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Փամբակ գետում ծանր մետաղներից կադմիումի և Փամբակ գետում ծանր մետաղներից կադմիումի և Փամբակ գետում ծանր մետաղներից կադմիումի և Փամբակ գետում ծանր մետաղներից կադմիումի և     
երկաթի քանակական պարունակության և դրանցերկաթի քանակական պարունակության և դրանցերկաթի քանակական պարունակության և դրանցերկաթի քանակական պարունակության և դրանց    
առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիայի առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիայի առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիայի առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիայի 

համեմատական վերլուծությունըհամեմատական վերլուծությունըհամեմատական վերլուծությունըհամեմատական վերլուծությունը    
Եդոյան ՌաֆիկԵդոյան ՌաֆիկԵդոյան ՌաֆիկԵդոյան Ռաֆիկ    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. մաքուր ջուր, գետեր, մետաղներ, քանակական 

պարունակություն, ոռոգում, էկոհամակարգ 
 Ջուրը դասվում է սպառվող հանքային հարստությունների շարքին և ունի 

բնորոշ ֆիզիկոքիմիական առանձնահատկություններ և մեծ նշանակություն ինչ-
պես մարդու տնտեսական գործունեության, այնպես էլ մարդու, բույսերի և կեն-
դանիների կյանքի համար: Կենդանի օրգանիզմների բոլոր գործընթացները տեղի 
են ունենում միայն ջրային միջավայրում, և դրանց կառուցվածքի հիմանական 
բաղադրիչը ջուրն է : Ջուրը լավագույն լուծիչն է, որի հետևանքով բնության մեջ 
մաքուր ջուր գոյություն չունի: Մաքուր ջուրը ստացվում է սովորական ջրերի մի 
քանի անգամ թորելու արդյունքում: Այս առումով աչքի են ընկնում գետերի ջրերը, 
որոնց որակի վրա ազդում են սոցիալական և տնտեսական բազմաբնույթ գործոն-
ներ, (կենցաղ, արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, ռեկրեացիա, հիդրո-
տեխնիկական կառույցներ, բնական լանդշաֆտներ, ագրոէկոլոգիա, բնական 
աղետներ և այլն): Գետերի ջրերը բնական դինամիկ համակարգեր են, որոնք պա-
րունակում են գազային, հեղուկ և պինդ բաղադրիչներ, օրգանական և հանքային 
նյութերի բնածին միացություններ, տարբեր բարդ կոմպլեքս միացություններ՝ 
լուծված, կախույթի և կոլոիդ վիճակներում ջրակենսաբանական յուրահատուկ 
բաղադրիչներով, որոնք ոչ միայն շրջակա միջավայրի ազդեցության, այլև ավտո-
խտոնային և ալլոխտոնային գործընթացների արդյունք են: 

Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության զարգացումը սերտորեն կապված է 
ջրային ռեսուրսների օգտագործման հիմնախնդիրների հետ: Ջրաէկոհամակար-
գերի արդյունավետ կառավարման և ջրային պաշարների գնահատման համար, 
հատկապես երկրագնդի գլոբալ տաքացման պայմաններում անհրաժեշտ է միշտ 
իրականացնել նաև գետերի ջրային էկոհամակարգերի հատվածային մոնիթորին-
գային ուսումնասիրություններ՝ նկատի ունենալով, որ Լոռու մարզի ջրահամա-
կարգերը, այդ թվում Փամբակ գետինը, բնակչության համար ունեն կարևոր ջրա-
էներգետիկ, ոռոգման և ռեկրեացիոն (սիրողական ձկնորսություն, ժամանակա-
վոր հանգիստ) նշանակություն: Սակայն մարզի առանձին գետերի և Փամբակի 
ջրաէկոհամակարգերի անբավարար վիճակը տհաճ է ինչպես մարզի բնակչու-
թյան, այնպես էլ հյուրերի ու զբոսաշրջիկների համար: 

Մեր կողմից (Ռ.Հ.Եդոյան, Ս.Ա.Զալինյան) ուսումնասիրվել է տնտեսական 
գործունեության ազդեցությունը Փամբակ գետի և նրա վտակների ջրերի որակի 
վրա, ընդ որում բացահայտվել են ջրի ջերմաստիճանի, ջրի ջրածնային ցուցանիշ-
ների ( PH), ջրի օքսիդավերականգման գործընթացի (Eh), ամոնիումային ազոտի 
(NH4+) նիտրատային ազոտի (NO2), թթվածնի կենսաքիմիական պահանջի (ԹԿՊ5) 
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դինամիկան՝ տալով այդ ջրերի քիմիական աղտոտման բնութագիրը: 
Վանաձոր քաղաքի մակերևութային ջրերի և քաղաքով հոսող գետերի քի-

միական աղտոտման հետազոտություններից պարզվել է, որ PH-ի արժեքները չեն 
գերազանցում սահմանային թույլատրելի կոնդինացիան: Այդ ցուցանիշները տա-
տանվում են 6,7 – 7,8-ի սահմաններում: WH4+-ի ցուցանիշները 2-6 անգամ գերա-
զանցում են սահմանային թույլատրելի խտությունը (Վանաձոր գետում՝ 5,8, Տան-
ձուտում՝ 5,6 գ/մ3): NO3 և PO43- իոնների տվյալները չեն գերազանցում սահմանա-
յին թույլատրելի խտությունը, անհամեմատ բարձր է եղել NO3—ի իոնների քանա-
կական ցուցանիշը՝ Փամբակում 6,0, Տանձուտում՝ 5,7, Լեռնապար և Վանաձոր գե-
տերում 5,6 և 5,4 գ/մ3: PO43- իոնը Փամբակ և Տանձուտ գետերում տատանվել է 0,05-
0,34մգ/լ, Վանաձոր և Լեռնապար գետերում 0,40-0,51մգ/լ սահմաններում: NO2- իո-
նի ցուցանիշը 1-3 անգամ գերազանցել է սահմանային թույլատրելի խտությանը և 
տատանվել է 0,10-0,25մգ/լ սահմաններում , թթվածնի կենսաքիմիական պահան-
ջը Տանձուտ գետում մոտ 2 անգամ գերազանցել է սահմանային թույլատրելի 
խտությունը (4,6մգ Օ2/լ, իսկ մյուս գետերում այդ ցուցանիշը եղել է թույլատրելի 
սահմաններում: 

Հաշվի առնելով հանրապետության տնտեսական և էկոլոգիական իրավիճա-
կի բարելավման խիստ անհրաժեշտությունը՝ պետք է շարունակաբար իրակա-
նացնել գիտականորեն հիմնավորված և մշակված բնապահպանական բարեփո-
խումներ, ոչ թե գնալ մակերեսային, ոչ մասնագիտական լուծումների ճանապար-
հով: Բնապահպանական հարցերի ոչ բանիմաց, առավել ևս բանականության և 
ժամանակին համապատասխան եզրեր չունեցող լուծումները եթե ոչ այսօր, ապա 
վաղն անպայման կսրեն հանրապետության առանց այն էլ ծայրահեղ լարված 
էկոլոգիական խնդիրը և որպես հետևանք՝ տնտեսական իրավիճակը, որում միշտ 
զգալ է տալու ԾՄ հարցը՝ կապված մարդու առողջական խնդիրների հետ: Այս 
առումով խիստ կարևոր և առաջնահերթ են նաև ջրաէկոհամակարգերի դեգրա-
դացիայի կանխման, բնականոն զարգացման, արդյունավետ կառավարման և 
հատկապես ջրերի որակի պահպանման խնդիրները: 

Ջրերի քիմիական աղտոտման առումով շատ կարևոր է հատկապես ծանր 
մետաղներով աղտոտվածությունը: 

Բույսերում ԾՄ-ի փոքր քանակությունը նպաստում է նրանց նորմալ աճին և 
զարգացմանը: ԾՄ-ը միկրոպարարտանյութ վեգետացիայի ընթացքում արտար-
մատային սնուցման ձևով տրվում է բույսին, որը նպաստում է բույսերի հիվան-
դությունների և վնասատուների հանդեպ դիմացկունության բարձրացմանը, ակ-
տիվացնում են բույսում ընթացող կենսաքիմիական գործընթացները, արդյուն-
քում ստացվում է բարձր և որակով բերք: Սակայն դրանց շատ պարունակությու-
նը բացասաբար է ազդում բույսերի վրա և սննդային ճանապարհով. ինչպես նշել 
ենք, բույսից անցնելով մարդու օրգանիզմ՝ պատճառ են դառնում նյութափոխա-
նակության խանգարմանը և առաջացնում են տարբեր հիվանդություններ: ԾՄ-ի 
վտանգավորությունը պայմանավորված է նրանց մի շարք ֆիզիկաքիմիական 
հատկություններով: ԾՄ-ն հակազդում է նաև միմյանց վրա: 

Որոշակի է կադմիումի դրական դերը բույսում: Չնայած հողում և ջրում նրա 
պարունակության վերաբերյալ խորը ուսումնասիրություններ գիտական գրակա-
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նության մեջ քիչ են, այնուամենայնիվ արդի է, որ ջրում 28մգ/լ կոնցենտրացիան 
վնասակար է շաքարի ճակնդեղի համար: Կադմիումը ճնշում է ֆոտոսինթեզի 
գործընթացը և բույսում ունեցած բացասական ազդեցության առումով զբաղեց-
նում է առաջին տեղերը: Այն անտոգոնիստ է ցինկին, պղնձին, մանգանին, կոբալ-
տին, նիկելին: Հայտնի է, որ բույսի յուրաքանչյուր տեսակ որոշակի պահանջ ունի 
ԾՄ-ի հանդեպ, որի հետևանքով էլ տարբեր է ԾՄ-ի առավելագույն թույլատրելի 
կոնցենտրացիան (ԱԹԿ): 

Մեր կողմից (Ռ.Եդոյան, Տ.Եդոյան) ուսումնասիրվել է մի քանի ԾՄ-ի քանա-
կական պարունակությունը Փամբակ գետում. այն գետի հոսանքի ուղղությամբ 
ըստ դիտակետերի, ուսումնասիրման տարիների և նույնիսկ տարվա եղանակնե-
րի տարբեր է, մեծ է նվազագույն և առավելագույն ցուցանիշների մինչև տարբե-
րությունը: Ընդ որում գետի հոսանքի ուղղությամբ ԾՄ-ի քանակը գետի ակունքից 
մինչև Վանաձորի վերջը օրինաչափորեն չի ավելանումԴա կարելի է բացատրել 
գետի ջրհավաք ավազանի առանձնահատկություններով, ափամերձ աղտոտման 
աղբյուրներով, վտակների ջրերով, տնտեսական գործունեության գործոններով, 
ջրում եղած բույսերի և կենդանիների առկայությամբ, որոնք կարող են տարբեր 
չափով կլանել այս կամ այն ԾՄ-ն: 

Սույն հոդվածում համադրել ենք երկաթի և կադմիումի քանակական պա-
րունակության տվյալները գետերում նրանց առավելագույն թույլատրելի կոն-
ցենտրացիայի հետ: Հավաստի և լիարժեք տվյալներ ստանալու համար նմուշա-
ռումների և դիտումների համար գետի ակունքից մինչև Վանաձորի վերջին սահ-
մանը ընտրել ենք 6 դիտակետ. դիտակետ 1՝ գետի ակունքը, դիտակետ 2՝ Խնկո-
յան գետի հատվածը, դիտակետ 3՝ Սպիտակ քաղաքից ներքև, դիտակետ 4՝ մինչև 
Վանաձոր քաղաքը, դիտակետ 5՝ Վանաձորի Ղշլաղ թաղամասի կամրջից հետո, և 
դիտակետ 6՝ քաղաքից 3 կմ ցած: 

Շրջակա միջավայրում ԾՄ-ի քանակական պարունակության և տարածման 
քիմիական աղտոտման բնագավառում լուրջ ուսումնասիրություններ են կատար-
վել ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային գիտական կենտրոնում Ա.Կ.Սաղաթելյանի ղե-
կավարությամբ, ՀՀ ԳԱԱ ջրակենսաբանական գիտական կենտրոնում Ռ.Հ.Հով-
հաննիսյանի ղեկավարությամբ, ԵՊՀ բնապահպանություն և բնօգտագործում քի-
միական էկոլոգիայի ամբիոններում: Ուշադրության են արժանի Ա.Ա. Հունան-
յանի, Օ.Ա.Ջուհարյանի, Ժ.Ա.Ամիրջանյանի, Բ.Խ.Մեժունցի Մ.Հ.Գալստյանի, 
Ս.Վ.Շեկոյանի, Զ.Ս.Վարդանյանի, Ռ.Հ.Եդոյանի, Տ.Վ.Եդոյանի ուսումնասիրու-
թյունները: Նրանք բացահայտել են, որ տարբեր ձեռնարկությունների շրջակայքի 
ջրի, օդի, հողի մեջ և բույսերում ԾՄ-ի քանակական պարունակությունը կախված 
է օդ-ջուր-հող համակարգում միավոր ժամանակում, միավոր գետի ջրում արտա-
նետվող արդյունաբերական թափոնների քանակից, թափոնների տարածման ին-
տենսիվությունից, քամու արագությունից և ուղղությունից, ընդ որում կարևոր-
վում են քամու արագությունը և ուղղությունը, ռելեֆը: Տեխնածին թափոնների 
ԾՄ-ի պարունակությունը կախված է նաև աղտոտող տեխնածին աղբյուրից տե-
ղանքի ունեցած հեռավորությունը: Աղտոտման աղբյուրի վայրերի հեռացմանը 
զուգընթաց նվազում է ծանր մետաղների և աղտոտիչ այլ նյութերի քանակը: 
Այստեղ կարևոր էնաև բույսում ԾՄ-ի քանակի նվազումը: 



– 42 – 

ԾՄ-ները տարբերվում են իրենց վտանգավորության աստիճանով, որը պայ-
մանավորվում է նրանց առավելագույն թույլատրելի խտության սահմանով: Համե-
մատաբար ավելի վտանգավոր են սնդիկը, կադմիումը, կապարը, ուրանը , պղին-
ձը, ցինկը, նիկելը, արսենը, սելենը, կոբալտը: Վտանգավորությունը պայմանա-
վորված է նրանց ազատ շարժունակ իոնների շարժունակության քանակով: ԾՄ-
ներից առավել վտանգավոր է կապարը: Մարդու մոտ այն ախտահարում է նյար-
դային համակարգը (կենտրոնական և վեգետատիվ), առաջ է բերում մտավոր հե-
տամնացություն, սաղմնաթունավորում, հաճախ ծննդաբերության ընդհատում, 
իջեցնում է հեմոգլոբինի քանակությունը, ազդում է հարթ մկանների աշխատան-
քի վրա, պատճառ է դառնում ուղեղի կաթվածի, գլխացավի, գլխապտույտի, ներ-
գանգային ճնշման բարձրացման: Այս բոլորը բացասական են ազդում մարդու 
կենսունակության վրա:Սնդիկը ախտահարում է կենտրոնական նյարդային հա-
մակարգը, պատճառ է դառնում սկլերոզի, հոգեկան խանգարումների: Սնդիկով 
թունավորված հղի մայրերի պտուղը մահանում է գլխուղեղի կաթվածից: Քրոմը և 
նրա միացությունները ախտահարում են մարդու մարսողական և շնչառական 
համակարգը, թուլանում է մարդու իմունային համակարգը: Երկարատև թունա-
վորման արդյունքում մարդը կորցնում է հիշողությունը: 

Ընդհանրապես կենդանի օրգանիզմ ներթափանցած ԾՄ ԿԹՄ սահմանից 
ավելցուկի արդյունքում մեծ քանակությամբ կատիոնններ են մասնակցում արյան 
շրջանառության մեջ և տեղաշարժվելով ողջ մարմնով՝ շփման մեջ են մտնում բո-
լոր հյուսվածքների բջիջների հետ, խանգարելով դրանց նորմալ գործունեությանը, 
ինչով և պայմանավորված է ԾՄ թունավոր և մահացու ազդեցությունը: Բացասա-
կան ազդեցության առումով մեծ նշանակություն ունի կենսապես կարևոր սպի-
տակուցների ֆերմենտների և բջիջների մեմբրոնների ու ԾՄ փոխազդեցությունը, 
որով փոխվում է այդ նյութերի կառուցվածքը և նորմալ ֆունկցիան: Այս առումով 
աշխարհի շատ երկրներում վերջին տարիներին զգալիորեն բարձրացել են օդի, 
ջրի, հողի, ինչպես նաև սննդամթերքի նկատմամբ առաջադրվող անվտանգու-
թյան որակական պահանջները և սահմանվել են միջազգային նոր չափանիշներ 
ԾՄ առավելագույն խտության վերաբերյալ: Այսօր մեր հանրապետությունում 
ստեղծվում են սննդի որակի հսկողության միջազգային չափանիշներով աշխա-
տող նոր չափորոշիչներ: 

Ուսումնասիրության չորս տարիների առավելագույն տվյալները ըստ դիտա-
կետերի բերված են նկար 1-ում և 2-ում գրաֆիկների տեսքով: 

Պարզվում է, որ երկաթի և կադմիումի առավելագույն քանակական պարու-
նակությունը ըստ դիտակետերի տարբեր է: Այդ ցուցանիշը գետի հոսքի ուղղու-
թյամբ, սկսած ակունքից մինչև Վանաձորի վերջը, օրինաչափորեն չի ավելանում. 
և ամենակարևորը՝ երկու մետաղների առավելագույն ցուցանիշները նմուշառման 
բոլոր դիտակետերում գերազանցում է գետերի ջրերում նրանց առավելագույն 
թույլատրելի կոնցենտրացիաների շեմը, որը բացասական ազդեցություն է թող-
նում ջրի որակի վրա, և դա պետք է նկատի ունենալ այդ ջուրը ոռոգելու կամ խմե-
լու համար օգտագործելիս: Դիտակետում մետաղների տարբեր քանակական պա-
րունակությունը կարելի է բացատրել ջրահավաք ավազանների ազդեցությամբ, 
ինչպես նաև տնտեսական գործոններով և գետի ափամերձ տարածքներին կից 
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գործող տարբեր օբյեկտներով (գազալցակայան, սննդի օբյեկտներ
տարբեր քիմիական բաղադրություն, տարբեր բուսական, կենդանական
նիզմներ և այլն): 

 
 

Նկ. 1. Նկ. 1. Նկ. 1. Նկ. 1. ԵրկաթիԵրկաթիԵրկաթիԵրկաթի    առավելագույն առավելագույն առավելագույն առավելագույն պարունակությունըպարունակությունըպարունակությունըպարունակությունը    ՓամբակՓամբակՓամբակՓամբակ
դիտակետերիդիտակետերիդիտակետերիդիտակետերի    (2012(2012(2012(2012----2015201520152015թթթթթթթթ) ) ) ) և ՍԹԿ (և ՍԹԿ (և ՍԹԿ (և ՍԹԿ (մգմգմգմգ////լլլլ))))    

    
    

Նկ. 2. ԿՆկ. 2. ԿՆկ. 2. ԿՆկ. 2. Կադմիումիադմիումիադմիումիադմիումի    առավելագույն առավելագույն առավելագույն առավելագույն պարունակությունըպարունակությունըպարունակությունըպարունակությունը    ՓամբակՓամբակՓամբակՓամբակ
դիտակետերիդիտակետերիդիտակետերիդիտակետերի    (2012(2012(2012(2012----2015201520152015թթթթթթթթ) ) ) ) և ՍԹԿ (և ՍԹԿ (և ՍԹԿ (և ՍԹԿ (մգմգմգմգ////լլլլ))))    

օբյեկտներ, ապարների 
կենդանական օրգա-

 
ՓամբակՓամբակՓամբակՓամբակ    գետումգետումգետումգետում    ըստըստըստըստ    

 
ՓամբակՓամբակՓամբակՓամբակ    գետումգետումգետումգետում    ըստըստըստըստ    
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    концентрации и количественное содержание тяжелых концентрации и количественное содержание тяжелых концентрации и количественное содержание тяжелых концентрации и количественное содержание тяжелых     
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Едоян РафикЕдоян РафикЕдоян РафикЕдоян Рафик    
РЕЗЮМЕ  

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: чистая вода, реки, металлы, количественное содержание, 
орошение, экосистема 

В статье приведены данные 4-летних исследований максимального количест-
венного содержания кадмия и железа по выбранным образцам из 6 наблюдатель-
ных пунктов: от истока до конечной границы города Ванадзор. 

Результаты исследований показали, что количественное содержание данных 
металлов по годам наблюдений превышает максимально допустимое и от истока до 
конечных границ города показатели закономерно не меняются, что отрицательно 
сказывается на качестве воды. 

Показатели количественного содержания железа и кадмия во всех наблюда-
тельных пунктах реки превышают максимально допустимый порог концентрации в 
десятки раз. Эти данные необходимо учитывать при использовании речной воды 
для полива или питья. 

    
    
    

A A A A Comparative Analysis of the Quantity of Cadmium and Comparative Analysis of the Quantity of Cadmium and Comparative Analysis of the Quantity of Cadmium and Comparative Analysis of the Quantity of Cadmium and     
Iron Among the Heavy Metals in the River Pambak andIron Among the Heavy Metals in the River Pambak andIron Among the Heavy Metals in the River Pambak andIron Among the Heavy Metals in the River Pambak and    

    its Mits Mits Mits Maximum Acceptable Concentrationaximum Acceptable Concentrationaximum Acceptable Concentrationaximum Acceptable Concentration    
Yedoyan RafikYedoyan RafikYedoyan RafikYedoyan Rafik    

SUMMARY 
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: pure water, rivers, metals, quantity, irrigation, ecosystem 
The article indicates the highest possible data on the quantity of iron and cadmium 

accumulated from the six observation posts starting from the source of the river ending 
with the final border of Vanadzor within the last four years. 

It becomes clear from the findings of the research that the quantity of the above 
mentioned metals varies in accordance with years and, in conformity with natural laws, 
this figure is not increasing from the source of the river downstream to the final border 
of the town. 

The index of quantity of iron and cadmium in all the observation posts even 
exceeds 10 times the threshold of the maximum acceptable concentration in the river, 
which adversely affects the quality of the water. This should be taken into account while 
using the water of the river for drinking and irrigation.  

 


