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Միջազգային բանապահպանական

նախագիծ

«Գետը քաղաքում» 

Նպատակը.

Հրազդան գետի երևանյան հատվածի

ուսումնասիրություն, վտակների ծանոթացում, 

գետավազանի մաքրման կարևորության գնահատում, 

մշտադիտարկում, էկոլոգիական խնդիրների

արձանագրում, քարտեզագրում, գետի երկայնքով

բնակություն հաստատած բնակիչների ներգրավում, 

անդրսահմանային համագործակցություն, նախագծի

պատասխանատու դասավանդողների և սովորողների

գործուղում, փորձի փոխանակում:



Խնդիրները.

Ուսումնական նախագծի միջոցով սովորողների
ուշադրությունը սևեռել գետի խնամքի հանդեպ: 

Ուսումնասիրությունների, հետազոտական
աշխատանքների միջոցով, կիրառելով նաև այլոց փորձը, 

գետերի խնամքի մշակույթը յուրացնել և վերածել
գործողության: Գետի և նրա վտակների այսօրվա վիճակի
գնահատում, պատճառների և սպառնացող վտանգների
մասին պատկերացում:



Խնդիրների արձանագրում
Զանգվի ջրային ռեսուրսներին սպառնացող

վտանգի գնահատման, գետի ավազանում

ջրօգտագործման, հողօգտագործման պլանավորման

և

բնակչության ակտիվ ներգրավման, ներառման

գործունեության միջոցով հասնել ջրային

ռեսուրսների

քանակի և որակի կայուն բարելավմանը։



Նախագծին միացած

գործընկերներ

• Թբիլիսիի թիվ 98 դպրոց

• Փարաքարի գյուղապետարան

• Մուսալեռ Ջուր

• Թաիրովի Միջնակարգ դպրոցներ

• Փարաքարի միջնակարգ դպրոց

• Փարաքարի Հիմնական դպրոց

• Փարաքարի Արվեստի դպրոց



Ծրագրի իրականացման գործողությունները և
դրանց միջև տրամաբանական կապերը

Ջրհավաք ավազանի բնական
պայմանների և    մարդկային
գործոնների
բնութագրում և քարտեզագրում

2.  Ջրային ռեսուրսների վրա
մարդկային գործոնի որոշում և
քարտեզագրում

Գործողություն 3. Էական բնական և մարդկային ,
ջրային ռեսուրսների խոցելիության և
էկոլոգիական ռիսկերի գնահատում

Գործողություն 4.   Գետի առավել
ռիսկային հատվածների տարանջատում և  
էկոլոգիական ռիսկերի նվազեցման`  ջրի
որոկի և  քանակի
բարելավման միջոցառումների մշակում

Գործողություն 5.

Թիրախային խմբերի
իրազեկում էկոլոգիական
ռիսկերի և նրանց
նվազեցման հնարավոր
միջոցառումների մասին

Ծրագրի կառավարում և քայլերի գնահատում։

Գործողություն 7. Էկոլոգիական ռիսկերի
պլանների իրականացման մեխանիզմի
ստեղծում

Գործողություն 6. Էկոլոգիական ռիսկերի
նվազեցման նախագծային պլանի մշակում,
քննարկում, գետի ավազանում գտնվող
կրթա-մշակութայիւն հաստատությունների
ներգրավում, բնակիչների ներառում



ՆախագծÇó ակնկալվող արդյունքներ

•Ծանոթացում գետի պատմամշակութային
նշանակությանը
•Գետի երկայնքով բնակություն հաստատած
բնակիչների կրթում, ներառում նախագծին
•Գետավազանի, նրա վտակների մաքրման
աշխատանքներ
•Սովորողների և դասավանդողների
մշակումների, ուսումնասիրությունների
հրապարակում
•Մեդիափաթեթեների, տեսադասերի, 

աուդիո և ռադիոնյութերի ստեղծում





Բնական պայմանները



Զանգվի ստորին հոսանքի ջրհավաք

ավազանի բնական պայմանների և մարդածին

գործոնների բնութագրում և քարտեզագրում` 

• աշխարհագրական դիրքը,

ռելիեֆը,

• ջրագրությունը

• ժողովրդագրությունը,

տնտեսությունը,

առուների ջրօգտագործումը,

հողօգտագործումը,









Ժողովրդագրություն



Բնակչության տարիքային կազմը (% ընդհանուրից)

13.27

22.97

մինչև 15 տ.

15-63 տ.

63 և ավելի տ.

63.76



Զբաղվածության մակարդակը



Միգրացիան



Գյուղատնտեսություն





Գյուղատնտեսական հողատեսակներիզբաղեցրած

տարածքը (հա)

33.42

116.51 302.81

912.31

վարելահող

բազմամյա տնկարկ

խոտհարք

արոտ

այլ հողատեսքեր

2603.56





Համայնքների տարածքում ջրօգտագործումը

Ջրառի նպատակը Քանակը
Ընդհանուր ծավալը

Հազ. մ3/տարի

Արտադրատեխնիկական 1 110

Խմելու-տնտեսական 3 2782.23

Ձկնաբուծական 62 152958.7

Ոռոգում 43 11391.5



Գետավազանի ջրային (բնական) և ջրատնտեսական
(իրական ջրօգտագործման պայմաններում)
հաշվեկշիռը։

Դիտակետը Տարեկան Գետավազանի Գետավազանի Անվերադարձ ջրի Տարեկան Տարեկան

բնական գումարային գումարային ծավալը՝ (ջրառ - փաստացի հոսքը էկոլոգիական

հոսքը ջրառը (մլն. մ3) ջրահեռացումը ջրահեռացում) (մլն. մ3) հոսքը

(մլն. մ3) (մլն. մ3) (մլն. մ3) (մլն. մ3)

Հրազդան — 1153,5 621,3 127,5 493,8 659,7 64.48

Մասիս

Հրազդան — 880,4 599 123,1 475,9 404,5

Երեվան

Ամսական էկոլոգիական և 

80.00
75.00
70.00
65.00
60.00 Ամսական
55.00 էկոլոգիական
50.00
45.00
40.00
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30.00

հոսք

Փաստացի
ամսական հոսք

25.00
20.00
15.00
10.00

5.00
0.00
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Ամիսներ



Զանգվի ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùáõÙ çñÇ íñ³ Ù³ñ¹³ÍÇÝ

և բնածին ÝßáõÙÝ»ñÇ áñáßáõÙ ¨ ù³ñï»½³·ñáõÙ

• Հանքային հումքի արդյունահանում, 

արդյունաբերական ձեռնարկություններ,

• Գյուղատնտեսական հողօգտագործում,

անասնապահություն

• Կոմունալ-կենցաղային ջրօգտագործում,

պինդ թափոններ,

• Ջրային ռեսուրսի մորֆոլոգիական փոփոխությունների

ազդեցությունները:



Երևանյան լճից մինչև Արգավանդ համայնքի
հատված



















































Հողերը՝
V կարգի, աղակալված,
700հա անջրդի,
300բնակիչ՝ խմելու ջրի
խնդիր







Զանգվի ջրի որակի վերլուծության արդյունքները
Տվյալների աղբյուր ` Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի
կենտրոն



Ջրաքիմիական անալիզների

վերլուծության արդյունքները



Եզրակացություններ

Գ»ïÇ áñ³ÏÁ՝ Ñáë»Éáí êև³Ý³ ÉճÇó ÙÇÝãև ²ñ³ùëÁ, Ýí³½áõÙ

¿ É³í և µ³í³ñ³ñ áñ³ÏÇó ÙÇÝãև í³ï և ß³ï í³ï։

¸ԴÇï³ñÏíáõÙ ¿ Ý³և 2005-2007ÃÃ.-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ·»ïÇ çñÇ

áñ³ÏÇÝí³½Ù³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, 2007Ã.-ÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ êև³Ý³ ÉճÇ

Ùáï çñ»ñÇ áñ³ÏÁ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ í³ï և ß³ï í³ï áñ³ÏÇ։

2005-2007թթ Հրազդան գետի երկայնքով
կուլտուր-կենցաղային ջրերի որակի փոփոխությունը՝

ըստ 9 ցուցանիշներով հաշվարկված կանադական

100 ինդեքսի
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Երևան (54,55)

ձկնատնտեսական ձկնատնտեսական Կոմունալ- Կոմունալ-
տարի

(31) (9) կենցաղային (31) կենցաղային (9)

վերև ներքև Δ վերև ներքև Δ վերև ներքև Δ վերև ներքև Δ

2005 52 36 16 67 31 36 73 55 18 70 44 26

2006 48 35 13 74 29 45 72 53 19 87 41 46

2007 38 29 9 44 28 16 43 38 5 48 31 17

2008



Գետի վրա` Դարբնիկ գյուղի մոտ գտնվող
ջրի որակի դիտակետի արդյունքները

2005-2007թթ.-ի համար

¸Դ³ñµÝÇÏ ·ÛáõÕÇ Ùáï ըստ ՋՈԿԻ -31 óáõó³ÝÇßáí µáÉáñ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ

¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ Ù³Ï»ñևáõÃ³ÛÇÝ çñ»ñÇ í³ï áñ³Ï։

Դիտակետի տեղադիրքը`Դարբնիկ գյուղի մոտ

տարի ձկնատնտեսական Կուլտուր-կենցաղային

31 9 31 9

2005 36 31 55 44

2006 35 29 53 41

2007 29 28 38 31

²ñ½ÝÇ Ð¾Î-Ç և ¸³ñµÝÇÏ ·ÛáõÕÇ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ Զանգվի
µáÉáñ ï»ë³ÏÇ çñ»ñÇ áñ³ÏÇ ÏïñáõÏ Ýí³½áõÙ։



Կոմ.-կենց.

Ձկ., ԷՆ



Կոմ.-կենց.

Խմ.

Ձկ.
ԷՆ (0,02)



Ձկ., Կոմ.-կենց.
ԷՆ (0,006)



Ձկ.

ԷՆ (2,8)



Ձկ.

ԷՆ (0,025)



Ձկ.

ԷՆ (1,0)



Ջրի քիմիական կազմի
վերլուծությունը ըստ
ԵՄ ՋՇԴ նորմերի

















Հիմնական աղտոտիչներ են

• Ամոնիում

• Օրթոֆոսֆատ

• Նիտրիտ



Զանգվի ջրի վրա ներգործող

էական բնական և մարդկային

ճնշումների, գետի խոցելիության և

գետավազանի էկոլոգիական

ռիսկերի գնահատում, ռիսկային

հատվածների տարանջատում։



Էական գնահատված ճնշումները.

Մարդկային գործոն.

• Կոշտ թափոններ

• Կոյուղաջրեր

Բնածին ազդեցություններ.

• Հեղեղումներ

• Գեատփերի էրոզիա

• Գերխոնավ և աղակալված հողեր











Գետավազանի կառավարման

էկոլոգիական նպատակը

Հետևողական բնապահպանական գործունեության

միջոցով, գետավազանի համայնքին ներառելով

հասնել գետի ջրի քանակի և

որակի կայուն բարելավմանը, որն էլ իր հերթին

կնպաստի կյանքի որակի բարձրացմանը:



Գետը քաղաքում. Էկոհայրենագիտական

քայլարշավները՝ Սիրուն Զանգի բլոգում

* Վիճակագրական տվյալները վերցված են համացանցից
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