
ԳԻՐՔ 5
ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ջրային ռեսուրսներ 
• Ի՞նչ է մոնիթորինգը
• Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգ
• ՀՀ-ում ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգ իրականացնող պետական

կառույցները

Ջրային օբյեկտների վիճակի ուսումնասիրություն  
• Ջրի որակի ցուցանիշներ
• Մակերևութային ջրի դիտակետի ընտրություն
• Ինչպե՞ս կազմել դիտակետի անձնագիր

Ջրի նմուշառում
• Տեխնիկական անվտանգության կանոնները
• Ինչպե՞ս վերցնել ջրի փորձանմուշ

Դաշտային պայմաններում ջրի անալիզի իրականացում 

Ջրի որակի գնահատումն ըստ դասերի

Ստացված արդյունքների գրանցում

Սիրելի հետազոտող

Հետաքրքրված ե՞ք այն ջրային օբյեկտներով՝ գետերով, լճերով, ջրամ-
բարներով, 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 աղտոտ-
վածության աստիճանը:
Այս գրքույկը նախատեսված է դպրոցական բնապահպանական խմբակ-
ների համար և դպրոցականներին հնարավորություն է տալիս հետևել 
իրենց բնակավայրի ջրային օբյեկտների վիճակին:
Տեղեկատվություն ունենալով Ձեր  տարածքում գտնվող ջրային օբյեկտ-
ների վիճակի վերաբերյալ, կարող եք Ձեր լուման ունենալ դրանց պահ-
պանման ու վերականգնման գործում: 

Դե ուրեմն, սկսենք:



Քաղցրահամ ջրի  սակավությունը համաշխարհային խնդիր է:
Ջուր անհրաժեշտ է տնտեսության բոլոր ոլորտների համար՝ ոռոգման, 
ձկնաբուծության, անասնապահության, արտադրական գործունեության  
տարբեր փուլերի, ինպես նաև կոմերցիոն նպատակներով կիրառման 
համար: Առօրյայում ջուրն օգտագործվում է խմելու, լոգանքի, լվացքի, 
ուտեստ պատրաստելու, ծաղիկներ, բույսեր աճեցնելու, լողալու և այլնի 
համար, ինչն ապահովում է մեր բարեկեցիկ կյանքը: 
Ինչպես նկատեցիք վերոնշյալից, որոշ ոլորտների գործունեության 
համար պահանջվում և օգտագործվում է ավելի շատ ջուր:: Կարո՞ղ եք 
պատկերացնել՝ երբ մի ջրօգտագործողը ուղղակիորեն ազդում է մյուսի 
վրա՝ վնաս հասցնելով վերջինիս գործունեությանը: Մտածում եք՝ 
արդար չէ՛, ճիշտ եք մտածում. անհրաժեշտ է տրամադրել հավասար և 
արդար պայմաններ բոլոր ջրօգտագործողներին՝ ապահովելով 
անհրաժեշտ  ջրի որակ և քանակ:
Իսկ լսե՞լ եք, որ կենցաղային ջուրը թափվում է գետեր առանց համա-
պատասխան մաքրման ենթարկվելու և հետագայում ծառայում է ոռոգ-
ման նպատակների համար: Մեծ քանակությամբ ջուր օգտագործվում է 
գյուղատնտեսության, հիդրոկայաններից հոսանք ստանալու համար, 
ինչը բերում է գետերի էկոհամակարգի կենսագործունեությունն ապահո-
վող ջրի սակավությանը:
Գիտե՞ք, որ Հայաստանը, զբաղեցնելով ոչ շատ մեծ տարածք (29 743 
քառ. կմ), ունի քաղցրահամ ջրերի բավարար պաշար: Հետաքրքիր են 
ստորև ներկայացված քարտեզները*, որոնցով կարելի է տեսողական 
պատկերացում կազմել, թե որքան է հագեցած մեր երկրի տարածքը 
մակերևույթային ջրային պաշարներով: Նկար 1-ում արտացոլված է ՀՀ 
տարածքում գտնվող 9480  մեծ և փոքր գետերի բաշխվածության 
ցանցի քարտեզը:
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Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ապրելու իր 
առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա 
միջավայրում, պարտավոր է անձամբ և այլոց հետ 
համատեղ պահպանել և բարելավել շրջակա միջավայրը: 
Պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են 
կրում բնապահպանական տեղեկատվությունը թաքցնելու 
կամ դրա տրամադրումը մերժելու համար:
ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 33.1:

*Գրքույկի մեջ ներառված բոլոր քարտեզները պատրաստվել են հեղինակի կողմից
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Նկար 1. ՀՀ գետային ցանցը

2018 թ.-ին ՀՀ տարեկան ընդհանուր ջրային պաշարի մոտ ¾ մասը կազ-
մել է մակերևութային հոսքը: 
Կարո՞ղ եք պատկերացնել, թե ինպիսին կլիներ Հայաստանի բնաշ-
խարհը առանց ջրի առկայության կամ եթե այդ ջրերը աղտոտված, վատ 
որակի լինեին:  
Ջրի պիտանելիության աստիճանը բնորոշվում է ջրի որակով, ըստ որի 
էլ որոշվում է նրա կիրառությունը՝ խմելու, ձկնաբուծության, ոռոգման 
կամ այլ նպատակով: Իսկ որպեսզի հասկանանք, ինչպիսին է տվյալ 
ջրային օբյեկտի ջրի որակը, անհրաժեշտ է իրականացնել ջրի աղտոտ-
վածության գնահատում կամ ջրի որակի մոնիթորինգ: 
Ի՞նչ է նշանակում մոնիթորինգ:

Ի՞ՆՉ Է ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ 

Մոնիթորինգ բառն ունի լատինական ծագում և նշանակում է 
նախազգուշացնող, դիտարկող: Այն սահմանվում է տարբեր կերպ.
Օրինակ՝
1. Մոնիթորինգը շրջակա միջավայրում, հասարակությունում տեղի 
ունեցող երևույթների և գործընթացների մշտադիտարկման համակարգ է, 
որի արդյունքները որոշում կայացնողների համար հիմք են հանդիսա-
նում ապահովելու մարդկանց ու տնտեսական օբյեկտների անվտան-
գությունը:
կամ
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2. Մոնիթորինգը տվյալների հավաքման, վերլուծության և տեղեկա-
տվության տրամադրման գործընթաց է՝ միտված իրականացվող ծրագ-
րերի վերահսկմանը և որոշումների կայացման ուղղորդմանը:

Մոնիթորինգ հասկացությունը կիրառվում է բոլոր ոլորտներում՝ ֆինան-
սական, տնտեսական, արտադրության, ճարտարագիտական, բժշկա-
կան և այլ: 
Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգը շրջակա միջավայրի վերահսկման, 
գնահատման, ինչպես նաև կենսամիջավայրի, էկոհամակարգերի և 
մարդու առողջության վրա մարդածին և բնական գործոնների բացա-
սական ազդեցությունների կանխատեսման և կանխարգելման, ժամա-
նակին հայտնաբերման ու վերացման նպատակով կանոնավոր երկա-
րատև դիտարկումների համալիր գործընթաց է: 

Շրջակա միջավայրը բազմաբաղադրիչ համակարգ է, որն իր մեջ 
ներառում է մթնոլորտը ջրոլորտը, հողը և այդ միջավայրերում ապրող 
բույսերն ու կենդանիները Միջավայրի յուրաքանչյուր բաղադրիչի 
համար տարվող մոնիթորինգը կատարվում է այդ բաղադրիչի համար 
ընդունված հատուկ մեթոդներով:
Բոլոր դեպքերում մոնիթորինգ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 
պարբերաբար կրկնվող մշտադիտարկում, տվյալների պարբերաբար 
հավաքում, վերլուծություն և գնահատում: 

Մոնիթորինգն իրականացվում է որոշակի նպատակով, նախապես 
մշակված ծրագրով՝ յուրաքանչյուր ցուցանիշի չափման համար 
կիրառելով համապատասխան սահմանված մեթոդաբանություն,  և 
տվյալների հավաքմամբ:

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգը ջրագրական (գետեր, լճեր, 
ստորերկրյա ջրեր, սառցադաշտեր, ճահիճներ և այլն), ջրաերկրա-
բանական (երկրակեղևում ստորերկրյա ջրերի ձևավորում, տեղադրում 
և տարածում, նրանց պաշարների, կազմի, ռեժիմի, հիդրոդինամիկայի 
և այլնի գնահատում), ջրաֆիզիկական (ջերմաստիճան, պղտորություն) 
և ջրաքիմիական (PH, լուծված թթվածին, մետաղներ և այլն) ցուցանիշ-
ների կանոնակարգված (և տարածման ենթակա) դիտարկումների 
համակարգային գործընթաց է, որն ապահովում է տվյալների հավաքա-
գրումն և մշակումը:
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Տարբերակում են ջրի՝
• մատակարարաման ծառայության մոնիթորինգ,
• քանակի մոնիթորինգ,
• որակի մոնիթորինգ:

Իրականացվում է ջրի որակի ֆիզիկական, քիմիական և միկրո-
կենսաբանական (մանրէաբանական, մակաբուծական) ցուցանիշների 
մոնիթորինգ: Ամբողջ աշխարհի տարբեր երկրներում լճերի և գետերի, 
առափնյա ջրերի և գետաբերանների ջրերի որակի վերահսկման և 
աղտոտման կանխարգելման   ընդունված պրակտիկա է մոնիթորինգը, 
որն իրականացվում է.

• ջրի որակի բնութագրման և ժամանակի ընթացքում ջրում տեղի
ունեցող փոփոխություններին իրազեկ լինելու

• տարածաշրջանին բնորոշ խնդիրների հայտնաբերման
• աղտոտման կանխարգելման նպատակով տվյալների հավաքման
• աղտոտման կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների

համապատասխանության վերահսկման
• արտակարգ իրավիճակների արձագանքման համար:

ՀՀ-ՈՒՄ  ՋՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
 ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ

Խմելու ջրի որակի նկատմամբ պետական սանիտարահամաճարա-
կային վերահսկողություն իրականացվում է կառավարությանը ենթակա 
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից պլա-
նային կարգով և սանիտարահամաճարակային ցուցումներով: 
Խմելու և մակերևութային ջրերի որակի գնահատման համար անհրա-
ժեշտ է գնահատել քիմիական և ֆիզիկական ցուցանիշաները: Խմելու 
ջրի որակի գնահատումն իրականացվում է նաև միկրոկենսաբանական 
ցուցանիշներով:
Մեր երկրում ջրի որակի և քանակի մոնիթորինգն իրականացնում է 
Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի մոնի-
թորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ–ի կողմից:
Մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգ իրականացվում է 
հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյու-
սիսային, Ախուրյան, Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) 
ջրային օբյեկտների (43 գետ, 6 ջրամբար, Արփա-Սևան ջրատար և 
Սևանա լիճ) 131 դիտակետում: 
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Իսկ ստորերկրյա ջրերի որակի և քանակի մոնիտորինգի դիտարկում-
ները կատարվում են 22 հորերի համար, որից 6-ը՝ Արարատյան 
դաշտում:

Ջրի որակը բնութագրվում է ֆիզիկական և քիմիական ավելի քան 47 
ցուցանիշով (հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր, 
ծանր մետաղներ, առաջնային օրգանական աղտոտիչներ): 
Մակերևութային ջրի որակի դիտարկում իրականացվում է տարեկան 
5-12 անգամ, իսկ խմելու ջրի նմուշառման հաճախականությունը
սահմանված է, ըստ ՀՀ Առողջապահության նախարարի Nº 876 հրամա-
նի հավելված 6-ում ներկայացված պահանջների համապատասխան
(Տես աղյուսակ 2-ը):

Աղյուսակ 1. Ջրառի տեղերում լաբորատոր հետազոտությունների համար խմելու 
ջրի նմուշների քանակի և պարբերականության հաճախականության սահմանման 
պահանջները

Ըստ 2006թ. Հայաստանի և Իրանի միջև ստորագր
համաձայնագրի, հայ-իրանական սահմանի երկայն
գետի 14 նմուշառման կետերում (8-ը Իրանի սահմ
Հայաստանի) իրականացվում է մակերևութային ջր
քիմիական որակի համատեղ մոնիթտորինգ և 
կազմակերպվում են քննարկումներ՝ տեղեկատվու
փոխանակման և արդյունքների քննարկման նպատ
ված 
քով Արաքս 
անում, 6-ը` 
երի 

թյան 
ակով:
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ՋՐԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ.
ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

Ջրի որակն իմանալու համար անհրաժեշտ է որոշել հետևյալ ցուցանիշ-
ները.

1. ֆիզիկական՝
• ջերմաստիճան
• պղտորություն
• համ
• հոտ
• գույն,
2. քիմիական՝
• ջրածնային ցուցիչ
• հիմնայնություն և կոշտություն
• հանքայնացում
• լուծված գազեր՝ թթվածին, ածխածնի երկօքսիդ, ծծմբաջրածին
• գլխավոր իոններ (քլորիդ, սուլֆատ, հիդրոկարբոնատ, կալցիում, 

մագնեզիում, նատրիում, կալիում)
• կենսածին նյութեր (ազոտի և ֆոսֆորի միացություններ)
• ընդհանուր երկաթ
• ծանր մետաղներ
• օրգանական միացություններ: 
3. միկրոկենսաբանական և սանիտարական՝
• ընդհանուր բակտերիալ պարունակություն (E.coli և այլն)
• աղիքային ցուպիկ
• ռադիոակտիվ և տոքսիկ միացություններ:

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԻ ԴԻՏԱԿԵՏԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հետաքրքիր և հեշտ աշխատանք է մոնիթորինգի իրականացման 
համար դիտակետի ընտրությունը, իհարկե, եթե տեղանքի գիտակն ես: 
Դիտարկման կետը պետք է մատչելի լինի եղանակային բոլոր պայ-
մաններում, ինչը կապահովի նմուշառման անընդհատությունը:
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 Եթե կան աղտոտման մի քանի աղբյուրներ, ապա նմուշառում
իրականացրու մինչ առաջին, իսկ մյուսը՝ երկրորդ աղտոտման
աղբյուրից հետո: Օրինակ՝ եթե գետն անցնում է որևէ բնակավայ-
րով, որի կոյուղաջրերը թափվում են գետ, հետո հոսում է անասնա-
ֆերմայի մոտով, որտեղ օգտագործվող ջուրը անմիջապես թափ-
վում է դեպի գետ, ապա առաջին նմուշառումը կատարիր գետի մինչ
դեպի բնակավայրերը հոսող հատվածից, մյուսը՝ անասնաֆերմայից
հետո (տես նկար 4):

 Եթե գետն ունի մի քանի ճյուղավորում, ապա նմուշառում կատարիր
առավել մեծ հոսք ունեցող վտակից կամ, որտեղ ենթադրվում է, որ
կա աղտոտման աղբյուր:

 Լճի կամ ջրամբարի դեպքում ընտրիր նվազագույնը 3 դիտակետ և
հնարավորինս հավասար բաշխվածությամբ:

 Եթե ջրամբարն ունի ջրի ներհոսք և արտահոսք, ապա դիտարկման
արդյունավետության համար նմուշառում իրականացրու նաև այդ
կետերից:

 Եթե գիտես, որտեղ է աղտոտման աղբյուրը կամ հավանական
աղբյուրը (օրինակ՝ քիմիական գործարանից կամ անասնապահան
ֆերմայից դեպի գետ թափվող ջուր), ապա ընտրիր նմուշառման
երկու տեղադիրք, մեկը մինչ աղտոտման աղբյուրը, մյուսը՝ հետո
(անհրաժեշտության դեպքում՝ անմիջապես աղտոտման աղբյուրից):

˦̌˾̝ 4 ˫̝̈ ̟̓̑̔̕˾̙̟̑̕

Քիմիական գործարան

Անտառ

Քաղաքային տարածք
Գյուղատնտեսություն



 ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱԶՄԵԼ ԴԻՏԱԿԵՏԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

Եթե որոշել ես մոնիթորինգ իրականացնել, ապա դիտակետերն ընտրե-
լուց հետո յուրաքանչյուրի համար կազմիր «դիտակետի անձնագիր»՝ 
բերված օրինակին համապատասխան.

10
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Ավելի պատկերավոր 
դարձնելու համար 
դիտակետի տեղադիրքը 
GoogleEarth ծրագրի 
միջոցով կարող ես կազմել 
քարտեզ (տես նկար 5-ը):

Նկար 5 Դիտակետերի քարտեզ

ՋՐԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ.
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Նմուշառման մեկնելիս՝ պահպանիր ավտանգության կանոները, նախա-
պես իրազեկիր նաև ուղեկիցներիդ:

Տեխնիկական անվտանգության կանոնները` 

 Ընտրիր հնարավորինս փակ հանդերձանք և հարմարավետ կոշիկ: 
Չմոռանաս գլխարկ՝ անկախ տարվա եղանակից:

 Անհրաժեշտության դեպքում օգտվիր միջատների դեմ միջոցներից:
 Մի անցիր գետը առանց անվտանգության միջոցների 

օգտագործման:
 Նմուշառումն իրականացնելիս հագիր բժշկական ձեռնոցներ` ջրի 

աղտոտվածության դեպքում վարակից խուսափելու համար:
 Նմուշառման ամբողջ ընթացքում պահպանիր զգոնություն:
 Նմուշառումը պետք է իրականացվի 2 հոգու մասնակցությամբ և 

անպայման մեծահասակի ներկայությամբ:
 Ուշադիր եղիր ընկերոջդ հանդեպ, մի առանձնացիր նրանից, մնա 

իր տեսադաշտում:
 Ցածրադիր տարածքում տեղակայված գետից նմուշառում 

իրականաց-նելու համար, իջիր սաղր վայրով՝ խուսափելով կտրուկ 
իջվածքներից:

 Հիշիր, որ նմուշառումը պետք է կյանքի համար անվտանգ լինի:
 Հիշիր, որ գետի ջուրը խմելու համար նախատեսված չէ: 



 Նմուշառման գործընթացն ավարտելուց հետո ձեռքերդ լվա
օճառով:
 Նմուշառումն իրականացնելուց հետո քեզ հետ տար բերած բոլոր
իրերը, այդ թվում՝ աղբը:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՋՐԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ

Ի՞նչպես  ճիշտ վերցնել ջրի նմուշը և ինչպես այն տեղափոխել լաբորա-
տորիա, որպեսզի տվյալները լինեն ճշգրիտ:
Եթե որոշել ես հետազոտել ջրի ֆիզիկական և քիմիական ցուցանիշ-
ները, ապա որպես տարա, կարող ես օգտագործել խմելու ջրի 1,5լ տա-
րողությամբ պլաստիկ շիշ: Քաղցր գազավորված ընպելիքների շշերը 
խորհուրդ չի տրվում օգտագործել:
1.Տարայում(շիշ) այլ ջրի մնացորդից խուսափելու համար, անհրաժեշտ 
է այն դատարկել նախապես, մոտ 5-10 րոպե առաջ մինչ նմուշառման 
սկիզբը:
2.Մինչ փորձանմուշ վերցնելը շիշը և կափարիչը ներսի կողմից մի քանի 
անգամ լավ ողողել, այն ջրով, որը նախատեսվում է վերցնել 
լաբորատոր հետազոտության համար:
Չօգտագործել լվացող միջոց:
1.Տարրայի (շշի) ջուրը լցնել բարակ շիթով և հնարավորինս պատի 
երկայնքով: Նմուշառման այս ձևը  կնվազեցնի օդում առկա թթվածնով 
ջրի հագեցվածությունը, կանխելով՝ կողմնակի քիմիական ռեակցիա-
ները:
2.Շիշը ջրով լցնել ամբողջությամբ և ամուր փակել: Շշում օդի 
առկայությունը կարող է բերել տվյալների անճշտության:
3.Եթե հնարավոր չէ ջուրը նմուշառումից անմիջապես հետո 
լաբորատորիա տեղափոխել, այն պահել շարժական սառնարանում 
առավելագույնը՝ 48 ժամ նկար (տես նկար 6):
4.Ջրի նմուշը պետք է ունենա ուղեկցող փաստաթուղթ, որտեղ կնշվեն՝

• Նմուշառման վայրը՝ մարզ, համայնք,  քաղաք, գյուղ, փողոց, տուն 
կամ տվյալ տեղանքին բնորոշ այլ նկարագրություն

• Ջրի աղբյուրը՝ լիճ, գետ, ջրհոր, գետնաջուր, արտեզյան ջուր 
ջրատար խողովակ, ցայտաղբյուր կամ այլ նկարագրական 
անվանում

• Նմուշառման պահը՝ ժամ, օր, ամսաթիվ, տարեթիվ: 
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7. Եթե ջուրն ունի ծծմբաջրածնի արտահայտված տհաճ հոտ (հնացած
հավկիթի հոտ), անհրաժեշտ է լաբորատորիայից նախապես վերցնել
ծծմբաջրածնի կոնսերվանտ, որով ջուրը կոնսերվացնելուց հետո ջրի
նմուշում սուլֆիդային միածությունների վերաբերյալ տվյալները կլինեն
հավաստի:
8. Օրգանական ցուցանիշների որոշման համար անհրաժեշտ է վերցնել
մուգ, ապակյա տարա:
9. Ջրի միկրոկենսաբանական անալիզ իրականացնելու համար, ան-
հրաժեշտ է ունենալ ապակյա, ստերիլ տարրա (ոչ ավել քան 0.5լ), որը
կարելի է ձեռք բերել համապատասխան լաբորատորիայից:
Անհրաժեշտ է պահպանել ներքոնշյալ պահանջները՝

• Մինչ ջրատար ծորակից նմուշ վերցնելը այն  այրել բոցով,  մաքրել
սպիրտով

• Բացել ծորակը և թողնել ուժեղ հոսքով 5-10 րոպե
• Չկպչելով ստերիլ տարրայի «գլխիկին»՝ մաքուր ձեռքերով կամ

ռետինե ձեռնոցներով վերցնել ջրի նմուշով տարան և ամուր փակել
ստերիլ կափարիչով

• Տվյալների ճշգրիտ արդյունք ունենալու համար ցանկալի է նմուշը
նույն օրը տեղափոխել լաբորատորիա:

ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՋՐԻ 
ԱՆԱԼԻԶԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Երբևէ մտածե՞լ ես ստուգել անձրևաջրի կամ ձյան հալումից առաջա-
ցած ջրի որակը, կամ ակվարիումի, առվակի, լճի կամ ամռան տապ 
օրերին հաճախ օգնության հասնող ցայտաղբյուրի ջրի որակը: 
Միգուցե՞, մտածում ես միայն մասնագետը կարող է դա անել, կամ 
հատուկ թույլտվություն է պետք, կամ էլ դա միայն հնարավոր է իրակա-
նացնել լաբորատորիաներում: 
Սիրելի ընթերցող, այս ամենը պարտադիր չէ: Եվ մասնագետը, և ոչ 
մասնագետը կարող է հեշտությամբ  որոշել ջրի որակը՝ օգտագործման 
պարզ ձև ունեցող  կոմպակտ լաբորատորիաների միջոցով, որոնք հնա-
րավորություն են տալիս արագ գնահատել և հսկողության տակ պահել 
բոլոր հիմնական ցուցանիշները: 
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«Նույն գետը երկու անգամ չես մտնի», այս միտքը ուղիղ իմաստով 
ասոցացվում է գետի ջրի որակի գնահատման հետ, քանի որ, եթե 
գետի տվյալ հատվածի ջուրը որևէ նյութով աղտոտված է, ապա որոշ 
ժամանակ հետո գետի նույն հատվածում նույն ջուրը չենք ունենա: 
Կոմպակտ սարքերի միջոցով հնարավոր է տեղում, օպերատիվ 
կերպով որոշել ջրի որակը և գնահատել աղտոտվածությունը: Նման 
սարքերի պահանջարկը տարեցտարի մեծանում է, տարբեր 
արտադրության կոմպակտ լաբորատորիաներ կարող են տարբերվել, 
ըստ որոշվող ցուցանիշների: Ուղեկցող փաստաթղթում նշվում են 
որոշվող ցուցանիշները, այն ջրային օբյեկտները, որոնց համար այդ 
սարքերի կիրառությունը արդյունավետ կլինի, տրվում է կիրառության 
պարզ նկարագիրը, յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տրվում է 
համապատասխան կոնցենտրացիոն տիրույթով տարանջատված 
գունային սանդղակը: Յուրաքանչյուր սանդղակի համար նշվում է  
որոշվող ցուցանիշին բնորոշ չափման միավորը:
Օրինակ՝ Eco-check կոմպակտ լաբորատորիան պարունակում է բոլոր 
այն քիմիական ռեակտիվները (ազդանյութ) և օժանդակ պարագա-
ները, որոնց կիրառմամբ որոշվում են հետևյալ ցուցանիշները՝ ջերմ-
ասիճան, կոշտություն (կարբոնատային, ընդհանուր և մնացորդային), 
рН, ամոնիում (NH₄+ ),  նիտրիտ (NO₂- ), նիտրատ (NO₃- ) և ֆոսֆատ 
(PO₄³ -) իոններ, լուծված թթվածին, թթվածնի հնգօրյա կենսաքիմիա-
կան պահանջ (ԹԿՊ 5):
Կոմպակտ սարքերի միջոցով ջրի անալիզ իրականացվում է կալորի-
մետրիկ և տիտրաչափական մեթոդների հիման վրա: 

Կալորիմետրիկ մեթոդ

рН
(NH₄+)
(NO₂-)
(NO₃-)
(PO₄³-)

Տիտրաչափական  մեթոդ

Կարբոնատային 
կոշտություն
Ընդհանուր կոշտությունը
Լուծված թթվածինը
ԹԿՊ 5
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Կալորիմետրիկ մեթոդ`
• ռեագենտը ավելացնել ջրի նմուշին
• ընթանում է գունային ռեակցիա
• որքան գույնն ինտենսիվ է, այնքան շատ է տվյալ նյութի

պարունակությունը ջրի նմուշում
• լուծույթի գույնը համեմատել գունային սանդղակի հետ,

սանդղակի գունային բաժանումները համապատասխանեցված են
որոշվող նյութի որոշակի կոնցենտրացիոն տիրույթի հետ:

Տիտրաչափական մեթոդ 
• անալիզվող նմուշին ավելացնել ինդիկատոր,
• կաթիլ առ կաթիլ ավելացնել ռեագենտի համապատասխան 

կոնցենտրացիայով լուծույթը (տիտրանտ),
• տիտրանտը փոխազդում է որոշվող նյութի հետ,
• երբ որոշվող նյութը ամբողջապես փոխազդի տիտրանտի հետ, 

ինդիկատորը փոխում է գույնը, այս երևույթը կոչվում է
«տիտրման վերջնակետ»,

• որքան շատ տիտրանտ է կիրառվում գույնի փոփոխության 
համար, այնքան շատ է որոշվող նյութի քանակությունը նմուշում: 

Կոմպակտ սարքով անալիզ իրականացնելիս առանջնորդվիր ուղեկ-
ցող մեթոդաբանությամբ, հակառակ դեպքում՝ կատարված աշխա-
տանքը անիմաստ կլինի:
Սովորաբար ջրի անալիզ իրականացնելիս, ցուցանիշները որոշում են 
հետևյալ հաջորդականությամբ`

• ջրի ջերմաստիճան,
• ջրածնային ցուցիչ (pH),
• ընդհանուր և կարբոնատային կոշտություն,
• լուծված թթվածին,
• ամոնիումի, նիտրատ, նիտրիտ և ֆոսֆատ իոններ,
• ԹԿՊ 5 (լուծված թթվածնի արժեքի տարբերությունը առաջին և 5-

րդ օրերին):

Ջերմաստիճանը ջրի ֆիզիկական բնուգրական ցուցանիշներից է, որը 
արտահայտվում է ցելսիուսով` °C կամ ֆարենհայտով` °F ((0 °C × 9/5) 
+ 32 = 32 °F): Հայաստանում առավել տարածված է ցելսիուս չափման
միավորը:
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Ջերմաստիճանի գրանցումը շատ կարևոր է, քանի որ ջրի տաքաց-
մանը զուգահեռ նվազում է լուծված թթվածնի պարունակությունը: Ջրի 
տաքացումը կարող է բերել պղտորության առաջացման՝ ջրային 
բույսերի և ջրիմուռնեի ինտենսիվ աճի հետևանքով:
Ջրի ջերմաստիճանի վրա եղանակային գործոնից բացի կարող են 
ազդել նաև ստորգետնյա ջրերի ներհոսքերը, ափամերձ տարածքում 
առկա բուսականությունը (ստվերի տակ պահելով այն) կամ դրա 
բացակայությունը, ինչպես նաև խորությունը:

рН –յուրաքանչյուր դպրոցական գիտի ջրի H2O բանաձևը, և եթե այն 
պարզ է և թափանցիկ թվում է պարունակում է միայն H+ և OH- 
հավասարաքանակ իոններ, այնինչ պարունակում է նաև լուծված աղեր 
և գազեր: pH-ը ցույց է տալիս H+ իոնների քանակությունը ջրային 
լուծույթում, հետևաբար, ըստ այս ցուցանիշի էլ որոշվում է ջրային 
լուծույթի թթվայնության աստիճանը:
Այս ցուցիչը ազդեցություն ունի բնական ջրերում քիմիական ու 
կենսաբանական պրոցեսների վրա: Դրա մեծությունից է կախված 
ջրային բուսականության կենսունակությունն ու զարգացումը, ջրի 
ագրեսիվ ազդեցությունը մետաղների ու բետոնի վրա: pH-ի արժեքն 
ազդում է կենսածին տարրերի փոխանակման և փոխում է թունավոր 
նյութերի վտանգավորության աստիճանը:
pH-ը չափվում է 0-14 միջակայքով սանդղակով, որի արժեքը գետի և 
խմելու ջրի համար տատանվում է 6,5–8,5, իսկ ճահիճներում՝ 5,5–6,0 
սահմաններում: Այն փոփոխվում է նաև տարվա եղանակից կախված: 
Ձմռանը մեծամասամբ այն կարող է 6,8–7,4, ամռանը 7,4–8,2:

Ընդհանուր և կարբոնատային կոշտությունը կախված է ջրում լուծված 
կալցիումի և մագնեզիումի աղերի քանակից: Ջրում կալցիում և 
մագնեզիում կատիոնների գումարային պարունակությունը կոչվում է 
ջրի ընդհանուր կոշտություն:
Տարբերում են ջրի կարբոնատային և մնայուն կոշտություններ: 
Կարբոնատային կոշտությունը պայմանավորված է ջրում կալցիումի և 
մագնեզիումի հիդրոկարբոնատների առկայությամբ: Այն կարելի է 
վերացնել ջուրը եռացնելով, որի ընթացքում հիդրոկարբոնատները 
քայքայվում են: 

(HCO₃)₂↔CaCO3↓+CO₂↑+H₂O
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Ջրի մնայուն կոշտությունը պայմանավորված է ջրում կալցիումի և 
մագնեզիումի սուլֆատների և քլորիդների առկայությամբ: Այդ կոշ-
տությունը եռացնելով չի վերացվում: Կոշտ ջրում օճառը չի փրփրում: 
Ջրի կոշտությունը հնարավոր է վերացնել ֆիզիկական և քիմիական 
եղանակներով: Քիմիական փափկեցման դեպքում ջրի մեջ ներմուծ-
վում են ռեագենտներ, որոնք փոխազդելով կալցիումի և մագնեզիումի 
հետ՝ առաջացնում են անլուծելի միացություններ: 
Ընդհանուր կոշտությունը որոշում են խմելու, ստորգետնյա և մակ-
երևույթային ջրերի համար: Որոշ հատուկ դեպքերում նաև՝ հոսքաջրե-
րի համար: Կոշտությունն արտահայտում են մգ-համ/լ-ով կամ կոշտու-
թյան աստիճանով` °H:
 Ջրի կոշտությունը տատանվում է լայն սահմաններում

• փափուկ ջուր – կոշտությունը փոքր 4 մգ- համ/լ
• միջին կոշտության- 8- 12 մգ-համ/լ
• շատ կոշտ ջուր – բարձր 12 մգ- համ/լ:

Կարբոնատային կոշտությունը կազմում է ընդհանուր կոշտության 
70-80%-ը: Բարձր կոշտությունը վատացնում է ջրի օրգանոլեպտիկ
հատկությունները` տալով նրան դառը համ և ազդում է մարսողական
օրգանների վրա:

Լուծված թթվածինը ջրի որակի հիմնական ցուցանիշներից է, ինչի 
շնորհիվ ձկների, անողնաշարավոր կենդանիների, բակտերիաների և 
ջրային բույսերի կյանքը հնարավոր է ջրում: Թթվածինը ջուր է թափան-
ցում մթնոլորտից, ինչպես նաև ֆիտոպլանկտոնի, ջրիմուռների և այլ 
ջրային բույսերի կողմից ֆոտոսինթեզի արդյունքում: Լճի խորության 
տարբեր մակարդակներում թթվածնի պարունակությունը տարբեր է: 
Եթե ջրի շերտերը լավ չեն խառնվում ֆոտոսինթեզի արդյունքում 
կարող է տեղի ունենալ ջրի գերհագեցում թթվածնով, որը բացասա-
բար է անդրադառնում ջրային օրգանիզմների վրա: Թթվածնի պար-
ունակությունը փոխվում է ինչպես եղանակի փոփոխությունից, այնպես 
էլ օրվա ընթացքում:  Ջրի վատ որակի մասին է վկայում նաև թթվածնի 
անբավարարությունը, ինչը բնորոշ է էֆտրոֆ ջրամբարներին: Ձկների 
նորմալ կենսագործունեության համար թթվածնի նվազագույն քանակը 
մոտ 5 մգ/լ է, 4 մգ/լ-ը թթվածնի անթույլատրելի սահմանն է, որի դեպ-
քում հնարավոր չէ ձկների գոյատևումը, իսկ 2 մգ/լ-ը բերում է ձկների 
զանգվածային ոչնչացման:
Լուծված թթվածնի մեծությամբ որոշվում է օքսիդա-վերականգման 
պոտենցիալի արժեքը, ինչպես նաև օրգանական և անօրգանական 
միացությունների կեսաքիմիական և քիմիական օքսիդացման ռեակ-
ցիաների արագությունը: 
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Ազոտային միածությունների պարունակությունը
Մակերևութային կամ ստորգետնյա ջրերում ազոտային միացություննե-
րի` նիտրատներ (NO₃-), նիտրիտներ (NO₂-) և ամոնիումային աղերի 
(NH₄+) առկայությունը վկայում է թափոնաջրերով, սովորաբար՝ կոյու-
ղաջրով ջրի աղտոտվածության մասին: 
Ամոնիումային աղերի առկայությու-
նը ցույց է տալիս, որ աղտոտումն 
իրականացվել է բոլորովին վերջե-
րըս, իսկ նիտրիտների առկայութ-
յունը՝ համեմատաբար ավելի վաղ: 
Նիտրատների առկայությունը վկա-
յում է կոյուղաջրով ջրի աղտոտման 
ժամանակի առավել մեծ միջակայ-
քի մասին, նկար 6-ում պատկեր-
ված է ազոտային միացությունների 
առաջացման աղբյուրները: 

Նկար 6 

Ամոնիումի իոն - Ամոնիումային ազոտի պարունակությունը բնական 
ջրերում տատնվում է 0,001-0,4 մգ/լ: Ազոտ պարունակող օրգանական 
միացությունների կենսաքիմիական քայքայման արդյունքում առաջա-
նում է ամոնիակ՝ NH₃,  որն էլ լուծվելով ջրում առաջացնում է  ամոնիում՝ 
(NH₄+) իոն: Ամոնիում իոնը փոխազդելով այլ միացությունների հետ 
առաջացնում է չափազանց վտանգավոր նյութեր: 
Այսօր հաճախակի  են դարձել լուրերն այն մասին, որ ջրում ամոնիումի 
բարձր պարունակությունը պատճառ է դարձել ձկների ոչնչացման: 
Ամոնիումի 1 մգ/լ կոնցենտրացիայի դեպքում նվազում է ձկների 
հեմոգլոբինի` թթվածին կապելու ունակությունը: Գյուղատնտեսական 
նպատակներով օգտագործվող պարարտանյութերը նույպես կարող են 
պատճառ դառ-նալ հարակից տարածքով հոսող ջրում նշվող 
ցուցանիշի հայտնաբերմանը:
pH-ի արժեքը մեծանալուն զուգընթաց մեծանում է ամոնյակի տոքսիկու-
թյունը: Ջրամբարի օլիգոտրոֆ վիճակից մեզոտրոֆ կամ էվտրոֆ փո-
խակերպումը բերում է ինչպես ամոնիումի իոնների բացարձակ արժե-
քի, այնպես էլ նրա մասնաբաժնի մեծացմանը ազոտի ընդհանուր հաշ-
վեկշռում: 
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Նիտրիտներ – ամոնիումային ազոտի մինչև նիտրատներ օքսիդանա-
լու (նիտրիֆիկացիա) կամ հակառակը՝ նիտրատներից մինչև ամո-
նիումային վիճակի վերականգման (դենիտրիֆիկացիա) միջանկյալ 
փուլում գոյանում են նիտրիտային միածություններ: Օրգանական 
նյութերի քայքայումը՝ դանդաղ օքսիդացման պայմաններում նպաս-
տում է նիտրիտների կոնցենտրացիայի մեծացմանը, որն էլ արագաց-
նում է ջրային օբյեկտը աղտոտման գործընթացը:
Տարվա ընթացքում նիտրիտների պարունակությունը փոփոխվում է 
եղանակին համապատասխան. ձմռանը նկատվում է այս իոնների 
բացակայությունը, գարնանը՝ օրգանական նյութերը քայքայմանն 
զուգահեռ առաջանում են նիտրիտային միածություններ, որոնց առա-
վելագույն կոնցենտրացիան դիտվում է ամռան վերջում, ինչն էլ պայ-
մանավորված է ֆիտոպլանկտոնի ակտիվությամբ, իսկ աշնանը այս 
ցուցանիշի կոնցենտրացիան կրկին նվազում է: 

Նիտրատներ – ջրում թթվածնի պարունակությունը նպաստում է ամո-
նիումային իոնների փոխակերպմանը նիտրատների նիտրիֆիկացնող 
բակտերիաների ազդեցությամբ:  
Նիտրատների որոշակի կոնցենտրացիան անհրաժեշտ է ջրային էկո-
համակարգի համար: Սակայն բարձր պարունակությունը խնդիր է:
Նիտրատների հիմնական սպառողներն են ֆիտոպլանկտոնը և դե-
նիտրիֆիկացնող բակտերիան:
Մակերևութային ջրերում նիտրատները գտնվում են լուծված վիճա-
կում: Նիտրատների նվազագույն կոնցենտրացիան դիտվում է վեգե-
տացիոն շրջանում, իսկ առավելագույն կոնցենտրացիան գրանցվում է 
ձմռանը, երբ ազոտի պահանջարկը նվազագույնն է, միաժամանակ 
օրգանական նյութերի քայքայումից օրգանական ազոտը վերածվում է 
հանքայինի: 
Նիտրատների մեծ կոնցենտրացիան նպաստում է ջրիմուռների աճին և 
ծաղկմանը, ինչի արդյունքում դժվարանում է լույսի ներթափանցումը 
ջրային միջավայր, նվազում է լուծված թթվածնի կոնցենտրացիան՝ 
վտանգելով ջրային էկոհամակարգի կենսագործունեությանը և պատ-
ճառ դառնալով ջրային օբյեկտի էֆտրոֆացմանը:

Ֆոսֆատներ - Ֆոսֆատային միացությունների պարունակությունը 
բնական ջրերում շատ փոքր է՝ հարյուրերորդական, տասնորդական 
միլիգրամ 1լ-ում: Աղտոտված ջրերում այն կարող է հասնել մինչև մի 
քանի միլիգրամ 1լ-ում:  
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Ֆոսֆատ իոնների կոնցենտրացիան նույնպես տատանվում է տարվա 
ընթացքում՝ ձմռանն ու աշնանը հասնում է առավելագույնի, իսկ գար-
նանն ու ամռանը՝ նվազագույնի: Այն կախված է ֆոտոսիթեզի և օրգա-
նական նյութերի կենսաքիմիական օքսիդացման հարաբերությունից: 
Ֆոսֆատների նվազագույն կոնցենտրացիան մակրևութային ջրերում 
լինում է գարնանը և ամռանը, իսկ նվազագույնը՝ աշնանն ու ձմռանը: 
Այս ցուցանիշը կախված է օրգանական միացությունների ֆոտոսինթե-
զի և կենսաքիմիական օքսիդացման հարաբերակցությունից: 

ԹԿՊ 5 – թթվածնի կենսաբանական պահանջարկը 5 օրվա ընթացքում 
համարվում է ջրի ընդհանուր աղտոտվածության ցուցանիշ: Այն օգտա-
գործում են կենսաքիմիական օքսիդացման ենթարկվող օրգանական 
նյութերի պարունակությունը որոշելու համար, որով էլ գնահատվում է 
հիդրոբիոնտների ապրելու պայմանները: Մակերևութային ջրերում 
ԹԿՊ 5-ի մեծությունը սովորաբար տատանվում է 0,5–4 մգ/լ և ենթակա 
է սեզոնային տատանումների: Վերջիններս պայմանավորված են ջերմ-
աստիճանի փոփոխությամբ և լուծված թթվածնի քանակից: Եթե ջերմ-
աստիճանը մեծանում է 10°С-ով, ապա թթվածնի պահանջարկը մեծա-
նում է 2-3 անգամ: 

ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ԴԱՍԵՐԻ

Որպեսզի որոշես ջրային 
օբյեկտի ջրի որակը նախ 
ճշտիր, որ ՋԿՏ-ին է այն 
պատկանում: 
Օգտվիր նկար 7-ում բեր-
ված քարտեզից, որտեղ 
առանձնացված են ՋԿՏ-
ները: Յուրաքանչյուր ՋԿՏ-
ի համար ջրի որակը գնա-
հատվում է ըստ սահման-
ված նորմերի՝ կախված 
տեղանքի առանձնահատ-
կություններից:

Նկար 7
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Քարտեզում նշված է ՇՄՄՏԿ–ի կողմից իրականացվող մակերևութա-
յին ջրի դիտացանցը: Սևանա լճի դիտակետերի տեղադիրքը տարեց-
տարի ենթակա է փոփոխման: 
Ինչպես տեսնում ես անհնար է ՀՀ ամբողջ տարածքով ապահովել 
մոնիթորինգի իրականացումը, այդ պատճառով պետք է խրախուսել 
քաղաքացիների ներգրավումը մոնիթորինգի գործընթացին: Ըստ ԵՄ 
ՋՇԴ-ի առանձնացվում է մակերևութային ջրի քիմիական որակի հինգ 
դաս, որոնք էլ քարտեզի վրա ստանում են իրենց բնորոշ գույնը:

Նկար 8

Նկար 8-ում պատկերված քարտեզը, որպես մոդել է բերվում և պետք 
չէ հիմնվել նշված արդյունքների վրա, քանի որ դրանք մոտավոր են: 
Այս քարտեզի մոդելով կարող ես պատրատել քո բնակավայրում 
առկա ջրային օբյեկտի որակը նկարագրող քարտեզ։ 
Քարտեզում նշված են լաբորատորիայում մասնագետների կողմից 
իրականացված անալիզների արդյունքները:
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Իսկ ի՞նչ անել, եթե չունես մասնագիտական կրթություն: 
Հետևիր ստորև ներկայացված կետերին.

1. Ջրի փորձանմուշում որոշիր վերը նշված ցուցանիշները
2. Ստացված արդյունքները համեմատիր աղյուսակ 4-ում բերվող

ցուցանիշների հետ։

Աղյուսակ 4

*-  չի նշվում, քանի որ շատ սպեցիֆիկ է յուրաքանչյուր ջրավազանային 
կառավարման տարածքի համար, տես ցանկի 10 կետը: 

3. Աղյուսակ 5-ի օրինակով լրացրու յուրաքանչյուր ցուցանիշի
համար ջրի դասը:

Աղյուսակ 5
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4. Ջրի քիմիական որակը գնահատելիս, ընտրիր վատագույն արդյունք 
ցուցաբերած ցուցանիշի դասը: Օրինակ` եթե ջրի որակը բնութագրող 
ցուցանիշներից մեկը կամ մի քանիսը «միջին» (3-րդ դաս) 
կարգավիճակի են, իսկ մնացածը՝ «լավ» կամ «գերազանց» կարգա-
վիճակի, ապա այդ ջուրն «միջին» կարգավիճակի է (3-րդ դաս): 
Գործում է՝ «Մեկով աղտոտված է, բոլորով է աղտոտված» սկզբունքը:

ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵՎ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄ

Իսկ լսել ե՞ս EarthEcho միջազգային նախաձեռնության մասին, որը 
օժանդակում է ջրի որակով հետաքրքրված կամավորներին՝ պարզելու 
ջրի որակը: 
Մոլորակի ցանկացած երկրի բնակիչ կարող է ծանոթանալ այլ երկրում 
գտնվող գետի, լճի, ծովի ջրի որակի տվյալներին, որոնք 
հրապարակվում են տեղի բնակիչների կողմից:
Դու էլ կարող ես գրանցվել։ Տեղեկացրու ընկերներիդ և եկեք այնպես 
անենք, որ Հայաստանի քարտեզի վրա մեծանան ջրի որակի մոնի-
թորինգի կետերը: 
Այցելեք https://app.monitorwater.org, գրանցվեք, նշեք նմուշառման 
տեղը քարտեզի վրա և ներմուծեք ստացված տվյալները: Իսկ գրանց-
վելով www.worldwatermonitoringday.org/news/stories կայքում՝ տվյալ-
ներին զուգահեռ, կարող եք կիսվել ձեր պատմությամբ:
Ջուրը մեր մոլորակի ամենաթանկ ռեսուրսն է. գիտակցելով դա՝ մեծա-
հասակները, այնուամենայնիվ, դրսևորում են սխալ վարքագիծ:
Ինչևիցե, այսօր դու, քո դասընկերը, հարակից համայնքի երիտա-
սարդները, բոլորս, մեր օրինակով կարող ենք մեծահասակներից 
պահանջել պատասխանատու վերաբերմունք: Եկեք բոլորով հետևողա-
կան լինենք և հնարավորության չափով վերահսկենք աշխարհի ջրային 
ռեսուրսները՝ սկսելով մեր համայնքի փոքրիկ առվակի ջրի որակի 
գնահատմամբ:

Հաջողություններ ենք ցանկանում ջրային օբյեկտների ուսումնա-
սիրության գործում: 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

• www.gov.am/am/geography/
• hy.wikipedia.org
• www.primeminister.am/hy/general-information/
• arlis.am/DocumentView.aspx?docid=37855
• www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=37855
• mnp.am/am/pages/217
• issuu.com/water_inspectors/docs
• waterrf.ru
• ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75 _Ն

որոշում «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից`
յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի
որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» որոշմամբ:



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՝ Մարինե Ոսկանյան
Խմբագիր՝ կ.գ.թ. Արևիկ Հովսեփյան

Խորհրդատու՝ կ.գ.դ., պրոֆեսոր Վարուժան Հովհաննիսյան
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