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ՋՐԻ ՈՐԱԿ
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆՔ ՄԵՆՔ ԱԶԴՈՒՄ
ՋՐԱՅԻՆ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎՐԱ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ինչպե՞ս ս է փոփոխվում գետի ջրի որակը ժամանակի ընթացքում:
Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի միջև կապը:
Ինչպե՞ս է աղտոտվում ջուրը:
Աղտոտման աղբյուրները:
Ջրի որակի գնահատում:

Սիրելի հետազոտող
Հետաքրքրված ե՞ք այն ջրային օբյեկտներով՝ գետերով, լճերով,
ջրամբարներով, որոնք առկա են ձեր բնակավայրում: Գրքույկների այս
շարքը կօգնի հասկանալու այն օրինաչափությունները, որով ապրում են
ջրային էկոհամակարգերը: Դուք կիմանաք, թե ինչպես է մարդն ազդում
դրանց վիճակի վրա, ինչպես նաև կսովորեք որոշել ջրում առկա տարբեր
քիմիական նյութերի կոնցենտրացիաները, գնահատել ջրի աղտոտվածության աստիճանը:
Այս գրքույկը նախատեսված է դպրոցական բնապահպանական խմբակների համար և դպրոցականներին հնարավորություն է տալիս հետևել
իրենց բնակավայրի ջրային օբյեկտների վիճակին:
Տեղեկատվություն ունենալով Ձեր տարածքում գտնվող ջրային օբյեկտների վիճակի վերաբերյալ, կարող եք Ձեր լուման ունենալ դրանց պահպանման ու վերականգնման գործում:

Դե ուրեմն, սկսենք:

Մարդը, հայտնվելով որևէ միջավայրում, սկսում է այն փոփոխել և
հարմարեցնել իր պահանջներին: Սակայն ինչպես հաճախ է լինում,
մարդկանց պահանջները չեն համապատասխանում բնության պահանջներին և ի վերջո խախտվում է տվյալ էկոհամակարգի հավասարակշռությունը:
Մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով ջրային օբյեկտների
վրա հատկապես մեծ ազդեցություն են ունենում՝
• Ոռոգման ավանդական համակարգերը
• Գետերի հունի վրա կառուցված հիդրոտեխնիկական կառույցները՝
պատվարները, հիդրոէլեկտրակայանները, խողովակաշարերը,
ջրամբարները և այլն
• քաղաքների աճը (ուրբանիզացիա)
• արդյունաբերությունը:
Մարդու գործունեության արդյունքում տարբեր քիմիական նյութերի
բնական կոնցենտրացիաները ջրում կարող են կուտակվել և ժամանակի ընթացքում հասնել ծայրահեղ արժեքների:

ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ՓՈՓՈԽՎՈՒՄ ԳԵՏԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Ջրի որակը ջրի քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և ճառագայթային հատկանիշների ամբողջությունն է: Մեր երկրում, մինչև 60ական թվականները գետերի ջրում քիմիական տարրերը գտնվում էին
բնական տիրույթում: Արդյունաբերության զարգացմանը և ինտենսիվ
գյուղատնտեսությանը զուգընթաց սկսեց փոխվել նաև ջրի որակը: Ջրի
մեջ քլորիդների, սուլֆատների, ազոտի, ֆոսֆորի, ծանր մետաղների և
այլ նյութերի քանակը սկսեց աճել մի քանի անգամ: Բարձր բերք
ստանալու ակնկալիքով գյուղատնտեսության մեջ սկսեցին օգտագործել
պարարտանյութեր, իսկ վնասատուների դեմ պայքարելու համար՝
թունաքիմիկատներ:
Ավելցուկային պարարտանյութերը և թունաքիմիկատները, անձրևաջրերի հետ լվացվելով, կարող են լցվել գետեր, իսկ այստեղից ջրային այլ
ավազաններ: Ջրային օբյեկտներում ջրի որակը կարգավորելու նպատակով մտցվել է ՍԹԽ (սահմանային թույլատրելի խտություն) հասկացությունը:
3

Ի՞նչ եք կարծում, ինչն է ամենից շատ ազդել ձեր բնակավայրի
ջրային օբյեկտի ջրի որակի վրա:
Գյուղատնտեսությունը
Հիդրոտեխնիկական կառույցները
Կենցաղային թափոնները
Ձկնաբուծությունը
Արդյունաբերությունը

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ
ՄԻՋԵՎ ԿԱՊԸ
Ջրատար հորիզոն – տարբեր ջրթողության աստիճան ունեցող
ապարների շերտ, որոնց միջև եղած ճեղքերը լցված են ջրով:

Մակերևութային ջրեր
Ստորերկրյա ջրեր
Աղբյուրը՝ https://www.britannica.com/science
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Գետերի սնուցման մեջ մեծ դեր ունեն ստորերկրյա ջրերը

Սնում
անձրևաջրերից

Գետի սնում

Գետից սնում

Գրունտային
ջրեր

Ջրամերժ
շերտ

Աղբյուրը՝ http://media.bom.gov.au

Սակավաջրության ժամանակ գետը սնվում է գրունտային ջրերով, իսկ
ջրառատ ժամանակ գետն է սնում է գրունտային ջրերը։
Ստորերկրյա ջրերը պաշտպանված չեն աղտոտումից: Որքան ստորերկրյա ջրերի մակարդակը մոտ է մակերեսին, այնքան հեշտությամբ
են նրանք աղտոտվում:

ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԱՂՏՈՏՎՈՒՄ ՋՈՒՐԸ
Աղտոտվածություն: Օդի, հողի և ջրի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական ցուցանիշների անցանկալի փոփոխություններ, որոնք
այժմ կամ ապագայում կարող են անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ մարդկանց և նրան շրջապատող բույսերի և կենդանիների վրա:
Աղտոտվածությունները դասակարգվում են ըստ միջավայրի տիպի
(օդի, հողի և ջրի) կամ էլ ըստ աղտոտիչի տիպի (կապարային,
սնդիկային, ազոտի կամ ածխածնի օքսիդներով, կարծր կամ հեղուկ
թափոններով):
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Աղտոտման աղբյուր կարող է հանդիսանալ ցանկացած օբյեկտ՝ որն
արտադրում կամ տարածում է աղտոտող նյութեր: Այն շրջակա միջավայրն (մակերութային ու ստորերկրյա ջրերը, հողը, օդը) աղտոտում է
տարբեր քիմիական նյութերով, միկրոօրգանիզմներով, ջերմությամբ,
աղմուկով և այլն:

Աղտոտման աղբյուրները կարող են լինել՝
Տեխնոգեն
(մարդու կողմից ստեղծված)

Բնական
(բնական ճանապարհով)

քաղաքային և արտադրական
կեղտաջրեր

ապարների փլուզում

քաղաքային և
գյուղատնտեսական աղտոտում

կենսագործունեության
արգասիքներ

ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
Ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի աղտոտման հիմնական աղբյուրներն են՝
•
•
•
•
•
•
•
•
•

կենցաղային կեղտաջրերը
արտադրական կեղտաջրերը
անասնաբուծական կեղտաջրերը
գյուղատնտեսական հոսքերը
ձկնաբուծությունը
կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրերից հոսքերը
հանքային պարարտանյութերի պահեստներից հոսքերը
հանքարդյունաբերական հոսքերը և այլն
տնամերձ տարածքներից հոսքեր:
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Արդյունաբերական կեղտաջրեր
Քաղաքային և արտադրական կեղտաջրերը երբեմն լավ չեն մաքրվում
և քիմիական նյութերը՝ նիտրատներ, ամոնյակային ազոտ, քլորիդներ,
սուլֆատներ, կալիում, նատրիում, ծանր մետաղներ, օրգանական միացություններ և այլն, կարող են լցվել ջրային միջավայր:
Անասնապահական ֆերմաների կեղտաջրեր
Թռչնաբուծական ու անասնապահական ֆերմաների կեղտաջրերը շատ
թունավոր են և դրանց շրջակայքի համարյա բոլոր գրունտային ջրերն
աղտոտված են: Երբեմն աղտոտումը հասնում է ստորերկրյա ջրերի
մակարդակ, որտեղից իրականացվում է խմելու ջրի ջրառը:
Մշակովի հողատարածքներից հոսք
Սրանք լայնամասշտաբ աղտոտման աղբյուրներ են, որոնք ընդգրկում
են համարյա բոլոր մշակովի հողատարածքները, որտեղ կիրառվում են
պարարտանյութեր ու թունաքիմիկատներ:
Ձկնաբուծություն
Ձկնաբուծարանների կեղտաջրերը կարող են այնքան արտաթորանք
պարունակել, որքան ոչ մեծ քաղաքի կենցաղային կեղտաջրերը:
Ձկնարդյունաբերությունը նպաստում է ջրի ծաղկմանը: Դրանից զատ
ձկնաբուծության մեջ օգտագործում են դեղեր ու հակաբիոտիկներ,
որոնք շատ վտանգավոր են քաղցրահամ ջրերի համար:
Աղբավայրերից, հանքային թափոնների կուտակման ամբարներից
(պոչամբարներ) և պարարտանյութերի պահեստներից հոսք
Աղբավայրերը, հանքային թափոնների կուտակման պոչամբարները և
պարարտանյութերի պահեստները հաճախ հանդիսանում են գրունտային, ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի աղտոտման աղբյուր:
Այդ տարածքից հոսքերը պարունակում են՝ քլորի, ծծմբի, ազոտի, արսենի, մանգանի և այլ քիմիական տարրերի միացություններ, որոնցից
շատերը մեծ վտանգ են ներկայացնում կենդանի օրգանիզմների՝ այդ
թվում և մարդկանց համար:
Տնամերձ տարածքներից հոսք
Գյուղական բնակավայրերում աղտոտման աղբյուրներ են բակային
զուգարաններից, սեպտիկ հորերից ու անասնագոմերից հոսքերը:
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Նկարագրեք ձեր տարածքում առկա
աղտոտման աղբյուրները

Եթե ջրում բարձր են հետևյալ նյութերի խտությունները`
Կենսածին նյութեր,

Ծանր մետաղներ ու
Երկաթ ու մանգան,
նավթամթերք,

Ապա աղտոտման աղբյուր կարող են հանդիսանալ
Գյուղատնտեսական
և քաղաքային
կեղտաջրերը,

Արտադրական
կեղտաջրերը,
բնակավայրերի
անձրևաջրերը և
հալոցքային ջրերը,
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Աղտոտման
բնական աղբյուրը
(ճահճացում)։

Ամոնյակային ազոտ
Ազոտը կենսածին կարևոր տարրերից մեկն է: Այն մտնում է բոլոր
սպիտակուցների և օրգանիզմի գենետիկական նյութի կազմի մեջ:
Ազոտը կարգավորում է բույսերի աճն ու զարգացումը, որի նպատակով
հող են ներմուծում ազոտական պարարտանյութեր, օրինակ սելիտրա,
գոմաղբ և միզանյութ: Հետաքրքիր է, որ մթնոլորտի մոտ 79% ազոտն է,
սակայն բույսերը ինքնուրույն չեն կարողանում յուրացնել այն: Բույսերը
ազոտ վերցնում են իրենց հետ համատեղ ապրող միկրոօրգանիզմներից և հողից, որտեղ կատարվում է մահացած օրգանիզմների քայքայում:
Ջրային օբյեկտներում ամոնյակային ազոտի պարունակությունը
փոփոխվում է տարվա ընթացքում՝ գարնանը նվազում է, իսկ ամռանը
աճում է՝ ի հաշիվ օրգանական նյութերի քայքայման:
Ֆոսֆոր
Ֆոսֆորը նույնպես շատ կարևոր կենսածին տարր է: Այն մտնում է բոլոր
սպիտակուցների, գենետիկական նյութի և էներգիայով հարուստ միացությունների, ոսկրերի բաղադրության և նույնիսկ գլխուղեղի բաղադրամասերի մեջ, մասնակցում է նյարդային համակարգի գործունեությանը:
Ֆոսֆորը նպաստում է բույսերի աճին և զարգացմանը, ծաղկման
նորմալ գործընթացին, ինչի նպատակով հող են ներմուծում ֆոսֆորական պարարտանյութեր:
Ջրում ֆոսֆորի պարունակությունը բույերի աճը սահմանափակող
գործոն է, քանի որ նրանք հեշտությամբ յուրացնում են ֆոսֆատները:
Ջրում ֆոսֆորի քանակի մեծացումը բերում է ջրի «ծաղկման»:
Կարևոր փաստ
Խմելու ջրի աղտոտումը նիտրատներով վտանգավոր է առողջության
համար: Նիտրատի բարձր պարունակությամբ խմելու ջուրը և մթերքներն առաջացնում են նյութափոխանակության, հենաշարժողական ու
նյարդային համակարգի խանգարումներ:
Կենսածին և հանքային նյութերը, ծանր մետաղները և նավթամթերքները բերում են ջրային ռեսուրսների քիմիական աղտոտման:
Սակայն գոյություն ունի նաև ջրային ռեսուրսների ֆիզիկական աղտոտում (աղբոտում)՝ աղտոտում կոշտ թափոններով:
Աղբոտում – ջրային օբյեկտի և նրա շրջակայքի ֆիզիկական
աղտոտում: Ինչը նշանակում է, որ բնական միջավայրում հայտնվում
են նրան չբնութագրող նյութեր ու իրեր՝ աղբ:
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Հաճախ, ամռան սեզոնից հետո, ջրային օբյեկտների ափամերձ տարածքներում դուք տեսնում եք աղբի կույտեր՝ պլաստիկ և ապակյա
շշեր, փաթեթավորված սննդամթերքի և այլ մնացորդներ, որոնք գարնան վարարումների ժամանակ հայտնվում են գետերի կամ լճերի մեջ:
Ներկայիս բնապահպանական կարևոր խնդիրներից է ջրային ռեսուրսների աղտոտումը պլաստիկ նյութերով և հատկապես դրանց ջարդոններով (5 մմ-ից փոքր չափի մասնիկներ), քանի որ դրանք, ընկնելով
կենդանիների մարսողական ու շնչառական ուղիներ, առաջացնում են
շնչահեղձություն, թունավորումներ և նույնիսկ մահ:
Այդ պատճառով չպետք է թույլ տալ, որ պլաստիկը հայտնվի ջրային
օբյեկտում:
Կարևոր փաստ
Եթե դուք մասնակցում եք ափերի մաքրման աշխատանքներին, ապա
պետք է ապակին, պլաստիկը, թուղթը, մետաղը և սննդամթերքի մնացորդները միմյանցից տարանջատեք: Այդ դեպքում կհեշտանա դրանց
վերամշակումը: Վերամշակվող թափոնները անվանում են երկրորդային հումք, քանի որ դրանից ստանում են պարարտանյութ, շինանյութ,
ստվարաթուղթ, պլաստմասաե տարաներ (ծաղկամաններ, կախիչներ,
էլեկտրական վարդակներ) և այլն:
Աղբի քանի՞ տեսակ եք հավաքել ափամերձ տարածներից`
•
•
•
•

< 10
< 20
< 50
< 100
Հետաքրքիր է իմանալ
Կենսածին տարրերը կենդանի օրգանիզմներին
անհրաժեշտ քիմիական բաղադրամասերն են,
առանց որոնց խախտվում է օրգանիզմների նորմալ
կենսագործունեությունը: Կենսածին տարրերը
մտնում են կենսաբանական ակտիվ
միացությունների՝ հորմոնների, ֆերմենտների,
վիտամինների կազմի մեջ և կարգավորում են
օրգանիզմի նորմալ աճն ու զարգացումը:
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ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
Ներկայումս մեր երկրում աշխատանքներ են տարվում ջրի որակի գնահատումն ըստ Եվրոպական միության 2000/60/EC դիրեկտիվի (Ջրի
շրջանակային դիրեկտիվ) իրականացնելու ուղղությամբ:
Այդ գնահատման նպատակն է՝
• կանխել բոլոր մակերևութային ջրային օբյեկտների կարգավիճակի
վատթարացումը և պահպանել, բարելավել, վերականգնել դրանք`
նպատակ ունենալով հասնել մակերևութային ջրերի լավ
կարգավիճակի
• պահպանել, բարելավել բոլոր արհեստական ու խիստ փոփոխված
ջրային օբյեկտների կարգավիճակը
• կանխել կամ սահմանափակել աղտոտիչների ներթափանցումը
ստորերկրյա ջրեր և կանխել բոլոր ստորեկրյա ջրային օբյեկտների
կարգավիճակի վատթարացումը
• պահպանել, բարելավել և վերականգնել ստորերկրյա բոլոր ջրային
օբյեկտները ` նպատակ ունենալով հասնել ստորերկրյա ջրերի լավ
կարգավիճակի
• աստիճանաբար կրճատել վտանգավոր նյութերի
արտանետումները ջրային օբյեկտներ:
Մակերևութային ջրերի Էկոլոգիական կարգավիճակը գնահատվում է 3
խումբ ցուցանիշներով:
Հիդրոքիմիական ցուցանիշները ջրում պարունակվող քիմիական նյութերի քանակն է: Մակերևութային ջրերի քիմիական կարգավիճակի գնահատման համար, Ջրի շրջանակային դիրեկտիվներում ստեղծվել է
ջրային օրգանիզմների համար ամենատոքսիկ 41 նյութերի ցանկ և յուրաքանչյուրի համար տրվել է սահմանային թույլատրելի խտությունները
(ՍԹԽ): ՍԹԽ-ից ցածր խտություններ պարունակող մակերևութային
ջրերը համապատասխանում են էկոլոգիական «լավ» կարգավիճակին:
Հիդրոմորֆոլոգիական ցուցանիշները ջրային օբյեկտի բնույթի, ձևի,
չափերի, տարածքի վերաբերյալ տվյալներն են, դրանց ջրհավաքների
ֆիզիկաերկրաբանական յուրահատկությունները:
Հիդրոկենսաբանական ցուցանիշները ջրի որակի այնպիսի ցուցանիշներն են, որոնք որոշվում են, ելնելով ջրում ապրող օրգանիզմների վիճակից: Այս ցուցանիշներով կարելի է որոշել ջրային օբյեկտի վրա
անթրոպոգեն ճնշումները, ինչպես նաև էկոհամակարգի արձագանքն
ընդհանրապես:
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Էկոլոգիական կարգավիճակը գնահատելիս օգտագործվում են կենսաբանական չորս հիմնական տարրեր` ֆիտոպլանկտոն, մակրոֆիտներ,
մակրոանողնաշարավորներ և ձկներ:
Կենսաբանական տեղեկատվությունը պետք է հիմնավորվի նաև համապատասխան հիդրոմորֆոլոգիական և ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներով:
Աղյուսակում կարող եք տեսնել ջրային օբյեկտի էկոլոգիական կարգավիճակի 5 դասերի ընդհանուր նկարագրությունը:

Աղյուսակ 1 - Էկոլոգիական կարգավիճակի դասերի ընդհանուր նկարագիրը

Գերազանց
կարգավիճակ

Աննշան կամ ոչ մի մարդածին միջամտություն

Լավ կարգավիճակ Բնական վիճակի համեմատ չնչին փոփոխություններ: Մարդածին ազդեցության հետևանքով փոփոխությունները ցածր մակարդակի են
և փոքր շեղումներ կան մարդու գործունեությունից զուրկ (ստուգիչ օբյեկտ) նույն տիպի
ջրային օբյեկտների հետ համեմատած
Միջին/
բավարար
կարգավիճակ

Բնական վիճակի համեմատ չափավոր փոփոխություններ (զգայուն շատ տեսակներ անհետանում են, էկոհամակարգի ֆունկցիաները
առավելապես պահպանվում են):

Վատ
կարգավիճակ

Կենսաբանական համակեցությունները մեծապես տարբերվում են նրանցից, որոնք սովորաբար ներկա են ստուգիչ օբյեկտներում (էկոհամակարգի գործառութները փոփոխվել են):

Շատ վատ
կարգավիճակ

Կենսաբանական համակեցություններն էական
փոփոխություն են կրել` ստուգիչ օբյեկտների
համեմատ, (էկոհամակարգի կառուցվածքի և
ֆունկցիաների շեշտակի փոփոխություն):

Հիդրոքիմիական և հիդրոմորֆոլոգիական ցուցանիշների ուսումնասիրության անհրաժեշտությունն առաջանում է այն դեպքերում, երբ ջրային մարմիններին տրվում է «գերազանց» կամ «լավ» էկոլոգիական
կարգավիճակ (որպեսզի տարբերակում մտցվի «գերազանց» կամ
«լավ», ինչպես նաև «լավ» կամ «միջին» էկոլոգիական կարգավիճակների միջև):
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
• “Ջրի որակի գնահատում ըստ ԵՄ Ջրի շրջանակային
դիրեկտիվի մեթոդաբանության” ուղեցույցային փաստաթուղթ,
2011
• ՀՀ Առողջապահության նախարարի N876 հրաման (25
դեկտեմբերի 2002թ.) Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման
կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող
հիգենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն” N-2-III-Ա2
սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին:
• Е.В. Логинова, П.С. Лопух: Ходроэкология. Учебное пособие.
Минск, 2011
• ՀՀ կառավարության N 75N որոշում (27 հունվարի 2011թ.)
Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից՝
յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի
որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին
Ինտերնետային կայքեր
• www.mnp.am
• www.mes.am
• www.armmonitoring.am

Սույն գրքույկը պատրաստվել է Եվրոպական միության
ֆինանսական աջակցությամբ:
Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում
Ջրի միջազգային գրասենյակը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի
Եվրոպական միության տեսակետերը:

Հեղինակ՝ Գոհար Խաչատրյան
Խմբագիր՝ կ.գ.թ. Արևիկ Հովսեփյան
Խորհրդատու՝ կ.գ.դ., պրոֆեսոր Վարուժան Հովհաննիսյան

