
Ապակենտրոնացված մոտեցում կեղտաջրերի մաքրման խնդրի 

լուծմանը՝   կեղտաջրերի մաքրման բնական տեխնոլոգիայով 

փոքրամասշտաբ կառուցվածքների օգտագործմամբ 

2010 թ-ին Հայաստանում ՄԱԶԾ-ԳԷՀ-ի Փոքր դրամաշնորհների ծրագիրն աջակցել է Փարաքար 

համայնքի նախաձեռնությանը`ուղղված շրջակա միջավայրի, առողջապահության և սոցիալ-

տնտեսական խնդիրների լուծմանը` կեղտաջրերի մաքրման նորարարական, համեմատաբար 

էժան, ապակենտրոնացված համակարգի փորձարկման միջոցով, որի շնորհիվ նախատեսվում 

էր կանխել կեղտաջրի անվերահսկելի հոսքը ոոոգման ցանց։  



90-ական թվականներից սկսած 10,000 բնակչություն ունեցող Արմավիրի մարզի 

Փարաքար համայնքը, պարբերաբար աջակցություն է խնդրել 

կառավարությունից և այլ դոնորներից`լուծելու համայնքում առաջացած 

բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական և առողջապահական խնդիրները` 

կապված  համայնքի տարբեր հատվածներ և մասնավորապես՝ ոռոգման ներքին 

ցանց չմաքրված կեղտաջրերի հոսքի հետ:  Նախկինում համայնքի կենցաղային 

կեղտաջրերը երկաստիճան պոմպերով մղվել են դեպի Երևանի մաքրման 

կայան տանող կոյուղու կոլեկտոր, իսկ վերջին տարիներին այդ պոմպերը չեն 

աշխատել, պոմպակայանը քայքայվել է:  Համայնքի 2,500 տնտեսությունները 

ունեն սեփական հողատարածքներ և հիմնականում զբաղվում են 

գյուղատնտեսական գործունեությամբ: Այնուամենայնիվ, վարելահողերի միայն 

5 տոկոսն է մշակվել, քանի որ կեղտաջրերը, շրջանցելով չգործող կոյուղու 

պոմպակայանը, թափվում էին բաց ոռոգման ջրանցք և աղտոտում ոռոգման 

ջուրը: Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների մոտ 

100 հեկտարը, հեղեղված կեղտաջրով, մնացել էր անմշակ և աստիճանաբար 

ենթարկվել դեգրադացիայի:  

Ծրագրի շրջանակներում կառուցվել են 800 մետր երկարությամբ կոյուղու կոլեկտոր և կենցաղային կեղտաջրերի 

մաքրման կենսաբանական լճակներ: Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման ներդրված տեխնոլոգիան 

հարմարեցվել է հայաստանյան պայմաններին, ինչը թույլ է տալիս ապահովել կենցաղային կեղտաջրերի 

մաքրում՝ ոռոգման ջրի որակի ստանդարտներին համապատասխան:  

Տարիների ընթացքում ոռոգման ջրանցքը խցանվել է կոյուղաջրից առաջացած 

նստվածքներով և կեղտաջրերը հաճախ ոռոգման առվակներից դուրս էին 

հոսում հարակից բնակելի տներ՝ առաջացնելով  գարշահոտություն և 

հակասանիտարկան վիճակ: Ստեղծված իրավիճակը աղիքային 

հիվանդությունների և համաճարակների բռնկման լուրջ վտանգ էր 

առաջացնում հատկապես ամռանը, և ռիսկի էր ենթարկվում բնակչության 

սննդային անվտանգությունը: Այս խնդիրը բնորոշ է Արարատյան դաշտավայրի 

նաև այլ փոքր բնակավայրերի համար, որտեղ կենցաղային կեղտաջրերը 

ուղղակի թափվում են ջրային մարմիններ կամ գյուղատնտեսական 

հողատարածքներ:  



Այս մոտեցումը կենսունակ այլընտրանք է համայնքի համար գլխավոր հատակագծով 

նախատեսված տարբերակի փոխարեն, ըատ որի նախատեսված էր Փարաքարի կենցաղային 

կեղտաջրերը երկաստիճան պոմպերով մղել դեպի 2.7 կմ հեռավորության վրա գտնվող 

մայրաքաղաք Երևանի հիմնական կոլեկտոր ՝ Երևանի «Աէրացիա» կեղտաջրերի մաքրման 

կայանում վերջնական մաքրման համար:  

Ջրահեռացման կայանը ընդլայնվել է Գլոբալ Ջրային Համագարծակցություն կազմակերպության 

կողմից DFID-ի ֆինանսավորման միջոցով՝ ավելացնելով արդյունավետությունը ՓԴԾ-ի դրամաշնորհի 

սահմաններից դուրս: Մասնավորապես, երկրորդ աստիճանի մաքրման գործընթացը ապահովելու 

համար, կառուցվել են կենսաբանական լճակներ`ջրային գեոցենտի կիրառմամբ ջրում սննդարար 

նյութերի կլանման համար: 

 Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմել է 217,000 ԱՄՆ դոլար` Փարաքարի հատակագծով 

գնահատված 1.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի դիմաց։ Ծրագրի շրջանակներում կառուցված մաքրման 

կայանի շահագործումը զգալիորեն նվազեցնում է էներգիայի օգտագործումը՝ ապահովելով 

տարեկան առնվազն երկու անգամ պակաս էներգիայի սպառում `հատակագծով նախատեսված 

ավանդական մաքրման մեթոդի համեմատ (162,100 կՎտ / ժ-ից 362,000 կՎտ / ժամ): 


