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ՓԱՄԲԱԿՓԱՄԲԱԿՓԱՄԲԱԿՓԱՄԲԱԿ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՏԱՆՁՈՒՏՏԱՆՁՈՒՏՏԱՆՁՈՒՏՏԱՆՁՈՒՏ    ԳԵՏԵՐԻԳԵՏԵՐԻԳԵՏԵՐԻԳԵՏԵՐԻ    ՋՐԵՐԻՋՐԵՐԻՋՐԵՐԻՋՐԵՐԻ    ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ    
ԱՍՏԻՃԱՆԻԱՍՏԻՃԱՆԻԱՍՏԻՃԱՆԻԱՍՏԻՃԱՆԻ    ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԳՆԱՀԱՏՈՒՄԳՆԱՀԱՏՈՒՄԳՆԱՀԱՏՈՒՄ    

Ղազարյան ԱՂազարյան ԱՂազարյան ԱՂազարյան Արմիներմիներմիներմինե    
Խանզադյան ԱԽանզադյան ԱԽանզադյան ԱԽանզադյան Անդրանիկնդրանիկնդրանիկնդրանիկ    

Խանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան Հասմիկ    
 
Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային     բառերբառերբառերբառեր. . . . ջրային պաշարներ, որակական ցուցանիշներ, աղտո-

տում, էկոլոգիա, մարդկային գործոն: 
 
Մարդկության պատմության գրեթե ողջ ժամանակաընթացքում բնությունը 

անհամեմատ ավելի քիչ է ենթարկվել վերափոխումների, քան վերջին շրջանում 
գիտա-տեխնիկական առաջընթացի պայմաններում: 

Բնության վերափոխումները այնքան տարաբնույթ են և այնքան հեռու են 
գնացել, որ ներկայումս համընդհանուր բնույթի են: Ընդհանուր բնապահպանա-
կան համատեքստում առանձնանում է ջրային ավազանի պահպանության խնդի-
րը, որովհետև առաջ են եկել ջրային պաշարների աղտոտման լուրջ վտանգ ներ-
կայացնող նախադրյալներ: Ջուրը բնության այն բաղադրիչներից է, որի գիտակց-
ված կամ պատահական ձևափոխությունները առավել էական են: Ջրային ռե-
սուրսների վրա անտրոպոգեն ազդեցությունը իրականացվում է հսկայական չա-
փերով և ձեռք է բերել գլոբալ տարածվածություն: 

Հաստատումն այն բանի, որ ջուրը մեզ շրջապատող օդի հետ հանդիսանում 
է մեր կյանքի ամենակարևոր հիմքը և բնական հարստություններից առանձնա-
նում է իր անփոխարինելիությամբ և շրջակա միջավայրի բազմազան և բազմա-
տեսակ գործոններից օրգանական աշխարհի համար ունեցած յուրահատուկ նշա-
նակությամբ, առանձնահատուկ հիմնավորման կարիք չունի: Ոչ միայն բուսական 
ու կենդանական աշխարհների գոյությունը, այլև մարդկային հասարակության 
կենսագործունեությունը անիմաստ և անհնար է առանց ջրի: Ուստի խիստ պատ-
ճառաբանված է ջրային ռեսուրսների նկատմամբ ցուցաբերվող վերաբերմունքը 
[1, 25-29]: 

Ջրային ռեսուրսները թեև համարվում են վերականգնվող ռեսուրսներ, սա-
կայն այս ոլորտի պահպանության, օգտագործման խնդիրները և հարցերը հա-
մարվում են ողջ երկրագնդի ամենասուր հիմնախնդիրներից մեկը: Այս տեսակե-
տից Հայաստանն էլ բացառություն չի կազմում: Վիճակագրությունը գուժում է, որ 
տաս-տասնհինգ տարի հետո աշխարհի բնակչության երկու երրորդը սակավա-
ջրության խնդիր է ունենալու [2]: 

Ջրային պաշարների պահպանման պահանջները ներկայումս հանգեցրել են 
նոր միջոցառումների մշակման և իրականացման,որոնց հիմքը հավաստի տվյալ-
ների՝ ժամանակին և ճշգրիտ հավաքագրումն է: Դրա նպատակն է հետևել ջրի 
որակական կազմին, նրա աղտոտվածության աստիճանին, տնտեսական 
հետևանքներին և առաջարկել համապատասխան միջոցառումների ծրագիր: Սա-
կայն ջրի որակի խնդիրը չի կարելի լուծել ջրի բնական շրջապտույտի պրոցեսում 
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ջրային ռեսուրսների ձևավորումից առանձնացված՝ առանց մարդկային գործու-
նեության հետևանքով պայմանների և դրանց փոփոխությունների բնույթի անալի-
զի: Այս համատեքստում կարևոր է ոչ այնքան ջրապահպանության խնդիրը, 
որքան այն գործոնների կանխարգելումը, որոնք հանգեցնում են ջրային պաշար-
ների աղտոտվածության: 

Ջրային օբյեկտների աղտոտման հիմնական աղբյուրներն են արդյունաբե-
րությունը, կոմունալ-կենցաղային տնտեսությունները, գյուղատնտեսությունը: 

Ըստ նպատակաուղղվածության՝ ջրային ռեսուրսները հիմնականում բա-
ժանվում են երկու ոլորտի՝ ջուր օգտագործող և ջուր սպառող: Ջրասպառող 
ոլորտներից է համարվում գյուղատնտեսությունը, որը ջուրն օգտագործում է ան-
վերադարձ: Ուստի առավել ևս պարտադիր է, որ այդ նպատակներով օգտագործ-
վող ջուրը որակապես համապատասխանի այն նորմերին և պահանջներին, 
որոնք ներկայացվում են դրանց նկատմամբ [2, 28-34]: 

Ցավոք, մեր տարածաշրջանում գետեր և ջրամբարներ արտանետվող տա-
րաբնույթ թափոնների քանակի կտրուկ ավելացման հետևանքով ջրային ավազա-
նի ինքնամաքրման պրոցեսը դժվարությամբ է իրականացվում, ուստի ծագում է 
ջրի արհեստական մաքրման և պահպանման խնդիրը: 

Վանաձոր քաղաքի գետային ավազանը կազմում են Փամբակ և Տանձուտ գե-
տերը: Տանձուտ գետը սկիզբ է առնում Փամբակի լեռնաշղթայի հյուսիսային լան-
ջից, հոսում ընդարձակ գոգավորություններով և անտառապատ կիրճով՝ անցնե-
լով Լերմոնտովո, Շահումյան, Վանաձոր ենթաշրջաններով: Փամբակ գետի 
ակունքը գտնվում է Ջաջուռի լեռներում: Գետի հոսքն անցնում է չորս ենթա-
շրջաններով՝ Նալբանդի գոգահովիտ, Գոգարանի սարավանդ, Սպիտակի և Վա-
նաձորի գոգավորություններ, որոնք տարբերվում են ռելիեֆի կառուցվածքային 
առանձնահատկություններով: 

Այս գետերը աչքի են ընկնում ռեժիմի խիստ ընդգծված փոփոխությամբ: 
Սրանց սնումը կատարվում է անձրևային, ձնհալոցքային և ստորերկրյա ջրերով: 
Սնման աղբյուրները խիստ փոփոխական են նաև տարվա առանձին սեզոնների 
ընթացքում, ինչը կախված է տարածքի ռելիեֆի, կլիմայի, անտառածածկույթի 
հետ: Գետերի հոսքերը հակված են հասնելու իրենց առավելագույն սահմանին՝ 
գարնանային ամիսներին սարերից իջնող ձնհալքի հաշվին: Սրանց ջրային ռեժի-
մը բնութագրվում է վառ արտահայտված գարնանային վարարումների փուլով, 
ամառային և աշնանային սակավաջրության պայմաններում հորդառատ անձրև-
ներով, նաև ամառային և ձմեռային սակավաջրությամբ [3, 59-65]:  

Բնական է, որ գետային ավազանի նմանօրինակ ջրային ռեժիմը խիստ կեր-
պով թելադրում է առանց այդ էլ աղքատ պաշարների որակի վատթարացման դեմ 
պայքարի հարցը, քանի որ ջրի տնտեսական օգտագործման հնարավորություն-
ները պայմանավորված են ոչ միայն ջրի քանակով, այլև որակական հատկանիշ-
ներով: 

Ուսումնասիրվել է Վանաձոր քաղաքին հարող Տանձուտ և Փամբակ գետերի 
ջրերի աղտոտվածության մակարդակի որոշումը: Սույն խնդրի լուծման կարևոր 
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նախադրյալներից մեկը ջրային ավազանում գտնվող աղտոտվածություն առա-
ջացնող նյութերի որակական և քանակական կազմի մասին ճշգրիտ պատկերա-
ցումն է: Գետերի ջրերի քիմիական բաղադրությունը հաստատուն չէ, քանի որ 
նրանցում մշտապես կատարվում են օքսիդավերականգնման, կենսաքիմիական 
պրոցեսներ, ինչը հիմնականում հանգեցնում է ջրի ինքնամաքրման: Ջրի որակի և 
բաղադրության փոփոխականությունը պայմանավորված է ինչպես բնական գոր-
ծոններով՝ բնակլիմայական և երկրա-հիդրոլոգիական պայմաններով, այնպես էլ 
անտրոպոգեն գործոններով [3]: ժամանակակից տեխնիկական միջոցները թույ-
լատրում են գործնականում որոշել ջրի բնական կազմի բոլոր բաղադրամասերը և 
անտրոպոգեն աղտոտվածությունը: Ջրի որակի և աղտոտվածության աստիճանի 
որոշումը կատարվել է ջրի որակի ինդեքսների միջոցով՝ ստանդարտացման և 
սանիտարական նորմերին համապատասխան ջրի որակի հետազոտման գործող 
մեթոդներով [4, 14-15, 52-55, 56-77], [5, 40-44, 61-71, 79, 87-92]: 

Անալիզի նպատակով նմուշառումը կատարվել է գետերի հոսքի տարբեր 
տեղանքներից՝ ակունք, հուն, գետաբերան, ըստ սեզոնայնության (գարուն, ամառ, 
աշուն): Որոշվել են ջրի որակի հսկվող ցուցանիշները. ջրի զգայորոշման ցուցա-
նիշները՝ ջերմաստիճանը, գունավորումը, պղտորությունը, թափանցիկությունը, 
ջրի քիմիական կազմի ցուցանիշները՝ ջրածնային ցուցիչ, լուծված թթվածին, կոշ-
տություն, հանքայնացում և այլ պարարամետրեր, որոնց արդյունքները ամփոփ-
վել են աղյուսակ 1-ում: Ինչպես երևում է չափումներից ամառային սեզոնին, հա-
վանաբար ինտենսիվ ֆոտոսինթեզի հետևանքով, նկատվում է pH-ի արժեքի աճ՝ 
7.5-8.9: Լուծված թթվածնի քանակը, որը հետևանք է ադսորբցիայի կամ ջրային 
բույսերի ֆոտոսինթեզի և որի պարունակությունը կախված է ջերմաստիճանից, 
ճնշումից, ջրի տուրբուլենտությունից, հանքայնացումից և մի շարք այլ գործոննե-
րից, մեծ նշանակություն ունի ջրային ավազանի սանիտարական վիճակի բնու-
թագրման համար: Նրա նվազումը, ինչը տվյալ դեպքում դիտվում է գետաբերանի 
և հունի՝ հատվածներից նմուշառված ջրերի անալիզի տվյալներից, վկայում է կեն-
սաբանական պրոցեսների փոփոխման, հետևապես նաև ջրամբարի աղտոտման 
մասին: Ջրի ընդհանուր կոշտության արժեքը փոխվում է տարվա եղանակներից 
կախված: Ըստ կոշտության այս գետերի ջրերը համապատասխանում են փափուկ 
ջրերի խմբին, քանի որ անգամ ամառային սակավաջրության ժամանակ այն չի 
գերազանցում 5-5.5մգ-էկվ/լ, իսկ գարնանային վարարումների ընթացքում գետե-
րի ստորին հոսանքներում այն նվազում է մինչև 3-3.5 մգ-էկվ/լ: Որակական ցու-
ցանիշների շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի ջրի հանքայնացման աստիճա-
նը, որը պայմանավորված է մակերևութային ջրերի ինտենսիվ շրջանառությամբ և 
այն տեղանքների բնույթով, որոնցով հոսում են գետերը: Տանձուտ և Փամբակ գե-
տերի ջրերը առանձնանում են համեմատաբար ցածր հանքայնացմամբ, որը 
հետևանք է այն ապարների բաղադրության, որոնց հետ կարճատև շփումով անց-
նում են նրանց հոսքերը: Հանքայնացման ցածր աստիճան դիտվում է գարնանա-
յին վարարումների ժամանակ, իսկ առավելագույնը՝ ամռանը[2,3]:  
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Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ 1. 1. 1. 1. Փամբակ և Տանձուտ գետերի ջրերի որակի հսկվող ցուցանիշներ Փամբակ և Տանձուտ գետերի ջրերի որակի հսկվող ցուցանիշներ Փամբակ և Տանձուտ գետերի ջրերի որակի հսկվող ցուցանիշներ Փամբակ և Տանձուտ գետերի ջրերի որակի հսկվող ցուցանիշներ (2014(2014(2014(2014թթթթ.).).).)    
 

  
 

 

 
 

Ջրի որակիՋրի որակիՋրի որակիՋրի որակի    
ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    

ՉափմանՉափմանՉափմանՉափման    
միավորմիավորմիավորմիավոր    

ԱկունքԱկունքԱկունքԱկունք    ՀունՀունՀունՀուն    
ՏանձուտՏանձուտՏանձուտՏանձուտ    ՓամբակՓամբակՓամբակՓամբակ    ՏանձուտՏանձուտՏանձուտՏանձուտ    

IVIVIVIV    VIIIVIIIVIIIVIII    XIXIXIXI    IVIVIVIV    VIIIVIIIVIIIVIII    XIXIXIXI    IVIVIVIV    VIIIVIIIVIIIVIII    XIXIXIXI    

Թափանցիկություն սմ 12 11 10 12 11 10 18 16 15 

Գունավորություն աստիճան 10 11 12 10 10 11 26 30 35 

Պղտորություն մգ/լ 0.26 0.24 0.16 0.26 0.22 0.15 0.35 0.3 0.2 

Ջրածնային ցուցիչ  7.0 7.2 7.1 6.9 7.3 7.2 7.5 7.9 8.2 

Կոշտություն մգ-էկվ/լ 1.5 1.9 1.95 2.0 2.1 2.0 1.6 2.0 2.5 

Լուծված թթվածին մգ/լ 14 13.8 13.1 14 13.6 13.2 12.0 8.6 9.0 

ԹԿՊ5 մգ/լ 2.0 1.7 2.2 2.1 1.9 2.3 2.0 2.6 3.3 

Հանքայնացում մգ/լ 120 125 122 119 120 118 130 185 240 

Չոր մնացորդ մգ/լ 122 128 126 120 124 122 136 190 248 

Ca2+ իոն մգ/լ 20 29 30 22 28.9 29 35 40 47 

Mg2+ իոն մգ/լ 6.2 6.86 6.3 6.0 6.5 6.2 7.1 7.6 8.0 

Ջրի որակի Ջրի որակի Ջրի որակի Ջրի որակի 
ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    

Չափման Չափման Չափման Չափման 
միավորմիավորմիավորմիավոր    

ՀունՀունՀունՀուն    ԳետաբերանԳետաբերանԳետաբերանԳետաբերան    

ՓամբակՓամբակՓամբակՓամբակ    ՏանձուտՏանձուտՏանձուտՏանձուտ    ՓամբակՓամբակՓամբակՓամբակ    
IVIVIVIV    VIIIVIIIVIIIVIII    XIXIXIXI    IVIVIVIV    VIIIVIIIVIIIVIII    XIXIXIXI    IVIVIVIV    VIIIVIIIVIIIVIII    XIXIXIXI    

Թափանցիկություն սմ 19 15 14 25 22 19 24 23 20 

Գունավորություն աստիճան 25 30 35 28 32 35 26 30 36 

Պղտորություն մգ/լ 0.36 0.3 0.27 0.45 0.35 0.27 0.46 0.38 0.2 

Ջրածնային ցուցիչ  7.6 8.35 7.95 8.3 9.1 8.9 8.25 8.6 9.25 

Կոշտություն մգ-էկվ/լ 1.5 2.1 2.0 2.1 2.2 2.7 2.25 2.35 2.9 

Լուծված  թթվածին մգ/լ 11.9 8.5 9.2 10.9 7.9 8.3 11.3 8.06 8.6 

ԹԿՊ5 մգ/լ 3.4 5.2 6.5 3.4 4.8 5.8 4.5 5.5 5.9 

Հանքայնացում մգ/լ 135 170 230 128 213 248 130 175 232 

Չոր մնացորդ մգ/լ 159 196 256 140 258 230 138 190 240 

Ca2+ իոն մգ/լ 36 41 48 34 38 40 33 37 39 

Mg2+ իոն մգ/լ 7.1 7.5 7.9 7.2 7.5 7.9 7.1 7.3 6.8 
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Ջրի որակի հսկվող ցուցանիշների տվյալների վերլուծությունը վկայում է, որ 
ջրի որակական ցուցանիշների վրա էական ազդեցություն ունեն ոչ միայն ամա-
ռային–աշնանային սակավաջրությունը, այլ առավելապես մարդկային գործոնը, 
որի գործունեության արդյունքում աղտոտվում է գետային ավազանը: Աղտոտ-
ման լուրջ վտանգ ներկայացնող նախադրյալներից հիմնականներն են գետերին 
հարակից բնակավայրերում կեղտաջրերի հեռացման համակարգերի բացակայու-
թյունը, կից աղբավայրերի, անասնապահական և աղտոտման վտանգ ներկայաց-
նող այլ օբյեկտների առկայությունը: Գետերի երկայնքով տեղակայված բնակա-
վայրերում գործող արտադրական նշանակության օբյետների կողմից գետային 
ավազան են լցվում տեխնոլոգիական պրոցեսներում գոյացող արտադրական 
հոսքաջրերը և կեղտաջրերը, ինչպես նաև տարաբնույթ թափոններ: Գետափերը 
հիմնականում դարձել են աղբակուտակման վայրեր՝հակասանիտարական և վա-
րակի գոտիների վերածելով նաև գետերը,որտեղ կուտակվում են դեպի ընդերք 
ֆիլտրվող կեղտաջրերը՝ աղտոտելով ինչպես ստորերկրյա, այնպես էլ մակերևու-
թային ջրերը: Ենթադրվում է, որ գետերի ջրերում ազոտային միացությունների՝ 
նիտրատների, նիտրիտների և ամոնիակի պարունակությունը հավանաբար պայ-
մանավորված է գյուղական համայնքներից կատարվող արտանետումներով: 
Բնակավայրերի տարածքներով հոսող հատվածներում գետերը աղտոտվում են 
տնտեսական–կենցաղային հոսքաջրերով, կենցաղային և շինարարական աղբով: 

Հակասանիտարական վիճակ է, հատկապես ամառային սակավաջուր և 
տաք եղանակին, քաղաքի կենտրոնական մասով հոսող գետերի հոսանքներում, 
որտեղ անարգել լցվում են շրջակա թաղամասերի բնակիչների ոչ միայն կենցա-
ղային աղբը, այլև կոյուղաջրերը: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վանաձոր քաղաքի գետային ավազա-
նը կազմող Տանձուտ և Փամբակ գետերը միախառնվում են Լոռու մարզի հատկա-
պես գյուղատնտեսական նշանակությամբ կարևորություն ունեցող Դեբեդ գետին, 
հարկավոր է կանխել բոլոր տեսակի արտանետումները գետային ավազաններ՝ 
բավարար էկոլոգիական և քիմիական կարգավիճակ ապահովելու նպատակով: 

Անալիզի արդյունքների վերլուծությունը թույլատրում է եզրահանգել, որ 
ըստ սեզոնայնության և գետի ավազանի տարբեր տեղանքներից վերցրած փոր-
ձանմուշների որակական ցուցանիշները փոփոխվում են օրինաչափորեն, իսկ եր-
կու գետերի ջրերը աղտոտվածության աստիճանով միմյանցից էապես չեն տար-
բերվում:  

Մակերևութային ջրերի համար սահմանված քիմիական կարգավիճակի 
գնահատման հանրապետությունում գործող նորմատիվների համաձայն Փամբակ 
և Տանձուտ գետերի ջրերը ըստ կոշտության ցուցանիշի կարելի է դասել «փա-
փուկ» ջրերի դասին, իսկ ըստ քիմիական կարգավիճակի գնահատման՝ «լավ» 
որակական դասին: 

Այսպիսով, առավել նպատակահարմար է ջանքեր և միջոցներ ծախսել ոչ թե 
աղտոտվածության հետևանքների վերացման համար, այլ պայքարել այդ անբա-
րենպաստ երևույթների սկզբնաղբյուրների դեմ: Այդպիսի պրոֆիլակտիկ 
սկզբունքը թույլ կտա արմատապես լուծել խնդիրը: 
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Было проведено исследование качественного состава вод рек Памбак и Танд-
зут, составляющих водный бассейн города Ванадзор с целью определения уровня 
загрязненности. 

Качество и состав воды определялись в пробах воды, взятых в разные сезоны и 
в разных местностях течения рек. 

Исследования показали, что изменения качественного состава вод рек в ос-
новном являются следствием деятельности человека. 
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factor. 
The investigation of the qualitative composition of the water from Pambak and 

Tandzut rivers of Vanadzor pool has been done. 
The aim of the work was the pollution level. The quality and the structure of the 

water were defined in the different seasons and different stream locations. 
Asaresult, we concluded, that changing of the water composition is mainly a 

consequence of the human activity. 


