


 
 

2 

Ջրի առատության պատճառով գյուղը անվանվել է Ջրառատ: Գյուղի  նախկին անունը եղել է Վերին 

Ղարխուն: Բնակչության մեծ մասը գյուղ է եկել 1918-1919 թթ գաղթից հետո`  հիմնականում  Սոսունից և 

Սուրմալու  գավառներից: 1924-1925 թվերին գալիս են մի քանի տնտեսություն եզդիներ, որոնք նույնպես 

գաղթել են  Իգդիրի շրջանի գյուղերից:  Կոլխոզում հիմնականում զբաղվել են հողագործությամբ, ավելի 

ուշ նաև անասնապահությամբ:Զարգացած է եղել  շերամապահությունը, Ֆերմայի վարիչը եղել է ` 

Վազգեն Առաքելյանը, անասնաբույժը` Մարտիկ Մարտիրոսյանը: Երկար տարիներ կոլխոզում  

աշխատանքները կատարվել են պրիմիտիվ գործիքներով` գութան, արոր, փոցխ և 

այլն:Մեխանիզացիան մուտք է գործել ավելի ուշ: Կոլխոզը սկզբնական շրջանում ունեցել է 12 

բեռնատար  2 մարդատար ավտոմեքենա, որի վարիչն էր Սերյոժա Հովհաննիսյանը, որը մահացավ 

աշխատանքի վայրում 1986թ: 

   1941 թ. Հայրենական Մեծ պատերազմին իր մասնակցությունն է ունենում  նաև Ջրառատ գյուղը: 

Պատերազմ են մեկնել  117   ջրառատցիներ, որոնցից  զոհվեցին 44-ը,տուն վերադարձան 73-ը : 

Հայրենական մեծ պատերազմի զոհերին նվիրված հուշարձանը գյուղում կառուցվել է 1978-80-ական 

թվականներին, որի նախաձեռնողը եղել են գյուղխորհրդի նախագահ Գագիկ Ավագյանը, Ժորա 

Զաքարյանը:Ջրառատ գյուղի աստիճանական զարգացմանը նպաստել է երկաթգիծը, որը 

շահագործման է հանձնվել դեռևս 1902թ-ին:Այն գործում է մինչև օրս: 

 1947թ. սկսած գյուղը մեծ զարգացում է ապրել: Անասնաբուժարանի շենքը կառուցվել է 1951թ., գլխավոր 

բժիշկ է աշխատել Բադալյանը, Գրիգորյան Անդրուշը: 1962թ.կոլխոզի միջոցներոց գյուղում 

շահագործման է հանձնվել  բաղնիքը:  

Գյուղը էլեկտրաֆիկացվել է : Ողջ գյուղը ունենալով էլեկտրական հոսանք, մուտք է գործել նաև ռադիոն 

և հեռուստացույցը: 

Էջմիածնի շրջանի Ջրառատ /նախկին Վերին -Ղարխուն/ գյուղը գտնվում է Արարատյան դաշտի 

կենտրոնական մասում, որն ունի կիսաանապատային և անապատային կլիմա, որտեղ տարեկան 

տեղումների քանակը կազմում է 300-350 մմ: Ջրառատ գյուղը օվկիանոսի մակերևույթից բարձր է 835  

մետր: 

 Կլիման - ամռանը նկատվել է ստվերում +25 -  + 400 , իսկ ձմռանը միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 

-8 - -17  աստիճան: 

Հողերը - Ջրառատ գյուղի հողերը կավաավազային են, որոնց մեջ  հումուսային մասը պարունակում է 2 - 

4 %, արհեստական պարարտացման ժամանակ լավ է աճում բուսաբանջարանոցային կուլտուրաներ, 

այգիներ, և պտղատու ծառեր՝ ծիրանենի, սալորենի, դեղձենի, թթենի, բազենի, տանձենի, խնձորենի, 

նույնիսկ աճում են մերձարևադարձային բույսերից թուղն ու նուռը:Աճում է խաղողի բազմաթիվ 

տեսակներ: Կան աղոտ հողակտորներ, որոնց վերափոխման համար կատարվել են բազմաթիվ փորձեր, 

այդ հողակտորներից մի մասն արդեն  օգտագործում են: Ջրառատ գյուղի հարավային մասից երևում է 

մեծ և փոքր Մասիսները, որոնց բարձրությունը հասնում է 5165 մետրի և ծածկված է հավերժական ձյան 

շերտով, իսկ հյուսիսային կողմից երևում է քառագագաթ Արագածը, որի բարձրությունը 4095 մետր է և 

քարե գագթում գտնվում է Քարի լիճը:Սև ջուր գետը հարուստ է ձկներով, որն օգտագորշվում է 

բնակիչների կողմից: Ջրառատ գյուղի հարավային մասում գտնվում ե Մստո-ՀՇԿալո հողամասը, որը 

հարուստ է ավազով, իսկ ավազն օգտագործվել  է Հայաստանի տարբեր շրջանների հատկապես՝ 

երկաթգծի շինարարության համար, բավականին երկար ժամանակ: 
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