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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Խմելու ջուրը Հայաստանում

Խմելու ջրի որակի պահանջներ

Կեղտաջրի հեռացում և մաքրում

Խմելու ջրի խնայողություն

Ջուր և մարդու առողջություն

Ջրի օգտակար հատկությունները

Սիրելի հետազոտող

Հետաքրքրված ե՞ք, թե որտեղից և ինչպես է խմելու ջուրը հասնում ձեր 
բնակարանները, ինչ որակի ջուր եք խմում:
Ուզում ե՞ք տեղեկություններ իմանալ խմելու ջրի մատակարարման և 
կեղտաջրի հեռացման ու մաքրման մասին:
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 խտությունները, գնահատել ջրի 
աղտոտվածության աստիճանը, խնայել խմելու ջրի յուրաքանչյուր կաթիլ: 
Այս գրքույկը նախատեսված է դպրոցական բնապահպանական խմբակ-
ների համար և դպրոցականներին հնարավորություն է տալիս հետևել 
իրենց բնակավայրի ջրամատակարարման ու ջրահեռացման գործըն-
թացներին, սովորել խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործել ջուրը:  
Դուք կարող եք Ձեր լուման ունենալ ջրային ռեսուրսների պահպանման, 
խնայողաբար օգտագործման ու վերականգնման գործում: 

Դե ուրեմն, սկսենք:



Երկրի ողջ ջրային պաշարը, որը գտնվում է Երկրի ընդերքում, մակերե-
սի վրա, մթնոլորտում և բոլոր կենդանի օրգանիզմներում անվանում են 
հիդրոսֆերա:
Ջուրը կարևոր և անփոխարինելի բնական ռեսուրս է, որը կյանքի հիմքն 
է Երկրի վրա: Այն մեծ դեր ունի միջավայրի ֆիզիկական և քիմիական 
առանձնահատկությունների, կլիմայի և եղանակի ձևավորման գործ-
ընթացում: Շնորհիվ բարձր լուծելիության, ջրում մշտապես առկա են այն 
բոլոր նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են բույսերի և կենդանիների գոյութ-
յան համար:
Երկիր մոլորակի մակերեսի 71%-ը կամ 2/3-ը ծածկված է ջրով, սակայն 
ջրի համաշխարհային պաշարների մեծ մասը 97.5%-ը ծովի աղի ջուրն է, 
որը պիտանի չէ խմելու ու ոռոգման համար: Ամբողջ ջրային պաշարնե-
րի մոտ 3% է քաղցրահամ, որի մեծ մասը գտնվում է սառցադաշտերի 
տեսքով, մյուս մասը կազմում են ստորերկրյա ջրերը և միայն 0,26%-ն է 
հասանելի մարդու համար: Ստորերկրյա հորիզոններում գտնվող 
քաղցրահամ ջրերի չնչին մասն աղբյուրների տեսքով դուրս է գալիս 
մակերևույթ, սնուցում է գետերն  ու լճերը: 
Մարդու կենցաղն անհնար է պատկերացնել առանց ջրի: Առօրյա կյան-
քում մենք շատ ջուր ենք օգտագործում խմելու, անձնական հիգիենայի 
պահպանման, խոհանոցային, սանհանգույցի կարիքների և այլ նպա-
տակների համար: Սակայն, որպեսզի այդ մաքուր ջուրը հասնի մեր յու-
րաքանչյուրի բնակարան, իսկ հետո ջրային թափոնները հեռացվեն այդ-
տեղից, ֆինանսական մեծ ծախսեր են պահանջվում:

ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը չի համարվում սակավաջուր երկիր և 
յուրաքանչյուր բնակչի տարեկան բաժին է ընկնում մոտ 3000 խորա-
նարդ մետր քաղցրահամ ջուր: Ջրային ռեսուրսների անհավասարաչափ 
բաշխվածությունն առաջացնում է ջրամատակարարման դժվարություն-
ներ, և ի հետևանք դրա` ֆինանսական լրացուցիչ ծախսեր: 
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Ով էլ լինես, որտեղ էլ լինես, 
ջրով ապահովված լինելը քո իրավունքն է:



4

Ջրամատակարարումը բնակչությանը, խմելու, կենցաղային, գյուղա-
տնտեսական, արդյունաբերական և այլ նպատակներով ջրով ապահո-
վելու միջոցառումների համալիր է։
Ջրամատակարարում իրականացնող ինժեներական կառույցների 
համալիրը կոչվում է ջրամատակարարման համակարգ:
Հայաստանի բնակավայրերի կենցաղային և խմելու ջրի մատակարար-
ման համար հիմնականում օգտագործվում են տարբեր հզորություն-
ների ստորերկրյա աղբյուրներ: Որոշ բնակավայրերի ջրամատակարա-
րումը (ջրամատակարարման 15-18%) կատարվում է խորքային (ոչ 
ճնշումային) կամ արտեզյան (ճնշումային) աղբյուրներից (տես նկար 1): 
Եվ խմելու-կենցաղային նպատակով օգտագործվող ջրի միայն 5%-ն է 
մատակարարվում մակերևութային աղբյուրներից:

Նկար 1. Ստորերկրյա ջրեր

Ստորերկրյա ջրեր: Երկրի ընդերքում գտնվող ջրերը կոչվում են ստոր-
երկրյա ջրեր: Ստորերկրյա ջրերը գոյացել են Երկրի մակերևույթից 
անձրևաջրերի և հալոցքային ջրերի ներծծման և կուտակման հետևան-
քով:

Երկրակեղևը կազմող ապարները, ըստ ջուրն իրենց միջով անցկացնե-
լու հատկության, բաժանվում են երկու խմբի՝ ջրաթափանց և ջրամերժ: 
Ջրաթափանց են այն ապարները, որոնց միջով ջուրը հեշտությամբ 
անց-նում է, օրինակ՝ տուֆը, ավազը և այլն:
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Ջրամերժ են այն ապարները, որոնց միջով ջուրը չի ներծծվում: Այդ 
ապարներից են մարմարը, կավը և այլն: Ստորերկրյա ջրերը երկրա-
կեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի լինում են գրունտային և արտեզյան:
Գրունտային ջրերն առաջին ջրամերժ շերտի վրա տեղադրված ջրերն 
են, իսկ արտեզյան ջրերը՝ երկու ջրամերժ շերտերի միջև կուտակված 
ջրերը: 
Ի դեպ՝ արտեզյան անվանումն առաջացել է Ֆրանսիայի Արտուա 
(լատիներեն՝ Artesium) պատմական մարզից, որտեղ առաջին անգամ 
այդպիսի ջրհոր է փորվել: Արտեզյան ջրերով հարուստ է նաև Արա-
րատյան գոգավորությունը:
Հայաստանում ստորգետնյա աղբյուրները հայտնի են խմելու ջրի 
բարձրորակ ցուցանիշներով, ինչը հնարավորություն է տալիս այն մա-
տակարարել բնակիչներին՝ առանց լրացուցիչ մաքրման, միայն ջրի 
վարակազերծում իրականացնելով:

Ջրի վարակազերծումը սանիտարատեխնիկական միջոցառումների 
համալիր է, որի նպատակն է ոչնչացնել խմելու ջրում գտնվող վարակիչ 
հիվանդությունների (խոլերա, դիզենտերիա, որովայնային տիֆ և այլն) 
հարուցիչները: Վարակազերծումն իրականացվում է քլորի, օզոնի և 
ծանր մետաղների իոնների, ինչպես նաև ուլտրամանուշակագույն ճա-
ռագայթների ու գերձայնի միջոցով:

Հայաստանում խմելու ջրի վարակազերծումն իրականացվում է քլորի 
միջոցով:
Մակերևույթային աղբյուրներից մատակարարվող ջուրը մաքրման ու 
վարակազերծման միջոցառումներից հետո միայն մատակարարվում է 
տարբեր տիպի ջրօգտագործողներին (բնակչություն, արդյունաբերա-
կան ձեռնարկություններ և այլն):

Ջրի մուտք 
պոմպի 
միջոցով

Կոագուլացիա Նստեցում Զտում/
ֆիլտրացիա Վարակազերծում

Պահեստա-
վորումԲաշխումՏիղմի խմորում

Նկար 2. Ջրամատակարարման համակարգ
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Հայաստանի հանրապետությունում բնակչության ավելի քան 95% 
իրենց բնակարանում ունի  ջրամատակարարում:
Ջրամատակարարման միջին տևողությունը քաղաքային բնակավայ-
րերում կազմում է 20-24 ժամ, իսկ գյուղական բնակավայրերում՝ 12-17 
ժամ: Հայաստանի յուրաքանչյուր բնակիչ օրական ծախսում է 45-185 լ 
ջուր (միջինը 115 լ), իսկ Եվրոպական շատ երկրներում, այդ ցուցանիշը 
կազմում է 130-317 լիտր:
Հայաստանում, ջրամատակարարման համակարգի մաշվածության 
պատճառով ջրի հսկայական քանակություն կորչում է, որը վերջին տա-
րիներին հասնում է մինչև 84%: Եվրոպական երկրներից ջրամատա-
կարարման համակարգի ամենցածր կորուստներ գրանցվել են Հոլան-
դիայում՝ (5%), իսկ ամենաբարձրը՝ Հունաստանում (35%):
Միջին հաշվով ջրի օրական պահանջի  3%-ն օգտագործվում է խմելու 
համար (1,5-2 լ), իսկ մնացած մասը բաշխվում է հետևյալ կերպ`

• մեկանգամյա լոգանք ցնցուղով - 35-75 լ
• մեկանգամյա լոգանք վաննայում - 80 լ
• մեկանգամյա ջրի բացթողնում զուգարանակոնքով 8-12 լ
• լվացքի ավտոմատ մեքենա - 65լ,
• սպասք լվացող մեքենա - 25լ,
• ավտոմեքենայի լվացում ռետինե խողովակով - 400-800 լ,
• ավտոմեքենայի լվացում դույլով - (4 դույլ) 32-40լ:

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Խմելու ջրի որակը կախված է ջրի քիմիական, ֆիզիկական, մանրէա-
բանական հատկանիշներից, որոնցից յուրաքանչյուրը շատ կարևոր է 
մարդու առողջության համար: Այդ հատկանիշները նաև չափանիշներ 
են, որոնց շնորհիվ կարելի է որոշել, թե որ ջուրն է պիտանի խմելու 
համար։
Այսօր, ամբողջ աշխարհում 1 մլրդ. մարդ զրկված է մաքուր ու ան-
վտանգ ջուր օգտագործելու հնարավորությունից: Նրանց 90%-ն ապ-
րում է գյուղական բնակավայրերում և խմելու ու կենցաղային նպատակ-
ներով օգտագործում է գետերի ու լճերի չմաքրված ջուրը: 

Մոտ 1.8 մլրդ. մարդ աշխարհում օգտագործում է կեղտաջրերով 
աղտոտված ջուր:
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Խմելու և սննդի պատրաստման նպատակներով օգտագործվող ջուրը 
պետք է ունենա հետևյալ սանիտարահիգիենիկ չափանիշները`

• լինի թափանցիկ, անհոտ, անգույն, սառը, հաճելի համով
• ունենա անփոփոխ կայուն քիմիական կազմ, չպարունակի աղերի

ավելցուկ
• չպարունակի պաթոգեն մանրէներ:

Ջրի թափանցիկությունը կապված է նրա մեջ առկա մեխանիկական 
մասնիկներից կամ քիմիական լուծույթներից: Մաքուր ջուրը չպետք է 
ունենա հոտ: Եթե ջրից ծծմբաջրածնի նեխման հոտ եք զգում, նշանա-
կում է, որ խմելու ջրին խառնվել է կեղտաջուր: Եթե ջրից քլորի հետ է 
գալից, նշանակում է վարակազերծման պրոցեսում մեծ քանակի քլոր է 
օգտագործվել: 
Որակյալ խմելու ջուրը պետք լինի զովացուցիչ, անուշահամ, որը կախ-
ված է ջրում պարունակող հանքային նյութերի կազմից, թթվածնի և 
ածխաթթու գազի քանակությունից:
Խմելու ջրի ջերմաստիճանը համարվում է նորմալ 6 -12 ° C-ի դեպքում: 
Խմելու ջրի հետ կապված ռիսկերը նույնպես կարող են լինեն 
ֆիզիկական (ջերմաստիճան և ճառագայթում), քիմիական (օրգանա-
կան նյութեր, թունավոր հանքանյութեր և տոքսիններ) և մանրէա-
բանական (մանրէներ, պաթոգեն վիրուսներ և պարազիտներ): Սրանք 
կարևոր գործոններ են, որոնք ազդում են ջրի որա
են մարդկանց առողջությանը: Մասնավորապե
ռիսկերն առավել վտանգավոր են և դժվար է դրան
Ջրի որակի մանրամասն հետազոտման համար ա
հիմնականում չափել ջրի՝

• կոշտությունը,
• pH-ը (դա կոչվում է ջրածնային ցուցիչ, որը ցո

թթվայնության կամ հիմնայնության աստիճանը
• էլեկտրահաղորդականությունը,
• աղերի խտությունը:

Պետք է հաշվի առնել նաև ջրի ֆիզիկական և քիմ
ները և լուծելիության աստիճանը: Օրինակ, կալց
րուստ կոշտ ջրի լուծելիությունը ավելի ցածր է
զուրկ փափուկ ջրինը:

Բնակչության` խմելու, առողջապահական, կոմո
սպասարկման կարիքների համար հատկացվող ջ
պատասխանի խմելու ջրի ստանդարտներին, ինչը
ջրամատակարարում իրականացնողները:
կի վրա և սպառնում 
ս, մանրէաբանական 
ք վերացնել: 
նհրաժեշտ է 

ւյց է տալիս ջրի
),

իական հատկություն-

իումի իոններով հա-

, քան այդ իոններից 

ւնալ և կենցաղային 
ուրը պետք է համա-
 պետք է ապահովեն 
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Նրանք պետք է ապահովեն, որպեսզի խմելու ջուրը համապատա-
սխանի որակի պահանջվող ստանդարտներին: 

Խմելու ջրի որակի ստանդարտները նկարագրում են խմելու ջրի 
համար սահմանված որակի չափանիշները: Չնայած այն ճշմարտութ-
յանը, որ այս մոլորակի յուրաքանչյուր մարդու գոյատևելու համար ան-
հրաժեշտ է խմելու ջուր, սակայն ոչ բոլոր ջրերն են պիտանի խմելու 
համար: Մյուս կողմից, խմելու ջրի նկատմամբ ընդունված չափանիշ-
ները բոլոր երկրների համար միանման չեն: Ջրում լուծված առանձին 
բաղադրիչ-ների քանակությունը տարբեր երկրների ստանդարտներում 
կարող են նույնիսկ տասնապատիկ անգամ տարբերվել միմյանցից:

Այդ իսկ պատճառով, յուրաքանչյուր երկրի իրավասու մարմինների 
կողմից սահմանվում են այդ երկրի համար խմելու ջրի ստանդարտ-
ները՝ ջրի որակի հսկողության համար պահանջվող ցուցանիշների 
ցանկը և դրանց թույլատրելի չափաքանակները:
Հայաստանում խմելու ջրի որակի չափանիշները սահմանվել են 
2002թ.-ին, ՀՀ Առողջապահության նախարարի «Խմելու ջուր. Ջրամա-
տակարարման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին 
ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-
Ա2-1 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին 
հրամանով:
Առողջապահության պետական լիազորված մարմինն օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով հսկողություն է սահմանում բնակչությանը 
մատակարարվող խմելու ջրի՝ ստանդարտներին համապատասխա-
նության նկատմամբ:

ԿԵՂՏԱՋՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ԵՎ ՄԱՔՐՈՒՄ

Զուգարանից, լոգարանից, լվացարանից ու խոհանոցից դուրս եկող 
ջրերը չի կարելի անմիջապես լցնել մոտակա ջրային մարմին կամ ցա-
մաքային տարածք, քանի որ պարունակում է աղտոտող նյութեր: 
Կեղտաջուրը ջրահեռացման համակարգով, որը սկսվում է անմիջա-
պես Ձեր բնակարանից, հեռացվում է դեպի կեղտաջրի մաքրման կա-
յան: Կեղտաջրի մաքրման կայանը (ԿՄԿ) 24 ժամ անընդհատ աշխա-
տող կայան  է, որտեղ տեղի է ունենում ջրերի մեխանիկական, քիմիա-
կան և կենսաբանական մաքրում:
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Մաքրման մի շարք գործընթացների արդյունքում կոշտ աղբը (ծառի 
ճյուղեր, պլաստիկ տարաներ, հագուստի մնացորդներ, կոտրված ապա-
կի և այլն) տարանջատվում է կողտաջրից: Այնուհետև, հատուկ առու-
ներում լցված խճի և ավազի միջոցով կեղտաջրից հեռացնում են խոշոր 
մասնիկները (խոշոր մասնիկներով հագեցած խիճն ու ավազը կարելի է 
օգտագործել ճանապարհաշինության համար):
 Մաքրման հաջորդ փուլը նստեցումն է, ինչի արդյունքում կեղտաջրում 
պարունակվող տիղմը նստում է հատակին, իսկ ջրում չլուծվող յուղերն 
ու ճարպերը բարձրանում են մակերես (յուղերն ու ճարպերը հավաքվում 
են, իսկ տիղմը հեռացվում է հետագա մշակման համար): Հաջորդ 
փուլում կատարվում է կենսաբանական մաքրում, որտեղ բակտերիա-
ներն ու մանրէները կեղտաջրում պարունակվող օրգանական նյութերը 
քայքայվում են ավելի պարզ նյութերի:
 Այնուհետև, կախված աղտոտիչների տեսակից, որոնցից անհրաժեշտ է 
ազատվել, տարբեր մեթոդներով իրականացվում է կեղտաջրի եր-
րորդային մաքրում: Մաքրված կեղտաջուրը կամ լցվում է ջրային 
մարմին, կամ վերադարձվում է կրկնակի օգտագործման:
Ստացված տիղմը կարելի է վերամշակել և օգտագործել որպես վառե-
լանյութ (մեթան գազի արտադրություն) կամ որպես պարարտանյութ 
կամ կոմպոստ բույսերի համար (քանի որ պարունակում է սննդարար 
նյութեր՝ ազոտ, ֆոսֆոր և օրգանական ածխածին):

Կեղտաջրերի մաքրում գործընթացը
Հետևյալ կերպ պետք է մաքրվեն 
կեղտաջրերը մինչև բնություն 
վերադառնալը

Կեղտաջրերի 
մղում դեպի 
ջրհան կայան 

Նախնական 
մաքրում 

Առաջնային 
մաքրում

Երկրորդային 
մաքրում

Երրորդային 
մաքրում

Արտահոսք

Աշխարհի բնակչության 
մոտ 36%-ը չունի 
պատշաճ սանիտարիա



Գետերն ու ծովերն ունեն ինքնամաքրման հատկություններ՝ ի շնորհիվ 
այնտեղ ապրող բակտերիաների ու միկրոօրգանիզմների, որոնք ունակ 
են քայքայել ու վերամշակել մուտք գործող սահմանափակ քանակով 
օրգանական թափոններ՝ ֆեկալային նյութեր և սննդային մնացորդներ: 
Օրգանական մնացորդներով աղտոտում տեղի է ունենում, երբ օրգա-
նական թափոնների քանակը ավելին է, քան կարող են վերամշակել 
ջրում գտնվող  բակտերաներն ու միկրոօրգանիզմները:
Բացի օրգանական նյութերից, կեղտաջրերը պարունակում են այլ աղ-
տոտիչներ՝ լվացող նյութեր, դեղեր, հակաբիոտիկներ, ծանր մետաղ-
ներ, որոնք չեն քայքայվում միկրոօրգանիզմների կողմից և կարող են 
կուտակվել գետի նստվածքներում: Այդ նյութերը հետագայում սննդա-
յին շղթաներով ձկների միջոցով կարող են անցնել նաև մարդու օրգա-
նիզմ:
Հենց այդ պատճառով էլ չի թույլատրվում արտադրական կեղտաջրերը 
լցնել քաղաքային կոյուղու համակարգ՝ առանց նախապես մաքրելու:  
Հայաստանում քաղաքային կեղտաջրերի միայն 60-70%-ն է հեռացվում 
ջրահեռացման կենտրոնական համակարգով և քաղաքային բնակչութ-
յան 96%-ը միացած է այդ համակարգին: Գյուղական բնակչության 
միայն 4%-ին է հասանելի ջրահեռացման կենտրոնական համակարգը 
(Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն): Գյուղերի 
մեծ մասում կան տեղական լուծումներ՝ սեպտիկ հորեր, կեղտաջրի 
հեռացում (առանց մաքրելու) դեպի ջրային մարմիններ, ցամաքային 
տարածքներ, ոռոգման առուներ և այլն:  

Հայաստանում ներկայումս գործում է կեղտաջրի մաքրման 5 քաղա-
քային կայան (Երևանում, Դիլիջանում, Գավառում, Մարտունիում, 
Վարդենիսում և Ջերմուկում), որտեղ իրականացվում է միայն մեխանի-
կական մաքրում (խոշոր աղբի հեռացում, խճի և ավազի միջոցով խոշոր 
մասնիկների հեռացում):
Ոչ լիարժեք մաքրված կեղտաջուրը լցվում է գետեր և աղտոտում գե-
տերի ջուրը:
Փոքր համայնքներում կենցաղային կեղտաջրերը կարելի է մաքրել նաև 
բնական միջավայրին մոտ գտնվող ոչ թանկարժեք ու դյուրին շահա-
գործվող կառույցներում: 

Առաջին անգամ 1960-ականների կեսերից սկսեցին կեղտաջուրը բարձ-
րակարգ ջրային բույսերով մաքրելու փորձեր անել և արդյունքում 
մշակվեց մի արդյունավետ մեթոդ, որը ներկայումս հայտնի է որպես 
«վետլանդ», «արհեստական վետլանդ» կամ, «եղեգնուտներ»:
Վետլանդ կոչվում է ջրաճահճային կամ գերխոնավ տարածքը:
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Այս երեք համակարգերի սկզբունքը նույնն է՝ աղտոտված կեղտա-
ջուրը հոսում է արհեստական վետլանդի միջով և մաքրվում է: Վետ-
լանդի մաքրող մասը գրունտային ֆիլտրն է, որն իրենից ներկայաց-
նում է ավազի ու հատուկ չափեր ունեցող խճի շերտեր: Այս շերտերը 
կեղտաջրում առկա միկրոօրգանիզմների նստեցման գոտիներն են, 
որտեղ նրանք գաղութներ են ստեղծում և սնվում կեղտաջրում առկա 
օրգանական նյութերով ու աղտոտիչներով: Ֆիլտրի մակերևույթին 
աճող բույսերի արմատները կանխում են ֆիլտրի խցանումը:

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրային ռեսուրսները վերականգնվող են, սակայն դրանց քանակը մեր 
մոլորակի վրա սահամափակ է:  Ճիշտ է համաշխարհային  օվկիա-
նոսում  ջիր քանակն  անսահմանափակ  է,  սակայն  այն  մարդու կող-
մից և բնական ճանապարհով կարող  է  խիստ  աղտոտվել, օրինակ՝  
նավթամթերքներով  և  ռադիոակտիվ  նյութերով, և  այդ  ջրի օգտա-
գործումը  կարող  է  դառնալ   նույնիսկ   անհնար:
Մոլորակի բնակչության աճին զուգընթաց, մեծանում է նաև քաղցրա-
համ ջրի պահանջը: Ըստ փորձագետների 2050 թ.-ին երկրագնդի 
բնակչության 1/3-ը ապրելու է ջրի սակավության պայմաններում: Այս 
երևույթն ավելի է սրվում կլիմայի համամոլորակային փոփոխություն-
ների ֆոնի ներքո:
Նույնիսկ, եթե այսօր Դուք ունեք բավարար քանակի ջուր, ապա 
խնայելով այն Դուք՝

• միաժամանակ նվազեցնում եք Ձեր կողմից օգտագործված
էլեկտրաէներգիայի քանակը: Պոմպերով ջրի մղումը դեպի Ձեր
բնակարաններ և կեղտաջրերի մաքրումը  շատ էներգիա են
պահանջում: Խնայված էներգիան կարող է օգտագործվել
ջեռուցման և տաք ջուր ունենալու համար

• կխնայեք գումար, որը Դուք վճարում եք Ձեր տանը տեղադրված
ջրաչափի ցուցմունքի համաձայն:

Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի օրա-
կան օգտագործում է մոտ 115 լիտր ջուր: Սակայն ջրի օգտագործման 
ժամանակ մենք չենք էլ նկատում, որ ջրի մեծ քանակ կորչում է 
անտեղի: 



Եկենք փորձենք նվազեզնել մեր կողմից օգտագործվող ջրի կորուստը 
և խնայենք այն:

• Ատամները լվանալիս ժամանակավոր անջատեք ծորակը, դա 
կարող է խնայել րոպեում 6 լիտր ջուր:

• Կրճատեք ցնցուղ ընդունելու և լոգանքի ժամանակը: Տարբեր
ցնցուղներ կարող են 1 րոպեի ընթացքում 6-ից մինչև 45 լիտր ջուր
բաց թողնել: Օգտվեք ժամանակակից ցնցուղներից, որոնք օդի
միջոցով մեծացնում են ջրի ճնշումը և նվազեցնում օգտագործվող
ջրի քանակը:

• Եթե ունեք լվացքի կամ սպասք լվացող մեքենա, հետևեք, որ 
դրանք ամբողջությամբ լցված լինեն, նախքան Դուք այն
կմիացնեք:

• Վերացրեք Ձեր ծորակի կաթոցքը: Ծորակի կաթոցքը կարող է 
վատնել օրական 15 լիտր ջուր, իսկ տարեկան 5,500 լիտր:

• Անձրևաջրերի հավաքման համար տեղադրեք ջրի տարա, իսկ այդ
հավաքած անձևաջուրը օգտագործեք բույսերը ջրելու,
ավտոմեքենան և պատուհանները լվանալու և այլ նպատակների
համար: Դրանով դուք կարող եք խնայել տարեկան մոտ 5000 լիտր
ջուր:

• Ձեր պարտեզը ջրեք ցնցուղի և ոչ թե ռետինե խողովակի միջոցով: 
Ռետինե խողովակով ժամում օգտագործում եք 1000 լիտր ջուր:

• Մուլչապատեք Ձեր բույսերի արմատները (ծածկեք կեղևի
կտորներով, ծանր կոմպոստով կամ ծղոտով) և ջրեք վաղ
առավոտյան կամ ուշ երեկոյան: Այն կնվազեցնի գոլորշիացումը և
կխնայի ջուրը:

• Եթե սիրում եք սառը ջուր խմել, ապա այն դրեք սառնարան: Եվ 
հարկ չի լինի ծորակից ջուր բաց թողնել, մինչև Ձեր խմելու ջուրը
սառի:

• Տեղադրեք ջրաչափ: Ջրի խնայողության նպատակով ամեն
առավոտ դուրս գրեք ջրաչափերի հաշվիչների ցուցանիշները և
երեկոյան այն դուրս գրելուց հետո հաշվեք Ձեր կողմից ծախսած
ջրի քանակը մետր/խորհանարդերով և այն բազմապատկեք 1
մետր խորհանարդի համար ընդունված դրամական արժեքով:
Դրանից հետո Ձեզ համար պարզ կլինի թե որտեղ եք ավելի շատ
ջուր և գումար  ծախսում և կփորձեք կրճատել այն:

• Եթե վերանորոգում եք Ձեր բնակարանը, ներդրումներ կատարեք
և ձեռք բերեք ջրախնայող ցնցուղներ, ծորակներ, սանհանգույցներ,
լվացքի մեքենաներ, սպասք լվացող մեքենաներ և այլ ջրախնայող
ապրանքներ:
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ՋՈՒՐԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ինչպես ամբողջ բնությունը, այնպես էլ մարդը չի կարող գոյատևել 
առանց ջրի: Մարդու օրգանիզմը մոտ 80%-ով կազմված է ջրից: Ջուրը 
մարդու բոլոր հիմնական օրգանների լիարժեք գործու-նեությունն 
ապահովող հիմնական տարրն է: Այն անհոտ, անհամ, անգույն, 
թափանցիկ հեղուկ է և ունիվերսալ լուծիչ: Ջրում լուծվում են 
բազմաթիվ թթուներ, հիմքեր, աղեր և այլ նյութեր: Բնական ջուրը 
պարունակում է լուծված աղեր, օրգանական և անօրգանական միա-
ցություններ, մանրէներ և կենդանի այլ օրգանիզմներ: Կալցիումի և 
մագնեզիումի լուծված աղերը պայմանավորում են ջրի կոշտությունը, 
որը մասամբ վերանում է ջուրը եռացնելիս:
Խմելու ջուրը կարող է աղտոտվել ոչ կենտրոնացված ջրամատա-
կարարման աղբյուրների (ջրհոր, գետի ջուր, բաց ջրամբար) անբա-
վարար վարակազերծման պատճառով: Բաց ջրամբարների ջուրը 
կարող է աղտոտվել նաև տնտեսական, կենցաղային և արդյունաբե-
րական կեղտաջրերի կազմակերպված արտահոսքերով, իսկ գյուղա-
կան վայրերում՝ նաև աղբանոցներից, բակային հորատիպ զուգարան-
ներից, գոմերից և հավաբներից գոյացած անկազմակերպ արտահոս-
քերով: Աղտոտման պատճառներից կարող է լինել նաև բաց ջրամ-
բարը որպես անասունների ջրելատեղ օգտագործելը: Բաց ջրամբար-
ների և ստորերկրյա ջրերի, հատկապես գրունտային ջրերի աղտո-
տումը հնարավոր է նաև անձրևաջրերի և ձնհալի ջրերի միջոցով: Հողի 
մակերեսի աղտոտվածությունը կարող է հանգեցնել ստոր-երկրյա 
ջրերի աղտոտման, հատկապես` այն վայրերում, ուր բարձր է 
գրունտային ջրերի մակարդակը: Ջրի աղտոտման պատճառ կարող 
են դառնալ նաև սանիտարական պաշտպանական գոտի չունեցող և 
պատշաճ ձևով չշահագործվող աղբյուրները*: 

Կենտրոնացված ջրամատակարարման դեպքում ջրի աղտոտումը 
տեղի է ունենում ջրամատակարարման ցանցի ոչ ճիշտ շահագործ-
ման կամ ցանցում առաջացած վթարների հետևանքով:
Կոյուղու վթարի դեպքում կեղտաջրերը լցվում են խողովակատար 
մայրուղու մեջ: 

*Խմելու ջրի ցանկացած աղբյուր պետք է ունենա սանիտարական 
պահպանության գոտի, որի տարածքը և պահպանության նորմերը սահմանվում է 
օրենսդրությամբ:



Երբ հարևանությամբ գնացող խմելու ջրի խողովակում ջրի հոսքը 
դադարում է, այդ խողովակում առաջ է գալիս անօդ տարածություն կամ 
վակուում: Խողովակի վրա մազից տասնյակ անգամ բարակ անցք 
լինելու դեպքում (զոդման տեղերում, կցորդներում, փականներում) 
կեղտաջրերը ներծծվում են ջրատարի մեջ, իսկ ջրի հոսքի վերա-
կանգնելուց հետո այն հասնում է մեր բնակարան և կարող է ծանր 
վարակիչ հիվանդությունների (խոլերա, տիֆ, դիզենտերիա, սալմո-
նելեզ, տուլարեմիա, հելմինթոզներ և այլն) պատճառ հանդիսանալ: 
Եթե Ձեր մոտ նկատվում է հիվանդության ախտանիշներ՝ բարձր ջեր-
մություն, սրտի աշխատանքի արագացում, ցավեր որովայնի շրջանում, 
փսխում, լուծ, ապա անհապաղ հարկավոր է դիմել բժշկի օգնությանը և 
խուսափել ինքնաբուժումից: 
Ջրի միջոցով փոխանցվող վարակիչ հիվանդություններ ավելի հաճախ 
առաջանում են ոչ կենտրոնացված ջրամատակարարման աղբյուրնե-
րից (ջրհոր, գետի ջուր, բաց ջրամբար), որոնք չեն ենթարկվում 
վարակազերծման: 
Կենտրոնացված ջրամատակարարման պայմաններում վարակիչ հի-
վանդությունների փոխանցումը ջրի միջոցով կարելի է բացառել, եթե 
այն պարբերաբար վարակազերծվի: Ջրի միջոցով փոխանցվող աղի-
քային վարակիչ հիվանդություններն ունեն հետևյալ առանձնահատ-
կությունները`

• Դրանք սեզոնային բնույթ չեն կրում:
• Ջրամատակարարման ցանցի աղտոտվածության դեպքում՝

թողնում են զանգվածային ազդեցություն:
• Վերը նշված ոչ մի հիվանդության նկատմամբ անընկալունություն

ձեռք չի բերվում:

Խմելու ջրի որակի փոփոխությունները կարող են նաև տեսանելի լինել, 
եթե ուշադիր հետևեք ջրի հոտի, համի, գույնի փոփոխություններին, 
նստվածքների առկայությանը: Նման փոփոխություններ նկատելու 
դեպքերում այն պետք է օգտագործել միայն եռացնելուց հետո, 
միաժամանակ ահազանգել սանիտարահամաճարակբանական ծառա-
յություն և ջրամատակարարման համակարգը սպասարկող կազմա-
կերպություն՝ ջրի որակի հետ կապված խնդիրները բացահայտելու և 
վերացնելու համար:
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Եթե Ձեր համայնքում ջրամատակարարումն իրականացվում է գրա-
ֆիկով, կամ ջարամատակարարումը վերականգնվում է վթարների 
վերականգնումից հետո, ապա ջուրն օգտագործեք միայն որոշ ժամա-
նակ հոսելուց հետո՝ խողովակներում հնարավոր աղտոտումները 
մաքրելու նպատակով:

Ինչպե՞ս կանխել ջրով փոխանցվող հիվանդությունները:

• Ջուր մի խմեք պատահական աղբյուրից:

• Ջուրն օգտագործելոց առաջ 2-3 րոպե բաց թողեք ծորակը:
Գիշերը, երբ ծորակը փակ է, այնտեղ մանրէների և որոշ
ջրիմուռների և սնկերի բազմացման համար ստեղծվում են
բարենպաստ պայմաններ և ծորակում կարող են դրանք
զարգանալ:

• Պահպանեք անձնական հիգիենայի կանոնները:

• Հնարավորինս հաճախ և խնամքով օճառով լվացեք ձեռքերը,
հատկապես` ուտելուց առաջ և զուգարանից օգտվելուց հետո:

• Հետևեք սննդի պահպանման և պատրաստման կանոններին:

• Սննդի պատրաստման և կենցաղային կարիքների բավարարման
համար, օգտագործեք ջրի ստուգված աղբյուրներից վերցված
ջուրը:

• Երկար ճանապարհ գնալիս վերցրեք խմելու ջրի բավարար
պաշար:

• Խուսափեք պատահական, անծանոթ ջրամբարներում լողալուց,
փոխարենը` լողացեք միայն այդ նպատակի համար հատկացված
վայրերում:

• Եթե Ձեր բնակավայրում կան աղիքային հիվանդությունների
դեպքեր, ջուրն օգտագործեք միայն եռացնելուց հետո:
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Կան տարբեր կարծիքներ, թե օրական որքան ջուր պետք է խմի չա-
փահաս մարդը: Բժիշկները գտնում են, որ պետք է ռեժիմ սահմանել 
ջուր խմելու համար՝ խմեք ջուր հենց որ արթնանում եք, մեկ բաժակ 
ջուր խմեք սնվելուց մոտ 0.5-1.0 ժամ առաջ, մեկ բաժակ՝ սնունդ 
ընդունելուց մեկ–երկու ժամ անց։ Պարտադիր է ջուր խմել մարզ-
վելուց առաջ և հետո` նույնպես 0.5-1.0 ժամ ընդմիջումով: Մարզվելու 
ընթացքում ևս պետք է ջրի բալանսը պահել` մեկ–երկու կում ջուր 
խմելով։ 
Այդ դեպքում Դուք կվերականգնեք մարզումների ժամանակ քրտնար-
տադրության հետ օրգանիզմից դուրս բերվող ջրի պակասը:
Եվ ընդհանրապես, պետք է այնքան ջուր խմել, որ ծարավի զգացում 
չունենաք: Ծարավի զգացողությունն ինքնին խոսում է այն մասին, որ 
Ձեր օրգանիզմը ջրա-զրկված է: 
Ջուրն ունի բազմաթիվ օգտակար հատկություններ, որոնցից են՝
• Ջուրը մաքրում է օրգանիզմը թունանյութերից և ազատում է

փորկապությունից: Ջուրը օգնում է սնունդը ստամոքսում
մանրացնելուն և կարգավորում է մարսողական համակարգը։ Տաք
ջուրը օգնում է մասնատել այս մթերքները ավելի արագ, ինչը
հեշտացնում է նրանց մարսողությունը։

• Ջուրը բարելավում է նյութափոխանակությունը` նպաստելով
ավելորղ ճարպի այրմանը: Ընդ որում, ջրի անվաբարարությունը
կարող է հանգեցնել օրգանիզմում հեղուկի կուտակման (որպես
պաշար, ինչը կարող է այտուցներ առաջացնել):

• Տաք ջուրն կանանց մոտ օգնում է թուլացնել  մենստրուալ ցավերը
և գլխացավերը, հանգստացնում է    որովայնի մկանները  և
թեթևացնում է մկանային ցավերն ու նոպաները։

• Նորմալ քանակությամբ որակյալ ջրի օգտագործումը բարելավում
է արյան շրջանառությունը, նվազեցնում է սրտի կաթվածի
հավանականությունը։

• Գոլ ջուր խմելով Դուք կարող եք կանխել վաղաժամ ծերացումը,
քանի որ այն նպաստում է տոքսինների հեռացմանը,
բարձրացնում է մաշկի էլաստիկությունը և բջիջների
վերականգման գործընթացները։

• Ապացուցված է, որ անհրաժեշտ քանակի ջուր խմելը նվազեցնում
է հաստ աղիքի քաղցկեղի վտանգը 45%-ով, իսկ միզապարկի
քաղցկեղի հավանականությունը` 50%-ով, ինչպես նաև
կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացումը:
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Մեր օրգանիզմում անընդհատ տեղի ունեցող նյութափոխանակության 
պրոցեսների արգասիքներից շատերը թունավոր են և օրգանիզմում 
մնալու դեպքում կարող են առաջացնել ծանր թունավորումներ, 
օրգանիզմի նորմալ գործընթացի խանգարումներ և նույնիսկ մահ: 

Բավարար քանակի ջուր խմելու դեպքում,այդ թույները լուծվում են 
ջրում և դուրս են բերվում մեզի և քրտինքի հետ: Ջուրն այնքան 
կարևոր է օրգանիզմի համար, որ եթե նույնիսկ բավարար քանակի 
ջուր չեք խմում, այն գոյանում է օրգանիզմում ընթացող ճեղքման պրո-
ցեսներում: Օրինակ 1գ ճարպերի ճեղքումից գոյանում է 1,1գ օրգա-
նական ջուր, որի շնորհիվ ուղտերը երկար ժամանակ կարող են ջուր 
չխմել։ 
Մարդկանց մոտ ճարպերի ճեղքումը ապահովում է բավարար 
քանակի մեզի գոյացում, ինչի շնորհիվ թույները հեռացվում են 
օրգանիզմից:

Եվ այսպես, խմեք բավարար քանակի ջուր և առողջ եղեք:
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Նկարագրեք թե ինչպես է իրականացվում ջրամատակարարումը 
և ջրահեռացումը ձեր բնակարանում



ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

• «Կխմեք արդյոք Ձեր կեղտաջուրը» Ջրի գրքույկ
երիտասարդների համար, Եվրամիություն,  2012

• 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:

• Ջրի անվտանգությունը Հայաստանի համար, ԳՋՀ, 2016
• Կայուն զարգացման նպատակներ Նպատակ 6, ՄԱԿ, 2016

Օգտագործված կայքեր

• www.moh.am
• www.ncdc.am
• www.gwp.org



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
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