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ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԴԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ՈՐՈՏԱՆ ԳԵՏԻ ԵՎ ՆՐԱ ՋՐԱՀԱՎԱՔ ԱՎԱԶԱՆԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ջրա յին ռե սուրս նե րի պահ պա նութ յան 
ո լոր տին առնչ վող մեծ կար ևո րութ յուն ու նե ցող հիմ նախն դիր նե րից են քաղց րա-
համ ջրա յին ռե սուրս նե րի սպառ ման և ջ րա յին է կո հա մա կար գե րի քայ քայ ման հիմ-
նախն դիր նե րը, իսկ ջրա յին պա շար նե րի վի ճա կը գնա հատ վում է ան բա վա րար 
( Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ջրի ազ գա յին ծրա գիր, 2005): Հաշ վի առ նե լով 
այս փաս տը, Ո րո տան գե տի և ն րա ջրա հա վաք ա վա զա նի տա րած քում ա ռա ջին 
ան գամ ի րա կա նաց վել են հա մա լիր է կո լո գիա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ, ո րոնց 
հի ման տրվել է տա րած քի է կո լո գիա կան վի ճա կի գնա հա տա կա նը: 

Բա նա լի բա ռեր`ո ռո գե լի ջուր, հիդ րո քի միա կան բնու թա գիր, հիդ րո ֆի զի կա-
կան բնու թա գիր, հիդ րո կեն սա բա նա կան բնու թա գիր, ի ռի գա ցիոն գոր ծա կից, ջրի 
p, ֆե կալ աղ տո տում: 

 
Ո րո տան գե տը Ս յու նի քի մար զի ա մե նա խո շոր գետն է: Այն Ա րաք սի ձա-

խա կողմ յան վտակ նե րից է և  իր եր կա րութ յամբ երկ րորդն է երկ րում: Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան սահ ման նե րում նրա եր կա րութ յու նը կազ մում է 119 
կմ, ջրա հա վաք ա վա զա նը՝ 2170կմ2, իսկ ջրա հա վաք ա վա զա նի մի ջին բարձ-
րութ յու նը՝ 2280 մետր: Ո րո տա նը սկիզբ է առ նում Ս յու նի քի հրաբ խա յին բարձ-
րա վան դա կի հյու սիս-արևմտ յան լան ջե րից՝ 3045 մ բարձ րութ յան վրա գտնվող 
եր կու փոք րիկ լճե րից: Ո րո տանն ու նի զար գա ցած գե տա յին ցանց: Ն րա ա վա-
զա նում կան 1133 գե տակ ներ, ո րոն ցից 37-ը ու նեն 10 կմ -ից ա վե լի եր կա րութ-
յուն: Կար ևո րա գույն վտակ նե րից են Սի սիա նը, Գո րիս գե տը, Այ րի գե տը, Շա քին: 
Ո րո տա նի սնու մը ձնանձր ևա յին է (52%), սա կայն մեծ դեր ու նեն նաև ստո-
րերկր յա ջրե րը, ո րոնց բա ժի նը գե տի հոս քում կազ մում է 48%: Ո րո տա նի ջրա-
յին ռե ժի մը բնո րոշ վում է գար նա նա յին հոս քի գե րա կա յութ յամբ՝ ա մա ռա յին եր-
բեմ նի վա րա րում նե րով: Գե տի մի ջին տա րե կան ծախ սը կազ մում է 21,5մ3/վ, 
իսկ տա րե կան հոս քի ծա վա լը՝ 677,3մլն մ3: Ո րո տան գետն ու նի ջրաէ ներ գե տիկ 
և  ո ռո գիչ կար ևոր նշա նա կութ յուն: Ն րա նից սկսվում են Սի սիա նի և Ո րո տա նի 
ջրանցք նե րը, ո րոն ցով ո ռոգ վում են Սի սիա նի և Գո րի սի տա րա ծաշր ջան նե րի 
գյու ղատն տե սա կան հող հան դակ նե րը: [2,3]

  Ու սում նա սի րութ յան մե թոդ նե րը: Ո րո տան գե տի և ն րա հիմ նա կան 
վտակ նե րի վրա ընտր վել են 8 մո նի տո րին գա յին դի տա կե տեր, դրան ցից 4-ը՝ 
Ո րո տան գե տի եր կայն քով, 2-ը՝ Սի սիան վտա կի և ևս 2-ը` Գո րիս գետ վտա կի 
վրա: 

1. Ո-1` Ո րո տան գետ, 0,5 կմ Գոր հայք գյու ղից վերև,
2. Ո-2` Ո րո տան գետ, 1 կմ Սի սիան քա ղա քից վերև,
3. Ո-3` Ո րո տան գետ, 2 կմ Սի սիան քա ղա քից ներքև,
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4. Ո-4` Ո րո տան գետ, 0,5 կմ Տաթև ՀԷԿ-ից ներքև,
5.  Ս-1` Սի սիան գետ, 0,5 կմ Ար ևիս գյու ղից վերև,
6. Ս-2` Սի սիան գետ, գե տա բե րան,
7. Գ-1` Գո րիս գետ գետ, 3 կմ Գո րիս քա ղա քից վերև,
8. Գ-2` Գո րիս գետ գետ, 1,5 կմ Գո րիս քա ղա քից ներքև:

Քարտեզ1.Որոտանգետիևնրահիմնականվտակներիվրաընտրվածդիտա
կետերիսխեմատիկքարտեզ:

Ու սում նա սի րութ յուն նե րի ըն թաց քում օգ տա գործ վել են ջրա ֆի զի կա կան, 
ջրա քի միա կան, ջրա կեն սա բա նա կան և ման րէա բա նա կան հե տա զո տութ յուն-
նե րի ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ (Семенова, 1977; Фомин, 2000; Петин и др., 
2006; Greenberg and others, 1992; Практикум по микробиологии, 2005; Поляк 
М.С. и др, 2008): Ջ րի յու րա քանչ յուր նմու շում ի րա կա նաց վել է ջրա ֆի զի կա-
կան, ջրա քի միա կան և ջ րա կեն սա բա նա կան շուրջ 26 ցու ցա նիշ նե րի ու սում-
նա սի րութ յուն (ջեր մաս տի ճան, pH, թթված նա յին ռե ժիմ, կեն սա ծին տար րեր, 
հիմ նա կան իոն ներ, ծանր մե տաղ ներ, ընդ հա նուր (աե րոբ) և E. coli բակ տե-
րիա ներ): Ո րո տան գե տի ջրա հա վաք ա վա զա նի վրա մար դու կեն ցա ղա յին 
գոր ծու նեութ յան և  ա նաս նա պա հութ յան ազ դե ցութ յու նը ո րոշ վել է Վո լեն վայ-
դե րի կող մից ա ռա ջարկ ված մե թո դով (Vollenweider, 1968; Vollenweider, 1970): 
Ս տաց ված արդ յունք նե րը են թարկ վել են վի ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յան (MS 
Excel): 

Արդ յունք ներ և հետ ևութ յուն ներ: Ինչ պես ցույց են տվել ու սում նա սի րութ-
յուն նե րը, ընդ հա նուր առ մամբ, բո լոր գե տե րում նկատ վում է ջրի ջեր մաս տի-
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ճա նի փո փո խութ յան միան ման օ րի նա չա փութ յուն. վե րին հո սան քից դե պի 
ստո րին հո սանք նկատ վում է ջրի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում, ին չը պայ մա-
նա վոր ված է բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րով: 

 Ի րա կա նաց րել ենք թթված նով ջրի հա գեց վա ծութ յան 2009-2012 թթ. մի ջի-
նաց ված սե զո նա յին տվյալ նե րի վեր լու ծութ յուն` ըստ գե տե րի հոս քի եր կայն քի: 
Վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րից պարզ վել է, որ Ո րո տան և Գո րիս գետ գե տե րը, 
անց նե լով ջրա հա վաք ա վա զա նի քա ղաք նե րով, են թարկ վում են ո րո շա կի աղ-
տոտ ման կո մու նալ կեն ցա ղա յին հոս քաջ րե րով, ո րի արդ յուն քում նկատ վում 
է ջրում թթված նի հա գեց վա ծութ յան աս տի ճա նի նվա զում: Ո-4 դի տա կե տում 
Ո րո տան գե տի ջրի թթված նով հա գեց վա ծութ յան աս տի ճա նը կրկին վե րա-
կանգն վում է` դա խո սում է գե տի ինք նա մաքր ման մա սին: Հիմն վե լով մի ջազ-
գա յին չա փո րո շիչ նե րի վրա` մենք ի րա կա նաց րել ենք նաև Ո րո տան, Սի սիան 
և Գո րիս գետ գե տե րի ջրի ո րա կի գնա հա տում` ըստ ջրում լուծ ված թթված նի 
պա րու նա կութ յան և հա գեց վա ծութ յան աս տի ճա նի: Հա մա ձայն ջրե րի ո րա կի 
գնա հատ ման այս մո տեց ման` ըստ ջրում լուծ ված թթված նի պա րու նա կութ յան 
Ո րո տան, Սի սիան և Գո րիս գետ գե տե րի ջրե րի ո րա կը, կախ ված տա րի նե րից և 
սե զոն նե րից, տա տան վել է «շատ մա քու րից» «չա փա վոր աղ տոտ ված» մի ջա-
կայ քում, իսկ ըստ թթված նով հա գեց վա ծութ յան աս տի ճա նի`«շատ մա քու րից» 
«աղ տոտ ված»:

 Ու սում նա սի րութ յուն նե րից պարզ վել է, որ Ո րո տան գե տի ջրի pH-ը տա-
տան վել է 6,51-ից 8,62, Սի սիան գե տի նը` 6,64-ից 8,58, իսկ Գո րիս գետ գե տի նը` 
6,62-ից 8,42 մի ջա կայ քե րում: Այ սինքն, Գո րիս գետ գե տի ջրի pH-ի մե ծութ յու նը 
բո լոր սե զո նե րին էլ գտնվել է ջրա յին օր գա նիզմ նե րի մե ծա մաս նութ յան հա մար 
լա վա գույն մի ջա կայ քում, իսկ Ո րո տան և Սի սիան գե տե րի ջրի pH-ը մի քա նի 
դեպ քե րում անն շան չա փով շեղ վել է դե պի հիմ նա յի նի կող մը, ո րը մեր կար ծի-
քով չի կա րող բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ ջրա յին օր գա նիզմ նե րի վրա:

Գծանկար1.Որոտանգետիհոսքիերկայնքովջրումլուծվածթթվածնիհագեց
վածության20092012թթ.միջինացվածարժեքներիդինամիկանըստսեզոնների
(%)
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Գծանկար 2. Սիսիան գետի հոսքի երկայնքով ջրում լուծված թթվածնի
հագեցվածության 20092012 թթ. միջինացված արժեքների դինամիկան ըստ
սեզոնների(%)

Գծանկար3.Գորիսգետգետիհոսքիերկայնքովջրումլուծվածթթվածնիհա
գեցվածության20092012թթ.միջինացվածարժեքներիդինամիկանըստսեզոն
ների(%)

 
Ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ բո լոր գե տե րում նիտ րատ իո նի 

ա ռա վե լա գույն պա րու նա կութ յու նը նկատ վել է ա շուն-ձմեռ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում` երբ նվա զա գույ նի է հաս նում ֆի տոպ լանկ տո նի և նիտ րի ֆի կաց նող 
բակ տե րիա նե րի կող մից դրա յու րա ցու մը: Ըստ գե տե րի ջրե րում նիտ րատ նե րի 
պա րու նա կութ յան կա րե լի է եզ րա հան գել, որ ա ռա վել մեծ ծա վալ նե րի մար դա-
ծին բնույ թի աղ տոտ ման է են թարկ վում Գո րիս գե տը, իսկ ա ռա վել քիչ` Սի սիան 
գե տը:

Ո րո տան գե տի ջրում նիտ րիտ իո նի պա րու նա կութ յան ա մե նա բարձր ար-
ժեք նե րը կրկին գրանց վել են Գո րիս գետ գե տի ջրում: 
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Գե տե րի ջրե րում ա մո նիում իո նի պա րու նա կութ յան քա ռամ յա ու սում նա-
սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում հաս տատ վեց, որ նշված ե րեք գե տե րից ա ռա վե-
լա գույն աղ տո տու մը նկատ վում է Գո րիս գետ գե տում, իսկ նվա զա գույ նը` Սի-
սիան գե տում: Մեր կող մից տրվել է նաև Ո րո տան, Սի սիան և Գո րիս գետ գե տե-
րի է կո հա մա կար գի աղ տոտ վա ծութ յան վի ճա կի գնա հա տա կա նը` ըստ ջրում 
ա մո նիում իո նի պա րու նա կութ յան: Հա մա ձայն այս դա սա կարգ ման սանդ ղա-
կի, Ո րո տան և Սի սիան գե տե րի է կո հա մա կար գե րի աղ տոտ վա ծութ յան աս տի-
ճա նը, կախ ված տա րի նե րից, սե զո նից և դի տա կե տից, տա տան վել է «շատ մա-
քու րից« «աղ տոտ ված» (I-ից IV կարգ) մի ջա կայ քում, իսկ Գո րիս գետ գե տի նը` 
«շատ մա քու րից» «շատ աղ տոտ» (I-ից VI կարգ) մի ջա կայ քում:

Ու սում նա սի րութ յան արդ յունք նե րից պարզ է դար ձել, որ ընդ հա նուր առ-
մամբ ֆոս ֆատ նե րի ա ռա վե լա գույն և ն վա զա գուն պա րու նա կութ յուն նե րը 
նկատ վել են օ րի նա չափ ժա մա նա կա հատ ված նե րում: Բա ցա ռութ յուն է կազ-
մում Սի սիան գե տը, որ տեղ ա ռա վե լա գույն ցու ցա նի շը գրանց վել է գար նա նը: 
Ն ման պա րու նա կութ յուն նե րի դեպ քում ֆոս ֆատ նե րը թու նա վոր ազ դե ցութ յուն 
չեն թող նում ջրա յին օր գա նիզմ նե րի վրա, պար զա պես նպաս տում են ֆի տոպ-
լանկ տո նի, մաս նա վո րա պես կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե րի ա ճին, ո րոնք և կա-
րող են այլ օր գա նիզմ նե րի թու նա վո րում նե րի պատ ճառ դառ նալ:

Ո րո տան գե տի և ն րա հիմ նա կան վտակ նե րի կեն սա ծին տար րե րով աղ-
տոտ ման հիմ նա կան աղբ յուր նե րը պար զե լու հա մար հաշ վարկ վել է կեն սա ծին 
տար րե րի պա րու նա կութ յան 2009 – 2012 թթ. մի ջին ար ժեք նե րի դի նա մի կան 
գե տե րի հոս քի եր կայն քով` ըստ սե զոն նե րի: Ու սում նա սի րութ յու նից պարզ վել 
է, որ Ո րո տան գե տի ա ռա ջին ե րեք դի տա կե տե րում նկատ վում է ջրում կեն սա-
ծին տար րե րի պա րու նա կութ յան ա վե լա ցում: Ո-1 դի տա կե տից մինչև Ո-2 դի-
տա կետ հատ վա ծը կեն սա ծին տար րե րի պա րու նա կութ յան ա ճը հա մե մա տա-
բար քիչ է և  այն պայ մա նա վոր ված է ինչ պես գյու ղա կան հա մայնք նե րից հո սող 
կո մու նալ կեն ցա ղա յին, այն պես էլ գյու ղատն տե սա կան բնույ թի հոս քաջ րե րով: 
Ո-2 դի տա կե տից մինչև Ո-3 դի տա կետ հատ վա ծում կեն սա ծին տար րե րի պա-
րու նա կութ յան աճն ա վե լի կտրուկ է և  ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վոր ված է Սի-
սիան քա ղա քի կո մու նալ կեն ցա ղա յին հոս քաջ րե րով: Ո-3 դի տա կե տից մինչև 
Ո-4 դի տա կե տե րի միջև ըն կած հատ վա ծում նկատ վում է կեն սա ծին տար րե-
րի պա րու նա կութ յան նվա զում, ո րը պայ մա նա վոր ված է, ինչ պես այս հատ վա-
ծում մար դա ծին գոր ծո նի ա դե ցութ յան ցածր մա կար դա կով և հա մե մա տա բար 
մա քուր վտակ նե րի խառն վե լով ( Սի սիան և Լո րա ձոր գե տեր), այն պես էլ գե տի 
ինք նա մաքր ման հատ կութ յամբ: 

Սի սիան գե տի ջրում ընդ հա նուր առ մամբ կեն սա ծին տար րե րի պա րու նա-
կութ յու նը ցածր է, բայց հոս քին զու գա հեռ նկատ վում է դրա պա րու նա կութ յան 
ո րո շա կի աճ, որն օ րի նա չափ է և կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել տար բեր 
բնա կան և մար դա ծին գոր ծոն նե րով:

 Գո րիս գետ գե տի ջրում կեն սա ծին տար րե րի պա րու նա կութ յու նը, հա մե-
մա տած մյուս գե տե րի, ա վե լի բարձր է և  այս տեղ ա ռա վել նկա տե լի է Գո րիս 
քա ղա քի ազ դե ցութ յու նը վեր ջին նե րիս պա րու նա կութ յան փո փո խութ յան վրա: 
Ն ման կտրուկ ա ճը, հա մե մա տած մյուս գե տե րի, բա ցատր վում է ինչ պես Գո րիս 
քա ղա քի մե ծա քա նակ բնակ չութ յամբ, այն պես էլ Ո րո տան գե տի հետ հա մե մա-
տած Գո րիս գետ գե տի ոչ ջրա ռա տութ յամբ: [4]
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Մեր կող մից ի րա կա նաց վել են Ո րո տան գե տի և ն րա հիմ նա կան վտակ-
նե րի ջրի հիդ րո քի միա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ և տր վել է դրանց ո ռո գե լի 
հատ կութ յուն նե րի բնու թա գի րը: Ըստ հան քայ նաց ման աս տի ճա նի Ո րո տան և 
Սի սիան գե տե րի ջրե րը պատ կա նում են լավ ո ռո գե լի հատ կութ յուն նե րով օժտ-
ված ջրե րին, քա նի որ դրանց հան քայ նաց ման աս տի ճա նը չի գե րա զան ցում 
400 մգ/լ և տա տան վում է 30,45 - 392,92 մգ/լ սահ ման նե րում: Գո րիս գե տի ջրե-
րի հան քայ նաց ման աս տի ճա նը տա տան վել է 78,12 – 458,31 մգ/լ մի ջա կայ քում: 
Սա կայն, քա նի որ հան քայ նաց ման աս տի ճա նի գե րա զան ցու մը 400 մգ/լ նի շից 
անն շան է, և  այն նկատ վում է ոչ բո լոր տա րի նե րին, անհ րա ժեշ տութ յուն չկա 
կի րա ռել ա ղա կալ ման գոր ծըն թա ցը կան խար գե լող մի ջո ցա ռում ներ: Հարկ է 
նշել, որ հան քայ նաց ման աս տի ճա նի բարձ րա ցու մը այս դեպ քում ևս պայ մա-
նա վոր ված է քա ղա քա յին հա մայն քի կո մու նալ կեն ցա ղա յին հոս քաջ րե րով և  
այն հիմ նա կա նում նկատ վում է այն սե զոն նե րին, երբ նվա զում է գե տի բնա կան 
հոս քը և մե ծա նում գե տի ընդ հա նուր հոս քում կեն ցա ղա յին հոս քաջ րե րի չա-
փա բա ժի նը: 

Ո ռո գիչ ջրե րի ո րա կի բնու թագր ման հա մար շատ հա ճախ օգ տա գոր ծում 
են նաև հիմ քա յին կամ ի ռի գա ցիոն գոր ծա կի ցը` K_ն: Հա մա ձայն այս սանդ-
ղա կի, ե թե ի ռի գա ցիոն գոր ծա կի ցը մեծ է 18-ից, ա պա այդ ջրե րը կա րե լի է օգ-
տա գոր ծել ո ռոգ ման նպա տա կով` ա ռանց ա ղա կալ ման և  ալ կա լիաց ման դեմ 
որ ևէ մի ջո ցառ ման կի րառ ման: Հա մա ձայն մեր կող մից կա տար ված ու սում նա-
սի րութ յուն նե րի` Ո րո տան, Սի սիան և Գո րիս գետ գե տե րի ջրե րի ի ռի գա ցիոն 
գոր ծա կի ցը բա վա կա նին բարձր է: 2009-2012 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում լա-
վա գույն ար ժե քը գրանց վել է 2012 թ.-ին Սի սիան գե տի վե րին հո սան քում (Ս-1), 
ո րը կազ մել է 1882: Իսկ ա մե նա ցածր ի ռի գա ցիոն գոր ծա կից նե րը 2009-2012 
թթ. նկատ վել են Գո րիս գետ գե տում` Գ-2 դի տա կե տում, և  այն հա վա սար է ե ղել 
69-ի: Այս ցու ցա նի շը ևս, ըստ մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րի, հա մար վում է շատ 
բարձր ար ժեք, և  այդ ջրերն ա ռանց որ ևէ նախ նա կան կան խար գե լիչ մի ջո ցա-
ռում նե րի կա րե լի է օգ տա գոր ծել ո ռոգ ման նպա տա կով:[6]

Ծանր մե տաղ նե րը հա մար վում են շրջա կա մի ջա վայ րի հիմ նա կան աղ տո-
տիչ նե րից և բո լոր մի ջա վայ րե րում դրանց պա րու նա կութ յան մո նի թո րին գը 
պար տա դիր է: Վեր լու ծե լով Ո րո տան, Սի սիան և Գո րիս գետ գե տե րի ջրե րում 
ծանր մե տաղ նե րի պա րու նա կութ յան բազ մամ յա մի ջի նաց ված տվյալ նե րի դի-
նա մի կան` ըստ հոս քի, միան շա նակ կա րե լի է պնդել, որ Գո րիս քա ղա քը նաև 
ծանր մե տաղ նե րով աղ տոտ ման աղբ յուր է հան դի սա նում Գո րիս գետ գե տի հա-
մար: Գ ծան կար 6-ում հստակ եր ևում է, որ Գ-1 դի տա կե տի հա մե մատ Գ-2 դի տա-
կե տում ու սում նա սիր ված բո լոր ծանր մե տաղ նե րի պա րու նա կութ յունն ա վե լա-
ցել է: Ինչ պես եր ևում է գծան կար ներ 4 և 5-ում, Ո րո տան և Սի սիան գե տե րում 
ծանր մե տաղ նե րի պա րու նա կութ յան դի նա մի կան միան շա նակ չէ, քա նի որ, 
օ րի նակ, Սի սիան գե տում` ըստ հոս քի ման գա նի, ցին կի, ար սե նի և կա պա րի 
պա րու նա կութ յու նը նվա զել է, իսկ մնա ցած ծանր մե տաղ նե րի նը` ա վե լա ցել է: 
Իսկ Ո րո տան գե տում բա ցի տի տա նից մնա ցած բո լոր ծանր մե տաղ նե րի պա-
րու նա կութ յու նը` ըստ հոս քի մինչև Ո-3 գտնվող դի տա կետն ա վե լա նում է, ո րից 
հե տո ծանր մե տաղ նե րի հիմ նա կան մա սի պա րու նա կութ յու նը նվա զում է, իսկ 
մի քա նի սի նը շա րու նա կում է ա վե լա նալ: Այս պի սով, ու սում նա սի րութ յուն նե րից 
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պարզ վեց, որ Գո րիս և Սի սիան քա ղաք նե րը հան դի սա նում են ոչ միայն կեն սա-
ծին տար րե րով աղ տոտ ման աղբ յուր, այլ նաև` ծանր մե տաղ նե րով: 

Գծանկար 4. Ծանր մետաղների պարունակության տատանման քառամյա
միջինարժեքները(20092012թթ.)`ըստՈրոտանգետիհոսքի

Գծանկար 5. Ծանր մետաղների պարունակության տատանման քառամյա
միջինարժեքները(20092012թթ.)`ըստՍիսիանգետիհոսքի
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Գծանկար6.Ծանրմետաղներիպարունակությանտատանմանքառամյամի
ջինարժեքները(20092012թթ.)`ըստԳորիսգետգետիհոսքի 

Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ մի շարք դեպ քե րում Cr -ի պա րու նա կութ-
յու նը գե րա զան ցել է կուլ տուր-կեն ցա ղա յին ջրօգ տա գործ ման ՍԹԽ-ն, մեր կող-
մից փորձ է ար վել գտնել Cr -ի թու նազրկ ման մե թոդ:, Cr+6 –ը մինչև Cr+3 վե րա-
կանգ նե լու ֆեր մեն տա յին հա մա կար գեր հայտ նա բեր վել են հա ցա հա տի կա յին 
բույ սե րի ռի զոս ֆե րա յից ան ջատ ված Pseudomonas aeruginosa միկ րոօր գա-
նիզմ նե րի մոտ: [1]

Մեր կող մից ի րա կա նաց վել է Ո րո տան գե տի և դ րա հիմ նա կան վտակ նե րի` 
Սի սիա նի և Գո րիս գե տի ջրե րում ընդ հա նուր (աե րոբ) և E.coli բակ տե րիա նե րի 
ու սում նա սի րութ յուն: Ընդ հա նուր (աե րոբ) բակ տե րիա նե րը հան դի սա նում են 
օր գա նա կան աղ տոտ ման և վե գե տա ցիոն ժա մա նա կա հատ վա ծում կապ տա-
կա նաչ ջրի մուռ նե րի թու նա վոր ազ դե ցութ յան լավ ին դի կա տոր ներ: ԻսկE.coli 
բակ տե րիա նե րը, մտնե լով ֆե կալ կո լի ֆորմ բակ տե րիա նե րի խմբի մեջ, հան դի-
սա նում են ջրա յին է կո հա մա կար գե րի ֆե կալ աղ տոտ ման ին դի կա տոր: 

Ըստ դի տա կե տի տե ղադ րութ յան` բո լոր գե տե րում ընդ հա նուր (աե րոբ) 
բակ տե րիա նե րի ա ռա վե լա գույն ար ժեք ներ նկատ վել է 2 հիմ նա կան քա ղաք նե-
րից հե տո, որն ուղ ղա կիո րեն կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել այդ քա ղաք նե րի 
կո մու նալ կեն ցա ղա յին հոս քաջ րե րով: Ի դեպ, Ո րո տան գե տի վեր ջին դի տա կե-
տում նկատ վում է ընդ հա նուր (աե րոբ) բակ տե րիա նե րի թվա քա նա կի նվա զում, 
ո րը խո սում է գե տում ըն թա ցող ինք նա մաքր ման գոր ծըն թաց նե րի մա սին: Ամ-
ռա նը նկատ ված թվա քա նա կի բարձր ար ժեք նե րը պայ մա նա վոր ված են այդ 
սե զո նին ջրի հա մե մա տա բար բարձր ջեր մաս տի ճա նով: Ն վա զա գույն ար ժեք-
նե րը հիմ նա կա նում նկատ վել են ձմեռ-գա րուն ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ձմ-
ռա նը նկատ ված փոքր թվա քա նակ նե րը պայ մա նա վոր ված են ջրի ցածր ջեր-
մաս տի ճա նով, իսկ գար նա նը` գե տե րի վա րա րում նե րով: 
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Ո րո տան գե տի ջրե րում E.coli բակ տե րիա նե րի թվա քա նա կի ա ռա վե լա գույն 
ար ժե քը նկատ վել է 2011 թ. ամ ռա նը` Ո-3 դի տա կե տում (57 բջիջ/մլ), Սի սիան 
գե տի ջրում` 2010 թ. ամ ռա նը Ս-2 դի տա կե տում (48 բջիջ/մլ), իսկ Գո րիս գե-
տում` 2010թ. ամ ռա նը Գ-2 դի տա կե տում (31 բջիջ/մլ): Հիմն վե լով ու սում նա սի-
րութ յան արդ յունք նե րի վրա կա րե լի պնդել, որ Սի սիան և Գո րիս քա ղաք նե րից 
հո սող կո մու նալ-կեն ցա ղա յին ջրե րը հան դի սա նում են Ո րո տան և Գո րիս գետ 
գե տե րի ջրե րի ֆե կալ աղ տոտ ման աղբ յուր, ո րոնց մեջ մեծ հա վա նա կա նութ-
յուն կա, որ նաև լի նեն տար բեր ախ տա ծին բակ տե րիա ներ և վի րուս ներ: Մեր 
կող մից ի րա կան ցա վել է Ո րո տան, Սի սիան և Գո րիս գետ գե տե րի ջրե րի ո րա-
կի գնա հա տում` ռեկ րեա ցիոն տե սանկ յու նից: Հա մա ձայն այս դա սա կարգ ման՝ 
Ո րո տան գե տի ջրե րը Ո-1, Ո-2 և Ո-4 դի տա կե տե րում, ըստ տա րի նե րի և սե-
զոն նե րի, պատ կա նել է A դա սին, Ո-3 դի տա կե տում` A, B և C դա սին, Սի սիան 
գե տի ջրե րը Ս-1 դի տա կե տում` A դա սին, Ս-2 դի տա կե տում` A և C դա սե րին, 
իսկ Գո րիս գետ գե տի ջրե րը Գ-1 դի տա կե տում` A դա սին, Գ-2 դի տա կե տում՝ A, 
B և C դա սե րին:[5]

2010 թ. Ո րո տան գե տի ջրա հա վաք ա վա զա նում բնակ վել է 78,4 հազ. մարդ, 
իսկ 2011 և 2012 թթ -ին 78,6 հազ: Մեր կող մից հաշ վարկ վել է այս տա րած-
քում բնակ չութ յան տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ շրջա կա մի ջա վայր 
մտած ա զո տի և ֆոս ֆո րի քա նակ նե րը: 

Ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը ցույց են տվել, որ 2010-2012 թթ. 
տե ղի է ու նե ցել շրջա կա մի ջա վայր ներ մուծ վող ա զո տի աճ 6,9%-ով, իսկ ֆոս-
ֆո րի նը` 8,5%-ով: Ս րա հետ կապ ված, անհ րա ժեշտ է կա ռու ցել գո մաղ բի կու-
տակ ման վայ րեր, որ պես զի ա նաս նա պա հութ յան հե տա գա զար գա ցու մը չու-
նե նա իր բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը շրջա կա մի ջա վայ րի` մաս նա վո րա պես 
Ո րո տան գե տի վրա:

Հաշ վարկ վել է նաև Ո րո տան գե տի ջրա հա վաք ա վա զա նի ա րո տա վայ րե-
րի բեռն վա ծութ յու նը: Ո րո տան գե տի ջրա հա վաք ա վա զա նում կա 90637 հա 
ա րո տա վայր: Ի րա կա նա ցա նե լով հա մա պա տաս խան հաշ վարկ ներ, ե կել ենք 
այն եզ րա կա ցութ յան, որ թույ լատ րե լի ծան րա բեռն վա ծութ յան ա պա հով ման 
դեպ քում մեկ հեկ տար տա րած քի վրա կա րե լի է ա րա ծեց նել 1,4 պայ մա նա կան 
գլուխ խո շոր և 13 պայ մա նա կան գլուխ մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն:

Ո րո տան գե տի ջրա հա վաք ա վա զա նի ա րո տա վայ րե րի բեռն վա ծութ յու նը 
2010 թ. կազ մել է ըն դա մե նը 35,2%, 2011թ.` 36,1%, իսկ 2012 թ.` 37,8%: Հարկ 
է նշել, որ ա նաս նա պա հութ յու նը Սի սիա նի և Գո րի սի տա րա ծաշր ջան նե րում 
ան հա վա սար է բաշխ ված: Պարզ վել է, որ Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նում 2010 
թ -ին ա րո տա վայ րե րի բեռն վա ծութ յու նը կազ մել է 97,6%, իսկ ար դեն 2013թ.` 
105,4%, այ սինքն, ա րո տա վայ րե րը գեր բեռն ված են, ուս տի անհ րա ժեշտ է օգտ-
վել հար ևան շրջան նե րի ա րո տա վայ րե րից, մաս նա վո րա պես Սի սիա նի (ա րո-
տա վայ րե րի բեռն վա ծութ յու նը 2012թ. կազ մել է ըն դա մե նը 19,3%) և ԼՂՀ-ի 
ա րո տա վայ րե րից:[4]
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РОЛИ РЕКИ ВОРОТАН И 
ЕЕ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА В СЮНИКСКОЙ ОБЛАСТИ - ШУШАН ШАЛУНЦ 
- Проведены исследования различных гидрофизических, гидрохимических и 
гидробиологических показателей реки Воротан и ее основных притоков, на основание 
которых было дано качество вод в период 2009-2012 гг. Реки Воротан и Горисгет, 
проходящие через города водосборных бассейнов (Сисиан и Горис), подвергаются 
воздействию определенных коммунальных бытовых отходов загрязнения, что 
приводит к снижению концентрации кислорода в воде. Коммунальные отходы городов 
Сисиан и Горис являются основными источниками загрязнения рек Воротан и Горисгет 
соединениями азота и фосфора. По степени минерализации воды рек Воротан и 
Сисиан относятся к водам, которые имеют хорошие свойства орошения. По значению 
иригационного коэффициента все воды трех рек также можно использовать без 
предварительной очистки. Города Сисиан и Горис являются источником загрязнения 
вод рек Воротан и Горисгет тяжелыми металлами. Все три реки подвержены 
фекальному загрязнению и водные экосистемы могут быть заражены также другими 
патогенами и вирусами, которые потенциально опасны для здоровья человека.В 
Горисском регионе в 2010 году нагрузка пастбищ составляла 97,6%, а в 2012 году 
– 105,4%, т.е. пастбища перенагружены. В Сисианском районе нагрузка пастбищ в 
2012 г. составляла всего лишь 19,3%, значит здесь существует большой потенциал 
для скотоводства.

Ключевое слова: Оросительная вода, гидрофизическая характеристика, 
гидрохимическая характеристика-гидробиологическая характеристика, орошаемые 
свойства, коэффициент ирригации, засоление почв, pH воды, фекальное загрязнение. 
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AN ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE VOROTAN RIVER AND ITS DRAINAGE 
BASIN STRATEGIC ROLE IN SYUNIK REGION - SHUSHAN SHALUNTS - Studies of 
various water-physic, hydrochemical and water-biological indicators of the Vorotan River 
and its main tributaries have been made, based on which the quality of water has been 
provided for in the period of 2009-2012. Vorotan and Gorisget Rivers, passing through the 
drainage basin towns (Sisian and Goris), are exposed to certain pollution with communal 
household waste, resulting in a decrease in oxygen saturation in the water. Sisian and Goris 
are the main sources of pollution of the Vorotan and the Gorisget rivers with nitrogen and 
phosphorus compounds. According to the degree of mineralization, the waters of the Vorotan 
and Sisian rivers belong to those waters which have good irrigated properties. According to 
the irrigation coefficients, all three rivers can be used for irrigation without any preliminary 
preventative measures. Sisian and Goris are the source of contaminated water with heavy 
metals in the Vorotan and the Gorisget rivers, respectively. All three rivers are subject to 
fecal pollution and water ecosystems may also be infected with other pathogens and viruses 
that are potentially harmful to human health. In 2010 in Goris region the pasture load was 
97.6%, and in 2012 it was 105.4%, it means that pastures are overloaded. The pasture 
load in the Sissian region in 2012 was only 19.3% and there is a great potential for cattle 
breeding. 

Key words: Irrigation water, hydrophysical characteristics, hydrochemical 
characteristics, hydrobiological characteristics, irrigation coefficient, salinization of soil, 
water pH, fecal, pollution.


