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ՎԱՆԱՁՈՐՎԱՆԱՁՈՐՎԱՆԱՁՈՐՎԱՆԱՁՈՐ    ՔԱՂԱՔԻՔԱՂԱՔԻՔԱՂԱՔԻՔԱՂԱՔԻ    ՏԱՐԱԾՔՈՎՏԱՐԱԾՔՈՎՏԱՐԱԾՔՈՎՏԱՐԱԾՔՈՎ    ՀՈՍՈՂՀՈՍՈՂՀՈՍՈՂՀՈՍՈՂ    ԳԵՏԵՐԻԳԵՏԵՐԻԳԵՏԵՐԻԳԵՏԵՐԻ    ԿԵՆՍԱԾԻՆԿԵՆՍԱԾԻՆԿԵՆՍԱԾԻՆԿԵՆՍԱԾԻՆ    
ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ    ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ    

 
ԶալինյանԶալինյանԶալինյանԶալինյան    ՍՍՍՍերգեյերգեյերգեյերգեյ    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային        բառերբառերբառերբառեր....    կենսածին աղտոտվածություն, կենցաղային թափոն-

ներ, էվտրոֆիկացիա, մակերևութային հոսքաջրեր, գետեր: 
 
Ջուրը բնության այն պարգևն է, որը եղել և մնում է անփոխարինելի բնական 

ռեսուրս, առանց որի մարդկությունը գոյություն ունենալ չի կարող: Գիտատեխնի-
կական ժամանակակից նվաճումների արդյունքում մարդկությունը կարողացել է 
գտնել ռեսուրսներին բազմաթիվ փոխարինող միջոցներ, սակայն ջրին փոխարի-
նող որևիցէ միջոց դեռևս չի ստեղծել: 

Ջրային ռեսուրսները չնայած համարվում են վերականգնվող, սակայն 
դրանց պահպանությունը, ռացիոնալ օգտագործումը և կառավարումը ողջ մարդ-
կության առաջնային հիմնախնդիրներից են, որտեղ առաջնային դերը պատկա-
նում է հատկապես քաղցրահամ ջրերին [1]: 

Ջրային ռեսուրսների կառավարման, ռացիոնալ օգտագործման և պահպա-
նության խնդիրները առավել արդյունավետ լուծելու հեռանկարներից ելնելով՝ 
առաջնային խնդիր է դարձել գետերի ջրերի էկոլոգիական որակի գնահատումը, 
վերահսկումը, որակի պահպանումը, որը էկոլոգիական ամենակարևոր գործոնն 
է մշակաբույսերի, ջրային բույսերի և ջրային կենդանիների համար: Ջրի որակի 
հարցերին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում՝ կապված երկրագնդի գլոբալ 
տաքացման էկոլոգիական խնդիրների հետ, որոնց արդյունքում ջերմաստիճանի 
բարձրացումը տանում է բնական լանդշաֆտների անապատացման, ոռոգման 
ջրերի պահանջի ավելացման [2, 3]: 

21-րդ դարում մարդկության գերխնդիրը բնության և հասարակության ներ-
դաշնակ հարաբերությունների ստեղծումն է, որի լուծումն անմիջականորեն 
կապված է երկրագնդի բնակչության թվաքանակի աճի, բնական ռեսուրսների 
արդյունավետ օգտագործման և շրջակա միջավայրը մարդու առողջության ու ողջ 
գործունեության համար անվտանգ պահելու հետ: Ինչպես ողջ աշխարհի, այնպես 
էլ Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությունը, ստիպված է վերանայել 
իր սպառողական մտածողությունը և դրանով պայմանավորված գործունեությու-
նը, որի հիմքում մարդկության ողջ պատմության ընթացքում դրված է եղել սեփա-
կան շահի և բարեկեցության ուղղորդումը, իսկ շրջակա բնական միջավայրի 
պահպանության խնդիրն անտեսվել է, հատկապես բույսերի և կենդանիների վրա 
անթրոպոգեն գործոնների բացասական ազդեցության ուսումնասիրության առու-
մով [2, 4]: 

Վանաձորի տարածքով հոսում է Փամբակ գետն իր Լեռնապատ, Տանձուտ և 
Վանաձոր վտակներով, որոնք ժամանակին եղել են հասարակության և զբոսա-
շրջության համար հանգստի գոտիներ, իսկ ներկայումս այդ գետերը գտնվում են 
անմխիթար վիճակում և վերածվել են աղբանոցի (նկ. 1): 
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ՆկՆկՆկՆկ. 1. . 1. . 1. . 1. ԳետԳետԳետԳետ    ՓամբակՓամբակՓամբակՓամբակ    ((((քարիքարիքարիքարի    արտադրամասիարտադրամասիարտադրամասիարտադրամասի    տարածքտարածքտարածքտարածք
 
Քաղաքի տարածքով հոսող գետերը ներկայումս մարդու 

արդյունքում վերածվել են աղբավայրի, որտեղ թափվում են գետերի
տարածքներում գործող ձեռնարկությունների կենցաղային հոսքաջրերը
րարական թափոնները, կոյուղաջրերը, բնակչության կողմից 
տարաբնույթ կենցաղային առարկաները՝ մասնավորապես 
տոպրակներ, շշեր, թղթեր, արդյունաբերական թափոններ, սատկած
րի դիակներ, որոնք պարունակում են տարաբնույթ վտանգավոր
թեր, վերջիններս տարվա որոշ ամիսներին մի քանի անգամ 
սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան (ՍԹԿ), ուստի դրանց
արդյունավետ մեթոդների մշակումն ու ներդրումը համարվում
արդիական ու էկոլոգիական կարևոր հիմնախնդիրներ (նկ. 2): 

 

ՆկՆկՆկՆկ. 2. . 2. . 2. . 2. ԳետԳետԳետԳետ    ՏանձուտՏանձուտՏանձուտՏանձուտ    ((((ՊԱՏՊԱՏՊԱՏՊԱՏ----իիիի    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում))))    

 
տարածքտարածքտարածքտարածք))))    

 անուշադրության 
գետերի հարակից 

հոսքաջրերը, շինա-
 գետեր թափվող 
 պոլիէթիլենային 

սատկած կենդանինե-
վտանգավոր թունավոր նյու-

 գերազանցում են 
դրանց մաքրման 

համարվում են չափազանց 
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Քաղաքի մակերևութային հոսքաջրերի կենսածին վնասակար
կենցաղային թափոններով աղտոտումն առաջ է բերում մի շարք
սանիտարահիգիենիկ հետևանքներ, ինչպես նաև ջրի էվտրոֆիկացման
ման) երևույթներ, որը բնական պրոցես է և բնորոշ է մոլորակի
բանական անցյալին ու սովորաբար դանդաղ ընթացող գործընթաց

 

    
ՆկՆկՆկՆկ. 3. . 3. . 3. . 3. ԳետԳետԳետԳետ    ՏանձուտՏանձուտՏանձուտՏանձուտ    ((((ՆաբերեՆաբերեՆաբերեՆաբերեժժժժնունունունու    մոտմոտմոտմոտ))))    

 
Ջրերի պահպանության գործում շատ կարևոր տեղ է գրավում

մաքրումը: Մակերևութային ջրերն ունենում են ինքնամաքրման
ցիալ, սակայն արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների, 

վնասակար նյութերով և 
շարք էկոլոգիական և 

էվտրոֆիկացման (ծաղկ-
մոլորակի ամբողջ երկրա-
գործընթաց է (նկ. 3): 

 

գրավում նեխվող ջրերի 
ինքնամաքրման բարձր պոտեն-

, ինչպես նաև թու-
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նավոր նյութերով հարուստ արդյունաբերական և կենցաղային հոսքաջրերի ներ-
հոսքը դեպի գետեր բավականին բարձր է, ինչն էլ խախտում է գետերում ջրերի 
բնական մաքրման գործնընթացը [5, 6]: 

Վերջին տարիներին մշակվում են նոր արդյունավետ մեթոդներ, որոնք 
նպաստում են էկոլոգիացման ենթարկել հոսքաջրերի մաքրման գործընթացները: 
Այդ մեթոդներից են էլեկտրաքիմիական մեթոդները (էլեկտրակոագուլյացիա, 
էլեկտրաֆլոտացիա, անոդային օքսիդացում, կատոդային վերականգնում), մեմբ-
րանային պրոցեսներով մաքրումը (ուլտրաֆիլտրում, էլեկտրոդիալիզ և այլն), 
մագնիսական մշակումը, ջրերի ռադիացիոն մաքրումը, օզոնացումը, սորբենտնե-
րի (կլանիչներ) օգտագործումը: Հոսքաջրերը աղտոտումից պաշտպանելու առա-
վել գործնական միջոց է համարվում անթափոն և առանց ջրի տեխնոլոգիայի 
մշակումն ու ներդրումը, հետադարձ ջրասառեցման կիրառումը: 

Մարդու կենսագործունեության ապահովման, ինչպես նաև շրջակա միջա-
վայրի էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանման գործում իրենց 
կարևոր դերն ունեն երկրում ջրային պաշարների առկայությունը և նրանց նպա-
տակային օգտագործման ու պահպանման գործընթացում արդյունավետ լուծում-
ների կիրառումը: 

Այսպիսով, Վանաձոր քաղաքում բնակչության սոցիալական և տնտեսական 
գործունեությունը խիստ բացասական է ազդում Վանաձորի տարածքով հոսող 
գետերի ջրերի որակի վրա, որը կարող է արգելակել նշված գետերի ջրերի ոլոր-
տային ջրօգտագործման հնարավորությունները: 

Արդյունքում, եթե Վանաձորի տարածքով հոսող գետերը ժամանակին ծառա-
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БИОГЕННЫЕ И БИОГЕННЫЕ И БИОГЕННЫЕ И БИОГЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИБЫТОВЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИБЫТОВЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИБЫТОВЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯЯЯЯ    РЕКРЕКРЕКРЕК    
НА ТЕРРИТОРИИ ВАНАДЗОРАНА ТЕРРИТОРИИ ВАНАДЗОРАНА ТЕРРИТОРИИ ВАНАДЗОРАНА ТЕРРИТОРИИ ВАНАДЗОРА    

Залинян СЗалинян СЗалинян СЗалинян Сepepepepгейгейгейгей    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: биогенные загрязнения, бытовые отходы, эвтрофикация, 
сточные воды, реки. 

Исследования рек по территории Ванадзора показывают, что воды рек на-
ходятся в загрязненном состоянии. Загрязнение происходит разными бытовыми от-
ходами. Как в реках, так и прибрежных местах встречается бытовой, строительный 
и другие виды мусора. При этом большую долю мусора составляют полиэтилено-
вые пакеты, бутылки, металлолом, старое электрооборудование. Загрязнение выз-
вано хозяйственной деятельностью человека. 

    
    
    

    
THE THE THE THE BIOGENIC AND DOMESTIC POLLUTION OF RIVERSBIOGENIC AND DOMESTIC POLLUTION OF RIVERSBIOGENIC AND DOMESTIC POLLUTION OF RIVERSBIOGENIC AND DOMESTIC POLLUTION OF RIVERS    

FLOWING FLOWING FLOWING FLOWING THTHTHTHROUGHROUGHROUGHROUGH    VANADZORVANADZORVANADZORVANADZOR    
ZalinyanZalinyanZalinyanZalinyan    SSSSergeyergeyergeyergey    

SummarySummarySummarySummary    
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: biogenic pollution, municipal waste, eutrophication, waste water, river. 
The studies of the rivers flowing through the territory of Vanadzor show that the 

river waters are polluted with various household wastes. As in the waters of rivers as 
well as in the surrounding areas there are a variety of household and construction waste 
among which the plastic bags, all kinds of containers, scrap metal, household electrical 
appliances are dominated, which main polluters are the people. 

    

        


