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ՋևՋ սեկտորի ծրագիր – լրացուցիչ ֆինանսավորում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ
Շրջակա միջավայրի նախնական զննության սույն փաստաթուղթը մշակվել է

“Հայջրմուղկոյուղի”ՓԲԸ պատվերով Ասիական Զարգացման Բանկի ֆինանսավորմամբ
իրականացվող “Ալավերդի և Ստեփանավան քաղաքների ու հարակից ութ գյուղերի
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում” ենթածրագրի
նախնական նախագծի շրջանակներում: Ծրագրի նպատակն է բարելավել Ալավերդի և
Ստեփանավան

քաղաքների

ու

հարակից

8

գյուղական

բնակավայրերի

խմելու

ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը, բնակչությանը ապահովել կայուն
ջրամատակարարմամբ և խմելուանվտանգ ջրով:
Այս նպատակին հասնելու համար նախնական նախագծով նախատեսվում է.
Ջրամատակարարման արտաքին համակարգում.
1. Հովդարա-Մեծավան և Հովդարա-Սարչապետ համակարգերում գոյություն
ունեցող չգործող կառուցվածքների ապամոնտաժում,մարիչ հորի և քլորակայանի
կառուցում, ջրատարների վթարային հատվածների վերակառուցում, մեկ
ընդհանուր համակարգի ստեղծում,
2. բնակավայրերի մուտքագծերի վթարային հատվածների վերակառուցում:
Ալավերդի քաղաքում
1. I-ին, II-րդ, III-րդ և IV-րդ գոտիներում բաշխիչ ցանցերի վերակառուցում, ՕԿՋների, վերակառուցում և ապամոնտաժում:
2. մոտ

10.0կմ

ընդհանուր

երկարությամբ

պոլիէթիլենե

և

պողպատե

խողովակներից բաշխիչ ցանցի ջրագծերի կառուցում:
3. 82 բազմաբնակարան շենքերի մուտքագծերի կառուցում:
4. 405 բաժանորդների ջրաչափական հանգույցների կառուցում:
5. 19 հատ ջրամատակարարման հորերի կառուցում:
6. 4 հատ ճնշման կարգավորիչ հորերի կառուցում:
7. 86 հատ թաղված տեղադրման փականների կառուցում:
Ստեփանավան քաղաքում
1. II-րդև III-րդ

գոտիներում բաշխիչ ցանցերի վերակառուցում,ՕԿՋ-ների

և

պոմպակայանի վերակառուցում:
2. Մոտ 9.5կմ ընդհանուր երկարությամբ պոլիէթիլենե խողովակներից բաշխիչ
ցանցի ջրագծերի կառուցում:
3. Ընդհանուր թվով 10 բազմաբնակարան շենքերի մուտքագծերի կառուցում:
4. 450 անհատական տների մուտքագծերի հիմնովին վերակառուցում:
5. 35 հատ ջրամատակարարման հորերի կառուցում:
6. 12 հատ թաղված տեղադրման փականների կառուցում:

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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Ալավերդու (Արևածագ, Օձուն, Թեղուտ, Շնող,),Տաշիրի (Մեծավան, ,Սարչապետ,,
Լեռնահովիտ) և Սպիտակի (Մեծ Պարնի) տարածաշրջանի գյուղերում նախատեսվում է.


նոր ՕԿՋ-ի կառուցում և գոյություն ունեցողների վերակառուցում,



նոր պոմպակայանների կառուցում,



տարբեր տրամագծի պոլիէթիլենե ջրագծերի կառուցում,



բաժանորդների ջրաչափական հանգույցների կառուցում,



ջրամատակարարման և կարգավորիչ հորերի կառուցում:
Ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է ապահովել բնակավայրերի

ջրամատակարարումը խմելու որակի ջրերով և բարելավել ջրի բաշխման ու հաշվառման
համակարգերը:

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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2.1

ՋևՋ սեկտորի ծրագիր – լրացուցիչ ֆինանսավորում

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՈՒ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ
ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ
Ջրամատակարարման արտաքին համակարգ
2.1.1 Ալավերդի
քաղաքի
և
շրջակա
ջրամատակարարման համակարգը

բնակավայրերի

Ալավերդի և Ախթալա քաղաքները և նրանց հարակից գյուղական բնակավայրերը
սնվում են Լոռի Բերդի ստորերկրյա ջրաղբյուրներից, որի գլխամասային կառուցվածքները
բաղկացած

են

19

կապտաժներից,

ջրհավաք

խողովակներից,

մարիչ

հորից

և

քլորակայանից:
32.0կմ ընդհանուր երկարությամբ ջրատարը սկիզբ է առնում աղբյուրներից և
անցնելով Օձուն գյուղի միջով հասնում է մինչև Ալավերդի քաղաք, որից հետո
շարունակվում ևս 43.0կմ` հասնելով մինչև քաղաք Նոյեմբերյան: Ջրաղբյուրից դուրս եկող
մայր ջրատարի տրամագիծը փոփոխական է` 500-700մմ: Ներկայումս ջրատարով
տեղափոխվում է մոտ 200լ/վ ջրաքանակ, սակայն կապտաժների վերանորոգման
արդյունքում ելքը կավելանա մոտ 30%-ով:
Այժմ ջրատարը գործում է ծանրաբեռնված ռեժիմով:

2.1.2 Ստեփանավան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգը
Ստեփանավան քաղաքի ջրամատակարարումը ներկայումս իրականացվում է 3
առանձին

համակարգերի

միջոցով`

Նովոսելցովո-Ստեփանավան,

Գյուլիդարա-

Ստեփանավան (գրավիտացիոն) և Գետավան-Ստեփանավան (մղման):

Նովոսելցովո-Ստեփանավանի

ինքնահոս

համակարգը

սկիզբ

է

առնում

Ստեփանավան քաղաքից մոտ 13կմ հեռավորության վրա գտնվող Նովոսելցովո գյուղի
տարածքում տեղակայված ջրաղբյուրներից, որոնք իրենցից ներկայացնում են 32 հատ
կապտաժային

կառուցվածքներ

ջրաղբյուրներից

վերցված

և

7

ընդհանուր

ինքնաբուխ

խորքային

ջրաքանակի

մոտ

ջրաղբյուրներ:

30-40%-ը

տրվում

Այս
է

Ստեփանավան քաղաքին: Այս աղբյուրների ամբողջ ջրաքանակը (400լ/վ) 500մմ
տրամագծի

9.0կմ

երկարության

պողպատե

խողովակակաշարով

տեղափոխվում

ևկուտակվում է ջրընդունիչ խցում: Սակայն մինչև ջրընդունիչ խուց մտնելը փականի
կարգավորման միջոցով ջրատարով 120լ/վ ջրաքանակ տեղափոխվում է Ստեփանավան:
Այս ջրատարն անցնում է Ձորագետի ձախ ափով և դուրս գալով կիրճից բաժանվում երկու
ճյուղերի: Ստեփանավան քաղաքի տարածքում ջրատարը հասնում է մինչև

2x400մ3

ծավալի ՕԿՋ-ների տարածք:
Նովոսելցովո

ջրաղբյուրներից

գրավիտացիոն

եղանակով

տեղափոխվող

ջրաքանակը քլորացվում է Ակսյուտինի պոմպակայանի տարածքում` ALLDOS քլորացման
սարքավորումների միջոցով:

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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Նովոցելցովոյի սանիտարական գոտու ընդհանուր տարածքը կազմում է շուրջ 18հա:

Գետավան-Ստեփանավան
Ստեփանավանից

մոտ

մեխանիկական

5կմ

համակարգը

հեռավորությամբ

սկիզբ

Գետավանի

Պոմպակայանը նախատեսված երեք ջրահավաք սրահներից

է

առնում

պոմպակայանից:

օգտվելու փոխարեն

(ընդհանուր ելքը մոտ 400լ/վ) ներկայումս սնվում է միայն մեկ ջրահավաք սրահից, իսկ
մյուս երկուսի ելքը թափվում է Ձորագետ գետը:
Համակարգում

ջրի

վարակազերծումը

տեղի

է

ունենում

Գետավանի

պոմպակայանի տարածքում գտնվող քլորակայանում:
Պոմպակայանից ջուրը դեպի 2x1000մ3 ծավալի ՕԿՋ-ներ է մղվում 500մմ տրամագծի
9.0կմ երկարության պողպատե ջրատարով, որը և սնում է Ստեփանավան քաղաքի
ձախափնյա թաղամասը:

Գյուլիդարա-Ստեփանավան ինքնահոս համակարգը սնվում է քաղաքից 6կմ
հեռավորության վրա գտնվող և սեզոնային տատանումներ ունեցող ջրաղբյուրներից,
որոնց ընդհանուր ելքը տատանվում է 5-10լ/վ: Աղբյուրներում գոյություն ունեն հինգ
կապտաժներ, որոնցից երեքը վթարային վիճակում են և վերանորոգման կարիք ունեն:
Սանիտարական

գոտու

տարածքում

գտնվող

քլորակայանը

հոսանքի

բացակայության պատճառով չի գործում և ջուրն առանց վարակազերծման տրվում է
քաղաքի 2x300մ3 ծավալի ՕԿՋ-ները:
Գյուլիդարա-Ստեփանավան ինքհահոս ջրատարը կառուցված է 150մմ և 200մմ
տրամագծի 9կմ երկարության թուջե և ասբոցեմենտե խողովակներից: Վերջիններս
հաճախ են վթարվում և որոշ հատվածներում փոխարինման կարիք ունեն:

2.1.3 Տաշիրի
տարածաշրջանի
գյուղական
ջրամատակարարման համակարգը
Տաշիրի

տարածաշրջանի

Մեծավան,

Դաշտադեմ,

համայնքների

Մեղվահովիտ,

Ձյունաշող,

Միխայլովկա, Ձորամուտ, Պետրովկա և Նորաշեն գյուղերը սնվում են Հովդարայի
ինքնահոս համակարգից:
Նշված համակարգը սկիզբ է առնում Հովդարայի (Սևաբերդի) կապտաժային
կառուցվածքներից և անցնելով մոտ 30.0կմ ճանապարհ, ինքնահոս եղանակով սնում
Տաշիրի տարածաշրջանի գյուղերը` երկու առանձին ջրատարներով: Հովդարա-Մեծավան
ջրատարից սնվում են Մեծավան, Դաշտադեմ և Մեղվահովիտ գյուղերը, իսկ ՀովդարաՍարչապետ ջրատարից` Ձյունաշող, Միխայլովկա, Ձորամուտ, Պետրովկա և Նորաշեն
գյուղերը: Նշված ջրատարից խորհրդային միության տարիներին է սնվել նաև Սարչապետ
և Լեռնահովիտ համայնքը:
Հովդարայի

կապտաժները

կառուցվել

են

1960-1970-ական

թվականներին`

շահագործման տեսակետից դժվար և անանցանելի վայրերում, որոնցից մի քանիսը
վերակառուցման կարիք ունեն: Կապտաժներից թուջե, մասամբ պողպատե ջրատարով
ջուրը

տեղափոխվում

է

մինչև

քլորակայան

-

պարզարան,

որից

հետո

թուջե,

ասբոցեմենտե, որոշ տեղերում էլ ցինկապատ խողովակներով ջուրը գրավիտացիոն
եղանակով հասնում է մինչև Մեծավան գյուղի մուտքամասում տեղադրված ջրաչափական
հանգույց`ճանապարհին սնելով Մեղվահովիտ և Դաշտադեմ բնակավայրերը (Հովդարար-

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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Մեծավան ջրատար, 16.0կմ ընդհանուր երկարությամբ): Քլորակայան-պարզարանից
սկիզբ է առնումՀովդարա-Սարչապետ ջրատարը (մոտ 32.0կմ) և սնում Ձյունաշող,
Միխայլովկա, Ձորամուտ, Պետրովկա և Նորաշեն գյուղերը` հասնելով մինչև Նորաշենի
մուտքագիծ:
Հովդարայի

համակարգի

քլորացումը

իրականացվում

է

քլորակայան-

պարզարանում` պարկուճային եղանակով:

2.1.4 Սպիտակի տարածաշրջանի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքի
ջրամատակարարման համակարգը
Մեծ Պարնի գյուղի ջրամատակարարումն իրականացվում է

Չախկալի 35-40լ/վ

հզորությամբ ջրաղբյուրների համակարգից`ինքնահոս եղանակով: Այդ համակարգից
ներկայումս գյուղին տրվում է մոտ 10.0լ/վ ջրաքանակ, սակայն տրված ջրաքանակի միայն
3.0-4.0լ/վ է ծախսվում բաժանորդների կողմից, մնացած 6-7լ/վ-ը կազմում են տեխնիկական
բնույթի հոսակորուստներ`

բաշխիչ ցանցի քայքայված լինելու պատճառով: Գյուղի

արևելյան մասում` 1728.0մ բացարձակ նիշում, գտնվում է 1x500մ 3 ծավալով ՕԿՋ, որը
կառուցվել է 1970թ-ին, այն գերիշխող է ամբողջ գյուղի նկատմամբ:

2.2

Ջրամատակարարման
նկարագրությունը

բաշխիչ

ցանցերի

համառոտ

2.2.1 Ալավերդու ենթատարածք
Ալավերդի քաղաքը գետով բաժանված 2 հիմնական «Ալավերդի» և «Սարահարթ»
կոչվող բնակելի թաղամասերն ունեն առանձին ջրամատակարարման համակարգեր`
իրենց օրվա կարգավորման ջրամբարներով:
«Ալավերդի» կոչվող թաղամասը Ալավերդի քաղաքի հիմնական արդյունաբերական
և առևտրային տարածքն է, որը նաև ընդգրկում է զգալի քանակությամբ բնակելի
թաղամասեր: Տարածքի

ջրամատակարարումն ապահովվում է 32.0կմ ընդհանուր

երկարությամբ, 500-700մմ տրամագծի պողպատե ջրատարի միջոցով` ինքնահոս
եղանակով: “Ալավերդի ներքին”-ը սպասարկվում է թվով չորս 1700մ3 ընդանուր ծավալով
ՕԿՋ-ների միջոցով, որոնք գտնվում են քաղաքի Ջրավազան թաղամասում:
Գործող 2x500մ3 և 2x350մ3 ՕԿՋ-ները գտնվում են տարբեր նիշերի վրա: Քաղաքի
հիմնական մասը սնվում է ՕԿՋ-ներից, բացառությամբ Փիրուզյան, Շահումյան և
Ջրավազան թաղամասերի, որոնք մատակարարվում են անմիջապես մայր ջրատարից:
Քաղաքի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցը կառուցվել է նախորդ դարի 40-50ական թվականներին և առկա են տեխնիկական ու կոմերցիոն բնույթի բազմաթիվ
հոսակորուստներ:

Համակարգի

գոտիավորման

բացակայության

պատճառով

անկառավարելի է դարձել ցանցի աշխատանքը: «Ալավերդի ներքին» թաղամասի
բնակչությունն ունի միջինը վեցժամյա ջրամատակարարում:

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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«Սարահարթ» թաղամասի ջրամատակարարումն իրականացվում է Օձուն գյուղի
մոտակայքում գտնվող բաժանարար հանգույցից սկիզբ առնող ջրատարից, 2000մ 3
ընդհանուր ծավալով ՕԿՋ-ներից: Սակայն մինչև ՕԿՋ-ներ հասնելը, ջրատարից
անմիջապես ջուր են ստանում մի քանի բազմաբնակարան շենքեր, ինչը խաթարում է
ջրատարի աշխատանքը:

Արևածագ գյուղի ջրամատակարարումն իրականացվում է երեք հիմնական
մուտքագծերով, որոնցից մեկը սնվում է Լոռի-Բերդ ջրատարից, իսկ մյուս երկուսը`
Ագարակի

ջրատարից:

Գյուղի

հյուսիսային

հատվածի

անհատական

տների

ջրամատակարարումն իրականացվում է Ծաթեր գյուղը սնող ջրատարից: Համայնքի
տարածքում, տեղակայված է 100մ3 տարողության ՕԿՋ, որի սնուցումն իրականացվում է
Ագարակի ջրատարից: ՕԿՋ-ին կից կառուցված է պոմպակայան, որով ջուրը մղվում է
50.0մ3 տարողությամբ մետաղական բաք, որն էլ իր հերթին ապահովվում է գյուղի հյուսիսարևելյան բարձրադիր հատվածի ջրամատակարարումը:
Գյուղի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վատթար վիճակի պատճառով առկա
են զգալի հոսակորուստներ:

Օձուն գյուղի ջրամատակարարումը ներկայումս իրականացվում է Լոռի-Բերդ և
Ագարակ ջրատարներից ինքնահոս եղանակով:
Օձուն գյուղի մոտ Լոռի-Բերդ ջրատարը բաժանվում է երկու Ø500(St), իրար
զուգահեռ կառուցված ջրատարների, որոնցից մեկը խցափակված է գյուղի վերջնամասում
և օգատգործվում է որպես բաշխիչ կոլեկտոր: Վերջին տարիներին կառուցվել է նաև
Ø500(St) խողովակաշար, որով Ագարակ ջրատարից ջուրը տրվում է վերոնշյալ բաշխիչ
կոլեկտորի մեջ: Այժմ Օձուն գյուղի մի մասը սնվում է վերը նշված կոլեկտորից, իսկ
մնացած

մասի

սնուցումը

իրականացվում

է

թէ׳

Ագարակ,

և

թէ׳

Լոռի-Բերդ

ջրատարներից:
Օձուն

գյուղի

գոյություն

ունեցող

ջրամատակարարման

բաշխիչ

ցանցը

հիմնականում իրականացված է պոլիէթիլենե խողովակաշարերից:

Թեղուտ

համայնքի

ջրամատակարարման

համակարգը

սպասարվում

է

գյուղապետարանի կողմից: Գյուղից մոտ 1.0կմ հեռավորության վրա գտնվող Տանձուտի և
Սզնուտի ջրաղբյուրներից ինքնահոս եղանակով ջուրը տեղափոխվում է 1x25մ 3 ու 1x300մ3
տարողությամբ

պաշարապահ

ծավալներ,

որոնք

էլ

ապահովում

են

համայնքի

ջրամատակարարումը: Գյուղի միայն 30%-ն է ապահովված բաշխիչ ցանցով, մնացած 70%ը ջուրը վերցնում է տարբեր տարածքներում տեղադրված փողոցային ծորակներից:
Վերը նշված աղբյուրներից սնվող համակարգերում չի իրականացվում քլորացում`
քլորակայանների բացակայության պատճառով:
Թեղուտ գյուղն ունեցել է ևս 2 ջրաղբյուր, որոնք սակայն չեն շահագործվում
ջրատարի մոտ 4.5կմ հատվածի բացակայության պատճառով:

Շնող համայնքի ջրամատակարարումն իրականացվում է գյուղի հարավային և
հարավ-արևելյան

տարածքներում

գտնվող

«Մանստևի»

և

«Խառատանոցի»

մակերևույթային ջրաղբյուրներից` գրավիտացիոն եղանակով: Այս ջրաղբյուրները բաց
հունով առվակներ են, որտեղ բացակայում են սանիտարական գոտիները, իսկ ջրի որակը
չի

համապատասխանում

«Խմելու

ջուր»

պետական

ստանդարտի

ներկայացվող

պահանջներին: Գյուղի հյուսիս-արևմտյան հատվածում ընդգրկված մեկ թաղամաս ջուր է
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անմիջապես

Լոռի-Բերդ

ջրատարից:

Ներկայումս

համայնքի

ջրամատակարարման համակարգի սպասարկումը իրականացվում է գյուղապետարանի
կողմից: Գյուղի բարձրադիր նիշերում կան 1x1000մ3 և 2x150մ3 տարողությամբ ՕԿՋ-ներ,
որոնք գտնվում են վթարային վիճակում: Բաշխիչ ցանցի ջրագծերը հիմնականում
պողպատ են, որտեղ առկա են բազմաթիվ վթարներ:
Ջրամատակարարման համակարգերի քլորացումը իրականացվում է Կարմիր Աղեգ
գյուղի

մոտակայքում

գտնվող

քլորակայանում,

որտեղ

տեղադրված

են

ALLDOS

քլորացման սարքավորումներ:

2.2.2 Ստեփանավանի ենթատարածք
Ստեփանավան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգն ընդգրկում է 62կմ
ընդհանուր երկարությամբ 50-500մմ տրամագծի խողովակաշար (ջրատար և բաշխիչ
ցանց):
Ցանցն իրականացված է թուջե, պողպատե և պոլիէթիլենե խողովակներից: Քաղաքի
բնակչության շուրջ 60%-ի ջրամատակարարումն իրականացվում է ուղղակիորեն մայր
ջրատարներից`առանց պաշարապահ ծավալները օգտագործելու:
Ստեփանավան քաղաքի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցը սնում է թվով 6 ՕԿՋ,
որոնց ընդհանուր ծավալը կազմում է 3400մ 3: Դրանցից միայն 2 ՕԿՋ է վերակառուցվել
(2x400մ3 տարողությամբ), իսկ մնացածները հիմնանորոգման կարիք ունեն:
Քաղաքի բաշխիչ ցանցում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հրատապ լուծման
կարիք ունեն: Գետավանի աղբյուրներից քաղաքի բարձրադիր թաղամասեր մղողև
2x1000մ3 տարողությամբ ՕԿՋ-ն սնուցող պոմպերն աշխատում են օր ու մեջ: Այդ
պատճառով էլ այս թաղամասի բնակիչները ջուր են ստանում առավոտյան 07.00-ից մինչև
09.00, իսկ օրվա մնացած ժամերին ջուրը մղվում է դեպի ՕԿՋ-ներ:
Ստեփանավան քաղաքին մատակարարվող ջրաքանակի հիմնական ծավալը
վարակազերծվում է գազ քլորի միջոցով գլխամասային կառուցվածքների սանիտարական
գոտու տարածքում, բացառությամբ Գյուլադարայի ինքնահոս ջրաղբյուրներից ստացվող
5-10 լ/վ ջրաքանակի, որը ՕԿՋ-ների միջոցով տրվում է բաշխիչ ցանց:

Մեծավան գյուղի

ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցը, որն իրականացված է

թուջե և պողպատե խողովակներից կառուցվել է 40 և ավելի տարի առաջ և
հիմնանորոգման աշխատանքներ չկատարելու պատճառով գտնվում է քայքայված
վիճակում:
Գյուղի ջրի մի մասի վարակազերծումն իրականացվում է գյուղի գոյություն ունեցող
ՕԿՋ-ում`պարկուճային եղանակով:
200մմ տրամագծի 3.9կմ երկարությամբ ջրատարով ջուրը տրվում է Մեծավան գյուղի
սկզբնամաս և շրջանցելով 1x250մ3 ընդանուր ծավալով չգործող ՕԿՋ-ն մոտ 2.0կմ:
Բնակչության հիմնական զանգվածը ջուրը ստանում է ժամային գրաֆիկով` 10-13
ժամ տևողությամբ: Գյուղի բարձրադիր թաղամասի բնաիչներն օգտվում են գյուղի ներսում
գտնվող 3.0լ/վ ընդհանուր ելքով 8 տեղական աղբյուրներից, որոնցից միայն մեկն է
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օգտագործվում խմելու նպատակով (մոտ 0.3լ/վ), իսկ մնացած աղբյուրներն օգտագործվում
են կենցաղային կարիքների և ջրարբիացման նպատակով:

Սարչապետ գյուղի ջրամատակարարումը Խորհրդային միության տարիներին
իրականացվել է Հովդարայի աղբյուրներից, սակայն մոտ 20 տարի է գյուղը չունի
ջրամատակարարման համակարգ և այժմ չի սպասարկվում ՀայՋԿ կողմից:
Երկար

տարիներ

նշված

համակարգը

չշահագործելու

հետևանքով

այն

ամբողջությամբ քայքայվել և թալանվել է: Ներկայումս գյուղի ջրամատակարարումն
իրականացվում է բնակչության սեփական ուժերով հորատված արտեզյան հորերի և
գոյություն ունեցող լոկալ աղբյուրների միջոցով` առանց վարակազերծման:

Լեռնահովիտ գյուղի բաշխիչ ցանցի սնուցումը ներկայումս իրականացվում է գյուղի
մեջ գտնվող խորքային երկու հորերի միջոցով: Ջուրը տեղափոխվում է դեպի ջրընդունիչ
ջրամբար, որտեղից մղվում է ՕԿՋ: Սակայն ՕԿՋ-ի դիրքը գերիշխող չէ, ինչի պատճառով
համայնքի մի մասի ջրամատակարարումն իրականացվում է պոմպակայանի միջոցով:
Համայնքի բաշխիչ ցանցում փողոցային ջրագծերը փոխարինվել են և տեղադրվել են
45մ3/ժ արտադրողականությամբ և 175մ ճնշում զարգացնող “Grundfos” ֆիրմայի նոր
պոմպեր:

Բաշխիչ

ցանցի

ջրագծերը

հիմնականում

պողպատե

և

պոլիէթիլենե

խողովակներից են: Վերոնշյալ համակարգը սպասարկվում է գյուղապետարանի կողմից և
չի մտնում ՀայՋԿ կազմի մեջ:

Մեծ

Պարնի

գյուղի

ջրամատակարարումն

ջրաղբյուրների համակարգից`ինքնահոս

իրականացվում

է

Չախկալի

եղանակով: Գյուղի համար գերիշխող է

հանդիսանում նրա արևելյան մասում` 1728.0մ բացարձակ նիշի վրա գտնվող 1x500մ3
ծավալով ՕԿՋ-ն:
Գյուղի

բաշխիչ

ցանցը

գրեթե

ամբողջությամբ

իրականացված

է

թուջե

խողովակներից, միայն վերջին տարիներին երկու փողոցներում այն փոխարինվել է
պոլիէթիլենե Ø110(PE) խողովակներով: Գյուղի հարավային մասում երկրաշարժից հետո
կառուցվել է փոքր տնակային թաղամաս, որտեղ ըստ գյուղապետի ներկայումս բնակվում
են 7-8 տնտեսություն: Այդ բնակիչների ջրամատակարարումն իրականացվում է
թաղամասից դեպի արևելք գտնվող լոկալ ջրաղբյուրներից: Այդ ջրաղբյուրներից է սնվում
նաև գյուղի դպրոցը:

2.2.3 Ջրահեռացման համակարգ
Ալավերդի և Ստեփանավան քաղաքները կոյուղացված են, բայց չունեն կեղտաջրերի
մաքրման կայաններ: Կենցաղային ու արտադրական կեղտաջրերն անմիջապես լցվում են
համապատասխանաբար Ձորագետ և Դեբեդ գետերը: Կոյուղու գլխավոր կոլեկտորներում
և միջթաղամասային ջրահեռացման ցանցերում կան բավականին խցանված հատվածներ,
որոշ դիտահորեր կարիք ունեն վերանորոգման և մտոցների փոխարինման:
Գյուղական բնակավայրերը չունեն ջրահեռացման համակարգեր: Հիմնականում
օգտվում են բակային զուգարաններից:

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ ԵՎ ԿԼԻՄԱՆ
Այս

ենթածրագրի

շրջանականերում

ուսումնասիրված

բոլոր

բնակավայրերը

գտնվում են Լոռու մարզում: Լոռու մարզն ընգրկում է Դեբեդ գետի ավազանն
ամբողջությամբ և ունի լեռնային ռելիեֆ: Մակերևույթին բնորոշ են ընդարձակ
լեռնաշղթաները, աստիճանակերպ լանջերը, լավային սարավանդները, անդնդախոր
ձորերը: Առանձնանում են Փամբակի ու Լոռու գոգավորությունները և Լոռու ձորը:
Մարզն աչքի է ընկնում համեմատաբար խոնավ կլիմայով: Միջին և բարձրադիր
գոտում կլիման բարեխառն լեռնային է, տևական, ցուրտ ձմեռներով: Ամեն տարի
հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ:
Տարեկան թափվում են 600-700մմ մթնոլորտային տեղումներ: Նախալեռնային գոտում
կլիման մերձարեւադարձային է, չափավոր շոգ եւ չորային ամառներով, մեղմ ձմեռներով:
Ագրոկլիմայական տեսակետից ընկած է ինտենսիվ ոռոգման գոտում:
Մարզի տարածքով է հոսում Դեբեդ գետը` Ձորագետ, Մարցագետ և Փամբակ
վտակներով: Հարուստ է նաև հանքային աղբյուրներով: Մարզի տարածքում տիրապետում
են անտառային, լեռնատափաստանային, մերձալպյան մարգագետինները:
Ուսումնասիրվող տարածքն առանձնանում է երկու ենթատարածքներով` Ալավերդի
քաղաքը` Արևածագ, Օձուն, Թեղուտ, Շնող գյուղերով և Ստեփանավան քաղաքը`
Մեծավան, Սարչապետ, Լեռնահովիտ, Մեծ Պարնի գյուղերով:

3.1

Ալավերդու ենթատարածք
Ալավերդի քաղաքը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզի հյուսիս-արևմտյան հատվածում: Այն

տեղաբաշխված է խիստ արտահայտված աշխարհագրական բարդ ռելիեֆի վրա, որի
տարածքով անցնող և ջրբաժան հանդիսացող Դեբեդ գետով այն բաժանվում է 2 հիմնական
բնակելի` “Ալավերդի” և “Սարահարթ” կոչվող թաղամասերի: Վարչական տարածքը
կազմում է 4977հա:
Համայնքի կլիման մերձարևադարձային է, չափավոր շոգ և չորային ամառներով,
մեղմ

ձմեռներով:

Ագրոկլիմայական

Տարեկան

մթնոլորտային

տեսակետից

ընկած

է

տեղումները

ինտենսիվ

կազմում

ոռոգման

են

500-600մմ:

գոտում:

Բնական

լանդշաֆտները լեռնանտառներ են:

Արևածագ գյուղը գտնվում է Ալավերդու տարածաշրջանում: Գյուղը տեղաբաշխված
է Ձորագետ գետի ստորին հոսանքում, սարավանդի վրա` ծովի մակարդակից 1270մ
բարձրության

վրա:

Ունի

վարդագույն

ֆելզիտի

պաշարներ,

որոնք

ունեն

արդյունաբերական նշանակություն: Կլիման բարեխառն լեռնային է, տևական, ցուրտ
ձմեռներով: Ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Ամառները տաք են,
համեմատաբար խոնավ: Տարեկան տեղումները կազմում են 600-700մմ: Ագրոկլիմայական
տեսակետից ընկած է ինտենսիվ ոռոգման գոտում:

Օձուն գյուղը գտնվում է ՀՀ Լոռի մարզում Դեբեդի կիրճի ձախափնյա բարձրադիր
սարավանդի

վրա: Օձունը

Լոռու ամենամեծ գյուղերից է` շրջապատված խիտ

անտառապատ լեռնաշղթաներով: Գյուղը գտնվում է 1070-1175.0մ նիշերի վրա:

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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Թեղուտ գյուղը գտնվում է Դեբեդի վտակ Շնող գետի աջ ափին: Տարածքի կլիման
բարխառն է և կլոր տարին համեմատաբար խոնավ: Տեղումների միջին տարեկան քանակը
կազմում է 640 մմ: Ձմեռը բավականին ցուրտ է, գարունը՝ բարեխառն-ցուրտ, ամառը՝
բարխառն-շոգ և երկարատև, աշունը՝ տաք ու երկարատև:

Շնող գյուղը գտնվում է Լոռու մարզում, Գուգարաց լեռնաշղթայի արևելյան մասում`
Դեբեդ գետի աջափնյա սարավանդում:

Տեղանքը պատված է բլուրներով,

առկա են

ձորակներ: Գյուղը հյուսիս-արևմուտքից կտրվում է Դեբեդի կիրճով (գյուղին հարող
մասում մինչև 200մ խորությամբ): Կլիման բարեխառն է, չափավոր ու մեղմ ձմեռներով,
մոտիկ

է

չոր

արևադարձայինին:

Տարեկան

միջին

ջերմաստիճանը

11C

է,

առավելագույնը`+380C, նվազագույնը` -220C: մթնոլորտային տեղումների տարեկան
միջինը` 55 մմ:
Գյուղը շրջապատող անտառները հարուստ են արժեքավոր ծառատեսակներով,
վայրի պտուղներով, հատապտուղներով, անասնակերով: Լեռնալանջերը, նախալեռնային,
տարածքները, գետահովիտները պատված են արգավանդ, բարեբեր hողատարածքներով:
Ալավերդու ենթատարածքի ուսումնասիրված բնակավայրերը գտնվում են 510-1175մ
նիշերի վրա և մայրաքաղաք Երևանից գտնվում են 180-210կմ, իսկ մարզկենտրոն
Վանաձորից` 50-80կմ հեռավորության վրա:
Ալավերդու ենթատարածքի բնակավայրերի բնակչության թվերն ըստ 01.01.2012թ.
բերված են աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ1.Ալավերդուենթատարածքիբնակավայրերիբնակչությանթիվը
Բնակավայր/

Ալավերդի

Արևածագ

Օձուն

Թեղուտ

Շնող

բնակչության
թիվ

16524

782

5500

887

3365

Բնակավայրերը հիմնականում կառուցապատված են 1-2 հարկանի մասնավոր
տներով: Ալավերդի քաղաքում կա նաև 183, իսկ Օձունում` 3 բազմաբնակարանային շենք:
Այսպիսով`

Ալավերդու

տարածաշրջանի

բնակավայրերը

գտնվում

են

III

կլիմայական գոտում և բնութագրվում է համեմատաբար մեղմ ամառներով և ձմեռներով:
Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը կազմում է 9.1C: Օդի բացարձակ առավելագույն
ջերմաստիճանը կազմում է 37C: Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը կազմում է
-24C: Տարեկան մթնոլորտային տեղումների միջին քանակը կազմում է 593 մմ: Ձյան
ծածկոցի հաստությունը հասնում է 60 սմ: Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը
կազմում է 50 սմ:
Գերակշռում են հարավային և հյուսիս, հյուսիս-արևմտյան ուղղության քամիները
2.1մ/վրկ միջին արագությամբ, 20 տարվա ընթացքում մեկ անգամ հնարավոր են 25մ/վրկ
ուժգնության քամիներ:

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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3.2

ՋևՋ սեկտորի ծրագիր – լրացուցիչ ֆինանսավորում

Ստեփանավանի ենթատարածք
Ստեփանավան քաղաքը գտնվում է Լոռու մարզի հյուսիս-արևմտյան մասում,

Ձորագետի հովտի ընդարձակ սարահարթում`Ձորագետ գետի աջ և ձախ ափերին:
Վարչական տարածքը 1667հա: Քաղաքի հարավ-արևմտյան մասում գտնվում են Բազումի
լեռնաշղթայի հյուսիսային գագաթներն, իսկ հյուսիս-արևելքում` Լեջանի լանջերը:
Շրջակայքում կան անտառներ, բնական շինանյութերի մեծ պաշարներ: Քաղաքը իր
բնակլիմայական

պայմաններով

հանդիսանում

է

Հայաստանի

առողջարանային

բնակավայրերից մեկը:
Ուսումնասիրված

բնակավայրերը

գտնվում

են

1380-1820մ

նիշերի

վրա

և

մայրաքաղաք Երևանից գտնվում են 153-170կմ, իսկ մարզկենտրոն Վանաձորից` 35-66կմ
հեռավորության վրա:

Մեծավան գյուղը գտնվում է Լոռու մարզի հյուսիս-արևմտյան հատվածում: Կլիման
բարեխառն է, ամառը զով, իսկ ձմեռը հիմնականում` մեղմ: Կայուն ձնածածկույթ շատ քիչ
տարիների է հաստատվում: Տարեկան մթնոլորտային տեղումները կազմում են 700-800մմ:

Սարչապետ

գյուղը

տեղաբաշխված

է

Լոռու

մարզի

հյուսիսային

մասում:

Բնակավայրի ռելիեֆը լեռնային է, խիստ էռոզացված, ամռանը զով է, ձմռանը` չափավոր
ցուրտ: Ձմռան տևողությունը 202 օր է, իսկ ամռանը` 163 օր: Տարեկան միջին
ջերմաստիճանը 3.6ºC է, իսկ առավելագույնը` 28-30ºC: Տարեկան տեղումների քանակը
700-720մմ է:

Լեռնահովիտ գյուղը գտնվում է Լոռու մարզի հյուսիս-արևելյան հատվածում: Գյուղը
հիմնադրվել է 1822-23 թվականներին: Կլիման բարեխառն է, ձմեռը երկարատև ու
ցրտաշունչ, ամառը` զով: Գյուղը գտնվում է ծովի մակարդակից 1600-1800մ բարձրության,
Երևանից 163կմ, իսկ Տաշիրից 10կմ հեռավորության վրա: Բնակչության հիմնական
զբաղվածությունը անասնապահությունն ու հողագործությունն են:

Մեծ Պարնի գյուղը գտնվում է Լոռու մարզի հարավ-արևմտյան հատվածում: Կլիման
բարեխառն է , բարենպաստ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար: Բնակչության
հիմնական զբաղվածության ոլորտներն են դաշտավարությունը և անասնապահությունը:
Ստեփանավանի

ենթատարածքի

բնակավայրերի

բնակչության

թվերն

ըստ

01.01.2012թ. բերված են աղյուսակ 2-ում:
Աղյուսակ2.Ստեփանավանի ենթատարածքի բնակավայրերի բնակչության թիվը
Բնակավայր/

Ստեփանավան

Մեծավան

Սարչապետ

Մեծ Պարնի

Լեռնահովիտ

բնակչության
թիվ

16740

7300

2816

2060

1665

Բնակավայրերը հիմնականում կառուցապատված են 1-2 հարկանի մասնավոր
տներով: Ստեփանավան քաղաքում առկա են նաև բազմաբնակարանային 147 շենքեր:
Այսպիսով` Ստեփանավանի տարածաշրջանի բնակավայրերը գտնվում են չոր, սուր
մայրցամաքային և մայրցամաքային կլիմա ունեցող գոտում: Այստեղ օդի բացարձակ

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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առավելագույն

ջերմաստիճանը

ՋևՋ սեկտորի ծրագիր – լրացուցիչ ֆինանսավորում

հասնում

է

+35C:

Օդի

բացարձակ

նվազագույն

ջերմաստիճանը -31C է: Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը կազմում է 687մմ,
գերակշռում ենձմռանը հարավարևմտյան, ամռանը` արևմտյան ուղղության քամիներ, 20
տարվա ընթացքում հնարավոր են 41մ/վրկ ուժգնության քամիներ: Քամու ճնշումը`
55կգ/մ2: Ձյան ճնշումը` 70կգ/մ2: Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը` 58սմ:

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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ՋևՋ սեկտորի ծրագիր – լրացուցիչ ֆինանսավորում

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

4.1

Երկրաբանական պայմաններ
4.1.1 Ալավերդու ենթատարածք
Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տեղամասը գտնվում է Դեբեդի ձախափնյա և

աջափնյա լավային սարահարթերի վրա: Լավային սարահարթը ներկայացված է
բազալտային և անդեզիտա-բազալտային հոսքերով, որոնք ձգվում են գետի երկայնքով,
մերթ անցնելով ձախ, մերթ աջ լանջերը, երբեմն էլ երկու լանջերը միասին և
աստիճանաբար լայնանալով սարահարթի լայնությունը հասնում է մինչև 2.5 կմ:
Տարածքի ռելիեֆը բավականին հարթ է, բնութագրվում է լավային սարահարթին
համապատասխան թմբաալիքային ռելիեֆի ձևերի առկայությամբ, փոքր թեքությամբ
դեպի Դեբեդ:
Հիդրոերկրաբանական

պայմանները

պայմանավորված

են

տարածքի

երկրաբանական կառուցվածքի առանձնահատկություններով: Ընդհանրապես տարածքը
աղքատ է գրունտային և ստորերկրյա ջրերով, քանի որ Դեբեդի կիրճը բավականին խորն է,
Թումանյան կացարանի մոտ խորությունը հասնում է 350 մետրի և բնական դրենաժի դեր է
կատարում:
Համաձայն

ՀՀՇՆ

ll–6-02-2006

տարածքն

ամբողջությամբ,

հետևաբար

նաև

ուսումնասիրվող տեղամասը մտնում է II (երկրորդ) սեյսմիկ գոտում: Տեղամասի
գրունտային

պայմանների

գործակիցը (K0) ըստ թիվ 4 աղյուսակի կազմում է 1.0:

Տարածքի հաշվարկային սեյսմիկությունը սպասվող

առավելագույն

արագացման

գործակցի (g) արտահայտմամբ կկազմի 0.30g: Amax = 0.30g x 1.0 = 0.30g:

4.1.2 Ստեփանավանի ենթատարածք
Լեռնագրաֆիկական տեսակետից տեղադրված է Լոռվա սարահարթում: Ռելիեֆը
ծագումային տեսակետից պատկանում է հրաբխային տեսակին, հանդիսանում է
մասնատված ռելիեֆ ունեցող լեռնային շրջան:
Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը տեղադրված է Տաշիր գետի շրջանում
(Դեբեդի ջրհավաք ավազան):
Ջրաերկրաբանական տեսակետից տարածքը մտնում է զանազան ժայթքումային
ապարների ճեղքային ջրերի շրջանի մեջ: Տրածքը ջրառատ է. ստորերկրյա ջրերը կապված
են

ինչպես

հրաբխային

ապարների,

այնպես

էլ

բերվածքային

ապարների

չստորաբաժանված համախմբերի հետ: Հրաբխային ապարների համախմբերի հետ
կապված

ստորերկրյա

ջրերը

ըստ

հրատարակված

գրականության

տվյալների

տեղադրված են 10,0-15,0մ խորությամբ, իսկ ջրերը` 3-8մ խորությունների վրա, որոնք
կարող են առաջացնել նշանակալի հոսք:

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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Սեյսմատեկտոնական տեսակետից տարածքը տեղադրված է Հայաստանի ծալքավոր
գոտու սահմաններում: Ըստ Հայաստանի տարածքի տեկտոնական քարտեզի Տաշիր գետի
հունով հյուսիս-արևմուտքից դեպի հարավ արևելք ուղղությամբ անցնում է տեկտոնական
խզվածք: Տարածքը համարվում է Հայկական բարձրավանդակի սեյսմաակտիվ գոտի:
Համաձայն ՀՀՇՆ II – 6.02.2006 վերը նշված տարածքները պատկանում են II սեյսմիկ
գոտուն` 0,3g -0,4g ֆոնային արագացմամբ:
Վտանգավոր
համատարած

ֆիզիկա-երկրաբանական

մակերեսային

լվացումը

պրոցեսների

մակերևույթային

տարածքում
ջրերի

առկա

միջոցով,

են

էռոզիոն

հրաբխային հողմնահարումը և քայքայումը:

4.2

Պահպանվող տարածքներն ու կենսաբազմազանություն
Ուսումնասիրվող բնակավայրերը գտնվում են Հայաստանի Լոռու ֆլորիստիկ

շրջանում, որն առանձնանում է իր մի շարք բնորոշ առանձնահատկություններով: Առաջին
հերթին անհրաժեշտ է նշել նրան բնորոշ բուսական համակեցությունների հավաքածուն:
Միևնույն

ժամանակ

տափաստանային,

այստեղ

Հայաստանի

այլ

մարգագետնային

շրջանների

համար

ֆորմացիաների,

սովորական

տրագականտային

բուսականության հետ միասին ներկայացված են նաև անտառները`կաղնու և հաճարենու
գերակշռությամբ, հանդիպում են նաև վայրի տանձենի, խնձորենի, ընկուզենի, սալորենի,
քարափներին մասրենու ցաքու թփուտներ են, Լոռու դաշտում` հացազգի տարախոտային
և

մարգագետնատափաստանային

խմբակցությունները,

հյուսիս-արևելքում`

գիհու

նոսրանտառները: Լեռների բարձրադիր գոտում հերթափոխում են ենթալպյան և ալպյան
մարգագետնային խմբակցությունները: Ընդհանուր առմամբ Լոռու ֆլորիստիկ շրջանում
հանդիպում են 6 էնդեմիկ բուսատեսակներ, ներկայացված են նաև հազվագուտ և
անհետացող շուրջ 50 բուսատեսակներ, մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցներ, այդ թվում
նաև վայրի հացազգիներ և պտղատու բուսատեսակներ:
Տարածքն առանձնանում է հարուստ և յուրօրինակ կենսաբազմազանությամբ,
երկրաբանական ու լանդշաֆտային համալիրների և դրանց առանձին բաղադրիչների ու
օբյեկտների,

բնական

գիտաճանաչողական,

և

պատմամշակութային

առողջապահական

և

եզակի

ռեկրեացիոն

հուշարձանների

ռեսուրսների

բարձր

արժեքներով:

4.2.1 Ալավերդու ենթատարածք
Այստեղ է գտնվում Թեղուտի անտառը, որը Հայաստանում համարվում էր
ամենալավ պահպանված անտառային տարածքներից մեկը: Թեղուտի անտառի Հողերը
տիպիկ անտառային են՝ գորշ, դարչնագույն-գորշ և գորշավուն: Գերակշռում են մեծ
հզորության ծանր հողերը, հարուստ են հումուսով և թույլ ջրաթափանց են: Հողի
մակերևույթը ծածկված է փուխրանտառային թաղիքով:
Թեղուտի անտառը հարուստ է կենսաբազմազանությամբ, այդ թվում` շուրջ 200
բուսատեսակով, կաթնասունների 55, թռչունների 86, սողունների 10 և երկկենցաղների 4
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տեսակներով: Այս բուսատեսակներից և կենդանատեսաներից շատերը հազվադեպ
հանդիպող են և գտնվում են ոչնչացման եզրին, իսկ 6 բուսատեսակ և 26 կենդանատեսակ
ընդգրկված են Հայաստանի Կարմիր գրքում:
Շրջանի

անտառները

ունեն

ընդգծված

կլիմայակարգավորիչ նշանակություն,

հողապաշտպան,

ջրապաշտպան

և

ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական, գիտական

բարձր արժեք և աչքի են ընկնում բուսական տեսակների բազմազանությամբ: Անտառների
ստորին

մասում

հանդես

են

գալիս

ղաժու

խառնուրդով

վրացական

կաղնու

ծառատեսակներ, ապա նաև շիբլյակի տարածություններֈ
Հաշվի առնելով Ալավերդու ենթատարածքի կտրտվածությունը, և լանդշաֆտների
բազմազանությունը տարածքում հանդիպում են թե´ անտառային ֆաունային,

թե´

տափաստանային ֆաունային բնորոշ կենդանատեսակներֈ Տարածքում հանդիպում են
Հայաստանի

և

Միջազգային

հարավռուսական խայտաքիս,

Կարմիր

գրքերում

կովկասյան ջրասամույր,

առաջավորասիական ընձառյուծ,

ընդգրկված
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տեսակներ`

կովկասյան անտառակատու,

սովորական սպիտակագլուխ անգղ, արևմտյան սև

փայտփոր, եվրոպական սև ագռավ, եվրոպական ճուռականման շահրիկ, խայտաբղետ
ժայռային կեռնեխ, եվրոպական կապույտ ժայռային կեռնեխ, իրանական կապտափող,
իրանական սովորական ճոճհավ, կարմրաթև պատասող, միջերկրյածովյան:

4.2.2 Ստեփանավանի ենթատարածք
Այստեղ է գտնվում «Գյուլագարակի» արգելավայրը, որի պահպանության օբյեկտը
ռելիկտային սոճու անտառներն են 2586 հա տարածքով: Արգելավայրը գտնվում է
Ստեփանավան քաղաքից հարավ-արևելք մոտ 8 կմ հեռավորության վրա: Այստեղ է
գտնվում

նաև

Ստեփանավան

քաղաքի

վարչական

տարածքում

տեղակայված

Ստեփանավանի «Սոճուտ» դենդրոպարկը, որը հիմնադրվել է 1933թ. և իր ծաղկանոցների
հետ միասին զբաղեցնում է 35 հա տարածք: Այն իր տեսակային բազմազանությամբ,
գեղեցիկ ձևավորված ծառուղիներով, ծաղկանոցներով լավ խնամված այգին, դարձել է
բնության գողտրիկ թանգարանային անկյուն և գտնվելով առողջարանային գոտում,
ծառայում է նաև որպես հանգստավայր:
Լոռու մարզում ներկայումս գործող բնության հատուկ պահպանվող տարածքներից
են նաև «Մարգահովտի« (պահպանության օբյեկտը` անտառային կենդանիներն են,
տարածքը` 5000 հա) և «Մրտավարդենու» (պահպանության օբյեկտը` ռելիկտային
մրտավարդ կովկասյան, տարածքը` 10000 հա) արգելավայրերը, որոնք գտնվում են
նախատեսվող գործունեության տարածքից բավական մեծ հեռավորության վրա:
Ստեփանավանի անտառտնտեսությունն ըստ անտառաճման պայմանների մտնում է
լեռնամարգագետնային խմբի մաս կազմող Լոռվա սրահարթի չափավոր-խոնավ շրջանի
մեջ:
Ստեփանավանի ենթատարածքի կենդանական աշխարհում տիրապետում են
անտառային և տափաստանային տիպերը: Կաթնասուններից հանդիպում են գորշ արջ,
գայլ, աղվես, նապաստակ, կզաքիս, չախկալ, ոզնի, սկյուռ, այծյամ, վարազ, զգալի
տարածում ունեն կրծողները:ր: Թռչուններից հանդիպում են կովկասյան ցախաքլորը,
վայրի բադը, գորշ կաքավը, արտույտ, լորը, փայտփորիկըը, ծվծվանը, երաշտահավերը,
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կան սերինոսները խածկտիկներ, փետրավոր գիշատիչներից՝ բու, բվեճ, մորաճուռակ և
այլն: Սողուններից` կովկասյան իժ, քառաշերտ սահակ: Շատ են միջատները (մորեխներ,
ծղրիդներ, ճռիկներ, ճթթաններ և այլն): Լոռվա սարահարթում գտնվող լճակներում
աճեցվում են տարբեր ձկնատեսակներ:

4.2.3 Ջրային էկոհամակարգեր
Ենթածրագրի իրականացման տարածքում են գտնվում Հայաստանի երկու կարևոր
գետերը` Դեբեդը, որը հոսում է Ալավերդի քաղաքի տարածքով և Ձորագետը, որը հոսում է
Ստեփանավան քաղաքի տարածքով: Բացի դրանից մի շարք գյուղական բնակավայրեր
տեղադրված են վերը նշված գետերի վտակների ափին (օր. Շնող, Լալվար և այլն):
Դեբեդը Կուրի ավազանի ամենախոշոր գետն էֈ Այն սկիզբ է առնում երկու գետերի
միացումից, դրանցից մեկը Փամբակն է, իսկ մյուսը`Ձորագետը: Դեբեդը Հայաստանի
ամենաջրառատ լեռնային գետն է:
Այս գետերն ունեն հարուստ կենսաբազմազանություն: Ձկներ` կարմրախայտ,
կովկասյան թեփուղ, քուռի նեղիրան ենթաբերան, քուռի բեղլու և քուռի կողակ:
Զոոբենթոսի ներկայացուցիչներից այստեղ հանդիպում են ինչպես մեգաբենթոսի, այնպես
էլ մակրոբենթոսի ներկայացուցիչներ` սակավախոզան որդեր, տզրուկներ, ճպուռներ,
միօրիկներ և այլն: Ֆիտոպլանկտոնն ու զոոբենթոսի ներկայացուցիչներն այստեղ սակավ
են, հաշվի առնելով այս գետերի արագահոս լինելը:

4.2.4 Պատմական հուշարձաններ
Լոռու

մարզում

պետական

պահպանության

տակ

են

գտնվում

մոտ

3000

հուշարձաններ:
Առանձնապես

ուշագրավ Սանահինի ու Հաղպատի համալիրները,

Օձունի

վանքային

համալիրը, Լոռի բերդի և Տաշիրի բերդի ավերակները, մի շարք բնակավայրերում կան
դամբարանադաշտեր ու գերեզմանոցներ:
Լոռու մարզում են գտնվում նաև ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի Համաշխարհային ժառանգության
ցանկում ընդգրկված Հաղպատի և Սանահինի (ք. Ալավերդի) վանքերը:
Միջնադարյան հայկական ճարտարապետության ինժեներական լավագույն կառույց
ներից է Սանահինի կամուրջը:
Պատմական

նշանակություն

ունեն

նաև

մարզում

գտնվող Լոռի-Բերդի

(ք.

Ստեփանավան) փլատակներըֈ

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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5

ՋևՋ սեկտորի ծրագիր – լրացուցիչ ֆինանսավորում

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
Ըստ շրջակա միջավայրի նախնական զննության ենթածրագիրը դասակարգվել է

որպես Բ կարգի ծրագիր: Աշխատանքային նախագծի հետ տվյալ ենթածրագրի համար
պետք է մշակվի շրջակա միջավայրի կառավարման և մոնիտորինգի պլան /ՇՄԿՄՊ/:
Չնայած Լոռու մարզը հարուստ է բնության հատուկ պահպանվող տարածքներով և
կենդանական

ու

բասական

աշխարհի

ենթածրագրի

իրականացման

ներկայացուցիչներով,

ընթացքում

այնուամենայնիվ,

ջրամատակարարման

համակարգի

բարելավման աշխատանքերի իրականցման տարածքում լանդշաֆտների, բուսական ու
կենդանական աշխարհի վրա բացասական, անդառնալի ազդեցություն չի ակնկալվում,
քանի

որ

շինարարական

աշխատանքները

հիմնականում

իրականացվելու

են

բնակավայրերի տարածքներում (տես քարտեզ 1):
Վերը նշված պահպանվող տարածքները գտնվում են բնակավայրերից մեծ
հեռավորությունների

վրա`

Գյուլագարակի

սոճու

արգելավայրը

գտնվում

է

Ստեփանավան քաղաքից մոտ 8կմ, իսկ “Սոճուտ” դենդրոպարկը` 12կմ հեռավորության
վրա: Մարգահովտի և Կովկասյան Մրտավարդենու արգելավայրերը ենթածրագրում
ընդգրկված ամենամոտիկ բնակավայրից` Արևածագ գյուղից գտնվում են 27-30կմ
հեռավորության վրա:
Թեղուտի անտառը գտնվում է Թեղուտ գյուղից մոտ 2կմ հեռավորության վրա և
բնակավայրի

ջրամատակարարման

համակարգի

բարելավման

շինարարական

աշխատանքները ոչ մի ազդեցություն չեն կարող ունենալ անտառի էկոհամակարգի վրա:
Բնակավայրերի տարածքից դուրս են գտնվում նաև պատմա-մշակութային արժեք
ներկայացնող “Լոռի Բերդ” միջնադարյան ամրոցի (Ստեփանավան քաղաքից 4.5կմ
հեռավորության վրա) և Ք.ա. 3-2 հազարամյակներում կառուցված Տաշիրի Ամրոցի (Տաշիր
քաղաքից 1կմ հեռավորության վրա) ավերակները:
Պատմա-մշակութային ներկայացնող Հաղպատի, Սանահինի և Օձունի վանքային
համալիրները, որոնից առաջին երկուսն ընդգրկված են ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի համաշխարհային
ժառանգության

ցուցակում,

նույնպես

դուրս

են

շինարարության

ազդեցության գոտուց: Հաղպատի համալիրը գտնվում է

անմիջական

Ալավերդի քաղաքից 10 կմ

հեռավորության վրա:
Սանահին վանքային համալիրը գտնվում է Ալավերդի քաղաքի Սանահին
թաղամասում, իսկ Օձունի վանքային համալիրը Օձուն գյուղի տարածքում:
Ալավերդի քաղաքում է գտնվում նաև Սանահինի քարե կամուրջը, որը կառուցվել է
12-րդ դարում և մինչև այժմ պահպանվել է:
Չնայած պատմա-մշակութային այս համալիրները գտնվում են այն բնակավայրերի
տարածքում, ու իրականացվում են ջրամատակարարման համակարգի բարելավման
աշխատանքները, դրանք չեն գտնվում շինարարության անմիջական ազդեցության
գոտիներում

(գտնվում

են

շինարարական

հրապարակներից

1-1.5կմ

և

ավելի

հեռավորությունների վրա):
Ենթածրագրի շրջանականերում շինարարական աշխատանքների իրականացման
ժամանակ բնական էկոհամակարգերից առավել զգայուն են գետային համակարգերը,

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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ՋևՋ սեկտորի ծրագիր – լրացուցիչ ֆինանսավորում

որոնք հոսում են բնակավայրերի մեծ մասի կողքով կամ միջով: Այս համակարգերի վրա
ազդեցությունները

բացառելու

կամ

մեղմացնելու

համար

շրջակա

միջավայրի

կառավարման պլանի մշակման ժամանակ պետք է նախաձեռնվեն առանձնահատուկ
միջոցառումներ:
Քանի որ նախատեսված աշխատանքները հիմնականում իրականցվելու են
բնակավայրերի ներսում, ապա դրանք ժամանակավոր բացասական ազդեցություն
կունենան նաև շրջակա միջավայրի, մարդկանց առողջության ու անվտանգության վրա:
Այս

բոլոր

ազդեցությունների

գնահատականները

և

դրանք

կանխելու

միջոցառուները բերված են աշխատանքային նախագծի մաս կազմող ՇՄԿՊ-ում և
շինարարության հրապարակին բնորոշ ՇՄԿՊ-ում:

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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5.1

ՋևՋ սեկտորի ծրագիր – լրացուցիչ ֆինանսավորում

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության արագ գնահատման
հարցաթերթիկ

Երկիրը/ծրագրի
անվանումը

ՀՀ բնակավայրերի ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերի
բարելավում

Ստորաբաժանում

Ենթածրագիր 3 “Ալավերդի և Ստեփանավան քաղաքների ու հարակից
ութգյուղերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի
բարելավում”

Ուսումնասիրությանհարցեր
Ա. Ծրագրիվայրը
Այդյո±ք ծրագրի իրականացման տարածքը`
1. խիտ է բնակեցված

Այո

ՈԿ

Ոչ

Նշումներ

X

Լոռու մարզում բնակչության խտությունը կազմում է 74մարդ/կմ², որը մոտ է Հանրապետության
մակարդակով միջին արժեքին (87.6մարդ/կմ²,
առանց Երևան քաղաքի)
Շինարարական աշխատանքներ մասամբ իրականացվում են Ստեփանավան և Ալավերդի քաղաքներում, որոնք ծանրաբեռնված չեն զարգացման
գործունեությամբ: Ալավերդի քաղաքը ծանրաբեռնված է պղնձա-մոլիբդենային հանքաքարի վերամշակմամբ: Գյուղական բնակավայրերում նման
խնդիր չկա:
Ենթածրագրի տարածքում չկան բնության զգայուն
տարածքներ

2.

ծանրաբեռնված է զարգացման/
շինարարական գործունեությամբ

X

3.

կից է շրջակա միջավայրի տեսանկյունից
որևէ զգայուն տարածքի, կամ գտնվում է
դրա սահմաններում
մշակութային ժառանգության տեղամաս
է

X

4.

X

Բոլոր բնակավայրերում առկա են մշակութային
ժառանգության տեղամասեր, որոնց նկատմամբ
շինարարության ժամանակ պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձվի

5.

պահպանվող տարածք է

X

6.

ճահճուտ է

X

7.

մանգրային ծառուտ է

X

8.

գետաբերան է

X

9.

պահպանվող տարածքի բուֆերային
գոտի է
10. կենսաբազմազանության պահպանման
հատուկ տարածք է
11. տարբեր լանդշաֆտների անցումային
տարածք է
Բ. Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր
ազդեցություններ
Արդյո ք ծրագիրը կհանգեցնի`

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն

X

Ծրագրի
իրականացման
տարածքում
ճահճուտներ չկան
Հայաստանում նման տարածքներ չկան
Հայաստանը գտնվում է ջրհավաք ավազանի վերին հոսանքում և բոլոր գետերը (բացառությամբ
Սևանի ավազանի), դուրս են հոսում երկրի տարածքից:
Պահպանվող տարածքներն իրենց բուֆերային
գոտիներով գտնվում են բնակավայրերից դուրս:

X
X
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Ուսումնասիրությանհարցեր
1. վերին հոսանքում գտնվող համայնքներից,
արդյունաբերական ձեռնարկություններից, գյուղատնտեսությունից կեղտաջրի
հեռացման և հողի էռոզիայի հոսքի պատճառով աղտոտված ջրի մատակարարման
2. պատմամշակութային հուշարձանների/տարածքների վիճակի վատացման և
այդ տեղանքների կորստի/վնասման
3. գրունտային ջրի չափազանց մեծ քանակով
մղման պատճառով հողի նստման
վտանգի
4. համայնքների տեղահանման պատճառով
առաջացող սոցիալական բախումների
5. մակերևութային և գրունտային ջրերի այլ
շահառու ջրօգտագործումների հետ
ջրամատակարարման համար չմաքրված
ջրի ջրառի հակամարտությունների

6.

7.

չմաքրված ջրի անբավարար մատակարարման (օրինակ, չափազանց շատ պաթոգեններով կամ հանքային
բաղադրիչներով)
բաշխիչ ցանց վտանգավոր ջրի առաքման

ջրառի աշխատանքների կամ ջրհորների
ոչ պատշաճ պաշտպանության, հանգեցնելով ջրամատակարարման աղտոտման
9. գրունտային ջրի չափազանց մեծ ջրառի,
հանգեցնելով աղայնացման և հողի
նստեցման
10. պաշարապահ ջրամբարում ջրիմուռների
չափազանց շատ աճի

ՋևՋ սեկտորի ծրագիր – լրացուցիչ ֆինանսավորում
Այո

ՈԿ

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն

Նշումներ
Բնակավայրերի սնուցումն իրականացվում
ստորերկրյա ջրաղբյուրներից

է

X

X

Այս ենթածրագրի համար կիրառել չէ:

X
X

X

X

X

8.

11. համայնքի ենթակառուցվածքի հզորությունների սահմանը գերազանցող
ծավալով կեղտաջրերի արտադրության
աճի
12. ջրի մաքրման կայաններից տիղմի ոչ
պատշաճ ձևով հեռացման
13. աղմուկը և այլ հնարավոր վնասները
մեղմելու և ենթակառուցվածքները պաշտպանելու համար պոմպակայանների և
մաքրման կայանների շուրջ ոչ պատշաճ
բուֆերային գոտու առկայության
14. հաղորդագծերի և մոտեցնող ճանապարհների հետ կապված վատթարացումների
15. քլորի և այլ վնասակար քիմիական
նյութերի ընդունման, պահեստավորման և
բեռնաթափման ոչ պատշաճ նախագծված
կառուցվածքներից ծագող
առողջապահական վտանգների

Ոչ
X

X

X

X

X

Համայնքների տեղահանման խնդիր ենթածրագրի
շրջանականերում չի առաջանում
Ենթածրագրի շրջանականերում խմելու ջրի մատակարարումն իրականացվում է ստորերկրյա
աղբյուրներից, առանց մաքրման: Բացի դրանից ՀՀ
Ջրային օրենսգրքի պահանջների համաձայն խմելու-կենցաղային նպատակով ջրօգտագործումն
առաջնային է:
Այս ենթածրագրի շրջանականերում խմելու ջրի
մատակարարումն իրականացվում է ստորերկրյա
աղբյուրներից, ախտահանումից հետո:
Հնարավոր
է
համակարգի
խողովակների
լվացման ու աղտահանման դեպքում և կբացառվի
շինարարական ու շահագործման նորմերի
պահպանման պայմաններում
Ենթածրագրի շրջանակներում գլխամասային
կառուցվածքներում
աշխատանքներ
չեն
նախատեսվում
Այս ենթածրագրի համար կիրառելի չէ

Ջրամբարների
ջուրը
քլորացված
է
և
շահագործման
կանոնների
պահպանման
պայմաններում
Համայնքները չունեն կոյուղու համակարգ, իսկ
Ալավերդի և Ստեփանավան քաղաքները, որոնք
կոյուղացված են 45-60%, չունեն մաքրման
կայաններ:
Այս ենթածրագրի համար կիրառելի չի:

X

Նախագծային փաստաթղթերը պատրաստվում են
ըստ գործող քաղաքաշինական նորմերի :

X

Քաղաքաշինական
նորմերի
պահպանում
նախագծման ու շինարարության ժամանակ

X

Բոլոր կառուցվածքները նախագծվում են ըստ
քաղաքաշինական ու սանիտարական նորմերի
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Ուսումնասիրությանհարցեր
16. ախտահանման համար օգտագործվող
քլորից աշխատողների առողջության և
անվտանգության վտանգների,
շինարարության և շահագործման ժամանակ կենսաբանական և ֆիզիկական այլ
վտանգների
17. մարդկանց տեղափոխման կամ
պարտադրված վերաբնակեցման
18. աղքատների, կանանց և երեխաների,
բնիկների կամ այլ խոցելի խմբերի վրա
անհամաչափ ազդեցության
19. շինարարական աշխատանքների
պատճառով աղմուկի ու փոշու
20. շինարարական աշխատանքների
պատճառով ճանապարհային
երթևեկության ավելացման
21. շինարարական գործունեությունից հողի
շարունակական էռոզիայի/ նստվածքների
տեղափոխման
22. վատ ՇևՊ մաքրման գործընթացների
(հատկապես ֆիլտրերում տիղմի կուտակման) և բաշխիչ համակարգերում
մնացորդային քլորի ոչ պատշաճ մոնիտորինգի հետեվանքով անհամապատասխան քլորացման պատճառով վտանգավոր
ջրի մատակարարման
23. չեզոքացնող քիմիական նյութերի
մատակարարմանը ոչ համարժեք
ուշադրություն դարձնելու հետևանքով
կոռոզիայի ենթարկված բաշխման համակարգով ջրի առաքման
24. քլորի գազի պատահական արտահոսքի

ՋևՋ սեկտորի ծրագիր – լրացուցիչ ֆինանսավորում
Այո

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն

Ոչ
X

Նշումներ
Աշխատանքի
անվտանգության
պահպանելու դեպքում

կանոնները

X
X

X

Նշված բոլոր խմբերի
ազդեցությունը նույնն է

համար

ենթածրագրի

Կկրի ժամանակավոր բնույթ` շինարարության
ժամանակ
Կկրի ժամանակավոր բնույթ` շինարարության
ժամանակ

X

X

Կկանխվի շինարարական լավ պրակտիկայի և
ՇՄԿՄ պլանի իրականացման արդյունքում
X

X

Ֆիլտրերում
տիղմի
կուտակման
խնդիրը
կիրառելի չէ, իսկ բաշխման համակարգում
մնացորդային
քլորի
մոնիտորինգն
իրականացվում է ՀՀ ԱՆ-ի կողմից սահմանված
կարգով:

Այս համակագի շահագործման ժամանակ ջուրը
մաքրող քիմիական նյութեր չեն գործածվում

X

Տեխնիկական անվտանգությունն
պայմանով
Ստորերկրյա ջրերի օգտագործում

X

Խմելու-կենցաղային
ջրօգտագործումը
առաջնային է
Գյուղական
բնակավայրերում
կեղտաջրի
հեռացման հարցը մնում է բաց
Մաքրման կայանների բացակայության պայմաններում նրանցում առաջացող տիղմի ծավալի աճ
չի կարող լինել
Ծրագրի ծավալները բավականին փոքր են

X

25. չափից ավելի մեծ ջրառի հետևանքով
հոսանքն ի վար ջրօգտագործողների վրա
բացասական ազդեցության
26. ջրի մրցակցային օգտագործումների
27. ջրամատակարարման աճի պատճառով
կեղտաջրի հոսքի աճի
28. կերակրի պատրաստումից և լվացքից
առաջացած կեղտաջրի ծավալի և մաքրման կայանից տիղմի ծավալի աճի
29. ծրագրի շինարարության և շահագործման
ժամանակ բնակչության մեծ ներհոսքի,
ինչը կարող է սոցիալական ենթակառուցվածքի ու ծառայությունների վրա
(ինչպես օրինակ ջրամատակարարման ու
ջրահեռացման համակարգերը)
բեռնվածքի աճ առաջացնել
30. սոցիալական կոնֆլիկտների, եթե
վարձում են այլ շրջաններից կամ
երկրներից աշխատողների

ՈԿ

X
X

X

X

ապահովելու

Ծրագրով խրախուսվում է տեղական աշխատուժի
օգտագործումը
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Ուսումնասիրությանհարցեր
31. շահագործման և շինարարության
ժամանակ պայթուցիկ նյութերի, վառելիքի
և այլ քիմիական նյութերի տեղափոխման,
պահեստավորման, օգտագործման և/կամ
հեռացման պատճառով համայնքի
առողջության և անվտանգության համար
ռիսկերի
32. համայնքի առողջության և անվտանգության համար ռիսկերի` պատահական
վթարների և բնական վտանգների
պատճառով, հատկապես երբ ծրագրի
կառուցվածքային տարրերը կամ բաղադրիչները հասանելի են ազդակիր համայնքի անդամների համար կամ երբ դրանց
վթարը ծրագրի տարրերի շինարարության, շահագործման և ապամոնտաժման ժամանակ կարող է բերել
համայնքի վնասման

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն

ՋևՋ սեկտորի ծրագիր – լրացուցիչ ֆինանսավորում
Այո

ՈԿ

Ոչ
X

Նշումներ
Կկանխվի
աշխատանքի
անվտանգության,
շինարարական լավ պրակտիկայի, ինչպես նաև
ՇՄԿՄ պլանի իրականացման արդյունքում

X

Համայնքի բնակիչների առողջության անվտանգության խնդիրները կարգավորվում են ՇՄԿՄ
պլանի շրջանականերում, իսկ բնական վտանգները` անհաղթահարելի ուժի ազդեցության
կառավարմամբ:
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ՀԳՇՆ ՍՊԸ – ՋԻՆՋ ՍՊԸ

ՋևՋ սեկտորի ծրագիր – լրացուցիչ ֆինանսավորում

Նկար 1. Լոռու տարածաշրջանի հատակագիծ

Շրջակա միջավայրի նախնական զննություն
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