափնյակում, Աղնջաձոր
գյուղից 4,5 կմ հվ-արմ.: Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 2280 մ,
մակերեսը` 1,2 հա:
ՍԵՎԾՄԱԿ - անտառ Գեղարքունիքի
մարզում, Սևանի լեռնահամակարգի
կենտրոնական մասի հվ. լանջերին:
Սփռված է Հավսաթաղք գետի ձախափնյակում:
ՍԵՎԿԱԼ - հանդ Տավուշի մարզում,
Վարագի լեռների համակարգում, Վա-
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րագաջուր գետի ձախափնյակում, Չինչին գյուղից 3,5 կմ արմ.:
ՍԵՎԿԱՋՈւՐ - գետ Արարատի մարզում, Ազատ գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հվարմ. լանջերից և Բարձրաշեն գյուղից
16 կմ արլ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 19 կմ:
ՍԵՎԿԱՏԱՐ - լեռ (2464 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռնահամակարգում, Ճամբարակ քաղաքից 4,5 կմ
հվ-արլ.:
ՍԵՎԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (3225 մ)
Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի
սահմանագլխին, Գեղամա լեռների հս.
կատարային մասում, Ծաղկաշեն գյուղից 12 կմ հս-արմ.:
ՍԵՎՈՅԻ ՁՈՐ - լեռնագագաթ (2141 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների համակարգում, Ավերաջուր և
Զոլաքար
գետերի
ջրբաժանում,
Զոլաքար գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ՍԵՎՈՐԴՅԱՑ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Լոռու
մարզում, Գուգարաց լեռների արմ.
ճյուղավորություններից: Այստեղ է
գտնվում Գուգարաց լեռնահամակարգի ամենաբարձր կետը` Դժարսար
լեռը (2245 մ): Երկարությունը` 15 կմ:
ՍԵՎՋՐԻԿ - լեռնագագաթ (2072 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի լեռների հվ-արմ. մասում, Դպրաբակ գյուղից 2,5 կմ հս.:
ՍԵՎՋՈւՐ - գետ Արարատի և Արմավիրի մարզերում, տե՛ս Մեծամոր:
ՍԵՎՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում: Գոյանում է Խորգետակ և Չքնաղ գետերի
միախառնումից և Ստեփանավան քաղաքի մոտ աջից միախառնվում Ձորագետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ՍԵՎՋՈւՐ - բլուր (951 մ) Տավուշի
մարզում, Կենաց լեռների համակարգում, Ներքին Կարմիրաղբյուր գյուղից
0,5 կմ արլ.:

ՍԵՎՋՈւՐ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Ոսկեպարի լեռների
լանջերից և Կոթի գյուղից 6 կմ արլ.
դուրս գալիս ՀՀ-ի տարածքից: Երկարությունը` 36 կմ, ՀՀ տարածքում` 12
կմ:
ՍԵՎՍԱՐ - բլուր (945 մ) Արարատի
մարզի և Նախիջևանի սահմանագըլխին, Երասխ գյուղից 1,5 կմ հվ-արլ.:
ՍԵՎՍԱՐ - լեռ (2137 մ) Գեղարքունիքի
մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Շորժա գյուղից 1 կմ հս-արմ.:
ՍԵՎՍԱՐ - լեռնագագաթ (2950 մ) Շիրակի մարզում, Ջավախքի լեռներում,
Սիզավետ գյուղից 7 կմ հվ-արլ.:
ՍԵՎՍԻՐՏ - լեռ (1561 մ) Արագածոտնի
և Շիրակի մարզերի սահմանագըլխին,
Շիրակի սարահարթում, Նոր Արթիկ
գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ՍԵՎՏԻՐՈՋ ԼԻՃ - լճակ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Ծղուկի լեռների հս-արմ. մասում:
Ծովի մակարդակից 3098 մ բարձրության վրա: Մակերեսը` 2,2 հա:
ՍԵՎՈւԿ - լեռնագագաթ (2112 մ) Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Մասրուց գետի ձախափնյակում, Ծավ գյուղից 5,5 կմ արմ.:
ՍԵՎՈւԿ ԲԵՐԴԱԿ - լեռ (1999 մ) Շիրակի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի արմ. լանջին, Սառնաղբյուր
գյուղից 1,5 կմ հվ-արմ.:
ՍԵՎՔԱՐ - լեռնագագաթ (3393 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռների միջնամասում, Մարտունի գետի վերնագավառում, Լեռնակերտ
գյուղից 14 կմ հվ-արլ.:
ՍԵՎՔԱՐ - լեռնագագաթ (3063 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում,
Լեռնակերտ
գյուղից 8,5 կմ հվ-արլ.:
ՍԵՎՔԱՐ - լեռնագագաթ (1740 մ) Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին, Արեգունի լեռների հս-
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արմ. մասում, Ձորավանք գյուղից 2,5
կմ հս-արմ.:
ՍԵՎՔԱՐ - լեռնագագաթ (3574 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Քարահուն գետի աջափնյակում, Քաջարան գյուղից 6 կմ
հս-արմ.:
ՍԵՎՔԱՐ - լեռնագագաթ (1617 մ) Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների ճյուղավորություններում, Ալվանք գյուղից
5 կմ արմ.:
ՍԵՎՔԱՐ - լեռնագագաթ (1145 մ) Սյունիքի մարզում, համանուն լեռներում,
Մեղրի քաղաքից 1,5 կմ հվ-արմ.:
ՍԵՎՔԱՐ - բլուր (667 մ) Սյունիքի
մարզում, Արաքս գետի ձախափնյակում, Նռնաձոր գյուղից 2,5 կմ հվ-արլ.:
ՍԵՎՔԱՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռների
Թառակատար լեռան հվ. լանջից և Գեղավանք գյուղից 1 կմ հվ-արլ. ձախից
միախառնվում Գեղի գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ՍԵՎՔԱՐ - լեռնագագաթ (1046 մ) Տավուշի մարզում, Պապաքարի լեռներում, Դովեղ գյուղից 4 կմ. հվ-արլ.:
ՍԵՎՔԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռների հվ-արլ.
ճյուղավորություններից: Ամենաբարձր
գագաթը համանուն լեռն է (1145 մ),
երկարությունը` 2,5 կմ:
ՍԵՐՍ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Վայքի լեռների հվ.
լանջերից և Նոր Ազնաբերդ գյուղից 2,5
կմ հվ. ձախից միախառնվում Ճահուկ
գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՍԻՍԱԿԱՊԱՐ - լեռնագագաթ (3826 մ)
ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների
հվ. կատարային մասում, Քաջարանց
գետի վերնագավառում:
ՍԻՍԵՌՔ - բլուր (1620 մ) Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանա-

գըլխին, Օհանավան գյուղից 4 կմ հսարլ.:
ՍԻՍԻԱՆ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Ուրծ գյուղում աջից միախառնըվում
Որոտան գետին: Երկարությունը` 33
կմ:
ՍԻՍԻԱՆԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2347 մ) ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի
լեռնահամակարգում,
Անգեղակոթ
գյուղից դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհին:
ՍԻՍԻԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների հատվածը` Սիսիանի լեռնանցքի և Սիսիան
գետի վերնագավառի միջև: Ամենաբարձր գագաթը Շահապոնք լեռն է
(3204 մ), երկարությունը` 20 կմ:
ՍԻՍԻԱՆԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք Սյունիքի մարզում: Հանված է Շառաչող գետի
ձախ ափից և հոսում է դեպի հվ-արլ.:
Ոռոգում է Սյունիքի մարզի հողերը:
Երկարությունը` 40 կմ (Սպանդարյանաի ջրանցք):
ՍԻՍԻԳԵՏ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Բովաքարի լեռների
արմ. ճյուղավորություններից և Գայլաձորի կիրճում աջից միախառնվում
Փամբակ գետին: Երկարությունը` 10
կմ:
ՍԻՍԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (1886 մ)
Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռների
կենտրոնական մասում, Տաշիր քաղաքից 5,5 կմ հս-արլ.:
ՍԻՍԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (3093 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռների
կատարային մասում, Սիսիանի լեռնանցքից հս-արմ. (Արտապան):
ՍԻՐՈւՆ ԹԵՂՍԻ - հանդ Արագածոտնի մարզում, Դաշտադեմ գյուղից 1,5 կմ
հս-արլ.:
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ՍԻՐՈւՆՔԱՐ - հանդ Սյաւնիքի մարզում, Սիսիան գետի աջափնյակում,
Թասիկ գյուղից 1 կմ արլ.:
ՍԽՏՈՐՈւՏ - լեռնագագաթ (2024 մ)
Տավուշի մարզում, Վարագի լեռնահամակարգում, Իջևան քաղաքից 6 կմ
արլ.:
ՍԽՏՈՐՈւՏԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(1852 մ) Տավուշի մարզում, Վարագի
լեռներում, Իջևան-Բերդ ճանապարհ
վրա, Իջևան քաղաքից 6 կմ արլ.:
ՍՂԵՐԴ - լեռնագագաթ (1488 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագըլխին, Մեղրու լեռների հվ-արլ. ծայրամասում, Նռնաձոր գյուղից 7,5 կմ
արլ.:
ՍՂՆԱԽԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Տավուշի
մարզում, տե՛ս Վարագի լեռներ:
ՍՄԲԱՏ ԱՐՔԱՅԻ ՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Ազնվաց սարի հս. լանջին, Մասրուց գետի աջափնյակում,
Շիշկերտ գյուղից 3,5 կմ հվ-արլ.:
ՍՄԲԱՏԱՍԱՐ - լեռ (3027 մ) Վայոց ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռների հվ.
լանջերին, Գետիկվանք գյուղից 5 կմ
հս.:
ՍՅՈւՆԱՍԱՐ - լեռ (2502 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռների հս. լանջին,
Մարգահովիտ գյուղից 6 կմ արմ.:
ՍՅՈւՆԻՔԻ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ – հրաբըխային բարձրավանդակ Փոքր Կովկասում, Որոտան և Աղավնո գետերի
միջև: ՀՀ Սյունիքի մարզում են գտընվում հվ. և հվ-արմ. մասերը: Բարձրությունը` 2200-3200 մ (Արևմտյան Ղարաբաղի բարձրավանդակ, Ղարաբաղի
բարձրավանդակ):
ՍՅՈւՆՅԱՑ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, տե՛ս Զանգեզուրի լեռներ:
ՍՆԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Վարարակ գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Խենթասար լեռան
արմ. լանջից և Գորիս քաղաքի հս. մա-

սում միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 4 կմ:
ՍՆԿՈւՐ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Կարավգետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Բերդաքար լեռան հվ-արլ.
լանջերից և Ալվանք գյուղից 2,5 կմ
արմ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 3,5 կմ:
ՍՈԹ - գետ Գեղարքունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Արևելյան Սևանի լեռների Սոթքի լեռնանցքից և Մեծ Մասրիկ գյուղից 3 կմ հվ-արլ. աջից միախառնվում Մասրիկ գետին: Երկարությունը` 20 կմ:
ՍՈԹ - լեռ (1864 մ) Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռների հս-արմ. ճյուղավորություններում, Սարիաղբյուր գետի
միջին հոսանքի աջափնյակում, Դեբետ
գյուղից 7 կմ հս-արլ.:
ՍՈԹՔԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
Արևելյան Սևանի լեռներում (2366 մ),
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի
սահմանագլխին` Սոթ գետի հովտից
դեպի Թարթառ գետի ավազանը տանող ճանապարհին:
ՍՈԹՔԻ ԼԵՌՆԱԴԱՇՏ - հարթավայր
Գեղարքունիքի մարզում, տե՛ս Մասրիկի դաշտ:
ՍՈԼԱԿ - լեռնագագաթ (2406 մ) Կոտայքի մարզում, Մարմարիկի լեռներում, Բջնի գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ՍՈԽԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3308 մ)
Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի
սահմանագլխին, Վարդենիսի լեռներում, Գետիկվանք գյուղից 5 կմ հսարմ.:
ՍՈԽՈւՏ - լեռնագագաթ (3226 մ) Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի
սահմանագլխին, Վարդենիսի լեռներում, Զոլաքար գյուղից 18 կմ հվ.:
ՍՈԽՈւՏ - գետակ Վայոց ձորի մարզում, Եղեգիս գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռների
հվ. լանջերից և Գետիկվանք գյուղում
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միանում մայր գետին: Երկարությունը` 8 կմ:
ՍՈՂԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2115 մ)
Լոռու մարզում, Սպիտակի լեռնաբազուկում, Գարգառ գետի ձախափնյակում, Արմանիս գյուղից 3 կմ հվ.:
ՍՈՃՈւՏ - հանդ Տավուշի մարզում,
Կենաց լեռների համակարգում, Վարագաջուր գետի աջափնյակում, Իծաքար գյուղից 2 կմ հս-արմ.:
ՍՈՄԽԵԹԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Լոռու մարզի և Վրաստանի սահմանագըլխին, տե՛ս Վիրահայոց լեռներ:
ՍՈՆԱՅԻ ԱՂԲՅՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում, Մասրիկ գետի ձախ
օժանդակը: Սկիզբ է առնում Երիցասար լեռան արմ. լանջից և Վերին
Շորժա գյուղից 1 կմ արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը`
6,5 կմ:
ՍՈՍԵԻԴԱՐ - լեռնագագաթ (2381 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների կենտրոնական մասում, Ծաղկաշեն գյուղից 4 կմ հս-արմ.:
ՍՈՍԻՔ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի լեռների հս-արլ. մասում,
Մուցք գյուղից 4,5 կմ հվ-արմ.:
ՍՈՍՈւ ՊՈւՐԱԿ - արգելավայր Սյունիքի մարզում, Ծավ գետի հովտում,
Ներքին Հանդ գյուղի մոտ: Հիմնադըրվել է 1958 թ., տարածքը` 60 հա:
ՍՈՐԻԿ - լեռ (1554 մ) Արագածոտնի
մարզում, Շիրակի սարահարթի արլ.
մասում, Սորիկ գյուղից 1 կմ հվ-արմ.:
ՍՈՓԻ - լեռնագագաթ (1826 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, Գրավ գետի աջափնյակում,
Մոզրով գյուղից 2 կմ արլ.:
ՍՈՓԻ - հանդ Վայոց ձորի մարզում,
համանուն լեռան հս. լանջին, Արփա
գետի ձախափնյակում, Մոզրով գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
ՍՊԱՅԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1789 մ)
ՀՀ Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի սահ-

մանագլխին,
Հասրիկի
լեռներում,
Աղնջա գետի աջափնյակում, Այգեձոր
գյուղից 5 կմ հվ.:
ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆԻ ՋՐԱՄԲԱՐ – արհեստական լիճ Սյունիքի մարզում, Որոտան գետի վերին հոսանքի վրա: Ծառայում է Որոտանի կասկադի ՀԷԿերին սնելու և Որոտան գետի հոսքի մի
մասը Սևանա լիճ տեղափոխելու (Կեչուտի ջրամբարի միջոցով) համար:
Մակերեսը` 14,1 կմ2, ջրի ծավալը` 237
մլն մ3:
ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆԻ ՋՐԱՆՑՔ - ջրանցք
Սյունիքի մարզում, ռե՛ս Սիսիանի
ջրանցք:
ՍՊԻՏԱԿ - լեռ (2321 մ) Լոռու մարզում,
Փամբակի լեռների հս. լանջին, Լեռնանցք գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ՍՊԻՏԱԿ - լեռնագագաթ (2111 մ) Լոռու մարզում, Բազումի լեռների համանուն լեռնաբազուկի վրա, Ուրասար
գյուղից 2,5 կմ հվ.:
ՍՊԻՏԱԿ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ
է առնում Չքնաղի լեռների հս. լանջերից և Ուրասար գյուղի մոտ ձախից
միախառնվում
Սևջուր
գետին:
Երկարությունը` 12 կմ:
ՍՊԻՏԱԿ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ
է առնում Փամբակի լեռների հս.
լանջերից և Սպիտակ քաղաքից արլ.
աջից միախառնվում Փամբակ գետին:
Երկարությունը` 10 կմ:
ՍՊԻՏԱԿ - գետակ Վայոց ձորի մարզում, Եղեգիս գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Սևաժայռ գյուղից
արմ. գտնվող աղբյուրներից և Հերմոն
գյուղի մոտ միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 8,5 կմ:
ՍՊԻՏԱԿ ՃԱՄՓԻ ՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Սևսար լեռան
հվ. լանջերին, Սոթ գետի ձախափնյակում, Սոթք գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ՍՊԻՏԱԿԱԲԼՈւՐ - լեռ (1255 մ) Արմավիրի մարզում, Կարմրաշենի սարա-
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հարթում, Շենիկ գյուղից 3 կմ հվ. (Աղլեռ):
ՍՊԻՏԱԿԱՂԲՅՈւՐ - գետ Գեղարքունիքի մարզում, տե՛ս Արծաթաղբերք:
ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐՈւՔ - գետակ Սյունիքի
մարզում, Արամազդ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Արամազդ լեռան հվ-արմ. լանջերից և Վերին Գեղավանք գյուղից 5 կմ հս-արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 4 կմ:
ՍՊԻՏԱԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3555
մ) Արարատի, Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Գեղամա լեռների կատարային մասում:
ՍՊԻՏԱԿԱՍԱՐ - լեռնանցք (2179 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Մալև գետի ձախափնյակում, Կալեր գյուղատեղիից 4,5 կմ հվարլ.:
ՍՊԻՏԱԿԱՍԱՐ - լեռ (1898 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Թեքսարի լեռներում,
Մալիշկա գյուղից 3 կմ հս-արլ.:
ՍՊԻՏԱԿԱՔԱՐ - լեռ (2182 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Աղբերք գետի աջափնյակում, Աղնջաձոր գյուղից 2 կմ հս-արմ.:
ՍՊԻՏԱԿԲԼՈւՐ - լեռ (1255 մ) Արմավիրի մարզում, Կարմրաշենի սարահարթում, Շենիկ գյուղից 4 կմ հվ.:
ՍՊԻՏԱԿԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2378 մ) Արագածոտնի և Լոռու մարզերի սահմանագլխին, Փամբակի լեռներում, Փամբակ գետի հովտից դեպի
Քասաղ գետի հովիտը տանող ճանապարհին:
ՍՊԻՏԱԿԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռնաբազուկ
Լոռու մարզում, Բազումի լեռների հս.
ճյուղավորություններից,
Չքնաղ
և
Գարգառ գետերի ջրբաժանը: Ամենաբարձր գագաթը` Բազումթառ լեռ (2796
մ), երկարությունը` 18 կմ:
ՍՊԻՏԱԿՋՈւՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի

լեռների հս. լանջերից ևԳեղաքար գյուղից 2 կմ հս-արլ. աջից միախառնըվում
Խաչաղբյուր գետին: Երկարությունը`
21 կմ:
ՍՊԻՏԱԿՋՈւՐ - գետակ Սյունիքի
մարզում, Շիշկերտ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Բաղացսար լեռան
արլ. լանջերից և Շիշկերտ գյուղից 2,5
կմ հս-արմ. միախառնըվում մայր
գետին: Երկարությունը` 2 կմ:
ՍՊԻՏԱԿՋՈւՐ - գետակ Տավուշի մարզում, Աղստևի ձախ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Իջևանի լեռների հվ. լանջերից և Հաղարծին գյուղից 0,5 կմ արմ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 7 կմ:
ՍՊԻՏԱԿՍԱՐ - բլուր (976 մ) ՀՀ Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի սահմանագլխին, Մթնասարի լեռնահամակարգում, Ոսկեպար գետի աջափնյակում,
Բերքաբեր գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ՍՊԻՏԱԿՔԱՐ - լեռնագագաթ (2621 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Մալև գետի ձախափնյակում, Շիշկերտ գյուղից 5 կմ հվ-արմ.:
ՍՊԻՏԱԿՔԱՐ - ժայռ (1968 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Աղավնաձոր գետի աջափնյակում, Ռինդ գյուղից 3,5 կմ հսարլ.:
ՍՊԻՏԱԿՔԱՐ - լեռնագագաթ (2011 մ)
ՀՀ Տավուշի մարզի և Ադրբեջանաի
սահմանագլխին, Խնձորուտի լեռներում, Արծվաբերդ գյուղից 11 կմ հվարմ.:
ՍՎԱՐԱՆՑ - գետ Սյունիքի մարզում,
տե՛ս Քարահանուց:
ՍՏԵՓԱՆԱՆՑ ՍԱՐ - լեռ (1870 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Կարճևան գյուղից 2,5 կմ
հս-արմ.:
ՍՏԵՓԱՆԻ ԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին, Միջնասար լեռան
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հվ. լանջին, Արտիջուր գետի աջափնյակում, Արծվաշեն գյուղից 4,5 կմ հվ.:
ՍՏԵՓԱՆԻ ԲԱՑԱՏ - բացատ Տավուշի
մարզում, Կենաց լեռների համակարգում, Տավուշ գետի ձախափնյակում,
Իծաքար գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ՍՏՈՐԻՆ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՆՑՔ ջրանցք, հանված է Երևանի սահմաններում Հրազդան գետի ձախ ափից և
փակ ջրանցույցով անցնում է աջ ափ:
Երկարությունը` 51 կմ: Ոռոգում է
Արարատի և Արմավիրի մարզերի հողերը:
ՍՐԱՇԵՆ - լեռնագագաթ (1317 մ) Տավուշի մարզում, Վարագի լեռներում,
Վարագավան գյուղից 2 կմ արմ.:
ՍՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2788 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Փամբակ գյուղից 2,5
կմ հս.:
ՍՐԲԱԼԻՃ - լճակ Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռների հս. լանջերին,
Մարտիրոս գյուղից 1 կմ արմ.: Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1950 մ,
մակերեսը` 1,2 հա:
ՍՐԲԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում, Գնիշիկ գետի ձախափնյակում, Արենի գյուղից 4,5 կմ հվ-արլ.:
ՍՐԲԱՇԵՆ - գետ Արարատի մարզում:
Սկիզբ է առնում Տասանորդի լեռների
հս. լանջերից և ձախից միախառնվում
Վեդի գետին: Երկարությունը` 13 կմ:
ՍՐԲԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2405 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արջանոցի լեռների միջնամասում, Դդմաշեն գյուղից
5 կմ հս.:
ՍՐԲԱՍԱՐ - լեռ (2673 մ) Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռների հվ.
ծյուղավորություններում,
Քարուտ
գյուղից 1,5 կմ արլ.:
ՍՐԲԱՏԵՂ - լեռնագագաթ (1932 մ) Լոռու մարզում, Գուգարաց լեռների միջնամասում, Մարց գյուղից 6 կմ հսարլ.:

ՍՐԲԱՔԱՐ - լեռ (1122 մ) Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Քաշունի գետի ձախափնյակում, Դավիթ Բեկ գյուղից 1 կմ հս-արլ.:
ՍՐԲԻԴԱՐ - լեռ (2439 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի լեռների հս.
լանջին, Վարդենիկ գյուղից 4 կմ հվարլ.:
ՍՐԲԻԼԻՍ - լեռնագագաթ Լոռու մարզում, տե՛ս Սուրբ լույս:
ՍՐԲԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (2041 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, Բարձրունի գյուղից 0,5
կմ հս-արմ.:
ՍՐԲԿԱՆՑ - լեռնագագաթ (2383 մ) Տավուշի մարզում, Արեգունի լեռների համակարգում, Կալավան գյուղից 6 կմ
արմ.:
ՍՐԿՂՈՆՔ - գետ Վայոց ձորի մարզում, Արփա գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Գայլեձոր լեռան հվ.
լանջից և Եղեգնաձոր քաղաքից 1,5 կմ
հվ-արմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 11,5 կմ:
ՍՈւՍԵՆԵՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Սոսեիդար լեռան հս-արմ.
լանջին, տարածվում է Գոմաջուր գետի
ափերին, Ծաղկաշեն գյուղից 5 կմ հսարմ.:
ՍՈւՍԵՐ - լեռնագագաթ (1674 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնահամակարգի արմ. մասում, համանուն գյուղից 1,5 կմ հվ-արլ.:
ՍՈւՍԵՐԱԺԱՅՌ - ժայռ (1700 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Քարկատարի լեռնահամակարգում, Եղեգիս գետի աջափնյակում, Գետափ գյուղից 3 կմ հսարմ.:
ՍՈւՏԼԻԿ - հանդ Կոտայքի մարզում,
Եղանց գետի աջափնյակում, Բուժական գյուղից 1 կմ հվ.:
ՍՈւՐԲ - լեռնագագաթ (2884 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավան-
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դակում, Վաղատին գյուղից 7,5 կմ հսարլ.:
ՍՈւՐԲ - լեռնագագաթ (2759 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռներում,
Գորայք գյուղից 4 կմ հվ.:
ՍՈւՐԲ ԳԱԲՐԻԵԼ - լեռնագագաթ
(1674 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգի հս. լանջին, Լեռնապատ գյուղից 0,5 կմ արմ.:
ՍՈւՐԲ ԼԻՃ - լեռնագագաթ (3250 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածում, Քարապարի լեռների
կենտրոնական մասում, Քարի լճից
հս.:
ՍՈւՐԲ ԼՈւՅՍ - լեռ (1857 մ) Լոռու
մարզում, Գուգարաց լեռների արմ.
ճյուղավորություններում, Ծաղկաշատ
գյուղից 1 կմ հս-արմ. (Սրբիլիս, Սուրբլիս):
ՍՈւՐԲ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ - լեռ Արագածոտնի մարզում, տե՛ս Շարայի լեռ:
ՍՈւՐԲ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ - լեռնագագաթ
(2168 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Հարթագյուղից 2 կմ
հվ-արլ.:
ՍՈւՐԲ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ - լեռնագագաթ
(1495 մ) Սյունիքի մարզում, Գլուտի
լեռներում, Կարճևան գյուղից 2,5 կմ
հվ-արմ.:
ՍՈւՐԲ ՍԱՐԳԻՍ - լեռնագագաթ (1939
մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արջանոցի
լեռների կենտրոնական մասում, Ուռագետի աջափնյակում, Ծաղկունք
գյուղի արլ. եզրին:
ՍՈւՐԲ ՍԱՐԳԻՍ - լեռնագագաթ (2270
մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա
լեռների հս. մասում, Լճաշեն գյուղից 6
կմ հվ-արմ.:
ՍՈւՐԲ ՍԱՐԳԻՍ - լեռնագագաթ (1771
մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Փամբակ գետի աջափնյակում, Մեծ Պարնի գյուղից արլ.:

ՍՈւՐԲ ՍԱՐԳԻՍ - լեռնագագաթ (1607
մ) Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռներում, Դսեղ գյուղից 3 կմ հվ-արլ.:
ՍՈւՐԲ ՍԱՐԳԻՍ - լեռ (1569 մ) Լոռու
մարզում, Ձորագետ և Գարգառ գետերի միջև, Վարդաբլուր գյուղից 1 կմ հվարլ.:
ՍՈւՐԲ ՍԱՐԳԻՍ - լեռ (1534 մ) Լոռու
մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգի հս. լանջին, Լեռնապատ գյուղից 1
կմ հս.:
ՍՈւՐԲ ՍԱՐԳԻՍ - հանդ Կոտայքի
մարզում, Եղվարդ քաղաքի հվ-արմ.
եզրին:
ՍՈւՐԲ ՎԱՌՎԱՌԱ - բլուր (1746 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, Ազատեկ գյուղի հվ. եզրին:
ՍՈւՐԲ ՕՀԱՆՆԵՍ - լեռնագագաթ ՀՀ
Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագըլխին, տե՛ս Մեծ Իշխանասար:
ՍՈւՐԲԼԻՍ - լեռնագագաթ Լոռու մարզում, տե՛ս Սուրբ լույս:
ՍՈւՐԲԿԱՐԱՊԵՏԻՋՈւՐ - գետ Լոռու
մարզում: Սկիզբ է առնում Բոլորկոնդ
լեռան լանջերից և Հաղպատ գյուղից
1,5 կմ արլ. աջից միախառնվում Դեբեդ
գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՍՈւՐԲԿԻՐԱԿԻՋՈւՐ - գետ Լոռու
մարզում: Սկիզբ է առնում Ձիթհանից
սար լեռան հս-արլ. լանջերից և Վանաձոր քաղաքից հվ-արլ. միախառնըվում
Տանձուտ գետին: Երկարությունը` 11
կմ:
ՍՈւՐԲՍԱՐ - լեռ (1424 մ) Կոտայքի
մարզում, Գեղամա լեռների հվ-արմ.
մասում, Առինջ գյուղից 1,5 կմ հս-արլ.:
ՍՈւՐԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (2437 մ)
Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Մարգահովիտ գյուղից 8
կմ հս-արլ.:
ՍՈւՐՍԱՐ - լեռնագագաթ (1986 մ) Կոտայքի մարզում, Մարմարիկի լեռների
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հվ-արմ.

ճյուղավորություններում,

Քաղսի գյուղից 1 կմ հս-արմ.:

Վ
ՎԱՀԱԳՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2204
մ) Լոռու մարզում, Վահագնի լեռնաբազուկի վրա, Վարդաբլուր գյուղից 5
կմ հվ.:
ՎԱՀԱԳՆԻ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Բազումի լեռների Վահագնի լեռնաբազուկի լանջերից և Վահագնաձոր գյուղի հվ. մասում ձախից
միախառնվում
Փամբակ
գետին:
Երկարությունը` 12 կմ:
ՎԱՀԱԳՆԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռնաբազուկ
Լոռու մարզում, Բազումի լեռների հսարլ. Ճյուղավորություններից, համանուն գյուղից արմ.: Ամենաբարձր գագաթը Քարհատ լեռն է (2230 մ), երկարությունը` 12 կմ:
ՎԱՀՐԱՄՅԱՆ ՃՈՃ - ճահիճ Շիրակի
մարզում, Սառնակունք գետի ձախափնյակում, Արփի լճի ջրամբարից հվարմ., Շաղիկ գյուղից 2 կմ հվ.:
ՎԱՀՐԱՎԱՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռների
արլ. լանջերից և Լեհվազ գյուղում
աջից միախառնվում Մեղրի գետին:
Երկարությունը` 11 կմ:
ՎԱՂԱՏՈւՐ - գետ Սյունիքի մարզում,
Աղավնո գետի աջակողմյան վտակը:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և ԼՂՀ-ի տարածքում միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ՎԱՃԱՌ - լեռ (2139 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Իշխանասար գյուղից 2,5 կմ հս-արլ.:
ՎԱՃԱՌԱՑ ՃԱՀԻՃՆԵՐ - ճահիճների
խումբ Շիրակի մարզում, Սևգետի վերնագավառում, Զարիշատ գյուղից 2 կմ
հվ-արմ.:

ՎԱՃԱՌԿԱ - լեռնագագաթ (2232 մ) ՀՀ
Շիրակի մարզի և Թուրքիայի սահմանագլխին, Եղնախաղի լեռնահամակարգում, Երիզակ գյուղից 2 կմ հվ.:
ՎԱՃԱՌՔ - լեռնագագաթ (2380 մ) Վայոց ձորի մարզում, Վաւդենիսի լեռնահամակարգում, Ելփին գետի ձախափնյակում, Ելփին գյուղից 4,5 կմ
հս.արլ.
ՎԱՅՈՑՍԱՐ - հանգած հրաբուխ (2586
մ) Վայոց ձորի մարզում, Կարմըրաշեն
գյուղից 3 կմ հվ-արմ. (Ձագար):
ՎԱՅՔԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ-ում,
Զանգեզուրի լեռների արմ. ճյուղավորությունը Վայոց ձորի մարզում և
մասամբ Նախիջևանում: Սկսվում է
Զանգեզուրի
լեռների
Լերկասար
գագաթից և ոլորուն ձգվում դեպի արմ.
64 կմ երկարությամբ: Առավելագույն
բարձրությունը` Գոգի լեռն (3120 մ):
ՎԱՆԱՁՈՐ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Ձիթհանից սար լեռան
հս-արմ. լանջերից և Վանաձոր քաղաքի սահմաններում ձախից միախառնվում Տանձուտ գետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ՎԱՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2385 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Արամազդ գետի
ձախափնյակում, Գեղի գյուղից 1,5 կմ
հս-արլ.:
ՎԱՆԱՏԵՂԻ ՋՈւՐ - գետակ Տավուշի
մարզում, Ուրթիջուր գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Ծաղկուտի
լեռների հս. լանջերից և Գանձաքար
գյուղից 5,5 կմ հվ-արմ. միախառնվում
մայր գետին: Երկարությունը` 8 կմ:
ՎԱՆԵՎԱՆԻՑ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում, սկիզբ է առնում Լուսնթագ
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լեռան հս-արմ. լանջերից և Կարճաղբյուր գյուղից 2,5 կմ արմ. թափվում
Սևանա լիճ: Երկարությունը` 10,5 կմ:
ՎԱՆԻՑՏԵՂ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Պղնձասար լեռան հվ-արմ.
լանջերին, Սոթ գետի աջափնյակում,
Սոթքի լեռնանցքից 1,5 կմ հս-արմ.:
ՎԱՆՔԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Ողջի գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Գոմբակ լեռան հս. լանջից և
Ներքին Գիրաթաղ գյուղից 5 կմ արլ.
միանում մայր գետին: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ՎԱՆՔԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2452 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Ակունք գյուղից
4 կմ հվ-արլ.:
ՎԱՆՔԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3076 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռների հս-արլ. մասում, Գետիկվանք գյուղից 4 կմ արլ.:
ՎԱՆՔԻ ԳԼՈւԽ - լեռ (2244 մ) Կոտայքի
մարզում, Մարմարիկի լեռների հս.
լանջին, Մեղրաձոր գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ՎԱՆՔԻ ԼԻՃ - լճակ Արարատի մարզում, տե՛ս Վիշապալիճ:
ՎԱՆՔԻՁՈՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիս
լեռան հս-արմ. լանջերից և Արծվանիստ գյուղում ձախից միախառնվում
Կոթիկ գետին: Երկարությունը` 18 կմ:
ՎԱՉԱԳԱՆ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Խուստուփ լեռան հսարլ. լանջերից և Կապան քաղաքում
աջից միախառնվում Ողջի գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ՎԱՐԱԳ - լեռնագագաթ (1893 մ) Տավուշի մարզում, Վարագի լեռներում,
Վարագաջուր գետի ձախափնյակում,
Գանձաքար գյուղից 6 կմ հվ-արլ.:
ՎԱՐԱԳԱՋՈւՐ - գետ Տավուշի մարզում: Սկիզբ է առնում Միափոր լեռան
հս-արմ. լանջերից և Ադրբեջանի տա-

րածքում աջից միախառնվում Կուր
գետին: Երկարությունը` 71 կմ:
ՎԱՐԱԳԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Տավուշի
մարզում, Միափորի լեռների հս. ճյուղավորություններից, Աղստև և Վարագաջուր գետերի ջրբաժանը: Առավելագույն բարձրությունը` Միհր լեռ
(2144 մ): Երկարությունը` 40 կմ (Սըղնախի լեռներ, Հախումի լեռներ):
ՎԱՐԱՆՍԱՐ - լեռ (2365 մ) Շիրակի
մարզում, Շիրակի լեռնահամակարգում, Կաքավասար գյուղից 2 կմ հվարլ.:
ՎԱՐԱՐԱԿ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից` Մեծ Իշխանասար լեռան
հվ-արլ. լանջից, հոսում դեպի հվ.`
Գորիս քաղաքի միջով և Քարահունջ
գյուղից հվ-արլ., դուրս գալով ԼՂՀ-ի
տարածք, ձախից միախառնվում Որոտանին: Երկարությունը` 29 կմ
(Գորիս):
ՎԱՐԱՐԱԿ - աղբյուրներ Սյունիքի
մարզում, տե՛ս Ակներ:
ՎԱՐԱՐԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Գեղարքունիքի մարզում, Արտիջուր գետի
ձախափնյակում, Միջնասար լեռան
հվ-արմ. լանջին, Արծվաշեն գյուղից 4
կմ հվ-արմ.:
ՎԱՐԴԱԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (2376 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագածի
լեռնազանգվածի հս. մասում, Վարդաբլուր գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ՎԱՐԴԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Արարատի
մարզում, Վեդի գետի աջափնյակում,
նախկին Ջերմանիս գյուղից 2 կմ հսարմ.:
ՎԱՐԴԱՂԲՅՈւՐ - հանդ Լոռու մարզում,
Լոռիգետի
ձախափնյակում,
Մեղվահովիտ գյուղից 8 կմ արմ.:
ՎԱՐԴԱՂԲՅՈւՐ - գետ Շիրակի մարզում: Սկիզբ է առնում Ցողասարի լեռների ծայր արլ. մասից և Ողջի գյուղում

117

ձախից միախառնվում Աշոցք գետին:
Երկարությունը` 13 կմ:
ՎԱՐԴԱՂԲՅՈւՐ - գետ Շիրակի մարզում: Սկիզբ է առնում Եղնախաղի լեռների հվ- արլ. լանջերից և Հայրենյաց
գյուղից 3 կմ հս-արմ.ձախից միախառնվում Ախուրիկ գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ - գետ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռների
կենտրոնական մասի հվ. լանջերից և
Վարդանիձոր գյուղի մոտ ձախից
միախառնվում Մեղրի գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ՎԱՐԴԱՆԻՔԱՐ - լեռ (1628 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի լեռնահամակարգում,
Կաղնուտ
գետի
աջափնյակում, Արծվաշեն գյուղից 3 կմ
հվ.:
ՎԱՐԴԱՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Գուգարաց լեռների
հս-արմ. լանջերից և Թեղուտ գյուղից 6
կմ հվ-արլ. ձախից միախառնվում
Շնող գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ՎԱՐԴԱՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Ջավախքի լեռների
արլ. լանջերից և Տաշիր քաղաքից 2 կմ
հս. աջից միախառնվում Տաշիր գետին:
Երկարությունը` 20 կմ:
ՎԱՐԴԱՍԱՐ - լեռ (1131 մ) Արարատի
մարզում, Արածոգետի ձախափնյակում, Պարույր Սևակ գյուղից 4 կմ հվարլ.:
ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ԼԻՃ - արհեստական
լճակ Երևան քաղաքի Էրեբունու համայնքում, նրա հվ-արլ. մասում, ծովի
մակարդակից 920 մ բարձրության
վրա: Մակերեը` 8 հա (Կոմերիտմիության լիճ):
ՎԱՐԴԱՔԱՐԻ ՋՐԱՄԲԱՐ – արհեստական լիճ Շիրակի սարահարթում`
Կարկաչան գետի վրա: Մակերեսը` 80
հա, ջրի ծավալը` 5,0 մլն մ3: Ոռոգում է
Շիրակի մարզի հողերը:

ՎԱՐԴԳԵՍԻ ՍԱՐ - լեռն (1377 մ) Կոտայքի մարզում, Արզնի-Շամիրամ
ջրանցքի աջափնյակում, Եղվարդ քաղաքից 5 կմ արմ.:
ՎԱՐԴԵՆԻՍ - գետ Արագածոտնի
մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան արլ. լանջերից և Վարդենիս գյուղի հվ. մասում աջից միախառնըվում
Քասաղ գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ՎԱՐԴԵՆԻՍ - լեռնագագաթ (3522 մ)
Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի
սահմանագլխին, ամենաբարձրը Վարդենիսի լեռներում:
ՎԱՐԴԵՆԻՍ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի
լեռների կենտրոնական մասի հս. լանջերից և Վարդենիս գյուղից 3 կմ հս.
թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 28 կմ:
ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ
Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի մարզերի
և ԼՂՀ-ի սահամանագլխին, Սևանի ավազանի հվ. եզրին: Ձգվում են Գեղամա լեռների Գնդասար գագաթից մինչև
Մեծ Ծարասարի լեռնահանգույցը:
Երկարությունը` շուրջ 60 կմ: Առավելագույն բարձրությունը համանուն
լեռնէ (3522 մ) (Հարավ-Սևանի լեռներ):
ՎԱՐԴԵՆՅԱՑ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2410 մ) Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի
մարզերի սահմանագլխին, Վարդենիսի լեռների արմ. մասում, Սևանի
ավազանի Արգիճի գետի հովտից դեպի
Վայք` Սելիմագետի հովիտը տանող
ճանապարհին (Հայոցձորի լեռնանցք):
ՎԱՐԴԻ ՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Քաշունի գետի աջափնյակում,
Վանանդ գյուղից 1,5 կմ հվ-արլ.:
ՎԱՐԴԻԳԵՂ - լեռնագագաթ (1101 մ)
Տավուշի մարզում, Կոտմանի լեռներում, Կողբ գյուղից 2 կմ հս-արմ.:
ՎԱՐԴՆԱՎԱՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում, տե՛ս Որդնավ:
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ՎԱՐԴՈւՏ - դաշտամաս Սյունիքի
մարզում, տե՛ս Ցաքուտ:
ՎԱՐԺԱԿԱՆ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Գետիկի ձախակողմյան
վտակ` Խորաձոր գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Պուտաքար լեռան
արմ. լանջից և Մարտունի գյուղից 2 կմ
հվ-արմ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 4,5 կմ:
ՎԵԴԻ - գետ Արարատի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հվ.
լանջերից և Եղեգնավան գյուղից հվարմ. ձախից միախառնվում Արաքսին:
Երկարությունը` 58 կմ (Ուրծաձորիգետ):
ՎԵԴՈւ ԴԱՇՏ - գոգավորություն Արարատի մարզում, Արաքսի ձախակողմյան Վեդի վտակի ստորին հոսանքի
շրջանում, Արարատյան դաշտավայրի
հվ-արլ. հատվածը:
ՎԵՀ - լեռնագագաթ (2747 մ) Լոռու
մարզում, Բազումի լեռներում, Գոգարան գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ՎԵՐԻԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռների արլ.
լանջերին, Սալվարդ գյուղի հվ. եզրին:
ՎԵՐԻԲԵՐԴ - հանդ Տավուշի մարզում,
Կենաց լեռների համակարգում, Թիթեղաջուր գետի աջափնյակում, Այգուտ գյուղից 10 կմ հս-արլ.:
ՎԵՐԻԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Զոհաջրի օժանդակը: Սկիզբ է առնում
Գառնարած լեռան հվ. լանջերից և
Սալվարդ գյուղի մոտ միանում մայր
գետին: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ՎԵՐԻՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Չըռչըռ լեռների հս. լանջերին,
Ակներ գյուղից 1,5 կմ հվ-արմ.:
ՎԵՐԻՆ ՃԱԼԱ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Տաճար լեռան հս-արլ. լանջերին, Եփնաձոր գետի ձախափնյակում, Մաքենիս գյուղից 1,5 կմ հվ-արմ.:
ՎԺԱՆ - լեռ (1485 մ) Արագածոտնի
մարզում, Արագած լեռնազանգվածի

հվ. փեշերին, Ուջան գյուղից 1 կմ հսարմ.:
ՎԻԹԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1984 մ)
Տավուշի մարզում, Իջևանի լեռնա-համակարգում,
Սպիտակջուր
գետի
աջափնյակում, Ենոքավան գյուղից 8,5
կմ հվ-արմ.:
ՎԻՃԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3015 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների կատարային մասում, Կիցք գյուղից 3 կմ հս.:
ՎԻՄԱՔԱՐ - լեռ (1922 մ) Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Շուռնուխ գյուղից 1,5 կմ
արմ.:
ՎԻՇԱՊԱԼԻՃ - լճակ Արարատի մարզում, Գողթ գետի վերնագավառում,
Թառնիստ սարավանդի արմ. մասում,
Գեղարդ գյուղից 9 կմ արլ.: Ծովի մակարդակից 2620 մ բարձրության վրա,
մակերեսը` 30 հա (Ազատ, Գեղարդալիճ, Վանքի լիճ):
ՎԻՇԱՊԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3157 մ)
Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների
կատարային մասից հվ., Գեղարդ գյուղից 13,5 կմ հս-արլ.:
ՎԻՐԱՀԱՅՈՑ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ Լոռու մարզի և Վրաստանի սահմանագըլխին: Ձգվում են զուգահեռականի
ուղղությամբ շուրջ 73 կմ: Առավելագույն բարձրությունը` Լալվար լեռ
(2544 մ) (Սոմխեթի լեռներ):
ՎՉԿԱՆ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Մթնաձոր գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռների հս.
լանջերից բխող աղբյուրներից և Ծավ
գյուղից 3,5 կմ հվ-արլ. միանում մայր
գետին: Երկարությունը` 6,5 կմ:
ՎՐԱՆԱՍԱՐ - լեռ (2417 մ) Արագածոտնի մարզում, Մեծաձոր գյուղից 5
կմ հս.:
ՎՐԱՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1902 մ)
Կոտայքի մարզում, Թեղենիք գյուղից 2
կմ հվ-արմ.:
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ՎՐԱՆԱՏԱՓ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Արտանիշի ծոցի հս-արմ.
ափամերձ շրջանում, Արտանիշ գյուղից 3 կմ արմ.:
ՎՐԱՆԱՏԵՂ - հանդ Սյունիքի մարզում, Հոտաղիջուր գետի ձախափնյակում, Արևիս գյուղից 3 կմ արմ.:

ՎՈւՇԱԲԼՈւՐ - լեռ (2048 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի լեռնահամակարգում, Գետիկի աջափնյակում,
Թթուջուր գյուղից 2 կմ հս.:

Տ
ՏԱԹԵՎ - գետ Սյունիքի մարզում, տե՛ս
Աղանձուգետ:
ՏԱԽԱՉ - լեռնագագաթ (2285 մ) Վայոց
ձորի մարզում, Վայքի լեռների հս-արմ.
հատվածում, Գնիշիկ գետի աջափնյակում, Մոզրով գյուղից 3 կմ հվ.:
ՏԱՂԵՐ - լեռնագագաթ (2925 մ) Արարատի մարզում, համանուն լեռներում,
Բարձրաշեն գյուղից 33 կմ հս-արլ.:
ՏԱՂԵՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռնաբազուկ Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների
հվ-արմ. մասում,Գլան և Սևջուր
գետերի ակունքների մոտ: Ձգվում է
հվ-արմ. ― հս-արլ. ուղղությամբ: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է
(2925 մ), երկարությունը` 3 կմ:
ՏԱՃԱՐ - լեռ (2419 մ) Գեղարքունիքի
մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Մաքենիս գյուղից 2 կմ հվարմ.:
ՏԱՆՁԻԿ - լեռնագագաթ (2057 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Միափորի լեռնահամակարգում, Գետիկի ձախափնյակում, Այգուտ գյուղից 2,5 կմ հվ.:
ՏԱՆՁԻԿ - լեռնագագաթ (1382 մ) Լոռու
մարզում, Գուգարաց լեռներում, Թեղուտ գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ՏԱՆՁՈւՏ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Սևանի լեռներից
և Ծափաթաղ գյուղի մոտ թափվում
Սևանա լիճ: Երկարությունը` 10 կմ:
ՏԱՆՁՈւՏ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Դրախտիկ գետի ձախա-

կողմյան օժանդակը: Սկիզբ է առնում
Արգիճի լեռան հս. լանջերից և Դրախտիկ գյուղի մեջ միախառնվում մայր
գետին: Երկարությունը` 3 կմ:
ՏԱՆՁՈւՏ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Խորաձոր լեռան հս. լանջին,
Շորժա գյուղից 7 կմ հվ-արլ.:
ՏԱՆՁՈւՏ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ
է առնում Փամբակի լեռներից և
Վանաձոր քաղաքի տարածքում աջից
միախառնվում Փամբակ գետին: Երկարությունը` 23 կմ (Ժանգոտջուր):
ՏԱՆՁՈւՏ - հանդ Լոռու մարզում, Վիրահայոց
լեռների
համակարգում,
Սառնաղբյուր գետի ձախափնյակում,
Պաղաղբյուր գյուղից 2 կմ արմ.:
ՏԱՆՈւ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի
մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Ծավ գյուղից 1,5 կմ հվ.: Ամենաբարձր գագաթը Գոմշաթղի լեռն է
(1590 մ): Երկարությունը` 1,5 կմ:
ՏԱՇԱԾՍԱՐ - լեռ (2291 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների հսարլ. լանջին, Գավառ քաղաքից 8,5 կմ
հս-արմ.:
ՏԱՇԵՂԻ ԲԼՈւՐ - հանդ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Որոտան
գետի
ձախափնյակում,
Հալիձոր գյուղից 1 կմ արմ.:
ՏԱՇԻՐ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ է
առնում Վիրահայոց լեռների արմ. մասից և Գետավան գյուղից 4 կմ հվ. ձա-
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խից միախառնվում Ձորագետին: Երկարությունը` 54 կմ:
ՏԱՇԿՈւԽՈւԹ - լեռ (1743 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Վարարակ գետի ձախափնյակում, Գորիս քաղաքից 0,5 կմ հս.:
ՏԱՇՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2367 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արևելյան
Սևանի լեռնահամակարգում, Նորաբակ գյուղից 2,5 կմ արլ.:
ՏԱՇՏՈւՆ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռներից և աջից միախառնվում Գոզգոզ գետին: Երկարությունը` 13 կմ:
ՏԱՇՏՈւՆԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2483 մ) Սյունիքի մարզում, Մեղրու
լեռներում, Քաջարան քաղաքից 3 կմ
հվ.:
ՏԱՇՐԱՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում,
տե՛ս Ձորագետ:
ՏԱՇՐԱՏԱՓ - դաշտ Լոռու մարզում,
Տաշիր գետի ավազանի դաշտային մասը, Լոռվա սարահարթի հս-արմ. անկյունում:
ՏԱՇՐԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2804 մ)
Լոռու մարզում, Ջավախքի լեռների հվարլ. լանջին, Մեղվահովիտ գյուղից 10
կմ արլ.:
ՏԱՊԱԼՈՑ - լեռնագագաթ (2160 մ) Վայոց ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Թառատուն գետի
աջափնյակում, Աղնջաձոր գյուղից 2
կմ հվ-արմ.:
ՏԱՍԱՆՈՐԴ - լեռնագագաթ (2535 մ)
Արարատի մարզում, Գեղամա լեռնահամակարգում, Տասանորդի լեռների
ամենաբարձր գագաթը, Լանջանիստ
գյուղից 2 կմ հս-արլ. (Դահնակ):
ՏԱՍԱՆՈՐԴԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների հվարմ. ճյուղավորություններից, Վեդի
գետի և նրա ձախ վտակ Շաղափի
սելավի ջրբաժանը: Երկարությունը`
12 կմ: Առավելագույն բարձրությունը`

Տասանորդ լեռ (2535 մ) (Դահնակի
լեռներ):
ՏԱՍՆԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում, Սարի առու գետի ձախափնյակում, Խաչիկ գյուղից 1,5 կմ հվ-արլ.:
ՏԱՎԱՐԱԹՈւՄԲ - բլուր (1653 մ) ՀՀ
Վայոց ձորի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Վայքի լեռնահամակարգում, Խաչիկ գյուղից 2,5 կմ հվարմ.:
ՏԱՎԱՐԱՏԱՓ - բլուր (635 մ) Տավուշի
մարզում, Վարագի լեռնահամակարգում, Այգեհովիտ գյուղից 0,5 կմ հսարմ.:
ՏԱՎՈւՇ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Միափորի լեռներից և
Ադրբեջանի սահմանում աջից միախառնվում Կուր գետին: Երկարությունը` 63 կմ (ՀՀ-ում` 25 կմ):
ՏԱՎՈւՇԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Տավուշի
մարզում, Միափորի լեռների հս. ճյուղավորություններից, Տավուշ և Խնձորուտ գետերի միջև: Ամենաբարձր գագաթը Մեծլանջ լեռն է (2052 մ), երկարությունը` 38 կմ:
ՏԱՎՈւՇԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - արհեստական
լիճ Տավուշի մարզում, Տավուշ գետի
վրա: Մակերեսը` 40 հա, ջրի ծավալը`
4,5 մլն մ3: Ոռոգում է Ներքին Կարմիրաղբյուր, Վերին Կարմիրաղբյուր, Մոսեսգեղ և Տավուշ գյուղերի հողերը:
ՏԱՐՎԱՆՈՏ - հանդ Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռների հվ-արմ. լանջերին, Նռնաձոր գետի աջափնյակում,
Նռնաձոր գյուղից 5,5 կմ հս-արլ.:
ՏԱՓ - հանդ Արագածոտնի և Կոտայքի
մարզերի սահմանագլխին, Արապար
լեռնագագաթից 2 կմ հվ., Պռոշյան
գյուղից 2 կմ հս.:
ՏԱՓ - սարավանդ Վայոց ձորի մարզում, Ընկուզաց գետի ձախափնյակում:
Սարավանդի վրա է գտնվում Ռինդ
գյուղը: Բարձրությունը` 1230-1330 մ:
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ՏԱՓ - հանդ Վայոց ձորի մարզում, Տավարաթումբ բլրի հս-արլ. լանջին, Խաչիկ գյուղից 2 կմ արլ.:
ՏԱՓԱԿԱՂՆՈւՏ - բացատ Տավուշի
մարզում, Վարագի լեռնահամակարգում, Կաղնուտթումբ լեռան հվ-արլ.
անտառապատ լանջին, Ծաղկավան
գյուղից 2 կմ հս-արմ.:
ՏԱՓԱՁՈՐ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռների
արլ. մասի ճյուղավորություններից և
ԼՂՀ-ի տարածքում աջից միախառնվում Որոտան գետին: Երկարությունը` 24 կմ:
ՏԱՓԱՌՈւ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Քարկատար լեռների հվ. լանջերից և Արփի գյուղի արլ.
կողմում աջից միախառնվում Արփա
գետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ՏԱՓԱՍԱՐ - լեռնագագաթ Սյունիքի
մարզում, տե՛ս Աճանան:
ՏԱՓԵՐ - լեռ (2269 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի
հս. մասում, Սիսիան գետի ձախափնյակում, Արևիս գյուղից 1 կմ հս.:
ՏԱՓԵՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Լոռու
մարզում, Լեջանի լեռնազանգվածի հվարլ. ճյուղավորություններից, Հովանաձոր գետի աջափնյակում, Հովնանաձոր գյուղից 1,5 կմ արմ.: Ամենաբարձր գագաթը` Մեծտուն լեռ (2164 մ),
երկարությունը` 6 կմ:
ՏԵՂԵՐ - գետ Արագածոտնի մարզում:
Սկիզբ է առնում Արագած լեռան հվ.
լանջերից և Տեղեր գյուղից 3 կմ հվ-արլ.
աջից միախառնվում Ամբերդ գետին:
Երկարությունը` 12 կմ:
ՏԵՂԻ ՍԱՐԱՎԱՆԴ - սարավանդ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակի հվ. մասը` Գորիս քաղաքից արլ.
մինչև Աղավնո գետի հովիտը (ԼՂՀում): Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 1300-1400 մ:

ՏԵՂԻՁՈՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Շինուհայրի սարավանդում, Խոտ գյուղից 1,5 մ հս-արմ.:
ՏԵՂՍԻՐՏ - լեռ (1519 մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի սարահարթի հվ. մասում, Բագրավան գյուղից 0,5 կմ հս.:
ՏԵՍԻԼՔ - լեռ (1372 մ) Տավուշի մարզում, Վարագի լեռնահամակարգում,
Գանձաքար գյուղից 1 կմ արլ.:
ՏԵՎՐԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2210 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արջանոցի
լեռների հվ. լանջին, Սևան քաղաքից 1
կմ հս.:
ՏԶՐՈւԿԱԾՈՎ - լիճ Տավուշի մարզում,
Աղստև գետի ձախափնյակում, Հովք
գյուղի հս. մասում: Բարձրությունը
ծովի մակարդակից` 1300 մ, մակերեսը` 0,2 հա:
ՏԶՐՈւԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1773 մ)
Տավուշի մարզում, Խնձորուտի լեռնահամակարգում, Այգեձոր գյուղից 16 կմ
հվ-արմ.:
ՏԻԳԱՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Գետիկի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Ցիցքար լեռան հս.արլ.
լանջերից և Ձորավան գյուղի արլ.
մասում միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 6,5 կմ:
ՏԻԿ - լեռ (1517 մ) Շիրակի մարզում,
Շիրակի սարահարթում, Գուսանագյուղից 1,5 կմ հս.:
ՏԻԿՆԱՅԳԻ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Բարգուշատի
լեռնահամակարգում,
Քաշունի գետի աջափնյակում, Դավիթ
Բեկ գյուղից 3 կմ հվ-արլ.:
ՏԻՏՈՍ - բլուր (1207 մ) Արագածոտնի
մարզում, Ամբերդ գետի աջափնյակում, Աղձք գյուղից հվ-արլ.:
ՏԻՐԻՆԿԱՏԱՐ - լեռ (2858 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի հվ. փեշերին, Ամբերդ գետի
աջափնյակում, Լեռնարոտ գյուղից 8
կմ հս-արլ.:
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ՏԻՐՈՋԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Գեղարքունիքի մարզում, Ճարտար լեռնագագաթից հս-արլ., համանուն գետակի
ակունքում, Ծովասար գյուղից 2 կմ հվարմ.:
ՏԻՐՈՋԱՂԲՅՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում, Ծակքար գետի ձախ
օժանդակը: Սկիզբ է առնում համանուն աղբյուրից, Ճարտար լեռան հսարլ. լանջից և Ծովասար գյուղի հվ.
մասում միանում մայր գետին: Երկարությունը` 2 կմ:
ՏԼՈՏ - լեռնագագաթ (2247 մ) Լոռու
մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Փամբակ գետի աջափնյակում,
Փամբակ գյուղից 4 կմ արլ.:
ՏԿԼՈՐ ՍԱՐ - լեռնագագաթ (1991 մ)
Տավուշի մարզում, Բովաքարի լեռների
համակարգում, Դիլիջան քաղաքից 4
կմ հս-արլ.:
ՏՂՈՑ - լեռնագագաթ (2887 մ) Սյունիքի
մարզում, համանուն լեռներում, Վանեք գյուղից 6,5 կմ արմ.:
ՏՂՈՑ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Վանեք գյուղից արմ.: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է
(2887 մ): Երկարությունը` 2 կմ:
ՏՈԳՈւԱՂԲՅՈւՐ - հանդ Սյունիքի
մարզում, Բռնակոթ գետի աջափնյակում, Բռնակոթ գյուղից 1,5 կմ արլ.:
ՏՈԼՈՐՍ - լեռ (2106 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների ճյուղավորություններում, Տոլորս գյուղից 1,5 կմ
արլ.:

ՏՈԼՈՐՍԻ ՋՐԱՄԲԱՐ - արհեստական
լիճ Սյունիքի մարզում` Այրիգետի և
Սիսիան գետի վրա: Մակերեսը` 4,5
կմ2, ջրի ծավալը` 82 մլն մ3: Հիմնականում ծառայում է Շամբի և Տաթևի ՀԷԿերը սնելու համար, նաև ոռոգում է
Սյունիքի մարզի հողերը:
ՏՈՄԱՐ - լեռնագագաթ (2281 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Արտունջ գետի աջափնյակում, Արտանիշ գյուղից 0,5 կմ հս:
ՏՈՆԱՁՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Արեգունի
լեռների հվ. լանջերից և Արտանիշ
գյուղից արլ. թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 4 կմ:
ՏՈՆԱՍԱՐ - լեռ (3357 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Ծածկաձոր գետի աջափնյակում,
Շաքի գյուղից 10,5 կմ հս.:
ՏՈՊԱՐ - գետակ Շիրակի մարզում,
Չիչկան գետի օժանդակը: Սկիզբ է առնում Շիրակի լեռների Ցոլասարի արմ.
լանջերից և Կաքավասար գյուղից 0,5
կմ արմ., ձախից միախառնըվում մայր
գետին: Երկարությունը` 4,5 կմ:
ՏՈՌՔԱՐ - լեռնագագաթ (1997 մ) Լոռու մարզում, Շիրակի լեռների համակարգում, Լուսաղբյուր գյուղից 1 կմ հսարլ.:
ՏՈՏՈւՋՈւՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Զանգեզուրի
լեռնահամակարգում,
Սիսիանի լեռնանցքից 3 կմ հս-արլ.:
ՏՔՆԱԼՃԻ ՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի
մարզում, Շինուհայրի սարավանդում,
Խոտ գյուղի հս. եզրին:

Ց
ՑԱԽՈւՏ - գետակ Սյունիքի մարզում:
Արաքս գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Մեղրի քաղաքից 3 կմ հս-արլ.

գտնվող աղբյուրներից և թափվում
մայր գետը: Երկարությունը` 3 կմ:
ՑԱԾԻԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Զոհաջրի օժանդակը: Սկիզբ է
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առնում Կարծրաքար լեռան արլ. լանջերից և մայր գետին է միանում Սալվարդ գյուղի մոտ:
ՑԱՄԱՔ - լեռնագագաթ (1632 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի արմ. մասում, Ցամաքասար
գյուղից 1,5 կմ հվ.:
ՑԱՄԱՔԱԲԵՐԴԻ ԹԵՐԱԿՂԶԻ – թերակըղզի Սևանա լճի հս-արմ. մասում,
որի մեջ խորացել է Արջանոցի լեռնաբազուկի ծայրը, այժմ թերակղզուն է
միացել նաև նախկին Սևան կղզին:
ՑԱՄԱՔԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Արագածոտնի մարզում, Թեժառույգի լեռների
հվ. լանջերին, Արուճաջուր գետի վերին հոսանքի շրջանում:
ՑԱՄԵՏ - լեռնագագաթ Տավուշի մարզում, տե՛ս Ծամուտ:
ՑԱՔՈւՏ - դաշտամաս Սյունիքի մարզում, Որոտան գետի ձախափնյակում,
Տաթևի վանքի դիմաց (Վարդուտ):
ՑԵԽԱՍԱՐԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2454 մ) Սյունիքի մարզում, Մեղրու
լեռնահամակարգում, Մալև գետի աջափնյակում, Ալվանք գյուղից 9 կմ հսարմ.:
ՑԻՑԲԼՈւՐ - բլուր (1996 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռնահամակարգում, Գետիկի ձախափնյակում,
Ճամբարակ քաղաքից 1 կմ հս-արմ.:
ՑԻՑԲԼՈւՐ - բլուր (926 մ) Տավուշի
մարզում, Կենաց լեռների համակարգում, Տավուշ գետի ձախափնյակում,
Ներքին Կարմիրաղբյուր գյուղի հվարլ. եզրին:
ՑԻՑԴԱՐ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Գմբեթ լեռան հվ. լանջին, Մաքենիս գյուղից 4,5 կմ հվ-արմ.:
ՑԻՑԿԱՏԱՐ - լեռ (1965 մ) Շիրակի
մարզում, Արագած լեռնազանգվածի
արմ. ստորոտին, Ձորակապ գյուղից 2
կմ հվ-արլ.:
ՑԻՑՍԱՐ - լեռնագագաթ (2392 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արևելյան Սևա-

նի լեռնահամակարգում, Սոթք գյուղից
4 կմ հս-արլ.:
ՑԻՑՍԱՐ - լեռնագագաթ (2354 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռների արմ. հատվածում, Ծովագյուղից
4 կմ արլ.:
ՑԻՑՔԱՐ - լեռնագագաթ (2133 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռների հս-արլ. մասում, Կալավան գյուղից 2,5 կմ արմ.:
ՑԻՑՔԱՐ - լեռնագագաթ (1812 մ) Լոռու
մարզում, Լալվարի լեռնազանգվածի
հվ. մասում, Կաճաճկուտ գյուղից 1 կմ
արմ.:
ՑԻՑՔԱՐ - լեռնագագաթ (2297 մ) Լոռու
և Տավուշի մարզերի սահմանագըլխին,
Գուգարաց
լեռներում,
Ահնիձոր
գյուղից 6 կմ հվ-արլ.:
ՑԻՑՔԱՐ - լեռնագագաթ (2286 մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի լեռների արմ.
մասում, Արփենի գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ՑԻՑՔԱՐ - լեռ (2218 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Հարժիս գյուղից 4 կմ հս-արմ.:
ՑԻՑՔԱՐ - բլուր (992 մ) Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Կոթի գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ՑԻՑՔԱՐԻՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում, Խաչիջուր գետի օժանդակը: Սկիզբ է առնում Արծվաշեն
համայնքի հս. մասում և Արծվաշեն
գյուղի հվ. եզրին միախառնվում մայր
գետին: Երկարությունը` 3 կմ:
ՑԼԱՋՈւՐ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գուգարաց լեռների
միջնամասի արլ. լանջերից և Ենոքավան գյուղից 6 կմ հվ-արմ. ձախից միախառնվելով Խաչաղբյուր գետին կազմավորում է Սառնաջուր գետը: Երկարությունը` 17 կմ:
ՑԼԱՔԱՐ - լեռ (1490 մ) Լոռու մարզում,
Վիրահայոց լեռներում, Շամլուղ քաղաքից 1,5 կմ հս-արմ.:
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ՑԼՈւԳԼՈւԽ - լեռնագագաթ (2393 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռների հս. մասում, Լճաշեն գյուղից 5 կմ
հվ-արմ.:
ՑԼՈւՁՈՐ - կիրճ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի
և Նախիջևանի սահմանագլխին, Քառասնակնաջուր գետի հովտում, Խաչիկ
գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ՑՈԼԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2772 մ)
Վայոց ձորի մարզում, համանուն լեռներում, Հորս գյուղից 4 կմ հվ-արմ.:
ՑՈԼԱՍԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Վայոց
ձորի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Աղավնաձոր գետի աջափնյակում, Ռինդ գյուղից 6,5 կմ հս.:
Ամենաբարձր գագաթը (2772 մ) համանուն լեռն է: Երկարությունը` 3 կմ:
ՑՈՂԱՄԱՐԳ - գետ Շիրակի մարզում:
Սկիզբ է առնում Ցողասարի լեռներից
և Ամասիա գյուղի արլ. կողմում ձախից միախառնվում Ախուրյան գետին:
Երկարությունը` 12 կմ:
ՑՈՂԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2083 մ) Շիրակի մարզում, Ցողասարի լեռներում,
Ցողամարգ գյուղից 1 կմ հվ-արլ.:
ՑՈՂԱՍԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Շիրակի մարզում, Բազումի լեռների արմ.
ճյուղավորություններից: Ձգվում է Հողմաջուր և Վարդաղբյուր գետերի վերին
հոսանքների
ջրբաժանով
մինչև
Ախուրյան գետի կիրճը: Ամենաբարձր
գագաթը` Սեպ լեռ (2449 մ):
ՑՈՐՆԱՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Սևանի

սահմանագլխին, Սևանի լեռներում,
Կուտական գյուղից 4,5 կմ հս-արլ.:
ՑՐՏԱԳԵՏ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում, Տոնաձոր գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Դիվանց լեռնանցքի հս-արմ. կողմից և Ջիլ գյուղից 6
կմ հս-արմ. միանում մայր գետին:: Երկարությունը` 2,5 կմ:
ՑՐՏԱԳԵՏԻ ՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Նշխարք լեռան հվարմ. լանջին, Նշխարք գյուղից 2,5 կմ
հս-արլ.:
ՑՐՏԱՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Արտունջ գետի ձախափնյակում, Արտանիշ գյուղի հս.եզրին:
ՑՐՏՈւՏ - լեռնագագաթ (2575 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի
լեռնահամակարգում, Վարդենիս գետի
աջափնյակում, Վարդենիկ գյուղից 5
կմ հվ-արլ.:
ՑՑԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2012 մ) Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագըլխին, Գուգարաց լեռների համակարգում, Ծաղկաշատ գյուղից 6,5 կմ հվարլ.:
ՑՑԱՍԱՐ - լեռ (1676 մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի սարահարթում, Լուսաղբյուր գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ՑՈւԼԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2556 մ)
Շիրակի մարզում, Շիրակի լեռներում,
Կաքավասար գյուղից 3 կմ հվ.:
ՑՈւՐԻԳԵՏ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռների հվ.
լանջից և Նռնաձոր գյուղից 5 կմ արմ.
աջից միախառնվում Շավիղ գետին:
Երկարությունը` 13 կմ:
ՑՈւՐՏԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռների հվ-արլ.
լանջին, Կարճևան գյուղից 1,5 կմ արմ.:

լեռներից և Ադրբեջանի տարածքում
միախառնվում Կապտալիճ գետին:
Երկարությունը` 3 կմ, ՀՀ տարածքում`
1,5 կմ:
ՑՈՐՆԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2907 մ) ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի

Ու
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ՈւԼԱՂԲՅՈւՐ - լեռնագագաթ (3083 մ)
Սյունիքի մարզում, Քաջարանի լեռներում, Քաջարանից 4 կմ հս-արմ.:
ՈւԼՆԻՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Խոտ գետի օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և
Խոտ գյուղից 2 կմ արմ միախառնվում
մայր գետին: Երկարությունը 6.5 կմ:
ՈւԽՏԱՎՈՐ - հանդ Կոտայքի մարզում, Եղվարդ քաղաքից 5 կմ հվ-արմ.:
ՈւԽՏԻՍԱՐ - լեռնագագաթ (2951 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի լեռների հս-արլ. մասում, Ջերմուկ քաղաքից
7 կմ հս-արմ.:
ՈւԽՏՈւԱԿՈւՆՔ - լեռնագագաթ (3169
մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Որոտան գետի վերնագավառում (Սատանաքար):
ՈւՂԵՈ - լեռնագագաթ (2736 մ) Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Տավուշի
մարզերի սահմանագլխին, Փամբակի
լեռների արլ. մասում, որտեղից ճյուղավորվում են Արջանոցի լեռները:
ՈւՂՏԱՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի մարզում, Պիրկի լեռների հս-արմ. մասում,
Կարճևան գյուղից 1,5 կմ հս.:
ՈւՂՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1879 մ)
Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի
սահմանագլխին, Ջրառատ գյուղից 6
կմ հս-արմ.:
ՈւՂՏԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3563 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռներում,
Նոր Աստղաբերդ գյուղից 9,5 կմ արմ.:
ՈւՂՏԱՔԱՐ - լեռ (2861 մ) Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանագըլխին, Փամբակի լեռներում, Միջնատուն գյուղից 3 կմ արլ.:
ՈւՂՏԻԱՉՔ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակի հս. մասից և Ծղուկ գյուղից
16 կմ հս. ձախից միախառնվում Որոտան գետին: Երկարությունը` 10 կմ:

ՈւՂՏՈւԱԿՈւՆՔ - գետ Արարատի
մարզում, Միլի գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հվարմ. լանջերից և Ուրցաձոր գյուղից 16
կմ հս-արլ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 10 կմ (Յոթնակունք):
ՈւՂՏՈւՊԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ – լեռնաբազուկ Արարատի մարզում, Գեղամա
լեռների հվ-արմ. ճյուղավորություններից: Ամենաբարձր գագաթը Գեղասար
լեռն է (3443 մ), երկարությունը` 12 կմ:
ՈւՂՏՈւՍԱՐ - լեռնագագաթ (3170 մ)
Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների
Ուղտուպարի լեռներում, Ուրցաձոր
գյուղից 22 կմ հս-արլ.:
ՈւՄՐՈՅ ԼԻՃ - լիճ Արագածոտնի
մարզում, Արագածի արլ. լանջին,
Ծաղկաշեն գյուղից 8 կմ հս-արմ., ծովի
մակարդակից 3050 մ բարձրության
վրա: Մակերեսը` 20 հա:
ՈւՇԻ - լեռ (1857 մ) Արագածոտնի
մարզում, Լուսաղբյուր գյուղից 2 կմ հվարմ.:
ՈւՌԱԳԵՏ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Արջանոցի լեռներից և աջից միախառնվում Հրազդան
գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՈւՌԱԾ ՏԱՆՁ - հանդ Տավուշի մարզում, Գերան լեռան հս. լանջերին, Այգեձոր գյուղից 3,5 կմ հվ-արմ.:
ՈւՌԱԾՍԱՐ - լեռնագագաթ (2338 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղամա լեռնահամակարգում, Գավառ քաղաքից
15 կմ արմ.:
ՈւՌԱԿԱՏԱՐ - լեռ (1503 մ) Տավուշի
մարզում, Վարագի լեռների համակարգում, Դիտավան գյուղից 2 կմ հվ-արլ.:
ՈւՌԻՁՈՐ - կիրճ Սյունիքի մարզում,
Պիրկի լեռների հս-արմ. մասում, Կարճևան գյուղից 2 կմ հս.:
ՈւՌՅԱՑՏԱՓ - լեռնագագաթ (2324 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Արջանոցի
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լեռների հվ-արլ. մասում, Սևան քաղաքից 4 կմ հս.:
ՈւՌՈւՏ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ է
առնում Վիրահայոց լեռների կենտրոնական մասի հվ. լանջերից և ձախից
միախառնվում Ձորագետին: Երկարությունը` 20 կմ:
ՈւՌՈւՏ - լեռնագագաթ (2950 մ) Շիրակի մարզում, Եղնախաղի լեռների հսարլ. լանջին, Եղնաջուր գյուղից 6,5 կմ
արմ.:
ՈւՌՈւՏ ԲԱՑԱՏ - հանդ Տավուշի մարզում, Վարագի լեռների համակարգում,
Գանձաքար գյուղից 3 կմ հվ.:
ՈւՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2992 մ) Լոռու մարզում, Գոգարանց լեռների արլ.
մասում,
ամենաբարձրը
Բազումի
լեռնահամակարգում, Սարալանջ գյուղից 12 կմ հս.:
ՈւՐԹԻՋՈւՐ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Միափորի լեռների
հս-արմ. լանջերից և Իջևան քաղաքի

սահմանում
աջից
միախառնվում
Աղստևին: Երկարությունը` 20 կմ
(Պայտապար):
ՈւՐԾ - լեռ (2446 մ) Արարատի մարզում, Ուրծի լեռներում, Լանջառ գյուղից 5 կմ հվ-արմ.:
ՈւՐԾԱԴԱՇՏ - դաշտավայր Արարատի մարզում,Արարատյան դաշտավայրի հվ-արլ. մասը, Ուրծի լեռների և
Արաքս գետի միջև, ծովի մակարդակից
800-900 մ բարձրության վրա (Արածո
դաշտ):
ՈւՐԾԱՁՈՐԻԳԵՏ - գետ Արարատի
մարզում, տե՛ս Վեդի:
ՈւՐԾԻ ԱՐԳԵԼՈՑ - տե՛ս Խոսրովի անտառ:
ՈւՐԾԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Արարատի
մարզում, Վեդի և Արածո գետերի միջև:
Ձգվում են հս-արմ.հվ-արլ. ուղղությամբ: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է (2446 մ), երկարությունը` 25 կմ:

Փ
ՓԱՄԲ - լեռնագագաթ Արագածոտնի
մարզում, տե՛ս Մենսար:
ՓԱՄԲԱԿ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Սևանի լեռների
լանջերից և Փամբակ գյուղից 2 կմ արմ.
թափվում Սևանա լիճ: Երկարությունը` 10 կմ:
ՓԱՄԲԱԿ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Ջաջուռի լեռնանցքի
արլ. մասից և Թումանյան քաղաքում
միախառնվելով Ձորագետին կազմավորում է Դեբեդ գետը: Երկարությունը` 86 կմ:
ՓԱՄԲԱԿԻ ԳՈԳԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆ – գոգավորություն Լոռու մարզում, Փամբակ գետի հովտում, Բազումի և Փամբակի լեռների միջև: Ձգվում է Ջաջուռի
լեռնանցքից մինչև Գայլաձորի կիրճը:

Բարձրությունը`
1300-1600
մ,
մակերեսը` 92,4 կմ2:
ՓԱՄԲԱԿԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2152 մ) Փամբակի լեռներում, Արագածոտնի և Լոռու մարզերի սահմանագլխին, Երևան-Վանաձոր ճանապարհի
վրա:
ՓԱՄԲԱԿԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ ՀՀ հս.
մասում` Ջաջուռի լեռնանցքից մինչև
Սևանի լեռնանցքը: Երկարությունը`
106 կմ: Առավելագույն բարձրությունը`
Թեժլեռ (3101 մ): Գլխավոր ճյուղավորություններն են` Ծաղկունյաց և
Արջանոցի լեռները:
ՓԱՄԲԻՋՈւՐ - գետ Լոռու մարզում,
Որդնավ գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Փամբակի լեռների հս. լանջերից և Ջրաշեն գյուղից 1,5 կմ արլ. աջից

126

միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ՓԱՅԼԱՍԱՐ - լեռնագագաթ Սյունիքի
մարզում, տե՛ս Գրվա:
ՓԱՅԼԱՍԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Ագարակ գյուղից 1,5
կմ հվ-արմ.: Ամենաբարձր գագաթը
Գրվա լեռն է (1329 մ): Երկարությունը`
4 կմ (Գրվա, Գրվին քար):
ՓԱՅՏԱԼԻՃ - լճակ Սյունիքի մարզում,
Սյունիքի բարձրավանդակում, Խենթասար լեռան հս-արմ. լանջին, Վերիշեն գյուղից 3 կմ հս-արլ.: Ծովի մակարդակից 2142 մ բարձրության վրա:
Մակերեսը` 2 հա:
ՓԱՅՏԱՍԱՐ - լեռ (1261 մ) ՀՀ Տավուշի
մարզի և Ադրբեջանի սահմանագըլխին, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում,
Կոթի գյուղից 3,5 կմ հվ.:
ՓԱՌԱԿԱՆ - լեռ (2254 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռնահամակարգում, Կաղամբաջուր և Մշակաց
գետերի ջրբաժանում, Ճամբարակ քաղաքից 3,5 կմ հվ-արլ.:
ՓԱՌԱԿԱՆ - լեռնագագաթ (3826 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի և
Մեղրու լեռների հանգուցակետում,
Քաջարանից 10 կմ հվ-արմ. (Կապսար):
ՓԱՌԱԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (2528 մ)
Վայոց ձորի մարզում, Ամուլսարի լեռներում, Ուղեձոր գյուղից 2 կմ արմ.:
ՓԱՌԱՑ - լեռնագագաթ (2006 մ) ՀՀ
Սյունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագըլխին, Մեղրու լեռնահամակարգում
հս. ճյուղավորություններում, Նռնաձոր
գյուղից 10 կմ հս-արլ.:
ՓԱՐԱԽՆԵՐ - հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Աղոթաձոր գետի ձախափնյակում, Մաքենիս գյուղից 1 կմ հսարմ.:

ՓԱՐԱԽՆԵՐ - հանդ Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների արմ. լանջին,
Սևաբերդ գյուղից 10 կմ հս-արլ.:
ՓԱՐԹԱՄ - լեռնագագաթ (2821 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռնահամակարգում, Շահումյան գյուղից 9 կմ հվարմ.:
ՓԱՐԹԱՄ - լեռնագագաթ (2681 մ) Վայոց ձորի մարզում, Քարկատարի լեռներում, Հորս գյուղից 3 կմ հվ-արմ.:
ՓԵՏԻԽԱՉ - հանդ Տավուշի մարզում,
Տավուշի լեռնահամակարգում, Խնձորուտ գետի ձախափնյակում, Արծվաբերդ գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.:
ՓԵՐԵԶԱԿ - լեռնագագաթ (3290 մ) ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին, Սևանի լեռներում,
Արեգունի գյուղից 8 կմ հս-արլ.:
ՓԵՐԵԶԱԿԻ ՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Սևանի լեռների հվ.
լանջերին, Ավազան գյուղից 5 կմ հվարմ.:
ՓԵՐԵՎԱԶ - լեռ (2426 մ) Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Կահուրդ գետի աջափնյակում, Գետիշեն գյուղից 2 կմ հս-արմ.:
ՓԼԱՎՍԱՐ - լեռ (2359 մ) Սյունիքի
մարզում, Մեղրու լեռների հվ-արմ.
մասում, Տաշտուն գյուղից 5 կմ հս.:
ՓԽՐՈւՆ ԱՐՏ - հանդ Սյունիքի մարզում, Ծավ գետի աջափնյակում, Ներքին Հանդ գյուղից 0,5 կմ հս-արմ.:
ՓՇՈՆՔ - գետ Վայոց ձորի մարզում:
Սկիզբ է առնում Վայքի լեռներից և
Վայք քաղաքից 3 կմ հվ-արլ. ձախից
միախառնվում Արփա գետին: Երկարությունը` 21 կմ:
ՓՇՈւՏ - հանդ Արագածոտնի մարզում,
Ծաղկաշատ գյուղից 4 կմ հս-արմ.:
ՓՈՍ - լեռ (1888 մ) Շիրակի մարզում,
Շիրակի սարահարթում, Սարակապ
գյուղից 2,5 կմ արլ.:
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ՓՈՍ - լեռ (2472 մ) Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռների կատարային մասում, Հորադիս գյուղից 2,5 կմ հս-արլ.:
ՓՈՍԱԲԼՈւՐ - լեռ (2879 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Վաղատին գյուղից 9,5 կմ հսարլ.:
ՓՈՍԵՐ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Կարմիր դար լեռան հս-արմ.
լանջին, Վանեվանից գետի աջափնյակում, Արծվանիստ գյուղից 3 կմ հվարլ.:
ՓՈՐԱԿ - լեռնագագաթ (3047 մ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Վարդենիսի լեռների կատարային մասում, Գեղաքար գյուղից
9,5 կմ հվ-արլ.:
ՓՈՑԽԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1873 մ)
Լոռու մարզում, Վահագնի լեռներում,
Անտառամուտ գյուղից 5 կմ արմ.:
ՓՈՔՐ ԱՐԳԻՃԻ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի
լեռների ծայր արմ. մասի հս. լանջերից
և Լեռնակերտ գյուղից 8 կմ հվ. ձախից
միախառնվում
Գայլաձոր
գետին:
Երկարությունը` 16 կմ:

նյակում, Ոսկեվան գյուղից 1 կմ հվարլ.:
ՓՈՔՐ ԾԱՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ
(3427մ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի և
ԼՂՀ-ի սահմանագլխին, Արևելյան
Սևանի և Վարդենիսի լեռների հանգուցակետը (Փոքր Քեթի):
ՓՈՔՐ ԿԱՊ - լեռնագագաթ (3105 մ)
Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Շիշկերտ գյուղից 4 կմ
արմ.:
ՓՈՔՐ ԿԱՊՈւՅՏՍԱՐ - լեռ (1779 մ)
Տավուշի մարզում, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Արճիս գյուղից 11,5 կմ
հվ-արլ.:
ՓՈՔՐ ԿՈՎԿԱՍ - լեռնային համակարգ, որ աղեղնաձև ձգվում է Սև ծովից մինչև Արաքսի հովիտը ավելի քան
600 կմ, պարփակելով Հայկական
բարձրավանդակը` հս-արլ-ից և արլից: Հայաստանի Հանրապետության
սահմաններում գտնվող նրա լեռներից
են`
Վիրահայոց,
Գուգարաց,
Միափորի, Բազումի, Փամբակի, Ծաղկունյաց, Արեգունի, Սևանի, Արևելյան
Սևանի, Զանգեզուրի և այլ լեռներ:
Առավելագույն
բարձրությունը`
Կապուտջուղ (3905 մ) (Անտիկովկաս):
ՓՈՔՐ ՀՈՎՎԱԲԼՈւՐ - լեռ (2199 մ)
Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Որոտան գետի ձախափնյակում, Հարժիս գյուղից 5,5 կմ
հս.:
ՓՈՔՐ ՃԳՆԱՎՈՐ - լեռնագագաթ (2490
մ) Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնահամակարգում, Մասրուց գետի աջափնյակում, Շիշկերտ գյուղից 3,5 կմ հվ.:
ՓՈՔՐ ՄԱԿԱՂՈՑ - լեռ (1993 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի հս. մասում, Շաղատ գետի
ձախափնյակում, Մուցք գյուղից 0,5 կմ
հս.:

ՓՈՔՐ ԱՐՏԱՎԱԶ - լեռ (2865 մ) Կոտայքի մարզում, Փամբակի լեռների
հվ. լանջին, Արտավազ գետի աջափնյակում, Արտավազ գյուղից 5 կմ հս.:
ՓՈՔՐ ԱՐՏԵՆԻ - լեռնագագաթ (1754
մ) Արագածոտնի մարզում, Արագած
լեռնազանգվածի հվ-արմ. ստորոտին,
Արևուտ գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ՓՈՔՐ ԳԵՂԱՁՈՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Ճոպան լեռան լանջերից և Ճամբարակ
քաղաքի մոտ ձախից միախառնվում
Գետիկին: Երկարությունը` 5 կմ:
ՓՈՔՐ ԴՐՈւՆՔ - լեռ (1034 մ) Տավուշի
մարզում, Ոսկեպարի լեռնահամակարգում, Բաղանիս գետի ձախափ-
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ՓՈՔՐ ՄԱՆՈւՉԱՐ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Գավառագետի աջափնյակում, Նորատուս գյուղից 3 կմ հվ.:
ՓՈՔՐ ՇԱՐԱՅԻ ԼԵՌ - լեռ (2131 մ) Շիրակի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի հս-արմ. ստորոտին, Գեղանիստ
գյուղից 2,5 կմ հս-արլ.:
ՓՈՔՐ ՍԵՎԱՆ - Սևանա լճի հս-արմ.
մասը: Մակերեսը` 384 կմ2, առավելագույն խորությունը` 82 մ (Սևանա լիճ):
ՓՈՔՐ ՍՊԻՏԱԿԱՍԱՐ - լեռնագագաթ
Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի
սահամանագլխին, տե՛ս Գեղասար:
ՓՈՔՐ ՔԱՐԱԲԼՈւՐ - լեռ (2152 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Շամբ գյուղից 4 կմ հս-արլ.:
ՓՈՔՐ ՔԵԹԻ - լեռնագագաթ ՀՀ Գեղարքունիքի և ԼՂՀ-ի սահմանագըլխին, տե՛ս Փոքր Ծարասար:
ՓՈՔՐԱՇԵՆԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2012 մ) Շիրակի մարզում, Շիրակի

լեռներում: Գյումրի-Աշոցք ավտոճանապարհի վրա, Փոքրաշեն գյուղից 1,5
կմ հս.:
ՓՈՔՐԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (1840 մ)
Լոռու մարզում, Ջավախքի լեռների
արլ. լանջին, Դաշտադեմ գյուղից 4 կմ
հս-արմ.:
ՓՈՔՐԱՍԱՐ - հանդ Լոռու մարզում,
Վիրահայոց լեռների համակարգում,
Սառնաղբյուր գետի աջափնյակում,
Պաղաղբյուր գյուղից 0,5 կմ հվ.:
ՓՈՔՐԱՔԱՐ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Ճաղատսար լեռան հվ-արլ. լանջերից և Ջերմուկ քաղաքից 3 կմ հս-արլ. աջից միախառնվում Արփային: Երկարությունը` 15
կմ:
ՓՐԿՉԻԱԿ - աղբյուր Լոռու մարզում,
Բազումի լեռների հս. լանջերին, Խորգետակի ձախափնյակում, Հեղեղուտի
լեռնանցքից 1 կմ հս-արլ.:

Ք
ՔԱԿԻԼ - բլուր (730 մ) ՀՀ Տավուշի
մարզի և Ադրբեջանի սահմանագըլխին, Պապաքարի լեռներում, Բերդավան գյուղից 7 կմ հս-արլ.:
ՔԱՂԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Գեղի գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռների
հվ. լանջերից բխող աղբյուրներից և
Նոր Աստղաբերդ գյուղից 4 կմ հս-արմ.
միանում մայր գետին: Երկարությունը` 8 կմ:
ՔԱՄՈՏ - լեռնագագաթ (1892 մ) Լոռու
մարզում, Գուգարաց լեռների համակարգում, Պաղածոջուր գետի աջափնյակում, Ծաղկաշատ գյուղից 6,5 կմ
հվ-արլ.:
ՔԱՄՈՏ - լեռ (2293 մ) Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի
հս. մասում, Տոլորս գյուղից 4 կմ արլ.:

ՔԱՄՈՏ - լեռնագագաթ (2201 մ) Տավուշի մարզում, Միափորի լեռնահամակարգում, Աղավնավանք գյուղից 3
կմ հս-արլ.:
ՔԱՆԱՔԵՌ - քարանձավախումբ Երեվանի` Արաբկիր համայնքի արլ. մասում, Հրազդան գետի ձախափնյակում:
ՔԱՆԱՔԵՌԻ ԴԱՐԱՎԱՆԴ – դարավանդ Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքիում, որի վրա կառուցված է Քանաքեռ թաղամասը:
ՔԱՆԱՔԵՌԻ ՀԻԴՐՈԿԱՅԱՆԻ ԼԻՃ –
ջրամբար Երևանում, Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքի հս-արմ. մասում,
Հրազդան գետի ձախափնյակում:
ՔԱՆԱՔԵՌԻ ՋՐԱՆՑՔ - հանված է
Հրազդան գետի ձախ ափից, ՔանաքեռԶեյթուն համայնքի արմ. մասից: Երկարությունը` 14 կմ:

129

ՔԱՆԱՔԵՌԻ ՍԱՐԱՎԱՆԴ – սարավանդ Կոտայքի մարզում, տե՛ս Կոտայքի սարավանդ:
ՔԱՇԱԹԱՂ - լեռնագագաթ (2901 մ) ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին, Սևանի և Արեգունի
լեռների հանգույցում:
ՔԱՇԱԹԱՂ - լեռնագագաթ (2818 մ) Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռներում,
Փամբակ գյուղից 6 կմ հվ-արլ.:
ՔԱՇՈւՆԻ - լեռ (2127 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների ճյուղավորություններում, Քաշունի գյուղից 0,5
կմ արմ.:
ՔԱՇՈւՆԻ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Բարգուշատի լեռների
հս. լանջերից և ԼՂՀ-ի տարածքում աջից միախառնվում Որոտան գետին:
Երկարությունը` 40 կմ:
ՔԱՋԱԲԵՐԴ - բլուր (1056 մ) Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների հարավային հատվածում, Վեդի գետի հովտում, Վեդի քաղաքից 0,5 կմ հս-արլ.:
ՔԱՋԱՌՈւ - գետ Արարատի մարզում,
Միլի գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Գեղամա լեռների հվ-արմ.
լանջերից: Երկարությունը` 15 կմ:
ՔԱՋԱՐԱՆԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
ՀՀ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի
սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռներում, Կապուտջուղ գագաթից հվ., Քաջարան գյուղից 9 կմ հվ-արմ.:
ՔԱՋԱՐԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Սյունիքի մարզում` Ողջի և Գեղի գետերի
ջրբաժանում, Զանգեզուրի լեռների
արլ. ճյուղավորություններից: Ամենաբարձր գագաթը Երիացասար լեռն է
(2934 մ), երկարությունը` 20 կմ (Կապուտջուղի լեռներ):
ՔԱՋԱՐԱՆՑ - լեռնագագաթ (3403 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռների արլ. ճյուղավորություններում,
Քաջարանից 4,5 կմ հվ-արմ.:

ՔԱՋԱՐԱՆՑ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռների
Կեռմանի լեռնանցքի արմ.կողմից և
Քաջարանից 1,5 կմ արմ. աջից միախառնվելով Կապուտջուղ գետին` գոյացնում է Ողջի գետը: Երկարությունը` 10 կմ:
ՔԱՋԵՐԻԳԼՈւԽ - լեռ (1171 մ) Տավուշի
մարզում, Տավուշի լեռներում, Մոսեսգեղ գյուղից 1,5 կմ արմ.:
ՔԱՋՔԱՐ - լեռ (1995 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Քարաշեն գետի աջափնյակում, Գորիս
քաղաքից 2,5 կմ հս.:
ՔԱՌԱԳԱԳԱԹ - լեռ (1948 մ) Արարատի մարզում, Գեղամա լեռների համակարգում, Խոսրովի անտառ արգելոցի
տարածքում, Ուրցաձոր գյուղից 15 կմ
հս.:
ՔԱՌԱՍՆԱԿՆ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում, Կարմիր լեռան հս-արլ. լանջին, Խաչիկ գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ՔԱՌԱՍՆԱԿՆԱՋՈւՐ - գետակ Վայոց
ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Կարմիր լեռան հս-արլ. լանջից բխող Քառասնակն աղբյուրից և Խաչիկ գյուղից
3 կմ հս-արմ. դուրս է գալիս ՀՀ-ի սահմաններից: Երկարությունը` 8 կմ, ՀՀ-ի
տարածքում` 4 կմ:
ՔԱՌԱՍՆԱՋՈւՐ - գետակ Սյունիքի
մարզում, Գիժգետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Ցղունի գյուղից 7 կմ արմ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6
կմ:
ՔԱՌԱՍՈւՆ ԱՂԲՅՈւՐ
- հանդ
Գեղարքունիքի մարզում, Քոչասար
լեռան հվ-արլ. լանջերին, Գժոյի գետի
վերնագավառում, Ախպրաձոր գյուղից
7,5 կմ հվ-արլ.:
ՔԱՌԱՍՈւՆԱԿՆ - աղբյուրների խումբ
Կոտայքի մարզում, Ակունք և Կաթնաղբյուր գյուղերի միջև, որտեղից
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ստացվում է Երևան քաղաքի խմելու
ջրի զգալի մասը:
ՔԱՌԱՍՈւՆՔ - լեռնագագաթ (3003 մ)
Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Վերին Գեղավանք
գյուղից 3 կմ հս.:
ՔԱՍԱՂ - գետ Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում, Մեծամորի ձախ
վտակը: Կազմավորվում է Դաշտակի
ջուր և Քարաղբյուր գետերի միախառնումից: Հոսելով համանուն ձորով,
Առատաշեն գյուղից 1,5 կմ հվ., միախառնվում է մայր գետին: Երկարությունը` 89 կմ (Աբարան, Կարբի):
ՔԱՐԱԲԼՈւՐ - լեռ (1910 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Որոտանի ձախափնյակում, Շինուհայր գյուղից 4,5 կմ արմ.:
ՔԱՐԱԲԼՈւՐ - հանդ Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Որոտան գետի ձախափնյակում, Շինուհայր գյուղից 3,5 կմ հվ-արմ.:
ՔԱՐԱԳԵՏ - գետակ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Արեգունի
լեռների հվ-արլ. լանջերի աղբյուրներից և Ճամբարակ քաղաքից հվ. աջից
միախառնվում Աղաքար գետին: Երկարությունը` 5,5 կմ:
ՔԱՐԱԳԵՏԻԿ - հանդ Տավուշի մարզում, Միափորի լեռնահամակարգում,
Խնձորուտ գետի ձախափնյակում,
Այգուտ գյուղից 9,5 կմ հվ-արլ.:
ՔԱՐԱԳԼՈւԽ - գետ Վայոց ձորի մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռների հվ. լանջերից և Քարագլուխ գյուղից 3 կմ հվ-արմ. ձախից միախառնվում Սելիմագետին: Երկարությունը`
10 կմ:
ՔԱՐԱԳԼՈւԽ - բլուր (948 մ) Տավուշի
մարզում, Աղստև գետի ձախափնյակում, Ակնաղբյուր գյուղից 0,5 կմ արմ.:
ՔԱՐԱԺԱՅՌ - լեռնագագաթ (2084 մ)
Լոռու մարզում, Բազումի լեռնահամա-

կարգում, Գոգարան գյուղից 2,5 կմ
արլ.:
ՔԱՐԱԺԱՅՌ - լեռ (2931 մ) Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռների հս.
ճյուղավորություններում,
Դաստակերտ քաղաքից 4,5 կմ արլ.:
ՔԱՐԱԽԱՉ - լեռնագագաթ (2728 մ) Լոռու մարզում, Բազումի լեռներում,
Խորգետակի աջափնյակում, Գոգարան
գյուղից 8,5 կմ հս-արմ.:
ՔԱՐԱԽԱՉ - լեռնագագաթ (2305 մ) Շիրակի մարզում, համանուն լեռներում,
Հարթաշեն գյուղից 4 կմ հվ-արլ.:
ՔԱՐԱԽԱՉ - լեռ (3178 մ) Սյունիքի
մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում, Որոտան գետի ձախափնյակում,
Ծղուկ գյուղից 12 կմ հս.:
ՔԱՐԱԽԱՉԻ ԼԵՌՆԱՆՑՔ - լեռնանցք
(2273 մ) Շիրակի մարզում, Ջավախքի և
Գոգարանց լեռների միջև: Հարթաշեն
գյուղից 4 կմ արլ:
ՔԱՐԱԽԱՉԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Շիրակի մարզում, Ջավախքի լեռների հվ. առավել ցածրադիր մասը, Հարթաշեն
գյուղից 4 կմ հվ-արլ.: Ամենաբարձր
գագաթը համանուն լեռն է (2305 մ), երկարությունը` 5,5 կմ:
ՔԱՐԱԽԱՉԻ ՀԱՆԴ - հանդ Շիրակի
մարզում, Ջավախքի լեռների լանջերին, Քարախաչի լեռնանցքից 5 կմ հսարմ., Զույգաղբյուր գյուղից 5 կմ հսարլ.:
ՔԱՐԱԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (1269 մ)
Լոռու մարզում, Վիրահայոց լեռներում, Փոքր Այրում գյուղից 1 կմ հս.:
ՔԱՐԱԿԱՐԿԱՌ - լեռնագագաթ (3138
մ) Արագածոտնի մարզում, Արագած
լեռնազանգվածի հվ-արմ. լանջին, Քարի լճից 4,5 կմ հվ-արմ.:
ՔԱՐԱԿԻՏՈւԿ - հանդ Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Քարակիտուկձոր գետի ձախափնյակում, Կաղնուտ գյուղից 1 կմ հսարլ.:
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ՔԱՐԱԿԻՏՈւԿՁՈՐ - գետ Սյունիքի
մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Տափաձոր գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Աղվեսասար
լեռան արմ. լանջից և Ուժանիս գյուղից
3 կմ հս-արլ. միանում մայր գետին:
Երկարությունը` 10 կմ:
ՔԱՐԱՀԱՆ - հանդ Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռների հվ. լանջերին, Հորադիս գյուղից 4,5 կմ հվ-արմ.:
ՔԱՐԱՀԱՆ - գետ Տավուշի մարզում:
Սկիզբ է առնում Գուգարաց լեռների
արլ. լանջերից և թափվում Բերքաբերի
ջրամբար: Երկարությունը` 31 կմ (Կիրանց):
ՔԱՐԱՀԱՆԻ ՋՈւՐ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում, Խաչիջուր գետի
օժանդակը: Սկիզբ է առնում Արծվաշեն գյուղից հս-արմ. և գյուղի հվ-արլ.
եզրին միախառնվում է մայր գետին:
Երկարությունը` 4 կմ:
ՔԱՐԱՀԱՆՈւՑ - գետ Սյունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Արամազդ լեռան հս-արլ. լանջերից և Տանձատափ
գյուղում ձախից միախառնվում Աղանձուգետին: Երկարությունը` 10 կմ
(Սվարանց):
ՔԱՐԱՀՈւՆ - գետ Արարատի մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների հվ-արմ. լանջերից և Վերին Դվին
գյուղից 16 կմ հս-արլ. աջից միախառնվում Սևկաջուր գետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ՔԱՐԱՀՈւՆ - գետակ Սյունիքի մարզում, Կարթ գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռներից
և Նոր Աստղաբերդ գյուղից 7 կմ հվարմ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 5 կմ:
ՔԱՐԱՀՈւՆՋ - լեռ Սյունիքի մարզում,
տե՛ս Մատաղաբլուր:
ՔԱՐԱՁԻ - գետ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռների Գեղասար լեռան հվ. լանջից և Լեռ-

նակերտ գյուղից 8 կմ հվ-արմ. ձախից
միախառնվում
Արգիճի
գետին:
Երկարությունը` 25 կմ:
ՔԱՐԱՁԻ - լեռնագագաթ (2063 մ) Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռնահամակարգում, Սևաբերդ գյուղից 1 կմ
արմ.:
ՔԱՐԱՁՈՐ - գետ Լոռու մարզում:
Սկիզբ է առնում Չքնաղի լեռների հվ.
լանջերից և Քարաձոր գյուղից 1 կմ հվարլ. ձախից միախառնվում Փամբակ
գետին: Երկարությունը` 11 կմ:
ՔԱՐԱՂԲՅՈւՐ - գետ Արագածոտնի և
Շիրակի մարզերում: Սկիզբ է առնում
Փամբակի լեռների հվ. լանջերից և
Ճարճակիս գյուղից 4 կմ հվ-արմ. միանալով Դաշտակի ջուր գետին կազմավորում է Քասաղ գետը: Երկարությունը` 25 կմ (Քոռջուր):
ՔԱՐԱՂԲՅՈւՐ - գետակ Շիրակի մարզում, Չիչկան գետի աջակողմյան
օժանդակը: Սկիզբ է առնում Շիրակի
լեռների լանջերից և Ձորաշեն գյուղից
1,5 կմ հվ. միախառնվում մայր գետին:
Երկարությունը` 3 կմ:
ՔԱՐԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Վայոց ձորի
մարզում, Տափ հանդում, Խաչիկ գյուղից 2 կմ հս-արմ.:
ՔԱՐԱՅԳԻ - գետակ Սյունիքի մարզում, Նռնաձոր գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Մեղրու լեռների հվարմ. լանջերից և Նռնաձոր գյուղից 1
կմ հվ-արլ. միանում մայր գետին: Երկարությունը` 8,5 կմ:
ՔԱՐԱՇԵՆ - գետ Սյունիքի մարզում:
Սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակից և ԼՂՀ-ի տարածքում աջից
միախառնվում Աղավնո գետին: Երկարությունը` 25 կմ:
ՔԱՐԱՊԱՐ - լեռնագագաթ (3476 մ) Արագածոտնի մարզում, համանուն լեռներում, Քարի լճից 1,5 կմ հս-արլ.:
ՔԱՐԱՊԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռնաբազուկ
Արագածոտնի մարզում, Արագածի
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լեռնազանգվածում: Ձգվում է Արագած
լեռան մերձգագաթային մասից` Արքաշեն գետի ձախափնյակով դեպի հվ.:
Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն
է (3476 մ), երկարությունը` 6 կմ:
ՔԱՐԱՋՈւՐ - գետ Գեղարքունիքի
մարզում: Սկիզբ է առնում Վարդենիսի
լեռների հս. լանջերից և Լեռնակերտ
գյուղից 10 կմ հվ-արմ. աջից միախառնվում Գայլաձոր գետին: Երկարությունը` 14 կմ:
ՔԱՐԱՋՈւՐ - հանդ Սյունիքի մարզում,
Բարգուշատի
լեռնահամակարգում,
Քաշունի
գետի
ձախափնյակում,
Վանանդ գյուղից 1,5 կմ հս-արմ.:
ՔԱՐԱՍԱՐ - լեռ (2441 մ) Արագածոտնի մարզում, Մեծաձոր գյուղից 6 կմ հսարմ.:
ՔԱՐԱՍԱՐ - լեռ (2138 մ) Սյունիքի
մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգի հս. մասում, Զոհաջուր գետի
ձախափնյակում, Սալվարդ գյուղից 0,5
կմ հս-արլ.:
ՔԱՐԱՎԱԶ - գետ Վայոց ձորի մարզում, Հերհեր գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Մուրադսարի արմ.
լանջից և Հերհեր գյուղից 1,5 կմ հս. միանում մայր գետին: Երկարությունը`
10 կմ:
ՔԱՐԱՏԱՓԻ ՀԱՆԴ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի ափամերձ
գոտում, Դաշտագետի աջափնյակում,
Կարճաղբյուր գյուղի արլ. եզրին:
ՔԱՐԱՓ - լեռնագագաթ (1878 մ) Լոռու
մարզում, Վիրահայոց լեռների համակարգում, Ուռուտ գետի աջափնյակում, Լեռնահովիտ գյուղից 5 կմ հվարլ.:
ՔԱՐԱՓԱՁՈՐ - կիրճ Արփա գետի միջին հոսանքում, Վայոց ձորի և Նախիջևանի սահմանային գոտում: Երկարությունը` 6 կմ:
ՔԱՐԱՔԻԹ - բլուր (1210 մ) ՀՀ Արարատի մարզի և Նախիջևանի սահմանա-

գլխին, Ուրծի լեռների հվ-արմ. մասում, Պարույր Սևակ գյուղից 2 կմ հվարմ.:
ՔԱՐԲԼՈւՐ - լեռնագագաթ (1769 մ) Լոռու մարզում, Գուգարաց լեռների համակարգում, Փամբակ գետի ձախափնյակում, Շիրակամուտ գյուղից 1 կմ
արմ.:
ՔԱՐԵՏՈՊՐԱԿ - գետակ Գեղարքունիքի մարզում: Սկիզբ է առնում Միափորի լեռների աղբյուրներից և Այգուտ
գյուղից 2 կմ հվ-արլ. թափվում Գետիկի մեջ: Երկարությունը` 7 կմ:
ՔԱՐԻ ԼԻՃ - լիճ Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռան հվ. կատարային
մասում, ծովի մակարդակից 3185 մ
բարձրության վրա: Մակերեսը` 0,3
կմ2:
ՔԱՐԻԲԵՐԴ - լեռ (1379 մ) Տավուշի
մարզում, Ոսկեպարի լեռներում, Բաղանիս գյուղից 3 կմ հվ-արմ. (Դիքքար):
ՔԱՐԻՆԳԼՈւԽ - հանդ Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Քաշունի գետի ձախափնյակում,
Դավիթ Բեկ գյուղից 1 կմ հս.:
ՔԱՐԽԱՉ - լեռնագագաթ (3062 մ) ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի և Ադրբեջանի
սահմանագլխին, Սևանի լեռնահամակարգում, Փամբակ գյուղից 6,5 կմ հսարլ.:
ՔԱՐԿԱՊԱՆ - գետ Արարատի մարզում: Սկիզբ է առնում Տասանորդի լեռների հս. լանջերից և Ուրցաձոր գյուղից 16 կմ հս-արլ. ձախից միախառնվում Վեդի գետին: Երկարությունը`
11 կմ:
ՔԱՐԿԱՏԱՐ - լեռնագագաթ (2961 մ)
Վայոց ձորի մարզում, համանուն լեռներում, Հորս գյուղից 5 կմ արմ.:
ՔԱՐԿԱՏԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - լեռներ Վայոց
ձորի մարզի հս-արմ. մասում: Սկսվում
են Վարդենիսի լեռների Մկնասար
գագաթից և ձգվում է հվ-արլ., մինչև
Արփա և Եղեգիս գետերի միա-
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խառնումը: Ամենաբարձր գագաթը
համանուն լեռն է (2961 մ), երկարությունը` 20 կմ:
ՔԱՐՀԱՆ - լեռնագագաթ (2223 մ) Վայոց ձորի մարզում, Վայքի լեռնահամակարգում, Մարտիրոս գյուղից 2 կմ հսարլ.:
ՔԱՐՀԱՆՔ - լեռնագագաթ (3139 մ) Կոտայքի մարզում, Գեղամա լեռների կատարային մասում, Ակնա լճից 4 կմ հսարմ.:
ՔԱՐՀԱՆՔ - լեռ (1498 մ) Տավուշի մարզում, Կենաց լեռների հս-արմ. մասում,
Իծաքար գյուղից 3 կմ հս-արմ.:
ՔԱՐՀԱՏ - լեռնագագաթ (2230 մ) Լոռու
մարզում,Վահագնի լեռներում, Բազում
գյուղից 6,5 կմ հս-արլ.:
ՔԱՐՀԱՏ - գետակ Սյունիքի մարզում,
Սիսիան գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ
է առնում Սարվարդ լեռան հվ-արլ.
լանջերից և Արևիս գյուղի մոտ միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 8,5 կմ:
ՔԱՐՈւՏ - լեռնագագաթ (3424 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագած լեռնազանգվածի հս-արլ. գագաթամերձ
մասում, Քուչակ գյուղից 11 կմ հսարմ.:
ՔԱՐՈւՏ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիսի լեռնահամակարգում, Ակունք գյուղի հվ-արլ. եզրին:
ՔԱՐՈւՏ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Պահասար լեռան հվ-արլ. լանջին, Գոմերի առու գետի աջափնյակում, Ծաղկաշեն գյուղից 4 կմ հվ-արմ.:
ՔԱՐՈւՏ - լեռ (1436 մ) Լոռու մարզում,
Վիրահայոց լեռներում, Շամլուղ քաղաքից 3 կմ հվ.:
ՔԱՐՈւՏ - հանդ Կոտայքի մարզում,
Գեղամա լեռների կենտրոնական մասի արմ. լանջին, Սևաբերդ գյուղից 4 կմ
հս-արլ.:

ՔԱՐՈւՏ - լեռ (2735 մ) Շիրակի մարզում, Եղնախաղի լեռնահամակարգում, Շաղիկ գյուղից 6 կմ հվ-արմ.:
ՔԱՐՈւՏ - հանդ Վայոց ձորի մարզում,
Արփա գետի աջափնյակում, Վայք
քաղաքից 3 կմ արլ.:
ՔԱՐՔԱՐՈւՏ - լեռնագագաթ (2587 մ)
Կոտայքի մարզում, Ծաղկունյաց լեռների միջնամասում, Մարմարիկ գետի
աջափնյակում, Հրազդան քաղաքից 22
կմ հս-արմ.:
ՔԵԹԻ - գետ Շիրակի մարզում: Սկիզբ
է առնում Շիրակի լեռների արմ. մասի
հվ. լանջերից և Գյումրի քաղաքի
տարածքում ձախից միախառնվում
Կումայրի գետին: Երկարությունը` 21
կմ:
ՔԵՇԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (2851 մ) Լոռու մարզում, Բովաքարի լեռնահամակարգում, Մարգահովիտ գյուղից 5
կմ հս.:
ՔԵՉԱԲԵՐԴ - լեռ (2449 մ) Սյունիքի
մարզում,
Զանգեզուրի
լեռներում,
Սպանդարյան գյուղից 2,5 կմ հվ-արմ.
(Քոչեբերք):
ՔԵՐԹՈւՏԵՂ - լեռնագագաթ (2425 մ)
Արագածոտնի մարզում, Արագածի
լեռնահամակարգի հվ-արլ. մասում,
Վարդենուտ գյուղից 5 կմ արմ.:
ՔԵՐԾԱՂԲՅՈւՐ - աղբյուր Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռների հվարմ. մասում, Ավանիս գետի ակունքում, Աղբերք գյուղից 2,5 կմ հս-արլ.:
ՔԵՐԾԻ ԱՌԱՋ - լեռ (948 մ) Տավուշի
մարզում, Իջևանի լեռներում, Սարիգյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ՔԵՐԾԻ ՈւՍ - լեռ (842 մ) Տավուշի
մարզում, Իջևանի լեռներում, Սևքար
գյուղից 2 կմ հս-արլ.:
ՔՈԼԱԳԵՐԱՆ - գետ Լոռու մարզում,
տե՛ս Անտառամուտ:
ՔՈԼԻԼՎԻՁՈՐ - ձորակ Շիրակի մարզում, Ախուրյանի ջրամբարի հվ-արլ.
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ափամերձ մասում, Գուսանագյուղից
1,5 կմ հվ.: Երկարությունը` 1 կմ:
ՔՈՂՏԻԿ - գետակ Լոռու մարզում, Չիչկան գետի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Ճոճնասար լեռան հս. լանջերից և Սարալանջ գյուղից 4,5 կմ հս.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 2,5 կմ:
ՔՈՇԱՆՑ - լճակ Վայոց ձորի մարզում,
Վարդենիսի
լեռնահամակարգում,
Մկնասար լեռան հս-արլ. լանջին,
Աղնջաձոր գյուղից 5 կմ արմ.: Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 2250 մ,
մակերեսը` 1,2 հա:
ՔՈՉԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (3070 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արևելյան Սևանի լեռնահամակարգում, Ախպըրաձոր
գյուղից 8 կմ հվ-արմ.:
ՔՈՉԱՍԱՐ - լեռնագագաթ (2303 մ) Լոռու մարզում, Ջավախքի լեռնահամակարգում, Ձորագետի աջափնյակում,
Կաթնառատ գյուղից 8,5 կմ հվ-արմ.:
ՔՈՉԵԲԵՐՔ - լեռնագագաթ Սյունիքի
մարզում, տե՛ս Քեչաբերդ:
ՔՈՉԻԳԼՈւԽ - լեռնագագաթ (2178 մ)
Գեղարքունիքի մարզում, Գեղարքունյաց Շղթա լեռնաթմբի կենտրոնական
մասում, Գեղարքունիք գետի աջափնյակում, Կարմիրգյուղից 3 կմ հվ-արլ.:
ՔՈՌՋՈւՐ - գետ Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանագլխին, տե՛ս
Քարաղբյուր:
ՔՌԵԿԱՆ - լեռ (2057 մ) Սյունիքի մարզում, Սյունիքի բարձրավանդակում,
Իշխանասար գյուղից 3,5 կմ արլ.:

ՔՌՍՆԱՋՈւՐ - գետ Տավուշի մարզում,
Աղստևի աջ օժանդակը: Սկիզբ է
առնում Եղջերվասար լեռան հս-արլ.
լանջերից և Հաղարծին գյուղից
0,5 կմ արլ. միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 10 կմ:
ՔՐՄԱԳԵՏ - գետակ Սյունիքի մարզում, Վարարակ գետի ձախ օժանդակը: Սկիզբ է առնում Աղոթաքարի լեռնանցքից և Վերիշեն գյուղի մոտ միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 5 կմ:
ՔՐՄԱԳԵՏԻ ՀԱՆԴ - հանդ Սյունիքի
մարզում, Կողբաձորի լեռների արլ.
լանջերին, Ակներ գյուղից 1 կմ հս.:
ՔՈւՉԱԿ - լեռնագագաթ (2119 մ) Արագածոտնի մարզում, Արագածի լեռնազանգվածի արլ. մասում, Ծաղկաշատ գյուղից 4 կմ հս.:
ՔՈւՉԱԿ - գետ Արագածոտնի մարզում: Սկիզբ է առնում Արագած լեռան
արլ. լանջերից և Քուչակ գյուղից 2 կմ
հս-արլ. թափվում Ապարանի ջրամբար: Երկարությունը` 13 կմ:
ՔՈւՌԱԿԱՋՈւՐ - գետակ Սյունիքի
մարզում, Գեղի գետի օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռների
արլ. լանջերից և Գետիշեն գյուղից արլ.
միախառնվում
մայր
գետին:
Երկարությունը` 5 կմ:
ՔՈւՍՏԱԿԱՆ - լեռնագագաթ (2291 մ)
Տավուշի մարզում, Գուգարաց լեռների
համակարգում, Ահնիձոր գյուղից 8 կմ
հվ-արլ.:

Օ
ՕՁԱԲԵՐ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Արտանիշ լեռան հս-արմ. լանջին, Շորժա գյուղից 1,5 կմ հվ-արլ.:
ՕՁԱԹԱՂ - լեռնագագաթ (2744 մ)
Արագածոտնի մարզում, Փամբակի

լեռներում, Ճարճակիս գյուղից 3 կմ
հս.:
ՕՁԱՁՈՐ - ձորակ Արմավիրի մարզում, Արաքսի ձախափնյակում, Վանանդ գյուղից 4 կմ հարավ-արմ.: Երկարությունը` 6 կմ:
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ՕՁԱՏՈւՆ - լեռ (2074 մ) Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռնահամակարգում, Գիրաթաղ գետի աջափնյակում,
Վերին Գիրաթաղ գյուղից 1 կմ հսարմ.:
ՕՁԱՔԱՐ - լեռնագագաթ (1231 մ) Տավուշի մարզում, Վարագի լեռներում,
Պառավաքար գյուղից 1,5 կմ արմ.:
ՕՁԻԿՈՆԴ - բլուր (1762 մ) Լոռու մարզում, Փամբակի լեռների հս-արմ. ճյուղավորություններում, Սպիտակ քաղաքից 1 կմ արմ.:
ՕՁԻՁՈՐ - գետ Լոռու մարզում: Սկիզբ
է առնում Չքնաղի լեռների հվ. լանջերից և Սպիտակ քաղաքի տարածքում ձախից միախառնվում Փամբակ
գետին: Երկարությունը` 12 կմ:
ՕՂԱԳԼՈւԽ - հանդ Սյունիքի մարզում, Կարծրաքար լեռան հս-արլ. լանջին, Սալվարդ գյուղից 2 կմ հվ-արմ.:
ՕՃԱՌ - հանդ Գեղարքունիքի մարզում, Հայկալիճ և Լայնաձոր լճերի հվարմ. եզրին, Ծաղկաշեն գյուղից 6 կմ
հվ-արմ.:
ՕՃԱՌԱՀԱՆԴ - հանդ Տավուշի մարզում, Տավուշ գետի աջափնյակում, Վերին Կարմիրաղբյուր գյուղից 2 կմ հս.:
ՕՃԱՌԱՁՈՐ - գետակ Սյունիքի մարզում, Շիկահող գետի ձախ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Շիշկերտ լեռան արլ.

լանջից և Ծավ գյուղից 3,5 կմ հս-արմ.
միախառնվում մայր գետին: Երկարությունը` 6 կմ:
ՕՋԱԽԻՁՈՐ - գետակ Կոտայքի մարզում, Հանքավան գետի աջ օժանդակը:
Սկիզբ է առնում Թուխմանուկ լեռան արլ. լանջերից և Հանքավան գյուղից 2 կմ հս.թափվում Հանքավան գետը: Երկարությունը` 7 կմ:
ՕՋԱԽՏՈւՆ - լեռնագագաթ (2948 մ)
Սյունիքի մարզում, Զանգեզուրի լեռնահամակարգում, Գեղի գետի ձախափնյակում, Նոր Աստղաբերդ գյուղից
6 կմ հս-արմ.:
ՕՏԱՐՍԱՐ - բլուր (832 մ) Տավուշի
մարզում, Պապաքարի լեռներում, Դեղձավան գյուղից 0,5 կմ հս.:
ՕՐԹՈՑ - ձոր երևանում, Կենտրոն համայնքի հս. մասում:
ՕՐՈՐՈՑԱՔԱՐ - ժայռ (2005 մ) Վայոց
ձորի մարզում, համանուն լեռներում,
Գնիշիկ գետի աջափնյակումմ Մոզրով
գյուղից 4 կմ հվ-արմ.:
ՕՐՈՐՈՑԱՔԱՐԻ ԼԵՌՆԵՐ - ժայռոտ
լեռներ Վայոց ձորի մարզում, Վայքի
լեռների ճյուղավորություններից, Գնիշիկ գետի աջափնյակում: Ամենաբարձր կետը Որորոցաքար ժայռն է
(2005 մ), երկարությունը` 3,5 կմ:

Ֆ
ՖՐԱՆԳԻ ՁՈՐ - գոգավորություն Լոռու մարզում, Փամբակ գետի ձախա-

կողմյան Օձիձոր վտակի հովտում,
Սպիտակ քաղաքից 4 կմ հս.:
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Նշումների համար
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