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ԱՌԱՋԱԲԱՆ  

 
 

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության ոլորտում քաղաքականությունն ու 
օրենսդրությունը հիմնականում ձևավորվել և կատարելագործվել են վերջին 15 տարիների 
ընթացքում: ՀՀ Սահմանադրության 10-րդ հոդվածի համաձայն պետությունն ապահովում է 
շրջակա միջավայրի պահպանությունը և վերականգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ 
օգտագործումը: Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է միջազգային համագործակցության 
գործընթացներին, ստորագրել ու վավերացրել է բնապահպանական մի շարք միջազգային ու 
եվրոպական կոնվենցիաներ և դրանցից բխող համաձայնագրեր: 

Միջազգային այդ համաձայնագրերի ու կոնվենցիաների շրջանակներում Հայաստանը 
նպատակ ունի կանխարգելել կամ սահմանափակել մարդու առողջության և շրջակա 
միջավայրի վրա վնասակար ներգործությունը, վերացնել մթնոլորտի գերնորմատիվային 
աղտոտվածությունը, մեղմացնել կլիմայի գլոբալ փոփոխության բացասական հետևանքները, 
պահպանել կենսաբազմազանությունը, ապահովել վերականգնվող բնական ռեսուրսների 
վերարտադրության անհրաժեշտ ծավալները և բնական հավասարակշռվածությունն 
ապահովող պայմանները, ապահովել չվերականգնվող բնական ռեսուրսների բանական և 
արդյունավետ օգտագործումը:  

Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների 
պահպանության և կառավարման խնդիրները մեծ չափով առկա են նաև ՀՀ Լոռու մարզում:   
Դրանք են` անտառային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, կենցաղային աղբի 
հեռացման և արդյունաբերական վնասակար թափոնների կառավարման խնդիրները, ջրային 
ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, օգտագործումը, հողերի դեգրադացիայի կանխումը, 
անապատացմանը նպաստող մարդածին գործոնների նվազեցումը, մարգագետինների 
բարելավումը և արդյունավետ օգտագործումը: 

  Ներկայացված “Գեո Ալավերդի` շրջակա  միջավայրը և քաղաքային զարգացումը” 
հաշվետվությունն ընդգրկում է ՀՀ Լոռու մարզում առկա վերոհիշյալ հիմնախնդիրները           
նկարագրում է տարբեր շահագրգիռ կազմակերպությունների իրավական լիազորությունները 
տվյալ ոլորտում, միաժամանակ առաջարկում  և  ներկայացնում է Ալավերդի քաղաքի 
զարգացման հեռանկարային լավագույն տարբերակը, առաջնահերթ ու հրատապ լուծում 
պահանջող  հիմնախնդիրների համար պահանջվող միջոցները: 

“Գեո Ալավերդի` շրջակա միջավայրը և քաղաքային զարգացումը” ծրագրի 
իրականացումը  կարևորվում է նաև այն հանգամանքով, որ Ալավերդի քաղաքի էկոլոգիական 
հիմնախնդիրները` իրենց բնույթով և չափերով, մեծ ազդեցություն ունեն ողջ Հարավային 
Կովկասի էկոլոգիական համակարգի վրա, քանի որ Ալավերդի քաղաքի տարածքով է հոսում 
անդրսահմանային Դեբեդ գետը և Ալավերդի քաղաքի անտառները տարածվում են Վրաստան և 
Ադրբեջան` կազմելով մեկ ընդհանուր էկոլոգիական համակարգ: 

 
 

ՎԱՉԵ ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  
ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ 
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Եթե Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ, ապա Լոռին այդ թանգարանի 
ամենահարուստ և ուշագրավ սրահներից մեկն է: 

Ալավերդին պետք է աշխարհին ներկայանա լիարժեք, անթերի, զբոսաշրջության համար 
դառնա հարմարավետ ու ցանկալի, արդյունաբերական, մշակութային և սպորտային կենտրոն: 

Ալավերդին պետք է ունենա բնապահպանական և առողջապահական նորմերին 
համարժեք այնպիսի համակարգ, որը մեր միջամտությամբ կձերբազատվի առավելագույն 
ծանրաբեռնվածություններից, և առանց նշանակալից խաթարումների կփոխանցվի հաջորդ 
սերունդներին: 

 
 

ԱՐԹՈՒՐ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 
ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ 
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ԳԼՈՒԽ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 

 
Տեղադիրքը: Լոռու գեղատեսիլ ձորում, ավանդական Դեբեդի ափին ու նրան պատնեշող 

լեռնալանջերին տարածված է Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերական 
կենտրոններից մեկը` Ալավերդի քաղաքը: Ալավերդին հանրապետության միջին մեծության 
քաղաքներից է: Այն գտնվում է Երևանից մոտ 167 կմ, մարզկենտրոնից 44 կմ հեռավորության 
վրա, Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային մասում:  

Հանրապետության արտահանման և ներկրման ավտոտրանսպորտային և 
երկաթուղային կապուղիների մեծ մասն անցնում է Վրաստան-Ալավերդի-Երևան մայրուղով: 

Համայնքի մակերեսը կազմում է 12.0 քառ. կմ, տարածվելով Դեբեդ գետի երկու ափերին: 
Համայնքը վարչականորեն մտնում է Լոռու մարզի մեջ: Ալավերդի քաղաքի մեջ են մտնում նաև 
Սանահին, Ակներ և Մադան գյուղական թաղամասերը: Քաղաքն իր շրջապատով տնտեսա-
աշխարհագրական տեսակետից բարենպաստ դիրք ունեցող վայրերից է: Բարենպաստությունը 
առաջին հերթին կայանում է նրանում, որ հանրապետության տնտեսական ու քաղաքական 
պատմականորեն ձևավորված բազմաբնույթ արտաքին կապերի զգալի մասը իրագործվել է 
Վրաստանի Հանրապետության տարածքով և նրա հետ, իսկ Ալավերդին այդ կապուղու 
կենտրոնում է: 

Ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիրը: Ալավերդին գտնվում է Փոքր Կովկասի 
արտաքին լեռնաշղթաների ենթամարզում, 750-1400 մ բարձրության թեք լանջերի վրա 
զբաղեցնելով Դեբեդ գետի կիրճը և Սանահինի սարահարթը։ Դեբեդ կիրճի խորությունը մինչև 
350 մ է, նրա ձախ ափով ձգվում են Գուգարաց լեռները, իսկ աջ ափով՝ Վիրահայոց լեռները (տես 
նկար 1)։ 

Նկար 1. Ալավերդու ընդհանուր տեսքը 

 
Աղբյուրը`  
Տարածքը հարուստ է պղնձածծմբահրաքարի, գիպսի և քարի պաշարներով։ 
Քաղաքում լավ ընդգծված է բարձրադիր գոտիականությունը, տափաստանայինից մինչև 

լեռնաանտառայինը։ Հանդիպում են լեռնաանտառային հողեր, կարբոնացված հողեր և 
սևահողեր։ 

Ալավերդու ռելիեֆը (հիմնականում Դեբեդի կիրճում) խիստ թեք լանջերից է բաղկացած, 
բացառությամբ Սանահինի սարահարթի։ Ձախափնյա լանջերը կտրուկ իջնում են դեպի գետը, 
իսկ աջ լանջի ափերը՝ աստիճանաբար։ 
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Ալավերդու պղնձի հանքավայրը սիստեմատիկորեն ուսումնասիրվել է սկսած 1929 
թվականից։ Այն ծագումով փոքր խորությունների միջին ջերմաստիճանի հիդրոթերմալ 
հանքավայր է։ 

Հանքադաշտը կազմված է հրաբխային տուֆաբազալտների, կոնգլոմերատների, 
ավազաքարերի հզոր շերտերից։ 

Տարածքի հիմնական ջրային զարկերակը անդրսահմանային Դեբեդ գետն է, որը սկիզբ է 
առնում 870 մ բացարձակ նիշի վրա, Փամբակ և Ձորագետ գետերի հատման վայրից և թափվում 
է Խրամ գետը Վրաստանի տարածքում։ Դեբեդ գետը սահմանազատում է Սոմխեթի և Գուգարաց 
լեռնաշղթաները։ Մինչև Այրում կայարան գետը հոսում է խորը կիրճով (300-500մ) այնուհետև 
լայն հարթավայրով։ 

Շրջանի մյուս՝ առավել ծանծաղ գետերը հիմնականում նրա վտակներն են և 
բնութագրվում են բավականին արագ հոսքով և հունի թեքության հաճախակի փոփոխությունով։ 

Դեբեդ գետի հովիտը ունի նեղ և խորը կիրճի ձև և Ալավերդի քաղաքի տարածքում 
համեմատաբար լայնանում է։ Ալավերդի քաղաքի տարածքով է հոսում նրա Լալվար վտակը։  

Գետի ռեժիմը բնութագրվում է գարնանային և աշնանային ջրառատությամբ (120-130 օր)։ 
Ջրի մակարդակի բարձրացումը սկսվում է գարնանը ապրիլ ամսից, հասնում է մաքսիմումին 
մայիսին, շարունակվում մինչև հունիսի առաջին կեսը։ Գետի սնուցումը կատարվում է 
գրունտային ջրերի, ձնհալի և անձրևաջրերի հաշվին։ 

Ընդգրկում է կիրճի զառիթափ լանջերը, Աքորիի ու Սանահինի սարահարթերը, ինչպես 
նաև Լալվարի լեռնազանգվածի ստորին փեշերը։ Բացարձակ նիշերը գետի ավազանում 
տատանվում են 720 -ից 920 մ, իսկ սարավանդների վրա 960 մ-ից 1080 մ-ի սահմաններում։  

Գետի աջակողմյան՝ Չաթինդաղ լեռնազանգվածի լանջերը ծածկված են սաղարթավոր 
անտառներով, իսկ ձախակողմյան ափերի անտառային ծածկույթը համատարած չէ և 
տարածվում է միայն Լալվարի լեռնազանգվածի հյուսիսարևմտյան լանջերին։ 

Կլիման: Ալավերդի համայնքի տարածքում գերիշխում է չափավոր տաք կլիման, կայուն 
ձնածածկույթով մեղմ ձմեռներով։ Միջին տվյալներով ձմեռը սկսվում է դեկտեմբերի երկրորդ 
տասնօրյակում և ավարտվում է մարտի առաջին տասնօրյակում։ Ձմռան եղանակը 
փոփոխական է։ Գերակշռում են չափավոր սառնամանիքներն ու արևոտ տաք օրերը։ 

Գարունը երկարատև է, չափավոր խոնավ։ Գարնանային ցրտահարումները ավարտվում 
են ապրիլի երկրորդ-երրորդ տասնօրյակում։ 

Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ։ Հարաբերական խոնավությունը հազվադեպ է 
60%-ից ցածր լինում։ Ամպամած օրերը զգալի տոկոս են կազմում։ 

Աշունը չափավոր է, երկրորդ կեսը՝ խոնավ։ Առաջին աշնանային ցրտահարումները 
սկսվում են հոկտեմբերի վերջերին-նոյեմբերի սկզբներին։ 

Անսառնամանիք շրջանը կազմում է 200-230 օր։ 
Ամենաբարձր ջերմաստիճանը դիտվել է հուլիս ամսին +30, +35 Cօ, ամենացածրը` 

հունվար, փետրվար ամիսներին` - 17, -18Cօ: Տեղումների միջին տարեկան քանակը (721 մ 
բարձրության վրա) կազմում է 551 մմ: 

Ժամանակակից ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներ: Ուսումնասիրվող տարածքը 
բնութագրվում է ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների լայն տարածմամբ: Նրանցից առավել 
հետաքրքրություն են ներկայացնում էրոզիոն, դենուդացիոն, գրավիտացիոն և սելավային 
պրոցեսները: 

Ունենալով մեծ էներգիա, Դեբեդ գետը և նրա վտակները ռելիեֆում պատկերում են 
խորքային էրոզիա, շրջանի համար բնութագրական նրանց խորը հատմամբ, մինչև 200 մ և 
ավելի խորությամբ: Սղոցելով ժայռային գրունտները, նրանք տեղ-տեղ առաջացնում են 
տեղափոխված բեկորային նյութի նստվածքներ: 

Հզոր ավերիչ ուժ ունեն լեռների և Դեբեդ գետի ու նրա վտակների կիրճերի լանջերին 
զարգացող դենուդացիոն պրոցեսները1: Հատկապես ուժեղ դենուդացիայի են ենթարկվում ուժեղ 

                                                 
1 Դենուդացիան լեռնաքարի վրա վերին շերտի էրոզիայի ազդեցությունն է: 
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ճաքճքված ու ջարդրտված ապարներով շերտավորված լանջերը, ինչպես նաև հիդրոթերմալ և 
հպումնամետասոմատիկ փոփոխված տեղամասերը: 

Շնորհիվ էրոզիոն-դենուդացիոն պրոցեսների, տարածքը ձեռք է բերել մասնատված 
ռելիեֆ` կտրուկ, կախված և զառիթափ լանջերով, կիրճերով և խորը V- ձև հովիտներով: 

Կոլուվիալ-սողանքային գործընթացները2 զարգացած են կիրճերի լանջերին և լանջերի 
ստորոտներին Սանահին կայարանի մոտ: Այստեղ առանձնանում են հիմնականում երկու 
տեղամասեր Սանահին վանքի և նոր բնակելի գյուղի տարածքի ուղղությամբ, որոնք 
առանձնանում են ժայռային կատարներով: Բացի գործող սողանքներից, այդ լանջերը 
ամբողջությամբ սողանքավտանգ են և պատկանում են խզվածքային գոտուն: 

Սելավային պրոցեսները ուսումնասիրվող տարածքում ունեն մեծ տարածում: Վարար 
անձրևների ժամանակ լեռների լանջերից հեղեղատներով ու ձորակներով գետահովիտ է 
տեղափոխվում ջրի և ցեխաքարային նյութի մեծ քանակություն: Առավել ակտիվ սելավատար 
ձորակները ներկայումս արգելափակված են պահպանիչ պատերով կամ հագեցած են 
սելավատար առվակներով:  

 
2 Կոլուվիալ-սողանքային գործընթացը լեռնաքարի և ժայռի հիմքային քարերի միախառնումն է: 
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ԳԼՈՒԽ  2. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

1. Ուրբանիզացիայի պատմական գնահատականը 
 
Ալավերդին հարուստ ու հին պատմություն ունեցող բնակավայր է, ինչի մասին են 

վկայում այդտեղ առկա մի շարք պատմամշակութային հուշարձանները: Տարածքում առկա 
պղնձի հանքերը մշտապես օտարերկրացիների ուշադրությանն են արժանացել: Արդեն 19-րդ 
դարում ֆրանսիացիները կառուցեցին այստեղ փոքր գործարան, որն այնուհետև 
վերակառուցվեց հույների կողմից: 

1899թ. Դեբեդ գետի ձախ ափի կիրճով անցնող Թիֆլիս-Ալեքսանդրոպոլ (Գյումրի) 
երկաթգծի կառուցման ավարտից հետո, պղնձաձուլական վերջին ենթակառուցվածքները 
կառուցվեցին Դեբեդ գետի կիրճում, որտեղ այժմ գտնվում է Ալավերդու պղնձաձուլական 
գործարանը։  

Ավանը, որը գտնվում էր Դեբեդ գետի կիրճում, ստացավ «Մանես» անվանումը։  
1912թ. այդ ավանում, ինչպես նաև վերին ավանում, Ալավերդու հանքաքարի և «Պիրիտիկ 

Ա» գործարանի մոտ, բացի վարձակալած բանվորներից մշտական բնակվում էր 3235 բնակիչ։ 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին բնակիչների քանակը փոքր ինչ նվազել էր 
և 1915թ. կազմում էր 2711 մարդ։  

Հանքագործությունն Ալավերդիում հատկապես մեծ թափ ստացավ 1960-ական 
թվականներից, երբ Խորհրդային իշխանության կողմից մեծ ներդրումներ կատարվեցին 
գործարանի վերակառուցման ու հզորացման ուղղությամբ: 

Հայաստանի խորհրդային ժամանակաշրջանում Ալավերդի քաղաքի վերջին գլխավոր 
հատակագիծը կազմվել է «Հայպետնախագիծ» ինստիտուտում 1989 թ., ըստ որի երկրաշարժից 
առաջ բնակչության թիվը կազմում էր 26.9 հազ. մարդ, այդ թվում (0.7 հազ. մարդ Ակներ 
գյուղում, որը գտնվում էր քաղսովետի տարածքում)։  

Քաղաքի բնակելի ֆոնդը կազմում էր 355 հազ ք.մ., այդ թվում՝ պետական` 284.4 հազ.ք.մ, 
անհատական` 70.6 հազ.ք.մ ։ 

Միջին բնակարանային ապահովվածությունը կազմում էր 12.9 հազ. մարդ։ 
Երկրաշարժի արդյունքում քանդվել է 17.6 հազ ք.մ. բնակելի ֆոնդ, որից պետական՝ 8.6 

հազ.ք.մ, անհատական՝ 9.0 հազ.ք.մ։ 
Պահանջվում էր կապիտալ վերանորոգել 120 հազ.ք.մ.։ 
Ըստ գլխավոր հատակագծի բնակչության թիվը հաշվարկային 2011թ. նախատեսվում էր 

37.0 հազ. մարդ։  
1989-1991 թթ. նախատեսվում էր կառուցել 56.0 հազ.ք.մ բնակելի տարածքներ, որից՝ 37.0 

հազ. պետական սեկտորում, 18.0 հազ.՝ անհատական։ Նախատեսվում էր միջին բնակարանային 
ապահովվածությունը հասցնել 14.0 հազ. մարդ։ 

Երկրորդ փուլում 1991-1996 թթ. նախատեսվում էր կառուցել 84.0 հազ. ք.մ բնակելի 
տարածքներ, որից՝ 69.0 հազ. պետական հատվածում, 15.0 հազ.՝ անհատական։ Նախատեսվում 
էր միջին բնակարանային ապահովվածությունը հասցնել 18.0 ք.մ մարդ։ 

Արդյունաբերական ձեռնարկությունները վերականգնվում էին նույն ծավալով գոյություն 
ունեցող բազայի հիման վրա։ 

Առաջնահերթ բնակելի շինարարությունը նախատեսվում էր իրականացնել Սանահինի 
սարահարթում` 84.0 հազ. ք.մ, այդ թվում` 56.0 հազ.ք.մ սարահարթի բնակելի թաղամասը 
խտացնելու հաշվին, Աքորիի սարահարթում՝ 81.0 հազ. ք.մ.։ 

Բնակելի կառուցապատման հետ միասին նախատեսվում էր սոցիալ-տնտեսական 
սպասարկման օբյեկտների կառուցում։ 
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2. Տնտեսական գործունեության նկարագիրը 
Մինչև 90-ական թվականները Ալավերդին զարգանում էր որպես 

լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության կենտրոն: 
Երկրաշարժը և նոր սոցիալ-տնտեսական անցման շրջանը ծանր հետևանքներ ունեցան 

Ալավերդի քաղաքի արդյունաբերության վրա: Դադարեցին աշխատել պղնձաձուլման 
գործարանը, կարի ֆաբրիկան, գարեջրի գործարանը, կաթնամթերքի արտադրման գործարանը: 
Խիստ նվազեց շինանյութերի արտադրությունը: 

1988-1989թթ. լեռնամետալուրգիական կոմբինատի փակվելուց հետո նրա տարածքը 
օգտագործում էին տարբեր արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնց ուղղվածությունը և 
տարողունակությունը հաճախակի փոփոխվում էր: Համայնքի տարածքի տարբեր 
տեղամասերում գործում էին գլխամասային կարի միավորումը, տեքստիլ ֆաբրիկան, պանրի, 
հացի, գարեջրի գործարանները, էլեկտրաենթակայանը և այլ ձեռնարկություններ: Կոմունալ և 
պահեստային հիմնարկությունները տարածված էին ամբողջ քաղաքի տարածքում, սակայն 
դրանց հիմնական մասը տեղակայված էր Ալավերդու արևելյան մասում՝ Դեբեդ գետի աջ ափին: 

Ներկայումս, նախագծվող տարածքում միակ աշխատող խոշոր ձեռնակությունը, ոչ լրիվ 
հզորությամբ գործող լեռնամետալուրգիական կոմբինատն է: Մնացած ձեռնարկությունների 
ներկան և ապագան դերևս անորոշ է: 

1997թ-ից վերաբացված հանքարդյունաբերությունն այսօր Ալավերդի համայնքի, ինչպես 
նաև ողջ Լոռու մարզի տնտեսական համախառն արդյունքի գերակշռող մասն է կազմում: 
Արդյունաբերության պղնձաձուլման ճյուղին բաժին է ընկնում քաղաքի ըհդհանուր 
աշխատողների քանակի 75 տոկոսը, շինանյութերի արդյունաբերությանը` 10 տոկոս, սննդի 
արդյունաբերությանը` 10 տոկոս, թեթև արդյունաբերությանը` 5 տոկոս:  

Ստորև բերվում է գործարանի արտադրական դինամիկան վերջին տասը տարվա 
ընթացքում: 

 
1997 թ. 1998 թ. 1999 թ. 2000 թ. 2001 թ. 2002 թ. 2003 թ. 2004 թ. 2005 թ. 2006 թ. 2007թ. 2008թ.Արտադրվող պղնձի 

քանակը, տոննա 285.98 2789.3 535 6840.42 4955.2 4669.9 6258.7 9475.69 9882.49 8817.55 6954.05 6480.46

 Աղբյուրը` տվյալները տրամադրվել են “Էյ-Սի-Փի” ՓԲԸ կողմից 
 
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը քաղաքում աշխատատեղերի ապահովման լուրջ 

նախադրյալ է: Ներկայումս ողջ Թումանյանի շրջանում գրանցված են 540 տնտեսվարող 
սուբյեկտներ, որոնցից գործում են 262-ը: Դրանք հիմնականում առևտրի ու ծառայությունների 
ոլորտի մանր ընկերություններ են: Ալավերդի քաղաքի մակարդակով որպես խոշոր 
տնտեսվարող սուբյեկտներ կարելի առանձնացնել նաև հացի գործարանը, ոչ ալկոհոլային 
խմիչքների և գարեջրի գործարանը, “Արթուր-Տարոն” ՍՊԸ (շին. քարերի արտադրություն), 
“Տիտանյան եղբայրներ” ՍՊԸ (ասֆալտ, շին.), “Լևոն Կիրակոսյան” ՍՊԸ (հացի, հրուշակեղենի), 
ինչպես նաև 3-5 քարամշակող ընկերություններ: 

Լավ ավանդույթներ է ունեցել նաև քաղաքի թեթև արդյունաբերությունը: Սոցիալ-
տնտեսական դժվարությունների պատճառով չեն գործում կարի արտադրական միավորումը, 
տեքստիլ ֆաբրիկան, “Անուշ” կոնդենսատորների, լամպերի, գարեջրի և ոչ ալկոհոլային 
խմիչքների գործարանները: Մնացած գոյություն ունեցող արտադրական տարածքները 
հեռանկարում պահպանվում են: 

Քաղաքի վարչական տարածքի մեջ մտնող Սանահին և Ակներ գյուղական 
թաղամասերում զարգացած է գյուղատնտեսությունը (700 տնտեսություն): Համայնքի հողային 
տարածքը կազմում է շուրջ 5299.4 հա, որից 120 հա-ը վարելահող է: Համայնքն ունի 1962 հա 
պետական պահուստային ֆոնդի հողեր: Բնակչության շուրջ 10%-ը զբաղված է 
գյուղատնտեսությամբ` հիմնականում հողագործությամբ: Համայնքն ունի. 

1. Վարելահող 120.0 հա 
2. Այգի 136.7 հա 
3. Խոտհարք 671.0 հա 
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Քաղաքի մերձակայքում գործում են նաև այգեգործական ընկերություններ: 
Գյուղական ընտանիքները զբաղվում են հիմնականում բանջարաբոստանային 

կուլտուրաների մշակմամբ, որը մասամբ է բավարարում քաղաքի այսօրվա պահանջներին: 
Վերջին տարիների ընթացքում զբաղվում են նաև հացահատիկի և անասնապահական 
մթերքների սեփական արտադրությամբ, որը նույնպես չի բավարարում քաղաքի պահանջներին: 
Այգեգործական ընկերությունների տարածքներում մշակվում են ծիրանենի, խնձորենի, թզենի և 
այլն: 

Գյուղատնտեսության զարգացմանը խոչընդոտում են գյուղատնտեսական մթերքների 
իրացման դժվարությունները` նախևառաջ ցածր գները, ոռոգման հետ կապված 
դժվարությունները, գյուղատնտեսության կարիքներին արձագանքելու, անհրաժեշտ օղակների 
թերզարգացած վիճակը կամ իսպառ բացակայությունը (ագրոսպասարկում, 
ֆինանսավարկային, ապահովագրական) և այլն: 

3. Ժողովրդագրություն 
Ներկայումս քաղաքի բնակչությունը կազմում է  16641 մարդ: Հարկ է նշել, որ 1988թ. 

երկրաշարժից առաջ ըստ պաշտոնական վիճակագրության քաղաքի բնակչությունը կազմում էր 
26900 մարդ: Ընդ որում, բնակչության աճի տեմպերն այնքան մեծ էին, որ դրանց պահպանման 
դեպքում կանխատեսվում էր, որ մինչև 2011թ. բնակչության թիվը կկազմի 37000 մարդ 
(հաշվարկված էր քաղաքապետական տարածքի դեմոգրաֆիկական տարողունակության 
հաշվարկի մեթոդով` էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանման պայմանով) և այդ 
նպատակով նախատեսվում էր մեծացնել քաղաքի բնակելի ֆոնդը: Սակայն իրականում 
հետխորհրդային ճգնաժամային ու պատերազմական տարիները, ինչպես նաև քաղաքում առկա 
բոլոր խոշոր գործարանների փակումը իրենց բացասական ազդեցությունն ունեցան 
ժողովրդավարական ցուցանիշների վրա: 2001թ.-ին Հայաստանում իրականացված 
մարդահամարի արդյունքները ցույց տվեցին, որ հետխորհրդային 15 տարիների ընթացքում 
բնակչության թիվը կրճատվել է 10000-ով կամ մոտ 40%-ով: Նշվածը հիմնականում 
պայմանավորված է եղել քաղաքից գործազուրկ բնակչության արտագաղթով` Երևան կամ 
հանրապետությունից դուրս: 

Ներկայումս ժողովրդագրական իրավիճակը, դժվար գնահատելի է և միգրացիոն 
միտումները հաճախակի փոփոխվում են: Ելնելով վերոհիշյալ հանգամանքներից, հիմնվելով 
«Հայաստանի տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի» վրա, Ալավերդու համայնքի 
(բնակավայրի) գլխավոր հատակագծում հեռանկարային բնակչության թիվը ներկայումս 
սահմանվել է 24 հազ. մարդ: Բնակչության նման քանակը կախված է մարզի, քաղաքի սոցիալ-
տնտեսական զարգացման հնարավորություններից և պահանջներից: 

 
Գծանկար 2.1. Ալավերդու բնակչության շարժի դինամիկան, դեպքերի քանակ 

 
 



 

11 
 

 
Ներկայիս բնակչության սեռատարիքային կառուցվածքը ներկայացվում է ստորև: 
1. տղամարդ     7821   
2. կանայք     8820   
3. երեխաներ (0-6 տ)    798 
4. դպրոցականներ (7-17 տ)    1917 
5. 18-60 տարեկան      10816 
6. 60 տարեկանից բարձր   3110 
7. կենսաթոշակառուներ     3938  
8. այդ թվում կանայք    2382       
9. միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ  258      
10. երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ 12     
11. մանկուց հաշմանդամներ    57     
12. փախստականներ     5     
Համայնքում կա 6100 ընտանիք:  
Համայնքի շուրջ 2525 մարդ աշխատանք է որոնում, այդ թվում` 1419 կին, որոնցից 1868-ը 

զբաղվածության կենտրոնում հաշվառման են կանգնած որպես գործազուրկներ:  
Ըստ սեռատարիքային վերլուծության, գրանցված գործազուրկներից 1217-ը կանայք են: 

Ըստ տարիքային վերլուծության, 267-ը` 16 - 30 տարեկան, որից 155-ը` կանայք, 1537-ը` 30-50 
տարեկան, որից 1013` կանայք: Ըստ մասնագիտական վերլուծության` 49 ինժեներա-
տեխնիկական անձնակազմի աշխատողներ են, որից 27-ը` կանայք, 1364-ը`բանվորական, որից 
763-ը` կանայք:  

Նախկինում աշխատունակ բնակչության 70%-ը զբաղված էր լեռնամետալուրգիական 
կոմբինատում և կարի արտադրական միավորումում: Կոմբինատի բազայի վրա ստեղծված “Էյ-
Սի-Փի” ընկերությունն ընդգրկում է նախկին աշխատուժի միայն մեկ քառորդը: 

 

4. Հանրային ծառայությունների ենթակառուցվածքներ` ջրամատակարարում, աղբահեռացում, 
էներգետիկա և տրանսպորտ 

4.1 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 
Արտաքին տրանսպորտ: Ալավերդու տարածքով է անցնում Մ-6 միջպետական 

նշանակության Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստան սահմանի ավտոմոբիլային ճանապարհը։ 
Ալավերդիից սկսվում է Հ-35 հանրապետական նշանակության Սանահին-Օձուն-

Արևածագ ճանապարհը։ Քանի որ քաղաքը գտնվում է բարդ տեղագրական պայմաններում` 
Դեբեդ գետի կիրճում, ապա ճանապարհային ցանցն առանձնապես զարգացած չէ։ Քաղաքից 
սկսվում են դեպի մոտակա գյուղեր տանող մի քանի տեղական նշանակության ճանապարհներ։  

Դեբեդի հովտով է անցնում է XIX դարի վերջին տարիներին կառուցված Թբիլիսի-
Վանաձոր-Գյումրի-Երևան երկաթուղին։ Երկաթուղային տրանսպորտում որևէ փոփոխություն 
լինել չի կարող։ Քանի որ այն կառուցված է 110 տարի առաջ, կարիք ունի հիմնանորոգման։ Դա, 
փաստորեն, միակ երկաթուղին է, որ Հայաստանը կապում է արտաքին աշխարհի հետ։  

Մոտակա օդանավակայանը Ստեփանավանինն է` մոտ 70 կմ հեռավորությամբ։ 
Գյումրիի օդանավակայանն ընկած է 116 կմ հեռավորության վրա։ 

Ներքին տրանսպորտ: Ալավերդի համայնքը բաղկացած է մի քանի բնակավայրերի 
համախմբումից, այն է. Սանահին կայարան, Ալավերդի, Լենռուդնիկ (Մադան), Կացոցք, 
Սարահարթ, Սանահին և Ակներ։ Այս բնակավայրերը միմյանցից հեռու են և հորիզոնական, և 
ուղղաձիգ ուղղությամբ։ Այսպես, Դեբեդ գետի հոսանքով ձգվող քաղաքի գլխավոր փողոցը, որն 
համընկնում է Մ-6 միջպետական նշանակության Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման 
ճանապարհի հետ, ունի 9.5կմ երկարություն։ Ըստ բարձրության, բնակավայրերի նիշերի 
տարբերությունը հասնում է մինչև 250մ։ Բնական է, որ այսպիսի ցրված բնակավայրեր 
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սպասարկելու համար տրանսպորտի մեծ աշխատանք է պահանջվում։ Այս տեսակետից, 
ամենավատթար վիճակում է գտնվում Ակներ բնակավայրը, որը տեղակայված է գետի աջ ափին, 
մոտ 250մ բարձրությամբ մի հարթավայրի վրա, և որտեղից Կացոցք իջնելու համար պետք է 
հաղթահարել 12.8կմ տարածություն, մինչդեռ, ուղիղ գծով այդ բնակավայրերի հեռավորությունը 
կազմում է 1կմ։ Նույնն էլ կարելի է փաստել Մադանի նկատմամբ։ 

Եթե Սարահարթ, Սանահին և Ակներ բնակավայրերը տեղադրված են հարթավայրերի 
վրա և նրանց համար ներքին տրանսպորտային կապերի խնդիր չկա, ապա մնացածները 
տեղադրված են թեք լանջերի վրա և կան տեղեր, որոնք մոտեցման ճանապարհներ չունեն։  

Քաղաքի միայն կենտրոնական մասում և Մ-6 մայրուղով է, որ տրանսպորտի 
երթևեկությունը աշխույժ է, մյուս փողոցներով ինտենսիվությունը մեկ ժամում չի գերազանցում 
20-25 ավտոմոբիլ։ Ամենաբարձր ինտենսիվություն գրանցվել է քաղաքի կենտրոնում, 252 
ավտ/ժամ։ Համենայնդեպս, փողոցի ծանրաբեռնվածությունն այդ հատվածում չի գերազանցում 
0.2-ը։ Ներկայումս, համաքաղաքային փողոցների գումարային երկարությունը կազմում է 27.2 
կմ։ Հեռանկարում այդ ցուցանիշը կարող է կազմել մինչև 40 կմ:  

Ալավերդիում գործում է մեկ ճոպանուղի, որը Դեբեդի ձախ ցածրադիր ափը միացնում է 
բարձրադիր ափին, Սարահարթ բնակավայրին, կրճատելով ճանապարհը 5.2 կմ-ով։ Քաղաքում 
գործում է մեկ ավտոբուսի և մեկ երթուղային միկրոավտոբուսի ուղերթ, որոնք քաղաքի 
կենտրոնը կապում են Սարահարթի և Սանահինի հետ։  

4.2 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԱՑՈՒՄ 
Ալավերդի քաղաքի խմելու-տնտեսական և արդյունաբերական կարիքների համար 

ջրամատակարարումը իրականացվում է Լոռի Բերդի թվով 22 կապտաժային 
կառուցվածքներից, որոնց ընդհանուր հզորությունը կազմում է 180-220լ/վրկ։ 

Քաղաքում ջրասպառողներ են հանդիսանում՝ բնակչությունը, սննդի և 
արդյունաբերական փոքր ու մեծ ձեռնարկությունները («Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ, ոչ ալկոհոլային 
խմիչքների, հացի, պանրի, տեքստիլ գործարանները), անասնապահական տնտեսությունները։ 

Ջրամատակարարման համակարգը բաղկացած է Լոռի Բերդի կապտաժներից, Լոռի 
Բերդ-Ալավերդի ջրատարից, օրվա կարգավորող ջրամբարներից և ջրամատակարարման ոչ 
լիարժեք գոտիավորված ու սեկտորիզացված ցանցից։ 

● Լոռի Բերդի թվով 22 հատ մոտ 180-220լ/վրկ հզորությամբ կապտաժային 
կառուցվածքները գտնվում են Լոռի Բերդ գյուղի մոտ, որտեղից ինքնքհոս եղանակով ջուրը 
տեղափոխվում է Կարմիր Աղեգի գյուղի մոտ կառուցված մարիչ հոր և շարունակվում է մինչև 
քաղաք Ալավերդի։ Ջրատարի երկարությունը մինչև քաղաք Ալավերդի կազմում է մոտ 23 կմ։ 

● Ջրատարը անցնում է Ծաթեր, Կ.Աղեգի, Օձուն գյուղերի մոտակա տարածքներով և 
Աքորի գյուղի միջով։ 

● Ջրի ախտահանումը իրականացվում է Կ.Աղեգի գյուղի մոտ կառուցված, հեղուկ քլորով 
աշխատող քլորակայանի միջոցով։ 

● Լոռի Բերդ-Ալավերդի ջրատարը մոտենալով քաղաքին, մատակարում է՝ 
− «Սարահարթի» 1986թ. կառուցված W=2x400 մ3, W=2x500 մ3 ծավալով օրվա 

կարգավորող ջրամբարները. 
− Ջրավազան թաղամասի 1986 թ. կառուցված W= 2x 400մ3 և W= 1x 300 մ3 ծավալով 

օրվա կարգավորող ջրամբարները:  
Սանահին, Փիրուզյան Ակներ և Լենհանքեր թաղամասերում գոյություն ունեն 

համապատասխանաբար 2x 150մ3, 1x 300մ3, 1x400մ3 և 1x 300մ3 ծավալներով օրվա կարգավորող 
ջրամբարներ, որոնք ներկայումս չեն սնվում ջրատարից։ Լենհանքեր և Ակներ թաղամասերի 
ջրասպառողները օգտվում են թաղամասերում գոյություն ունեցող լոկալ աղբյուրներից։ 

Ակներ թաղամասի ջրամատակարարումը իրականացնելու համար ժամանակին 
կառուցվել է պոմպակայան, որը ներկայումս չի գործում։ 
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Լենհանքեր թաղամասին ջրատարից ջուր տալու համար, անհրաժեշտություն կա 
կառուցել պոմպակայան, իսկ «Սանահին» և «Փիրազյան» թաղամասերի օրվա կարգավորող 
ջրամբարները գտնվելով վթարային վիճակում, չեն գործում։ 

Նշված W=4600մ3 ընդհանուր ծավալով օրվա կարգավորող ջրամբարներից օգտագործվող 
ծավալը կազմում է 3300մ3, իսկ մնացած 1300մ3 ընդհանուր ծավալով օրվա կարգավորող 
ջրամբարները չեն գործում մեծ հոսակորուստներ ունենալու պատճառով։ 

Ջրամատակարարման ցանցը բաղկացած է թուջե և պողպատե d=50-250մմ տրամագծի 
խողովակներից, որոնց ընդհանուր երկարությունը կազմում է 50կմ։ 

Ալավերդի քաղաքի ջրամատակարարման վերը նկարագրված համակարգի 
շինարարական աշխատանքները հիմնականում սկսվել են 1960-ան թթ. և մասնակիորեն 
շարունակվել մինչև 1990-ան թթ., որից հետո կատարվել է շատ քիչ, այն էլ ընթացիկ նորոգման 
աշխատանքներ, երբ շահագործման ժամանակ ծագել է դրանց անհրաժեշտությունը։ 

Բնակչությանը հասնող ջրաքանակը կազմում է մոտ 40լ/վրկ, իսկ քաղաք մտնող 
ջրաքանակի մնացած մասը հիմնականում կորուստներ և չհաշվառվող քանակներ են։ 

Գոյություն ունեցող ջրամատակարարման համակարգը գտնվում է տեխնիկապես 
անբավարար վիճակում և կարիք ունի վերակառուցման։  

Հաշվի առնելով Ալավերդի քաղաքի գրաված տարածքի գեոդեզիական նիշերը, որոնք 
տատանվում են 700մ-ից 1180մ, և քաղաքում առկա գործող օրվա կարգավորող ջրամբարները, 
որոնց նիշերը տատանվում են 800.11մ սահմաններում, պարզ կդառնա, որ գործող օրվա 
կարգավորող ջրամբարները չեն կարող ամբողջովին ընդգրկել քաղաքի տարածքը, ապահովել 
բոլոր սպառողներին սահմանված առավելագույն ճնշմամբ և նորմալ ջրամատակարարմամբ։  

Հիմնականում դա է պատճառ հանդիսացել, որ մի շարք փողոցների տներ, նույնիսկ 
թաղամասեր սնվում են անմիջապես ջրատարից։ Ծանր վիճակում է գտնվում 
ջրամատակարարման ցանցը, որտեղ կորուստները հասնում են 75-80%։ Ցանցի 75% կարիք ունի 
վերակառուցման։  

Այսպիսով թվարկված թերությունների պատճառով սպառողները հիմնականում ջուր են 
ստանում ժամանակացույցով, օրվա մեջ միջին հաշվով 6 ժամ տևողությամբ, իսկ որոշ 
«բարենպաստ» (անմիջապես ջրատարից սնվող) պայմաններում գտնվող սպառողները ջուր են 
ստանում նույնիսկ շուրջօրյա։ 

Կոյուղի: Ալավերդի քաղաքը կոյուղացված է մոտ 45%-ով։ Չի կոյուղացված Ակներ, 
Լենհանքեր, Սանահին թաղամասերը։ Մասնավոր տները, որոնք կազմում են բնակֆոնդի մոտ 
30%-ը, ունեն արտաքնոց հորեր կամ կեղտաջրերը հեռացվում են անմիջապես Դեբեդ գետը։ 

Սարահարթի կոլեկտորը, Էնգելս թաղամասի կոլեկտորը և քաղաքի պողպատե և 
երկաթբետոնե գլխավոր կոլեկտորը վթարային վիճակում գտնվելու պատճառով գործում են 
մասնակիորեն։ Կեղտաջրերը չհասնելով մաքրման կայան թափվում են Դեբեդ գետը տարբեր 
կետերից։ 

Գոյություն ունեցող կոյուղու ցանցը և կոլեկտորները կառուցված են 1950-1989 թթ. 
ընթացքում։ Ցանցի և կոլեկտորի ընդհանուր երկարությունը կազմում է մոտ 50կմ (առանց 
ներթաղամասային ցանցի), որը գտնվում է մաշված ու շարքից դուրս եկած վիճակում։ Ցանցի 
շատ հատվածներ խցանվել են և ներկայումս չեն գործում։ 

Քաղաքի կեղտաջրերի մաքրման համար 1979թ-ին կառուցվել է և շահագործման է 
հանձնվել 16.3 հազ.մ3/օր հզորությամբ լրիվ կենսաբանական մաքրման կայան, որը դադարել է 
աշխատել 1991թ-ից։ 

Վթարված վիճակում են գտնվում կեղտաջրերի մաքրման կայանին մոտեցնող և 
Սարահարթ թաղամասի գլխավոր կոլեկտորները, մաքրման կայանի ավազորսիչներից մեկը, 
առաջնային և երկրորդական պարզարանները, աէրոտենկի օդի զտման խողովակները, 
կառուցվածքների միջնապատերը, կոնտակտային ջրավազանը, քլորակայանի շենքը։ Շարքից 
դուրս են եկել բոլոր սարքավորումները։ 

Ներկայումս կեղտաջրերը առանց մաքրման հեռացվում են Դեբեդ գետը, ստեղծելով 
հակասանիտարական վիճակ։  
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Ըստ առկա տվյալների հոսքաջրերի քանակությունը կազմում է մոտ 3.5 հազ.մ3/օր։ 
Կոյուղու ցանցը և կոլեկտորները բավարար համարվող վիճակի բերելու, հին չգործող 

գծերի վերականգման, ինչպես նաև ցանցի ընդլայնման համար կարիք է զգացվում 
իրականացնել խոշոր ներդրումներ։ 

4.3 ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 
Ներկայումս Ալավերդի բնակավայրի էլեկտրամատակարարման աղբյուր են 

հանդիսանում 110/35/6 Կվտ լարման «Ալավերդի 1», «Ալավերդի 2» և 35/6 Կվտ լարման «Ակներ», 
«Հաղպատ» և «Սարահարթ» ենթակայանները համապատասխանաբար 2 x 40 Մվտ, 2 x 63,5 Մվտ 
և 1 x 2,5 Մվտ հզորություններով։  

«Ալավերդի 2» ենթակայանի կապը էներգոհամակարգի հետ իրականացվում է 220 Կվտ 
լարման երկշղթա «Կիրովական 2 - Ալավերդի 2» և 110 Կվտ լարման երկշղթա «Ալավերդի 2 - 
Բագրատաշեն» գծերով։  

Ներկայումս Ալավերդի քաղաքը ամսական միջինում սպառում է 7640 հազար Կվտ 
էլեկտրաէներգիա, որից 6800 հազար Կվտ-ը բաժին է ընկնում բնակչության կողմից սպառմանը: 

4.4 ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
Բնակչության նորմալ կենսագործունեությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է 

պատշաճ սանիտարական հսկողություն։ Համայնքը լուրջ խնդիրներ ունի թափոնների 
կառավարման ոլորտում: Սկսած 2006թ.-ից քաղաքապետարանը մի շարք հրատապ 
միջոցառումներ իրականացրեց աղբահավաքման և աղբահանության իրավիճակը որոշ չափով 
բարելավելու ուղղությամբ: Իրականացված համակարգված աշխատանքների արդյունքում 
համայնքին իր գործուն աջակցությունն են ցուցաբերել ԱՄՆ ՄԶԳ-ն և Հունական 
կառավարությունը, որի արդյունքում համայնքում տեղադրվել են հարյուրից ավելի մեծ 
աղբարկղեր, ձեռք են բերվել աղբահանության համար անհրաժեշտ մասնագիտացված 
տեխնիկա, ներ են դրվել աղբահանության վճարների հավաքագրման և վճարների հաշվառման 
նոր համակարգ: Տրամադրված օժանադակության շնորհիվ հնարավոր դարձավ նաև փողոցների 
մայթերում, հասարակական վայրերում, հիմնարկ ձեռնարկությունների շրջակայքում և 
համայնքի զբոսայգիներում փոքր աղբարկղերի տեղադրումը: Համայնքը նաև ներկայումս ունի 
երկու լիովին նոր աղբահավաք մեքենաներ: 

Չնայած ենթակառուցվածքի բարելավմանն ու սարքավորումների ձեռք բերմանը, դեռևս 
կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կապված կոշտ թափոնների վերամշակման ու հեռացման 
հետ: Նախևառաջ, հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել թափոնակուտակիչ այն վայրերի 
վրա, որտեղ թաղված են հանքարդյունաբերության նախկին չվնասազերծված թափոնները: 
Օրինակ, մկնդեղի թափոնների գերեզմանոցը, որը տեղադրված է Լալվար գետի հյուսիսային 
մասում՝ բարձր նիշերի վրա, ներկայումս լցված է և գտնվում է անմխիթար վիճակում: Այստեղ 
գտնվող թափոները մինչ թաղելը հիմնականում վնասազերծվում էին` սկզբում կրաջրով, իսկ 
վերջին տարիներին սուլֆիդային եղանակով, սակայն գերեզմանոցի վերին շերտը ծածկված է 
օքսիդացված նյութերով և վտանգավոր արտահոսքերի պոտենցիալ աղբյուր է: Ամբողջ գոտին 
գտնվում է ակտիվ սեյսմիկ ճեղքվածքներում, ինչը վտանգ է ներկայացնում աղտոտման 
անվերահսկելի տարածման համար։ Հնարավոր արտակարգ իրավիճակը կանխելու և վտանգը 
նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է նախատեսել «գերեզմանոցի» հերմետիկացման 
միջոցառումներ։ 

Երկրորդը, քաղաքը չունի արդյունաբերական և տնտեսական աղբի հեռացման համար 
անհրաժեշտ աղբավայր: Քաղաքի առկա աղբանոցը չի վերահսկվում, տեղակայված է 
համայնքից 9 կմ հեռավորության վրա (Հաղպատ համայնքի վարչական տարածքում) և 
աղբատար մեքենաները դժվարանում են մուտք գործել այնտեղ: Ավելին, այն տեղակայված է 
բլուրի վրա, ինչն ավելի է դժվարացնում աշխատանքները: Աղբանոցը գտնվում է Դեբեդ գետից 
մի քանի մետր հեռավորության վրա, որը իր հերթին այլ բնապահպանական խնդիր է ստեղծում` 
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կապված գետի աղտոտման հետ: Հաճախ վարորդները նախընտրում են թափել աղբը գետի մեջ, 
հատկապես ձմռանը` ճանապարհների դժվարամատչելիության պատճառով:  

Ուստի, ներկայումս աղբավայրի համար համապատասխան հողհատկացման և նոր 
աղբավայրի սահմանված պահանջներին համապատասխան կառուցապատման հրատապ 
անհրաժեշտություն է առաջացել: Նոր աղբավայր կառուցելու համար նախատեսվել է քաղաքի 
վարչական տարածքի հյուսիսային մասում գտնվող 4.6 հա հողատարածքը: 
Քաղաքապետարանը ՀՀ բնապահպանության նախարարության հետ համատեղ հետազոտել է 
այդ տարածքը, նախապատրաստել օրենսդրությամբ պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը 
և ներկայացրել կառավարության հաստատմանը: 

Համաձայն Ալավերդու քաղաքապետարանի նախնական գնահատականի, աղբավայրի 
կառուցման նախահաշվային արժեքը կկազմի շուրջ 250 մլն դրամ (նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերը պատրաստ կլինեն 2009թ. վերջին): 

Կոշտ կենցաղային թափոնների ներկայիս քանակը 1 շնչի հաշվով կազմում է միջինը 
120կգ/մարդ տարեկան, իսկ փողոցների սանմաքրումից գոյանում է 5կգ մարդ տարեկան: 
Հեռանկարային ժամանակաշրջանում կոշտ կենցաղային թափոններն կկազմեն 2880տ 
տարեկան, իսկ փողոցների սանմաքրումից գոյացած թափոնները` 120 տ տարեկան: Հարկ է 
նշել, որ ԿԿԹ-ն ներկայումս ունի հետևյալ կառուցվածքը`  

• պլաստմասե և պոլիմերային իրեր` 8 տոկոս,  
• թուղթ և փայտի թափոն` 4 տոկոս,  
• այլ թափոններ` 88 տոկոս: 

Նկատի ունենալով աղբի առկա ծավալները և դրանց աճի միտումները հետագայում, 
անհրաժեշտ է նախատեսել մինի-աղբավերամշակման գործարանի կառուցում` 
համապատասխան աղբավայրի տարածքով: 

  
Գծանկար 2.2. ԿԿ թափոնների քանակական շարժը, 1996-2008 թթ. 

  

 

 
Գծանկար 2.2-ում ցուցադրված կենցաղային կոշտ աղբի 1996-2000թթ. քանակությունների 

մեծ տարբերությունը 2001-2008թթ. համեմատ պայմանավորված է այն հանագամանքով, որ 
մինչև 2001թ. իրականացված պաշտոնական մարդահամարը համարվում էր, որ Ալավերդու 
բնակչությունը կազմում է մոտ 26000 մարդ, սակայն մարդահամարի արդյունքներով պարզվեց, 
որ իրական բնակչությունը կազմում է 16600 մարդ: Քանի որ աղբի ծավալների հաշվարկը 
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հիմնված է բնակչության թվաքանակի վրա, ուստի տվյալների միջև որոշակի վիճակագրական 
սխալ առաջացավ: 

Արտադրական թափոններ: Դրանք գոյանում են հիմնականում պղնձաձուլական 
կոմբինատի տարածքում: Փաստացի 2005թ. հունվարի 1-ի դրությամբ խարամի մնացորդային 
քանակությունն եղել է 6406.94 տ: Տարվա ընթացքում առաջացել է 36265.0 տ: Առաջացող 
խարամի թափոններն իրականում մեծ պահանջարկ են վայելում շինարարության ոլորտում: 
Գործարանը հիմնականում վաճառում է իր մոտ գոյացած խարամը: 2005թ. վաճառվել է 29062.35 
տ: Տարեվերջին խարամի մնացորդային քանակությունը կազմել է 13609.59տ, որը գտնվել է 
խարամի պահեստում:  

Սակայն նախկինում խարամի վաճառքն ընդունված գործընթաց չէր և թափոնները 
տեղադրվում էին Ջիլիզա տանող ճանապարհին գտնվող չկազմակերպված 
թափոնակուտակիչներում: Տարիների ընթացքում գոյացած խարամը կուտակվում էր նույն 
ճանապարհի եզրերին` ընդհուպ մինչև Մադան թաղամաս:  

  
Աղյուսակ 2.1. Արտադրական թափոնների շարժը, տոննա 

  Ստացվել են 
թափոններ այլ 
կազմակեր- 
պություն- 
ներից  

Առաջացել են 
թափոններ 
տարվա 

ընթացքում  

Տրվել են այլ 
կազմակեր-
պություն-

ների  

Վնասա- 
զերծվել և 

ոչնչացվել են 
կազմակեր- 
պության 
կողմից  

Օգտա- 
գործվել են 
թափոններ 
կազմակեր-
պության 
կողմից  

Տեղափոխվել 
են 

թափոնակու- 
տակիչներ 
կազմակեր- 
պության 

միջոցներով  

Թափոնների 
քանակը 
տարե- 
վերջին  

2000 - - - - - - 1124.0 
2001 - 11099.031 7019.15 - - - 5203.881 
2002 - 10495 14601.24 - - - 1097.641 
2003 - 14240 15240.35 - - - 97.291 
2004 - 29880 23570.35 - - - 6406.941 
2005 - 36265 29062.35 - - - 13609.59 
2006 - 34000 47342.39 - - - 267.201 
2007 - 38200 36333.32 - - - 2133.881 
2008 - 31720.0 31093.74 - 53.1 - 2707.041 

 Աղբյուրը` տվյալները տրամադրվել են “Էյ-Սի-Փի” ՓԲԸ կողմից:շ 
 

Այլ թափոններ: Թափոններ գոյանում են նաև առողջապահական հիմնարկներում: 
Ալավերդու հիվանդանոցում գոյանում են թափոններ, որոնցից առանձնանում են.  

ա) մարդու անատոմիական թափոններ (հյուսվածքներ, օրգաններ, մարմնի մասեր), 
բ) պլաստմասայից առարկաներ և թափոններ, 
գ) օրգանական նյութերով աղտոտված թափոններ: 
Տարվա ընթացքում բուժ.հիմնարկում գոյանում է 70կգ մարդու անատոմիական 

թափոններ, որոնք կուտակվում են և վնասազերծվում քաղաքի ծննդատան պահեստարանում: 
Օրգանական ծագմամբ թափոնները (օգտագործված բամբակ, թանձիվ), պլաստմասյա 
ճկափողեր, ներարկիչներ և զանազան կենցաղային աղբ (մոտ 4,2 տ տարեկան) արտանետվում 
են շրջակա միջավայր` աղբավայրի բացակայության պատճառով: Ընդհանուր աղբի քանակը 
բուժ.հիմնարկում կազմում է 12կգ/օր: 

4.5 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 
Քաղաքի սանիտարական վիճակի հսկողությունը կատարվում է ՀՀ առողջապահության 

նախարարության Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության Լոռու մարզային 
կենտրոնի Ալավերդու բաժնի կողմից: Ըստ այդ կառույցի կողմից տրամադրված 
տեղեկությունների, քաղաքի ամենախոշոր խնդիրներից է մնում սննդի առևտրի կետերի 
սանիտարական վիճակի բարելավումը: Ալավերդու հարկային տեսչությունում գրանցված մոտ 
100 մթերային խանութներից միայն մի քանիսն են, որ քիչ թե շատ համապատասխանում են 
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հիգիենիկ նորմատիվներին: Թեև յուրաքանչյուր տարի տուգանվում են մոտ 70 խանութներ, 
այդուհանդերձ այդ խանութների վիճակը չի փոխվում: 

Ըստ նորմատիվների` խանութները ի թիվս այլ գործոնների պետք է ունենան 
հաճախասրահ, պահեստային մաս և ամենակարևորը` սանհանգույց և լվացարան: Սակայն 
Ալավերդիում 80 մթերային խանութներ զուրկ են նորմատիվային ամենակենսական 
պահանջներից` լվացարանից և սանհանգույցից3: Քաղաքում 2006թ.-ից գործում է մեկ լավ 
վերանորոգված ու սանիտարական նորմերին համապատասխանող շուկա, որն ունի 
սանհանգույց: Սակայն այստեղ վաճառվող ապրանքների գները փոքր ինչ բարձր են դրսի 
կետերի գներից և բնակչության մեծ մասը նախընտրում է գնումներ կատարել այլ վայրերում: 

5. Սոցիալական ծառայություններ` (առողջապահություն, կրթություն, մշակույթ և հանգստի 
կազմակերպում) 

5.1 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
Ալավերդի քաղաքի առողջապահական համակարգում գործում էին երկու բժշկական 

ամբուլատոր պոլիկլինիկական հիմնարկ, մեկ հիվանդանոց, ծննդատուն, շտապ բուժօգնության 
կայան, որոնք կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում միավորված են մեկ կառույցի 
ներքո: Բացի բժշկական կենտրոնից, համայնքում ներկայումս գործում են նաև մեկ 
ատամնաբուժարան, սանէպիդկայան և 3 դեղատներ: Այդուհանդերձ, բժշկական կենտրոնում 
նորագույն տեխնիկայի բացակայությունը լուրջ խոչընդոտ է բնականոն աշխատանքնային 
գործունեություն ծավալելու համար: Անհրաժեշտ լիարժեք բժշկական զննում համայնքի 
բնակիչները ստանում են հիմնականում Վանաձորում կամ Երևանում, որը անհասանելի է 
սոցիալապես անապահով շերտի ներկայացուցիչների համար:  

Առողջապահական համակարգը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից: Համայնքում 
աշխատող բժիշկների թիվը 110 է, մեկ բժշկին ընկնող բնակչության թիվը 227 մարդ: 

Քաղաքապետարանը բնապահպանական վճարներից համայնքային բյուջեին կատարվող 
մասհանումների 30 տոկոսը ուղղում է առողջապահական խնդիրների լուծմանը, 
մասնավորապես առողջության ամրապնդման նպատակով տրամադրվում են առողջարանների 
ուղեգրեր, վիտամիններով հարուստ լրացուցիչ սնունդ պալարախտով հիվանդ 
քաղաքացիներին, և մանկապարտեզ հաճախող երեխաներին: Հաշվի առնելով թաղամասի 
հեռավորությունը բուժհիմնարկից` կառուցվել է նաև բուժկետ` Ակներ թաղամասում:  

5.2 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 Համայնքի կրթական համակարգը ներառում է նախադպրոցական դաստիարակության, 
ընդհանուր միջնակարգ, միջնակարգ մասնագիտական և բարձրագույն կրթության 
բնագավառները: Քաղաքում գործում են 9 միջնակարգ և 1 հիմնական դպրոցներ` 1917 
աշակերտներով, 220 ուսուցիչներով: 

Սովորողների թիվը վերջին տարիներին զգալի նվազել է` բնակչության արտագաղթի 
պատճառով: Մեկ ուսուցչին ընկնող սովորողների թիվը հասնում է 11-12-ի: 
Քաղաքում գործում են 6 մանկապարտեզ` 2 մսուրային և 12 մանկապարտեզային խմբերով: 
Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը 420-ն է, աշխատողների թիվը` 78, որոնցից 36-ը 
մանկավարժներ են:  

Քաղաքում գործում է նաև մասնավոր նախադպրոցական քոլեջ-գիմնազիա: Կրթական 
համակարգի մեջ են մտնում նաև` 
• Երևանի “Հյուսիսային” համալսարանի Ալավերդու “Թումանյան” մասնաճյուղը, որը 

հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, պետական քոլեջը և 
արհեստագործական ուսումնարանը: Մասնաճյուղում սովորում են 285 ուսանողներ: 

 
3 Լարիսա Փարեմուզյան, “Խանութները տուգանվում են, սակայն վիճակը չի փոխվում”, 168ժամ էլեկտրոնային թերթ, 
19.01.2007թ., www.168.am/am/articles/8894  

http://www.168.am/am/articles/8894
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• “Ալավերդու պետական քոլեջ” պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, որն ունի 27 
աշխատող, որից 13 մանկավարժներ են, և 97 աշակերտ: Քոլեջում իրականացվում է միջին 
մասնագիտական և նախամասնագիտական կրթական ծրագիր: 

• Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարան պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը գործում է 2006թ. օգոստոսի 1-ից: Ուսումնարանում 10 
մասնագիտությունների գծով սովորում են 225 աշակերտներ, աշխատողների թիվը 59-ն է, 
որից 35-ը մանկավարժ վարպետներ: 

5.3 ՄՇԱԿՈՒՅԹ 
Ալավերդի քաղաքում գործում են մշակութային հետևյալ օջախները` մշակույթի 

կենտրոնները, Միկոյան եղբայրների թանգարանը և երեք մասնագիտական դպրոցներ` 
երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի: 
 Քաղաքի Ռ.Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցը հիմնադրվել է 1962 թվականին: 
Դպրոցն ունի մոտ 100 աշակերտ և 25 աշխատող, որից 18-ը երաժիշտ մանկավարժներ են: 
 Սարահարթի արվեստի դպրոցը հիմնադրվել է 1981 թվականին: Դպրոցն ունի 14 
աշխատող և 70 աշակերտ: 

Քաղաքի գեղարվեստի դպրոցը հիմնադրվել է 1978 թվականին: Դպրոցն ունի 8 աշխատող 
և 50 աշակերտ: 
 Քաղաքում գործում են 2 գրադարաններ` 143338 կտոր գրքով: Գրադարանների 
համակարգում աշխատողների թիվը 11-ն է:  
 Հանրապետությունում մեծ ճանաչում ունի Ալավերդու քաղաքային թատրոնը, այն 
հիմնադրվել է 1932 թվականին: Հանրապետությունում և հանրապետությունից դուրս մեծ 
ճանաչում ունի նաև Ալավերդու ժողովրդական գործիքների համույթը, որը ստեղծվել է 1945 թ. և 
անընդմեջ գործում է մինչև օրս:  

1987 թվականին Ալավերդի քաղաքում բացվեց ՀՀ Ազգային պատկերասրահի Ալավերդու 
մասնաճյուղը, որտեղ ցուցադրված են մի քանի հանրահայտ նկարիչների կտավները:  

Ալավերդի քաղաքում գործում է երկու մարզադպրոց` մանկապատանեկան 
մարզադպրոցը, ըմբշամարտի դպրոցը և արևելյան մարտարվեստի դպրոցը: Ալավերդում 
գործում է նաև 2006 թվականին ստեղծված շախմատի դպրոցը: 

5.4 ՀԱՆԳՍՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 
Քաղաքն ունի 1 զբոսայգի, 7 բացօթյա խաղահրապարակ, 2 լողավազան և քաղաքամերձ 

անտառային գոտի: 
Զբոսայգիներն ու խաղահրապարակները կարիք ունեն ընդլայնված վերանորոգման և 

բարեկարգման: Վերանորոգման, ասֆալտապատման և կանաչապատման կարիք ունեն նաև 
բակային խաղահրապարակները:  

Քաղաքապետարանը նպատակ ունի, լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների հայթայթման 
դեպքում, համայնքի թաղամասերում կառուցել փոքր մանկական խաղահրապարակներ: 

6. Տեղական ինքնակառավարման կառուցվածքի նկարագրությունը 
Տեղական ինքնակառավարումը համայնքում իրականացվում է “Տեղական 

ինքնակառավարման մասին” ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան, ընտրությունների 
արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունների` քաղաքապետի և 11 հոգուց բաղկացած 
ավագանու կողմից: Ներկայումս քաղաքապետի կողմից ձևավորած քաղաքապետարանի 
աշխատակազմը բաղկացած է 45 հոգուց: Քաղաքապետարանի ղեկավար վարչական 
անձնակազմը բաղկացած է քաղաքապետից, նրա տեղակալից, խորհրդականից և 
աշխատակազմի ղեկավարից: Քաղաքապետարանի կազմում ներառված են երկու` 
ֆինանսական և եկամուտների հաշվառման ու հավաքագրման բաժինները, մասնագիտական 
աշխատակազմը (թվով 12 հոգի ծառայողներ) և տեխսպասարկման անձնակազմը: 
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Համայնքի սեփականության գույքի ցանկը սահմանված է կառավարության կողմից 
հետևյալ կազմով`  

• մանկապարտեզ - 6,  
• մասնագիտացված դպրոց - 3,  
• մշակույթի տուն - 3 
• գրադարան - 2,  
• ջեռուցման, ջրմուղի, կոյուղու ցանցեր, փողոցներ,  
• հանգստի զբոսայգի - 1,  
• բացօթյա խաղահրապարակներ -7,  
• վարչական շենք -2,  
• տրանսպորտային միջոցներ -1, 
• թանգարան – 1, 
• ՄՍԿ – 1, 
• Մարզադպրոց - 2: 

Քաղաքի բնակարանային տնտեսության սպասարկումը (տանիքների վերանորոգում, 
ծխնելույզների մաքրում, ջրագծերի վերանորոգման և այլն) իրականացվում է 
քաղաքապետարանի ենթակայության թիվ 1, 2, 4 բնակշահագործման տնտեսությունների (ԲՇՏ) 
կողմից: 

Ընդհանուր առմամբ բնակարանային տնտեսությունը բնութագրվում է հետևյալ 
ցուցանիշներով. 

աշխատողների թիվը      38 մարդ 
բնակարանային ֆոնդ     214,7 հազ. քմ 
սեփականաշնորհված բնակարանային ֆոնդ  197,0 հազ. քմ 
բազմաբնակարանային շենքեր    183,  

այդ թվում` բարձրահարկ    22 
վթարային շենքեր      3 
բնակարանների քանակը     5568 
սեփականաշնորհված բնակարանների քանակը  5120 
Բացի նշվածից, քաղաքապետարանն իր “Ալավերդու բարեկարգում” ՍՊԸ-ի միջոցով հոգ 

է տանում քաղաքի ընդհանուր բարեկարգման մասին: Ընդհանուր բարեկարգման ոլորտն 
ընդգրկում է. 

Փողոցների և անցումների երկարությունը   41 կմ, 27 անուն փողոց 
Փողոցների, անցումների և հրապարակների մակերեսը 320 հազ. մ2

Կամուրջների թիվը      18 
Ընդհանուր օգտագործման        
կանաչապատված վայրերի տարածությունը   102 հա 
Լուսավորված փողոցների երկարությունը   16 կմ 
Լուսակետերի թիվը      125 
Հեղեղատների թիվը      10, երկարությունը 5846 մ 
Պուրակներ և հանգստի գոտիներ    3 
Հուշարձաններ       6 
Հենապատեր        8986 գծ/մ 

7. Տեղական սոցիալ-տնտեսական գործոնների ամփոփում 
Ալավերդի քաղաքի տնտեսական սեկտորը շատ թույլ է զարգացած` չնայած այն 

հանգամանքին, որ շրջանն ունի տնտեսական աճի համար անհրաժեշտ մի քանի կարևորագույն 
նախադրյալներ` նպաստավոր միջավայր (մեղմ կլիմա, անտառներ և այլն), մարդկային ներուժ 
(մասնագետներ, ովքեր ունեն հանքարդյունաբերության, գյուղմթերքի արտադրության և այլ 
ոլորտների փորձ) և բնական ռեսուրսներ: Բացի այդ` շուկայում առկա է այս տարածաշրջանում 
աճող մրգերի և բանջարեղենի տեսակների պահանջարկ: 
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Տնտեսական զարգացման համար բացակայում են հումքը վերամշակելու և 
արտադրատեսակների վերածելու համար անհրաժեշտ մեխանիզմները և մատչելի շուկաները, 
նկատվում է անասնապահության և հողագործության ցածր արտադրողականությունը` 
պայմանավորված նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկացվածության, կազմակերպված 
ֆերմերային համակարգերի և տարածաշրջանում միկրո-վարկային հնարավորությունների 
բացակայությամբ:  

Հաշվի առնելով Ալավերդու տարածաշրջանի թույլ զարգացած տնտեսությունը, 
աշխատանքները պետք է ուղղված լինեն մրգի, հատապտուղների, կաթնամթերքի 
վերամշակման արտադրամասերի հիմնմանը, զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների 
զարգացմանը: Սա թույլ կտա ոչ միայն նվազեցնել գործազրկության մակարդակը 
համայնքներում ընդհանրապես և կանանց շրջանում` մասնավորապես, այլև կծառայի որպես 
հիմնաքար համայնքի կայուն զարգացման համար: Սա նաև կարևոր է համայնքում ոռոգման 
համակարգը բարելավելու համար: 

Հաշվի առնելով Ալավերդու շրջանի հարուստ անտառային բնությունը և մեծ թվով 
պատմական հուշարձանների առկայությունը` զբոսաշրջությունն առանձնացվել է որպես 
տարածաշրջանի զարգացման հիմնական ուղղություններից մեկը: Սրան կարելի է հասնել 
համայնքային ենթակառուցվածքների բարեկարգման և ծառայությունների ոլորտի բարելավման 
ճանապարհով: Իսկ սրա համար անհրաժեշտ են վերապատրաստման դասընթացներ: 

Ալավերդու ժողովրդագրական ցուցանիշները ևս մտահոգիչ միտումներ են 
արձանագրում: Մոտ 20 տարվա ընթացքում բնակչության թվաքանակը նվազել է ավելի քան 
40%-ով: Ծանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի պատճառով քաղաքը հիմնականում լքել են 
երիտասարդ ընտանիքները և առողջ աշխատուժը: Բացի այդ, տարածաշրջանին հատուկ է 
սեզոնային մեծաթիվ արտագաղթը հատկապես Ռուսաստան` աշխատանք գտնելու 
նպատակով: 

Առողջապահական ոլորտի խոցելի կողմերն են բժշկական ծառայությունների 
մատուցման և համապատասխան ենթակառուցվածքների ցածր մակարդակը, առողջ 
ապրելակերպի մասին ցածր իրազեկվածությունը, ինչը վերաբերում է բալանսավորված 
սնուցմանը, ընտանիքի պլանավորմանը, սեռական դաստիարակությանը: Ցածր է նաև 
տեղեկացվածությունը բուժծառայությունների տրամադրման մասին ներկա օրենսդրության և 
կանոնակարգերի վերաբերյալ: 

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ չնայած ուսումնական հաստատությունները 
վերջին տարիներին ինչ-որ չափով վերանորոգվել են, այնուամենայնիվ, հարմարավետ և 
ապահով միջավայր երեխաների համար չեն ապահովում: Մի շարք վերանորոգված կրթական 
հաստատություններ ապահովված չեն ջեռուցման համակարգով, դրանց մեծամասնությունը 
չունի նաև ջրամատակարարման համակարգ: 

Այս ամենից բացի` դպրոցներում նկատվում է արտադասարանային պարապմունքների, 
ինչպես նաև մասնագիտական կրթության և հանգստի հնարավորությունների խիստ 
սակավություն, ինչն իր հերթին բերում է մեծ թվով երիտասարդների արտագաղթի: 

Դպրոցներում կրթության որակը նկատելիորեն ցածր է, քանի որ յուրաքանչյուր 
առարկայի համար չկա մասնագետ, չկան վերապատրաստման հնարավորություններ 
ուսուցիչների համար, կարիք կա գրականության, ուսումնական նյութերի, լաբորատորիաների և 
համակարգչային դասընթացների: 

Թեպետ գենդերային հարցերը մարդկանց կողմից չեն ընկալվում որպես լուրջ խնդիր, 
այնուամենայնիվ, կանանց համար խիստ սակավաթիվ են աշխատանքի հնարավորությունները, 
և նկատվում է մասնագիտական վերապատրաստման անհրաժեշտություն: Կանանց 
մեծամասնությունը Խորհրդային միության ժամանակաշրջանում աշխատում էր տեղի երկու-
երեք գործարաններում: Սովետական միության անկումից հետո, երբ այս գործարանները 
փակվեցին, այս կանայք դարձան գործազուրկ` ունենալով խիստ նեղ մասնագիտացում: Նրանք 
հետագայում այլևս չկարողացան նոր աշխատանք գտնել:  
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Պղնձաձուլական գործընթացը` առանց արտանետումների մաքրման սարքավորումների 
իրական վտանգ է ներկայացնում տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի համար: 
Պղնձաձուլական գործարանի աղտոտման հետևանքով հաճախ քաղաքում արձանագրվում է 
մթնոլորտային օդում ծծմբի երկօքսիդի պարունակության սահմանային թույլատրելի 
կոնցենտրացիայի (ՍԹԿ) 10-12 անգամ գերազանցում, ինչն իրական վտանգ է ներկայացնում 
մարդկանց առողջության համար: Քաղաքը չունի աղբավայր և կենցաղային կոշտ թափոններն 
ուղղակիորեն հեռացվում են Դեբեդ գետը: Քաղաքի կեղտաջրերի մաքրման կայանը 1991թ.-ից ի 
վեր չի գործում, հետևաբար կեղտաջրերն առանց որևէ մաքրման ուղղակիորեն հեռացվում են 
Դեբեդ գետը: 1991-1996թթ. վառելիքաէներգետիկ և տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում 
զգալիորեն տուժեց քաղաքի շրջակայքի անտառածածկ բուսականությունը, կրճատվեցին կանաչ 
տարածքները: Սրան ավելանում է նաև բնակչության ցածր տեղեկացվածությունը 
բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ և վտանգի ոչ ամբողջական ըմբռնումը: 
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ԳԼՈՒԽ 3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

1. Ալավերդի քաղաքի մթնոլորտային օդի վիճակի բնութագիրը 
Ալավերդու ռելիե ֆ  ային պայմանները` մասնավորապես Դեբեդ գետի կիրճային 

տեղադրումը, վատ օդափոխանակությունը, Երևան-Ալավերդի-Թբիլիսի ծանրաբեռնված 
ավտոմայրուղու վրա գտնվելը ստեղծում են լրացուցիչ նպաստավոր պայմաններ քաղաքի 
մթնոլորտային օդում վնասակար արտանետումների կուտակմանը:  

Քաղաքի մթոլորտի վիճակի մոնիթորինգի երկու դիտակետերի միջոցով վերահսկվում են 
4 հիմնական աղտոտիչ նյութերի` փոշու, ծծմբի երկօքսիդի, ածխածնի օքսիդի և ազոտի 
երկօքսիդի պարունակությունները: 2005 թ.-ին արձանագրվել են հետևյալ ցուցանիշները. փոշու 
միջին տարեկան կոնցենտրացիան թույլատրելի նորման գերազանցել է 1,3 անգամ, ծծմբի 
երկօքսիդինը` 10,4: Ծծմբի երկօքսիդի միանվագ առավելագույն նորման նմուշների 49%-ի մեջ 
գերազանցվել է մինչև 2,4 անգամ, իսկ ազոտի երկօքսիդինը` վերցված նմուշների 7%-ի մեջ` 
մինչև 1,3 անգամ:  

Նախորդ տարվա համեմատությամբ վերահսկվող նյութերի միջին տարեկան 
կոնցենտրացիաների էական փոփոխություն չի դիտվել: 

  
Աղյուսակ 3.1. Մոնիտորինգային դիտարկումների արդյունքները 

ØÇ³Ýí³· 
³é³í»É³·áõÛÝ 

êÂÎ-Çó 
·»ñ³½³ÝóáõÙÝ»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ 

êÂÎ 
(Ù·/Ù3) àñáßíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ, 

¹Çï³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ 
ù³Ý³ÏÁ 

(÷³Ï³·ÍáõÙ) 
 

¸Çï³ñÏí³Í 
³é³í»É³·áõÛÝ 
ÏáÝó»Ýïñ³-

óÇ³Ý»ñÁ (Ù·/Ù3) ¨ 
¹Çï³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ 
(÷³Ï³·ÍáõÙ), 
áñï»Õ ¹ñ³Ýù 

¹Çïí»É »Ý 
 

>1 êÂÎ >5 êÂÎ 

ØÇçÇÝ 
ï³ñ»Ï³Ý  
ÏáÝó»Ýï-
ñ³óÇ³Ý 
(Ù·/Ù3) ÙÇ³Ýí³· 

³é³í»- 
É³·áõÛÝ 

ÙÇçÇÝ 
ûñ³Ï³Ý 

öáßÇ (2)  - - - 0,14 0,5 0,15 

ÌÍÙμÇ »ñÏûùëÇ¹ (2) 0,99 (2) 1328 - 0,59 0,50 0,05 

²½áïÇ »ñÏûùëÇ¹ (2) 0,095 (2) 106 - 0,066 0,085 0,04 

²½áïÇ ûùëÇ¹ (2) 0,07 (1;2) - - 0,06 0,40 0,06 

Աղբյուրը` Տեղեկանք “Բնակավայրերի օդային վիճակի մասին”, “Շրջակա միջավայրի վրա 
ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ, Երևան, հունվար 2009թ.: 
 
Արտանետումները ստացիոնար աղբյուրներից: 80-ականների վերջերին քաղաքի 

մթնոլորտում արտանետումների առավելագույն տարեկան քանակը կազմել է ավելի քան 41 
հազ. տ, կամ արտանետման ստացիոնար աղբյուրներից անջատված նյութերի 26.0%: 
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2007 թ. արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը կազմել է 13, որոնցից 2 ունեցել են 

սահմանային թույլատրելի հաստատված չափորոշիչներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից 
անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 25.2 հազ.տ, որն ամբողջությամբ 
արտանետվել է մթնոլորտ (որսում չի կատարվել):  

Աղյուսակ 3.2. Մթնոլորտային տեսակարար արտանետումներն ըստ հանրապետության մի շարք 
քաղաքների, 2007թ. 

Մթնոլորտային տեսակարար արտանետումները  Արտանետման անշարժ աղբյուրներից 
մթնոլորտ արտանետված վնասակար 

նյութերի քանակը, տ 
 

մեկ բնակչի 
հաշվով, կգ 

մեկ քառ. կմ 
հաշվով, կգ 

մեկ 
կազմակերպության 

հաշվով, տ 
Երևան 2989,9 2,7 13171,4 6,7 
Արարատ 1776,3 85,8 296050,0 222,0 
Ալավերդի 25176,2 1573,5 2098016,7 2517,6 
Հրազդան 1680,9 31,8 84045,0 98,9 
Վանաձոր 53,4 0,5 1977,8 1,3 
Գյումրի 36,8 0,2 736,0 1,0 
Աղբյուրը` “Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2007թ.”, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան 2008, էջ 47: 

 
Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 99.4%-ը կազմել է ծծմբային անհիդրիդը 

(25021.4 տ), 0.1%-ը` ածխածնի օքսիդը (27.4 տ): Ծանր մետաղների գումարային քանակը 
մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է 38.6 տ: Մթնոլորտ արտանետված փոշու քանակը 
կազմել է 196.8 տ, որի 4%-ը (7 տ) բաժին է ընկել օրգանական փոշուն: 

Հարկ է նշել, որ սկսած 2000 թ.-ից աղտոտման նյութերի որսման բացակայությամբ 
պայմանավորված արտանետման աղբյուրներից անջատված նյութերն ամբողջությամբ 
արտանետվում են մթնոլորտ: 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության ՇՄՆՄԿ-ի Ալավերդու լաբորատորիան 
քաղաքի մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մշտական դիտարկում է իրականացնում: 2008թ. 
քաղաքի 2 դիտակայանում վերցվել է օդի 6286 փորձանմուշ: Որոշվել են փոշու, ծծմբի 
երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի և ազոտի օքսիդի պարունակությունները: 

Ծծմբի երկօքսիդի միջին տարեկան կոնցենտրացիան դիտվել է բարձր աղտոտվածության 
սահմաններում` թույլատրելի նորման գերազանցել է 11,8 անգամ, իսկ ազոտի երկօքսիդինը` 1,7 
անգամ: Ծծմբի երկօքսիդի միանվագ առավելագույն կոնցենտրացիան վերցված նմուշների 75%-
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ի մեջ թույլատրելի նորման գերազանցել է մինչև 2,0 անգամ: Նախորդ տարվա 
համեմատությամբ որոշված նյութերի միջին տարեկան կոնցենտրացիաների էական 
փոփոխություն չի դիտվել:   

 
Գծանկար 3.1 Ալավերդի քաղաքի մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մոնիտորինգի 

արդյունքները 2007-2008թթ.4
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4 “Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի 2008թ. տարեկան հաշվետվություն: 
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Հատկանշական է, որ հանրապետությունում օդի աղտոտվածությամբ Ալավերդին 
բացառիկ տեղ է զբաղեցնում, քանի որ որևէ այլ քաղաքում ՍԹԿ-ների նման գերազանցումներ 
չեն դիտվում:  

 
Գծանկար 3.2 Հանրապետության մի քանի քաղաքների օդի աղտոտվածության համեմատականը, 2008թ. 
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Աղբյուրը` Տեղեկանք “Բնակավայրերի օդային վիճակի մասին”, “Շրջակա միջավայրի վրա 
ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ, Երևան, հունվար 2009թ.: 

 
Քաղաքում ներկայումս գործող արտադրական կազմակերպություններից մթնոլորտի 

վրա առավելագույն ազդեցություն է թողնում «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ն, որը 
զբաղվում է անզուտ պղնձի արտադրությամբ և ունի վտանգավորության առաջին դաս5:  

Մետալուրգիական գործարանի արտադրության հումքը հիմնականում Զանգեզուրի 
պղնձամոլիբդենային կոմբինատից և «Բեյզ Մեթըլս» փակ բաժնետիրական ընկերության  
Դրնբոնի հարստացուցիչ ֆաբրիկայից ստացվող պղնձի խտանյութն է: Խտանյութը բնական 
գազով աշխատող վառարանում հալվում է, ստացվում է շտայն և խարամ: Հատիկավորված 
խարամը ջրաշթով տեղափոխվում է նստեցման ավազան, որտեղից հոսքաջրի հիմնական մասը 
(70-80%-ը) փակ շրջանառու համակարգով վերադարձվում է արտադրական պրոցես, իսկ 
մնացած մասը` Դեբեդ գետ:  

Կոնվերտերի մեջ տաք շտայնին ավելացնելով քվարցային հալանյութ ( ֆլյուս), սառը 
հավելանյութ, պղնձաջարդոն (եթե այդպիսին կա) և սեղմված օդով կոնվերտոր ներսփչումով 
ստացվում է անզուտ պղինձ:  

  Քաղաքի մթնոլորտային օդում արտանետումներից առվելագույնի` ծծմբի երկօքսիդի 
ցրումը մթնոլորտի մերձգետնյա (մինչև 250մ բարձրությամբ) շերտում գնահատելու նպատակով 
կիրառվել է «3D մաթեմատիկական մոդել» այլընտրանքային մեթոդը: Ընդ որում, այն դիտարկվել 
է քամու բացակայության (շտիլ, անքամություն) և գերակա ուղղություններով` համաձայն 
քաղաքի մթնոլորտում «Հայհիդրոմետի» կողմից սահմանված քամիների վարդի: 

Ծծմբի երկօքսիդի արտանետումների պայմանական գոտիավորմամբ տարածման 
հաշվարկային սահմանններն ըստ ՍԹԿ-ների գերազանցումների և քամիների վարդի ստացել 
են հետևյալ թվային արժեքները.  

  
 
 
 
 
 

                                                 
5 Տե´ս ՀՀ կառավարության 9.08.2007թ. “Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու քաղաքային 
համայնքի (բնակավայրի) գլխավոր հատակագիծը հաստատելու մասին” թիվ 1032-Ն որոշումը: 



 

26 
 

 
 

Աղյուսակ 3.3. Ծծմբի երկօքսիդի ցրման միջին շառավիղները, մ  
(արտանետումների հզորությունը 434.42 գր/վ. կամ 15597.6 տ/տարի)   

Քամիների գերակա 
ուղղությունները, V=5մ/վ  

ՍԹԿ գերազանցումները  Հաշվարկային 
խտությունները 

գոտիների 
սահմանագծերում, 

մգ/խոր.մ  

Քամիների 
բացակայություն 

/շտիլ/ արևելք  հվ-
արլք 

հվ-
արմք 

արմք

1-ին գոտի - 
Արտանետման աղբյուրից 90մ 
հեռավորության վրա` 80.6, 180մ 
հեռավորության վրա` 30.5 
սահմանագծում` 1.2 անգամ  

0.6 386 454 363 386 499

2-րդ գոտի- 
Մինչև 0.44 անգամ  

0.22 613 840 704 749 885

3-րդ գոտի- 
Մինչև 0.3 անգամ  

0.15 885 1226 931 1067 1294

4-րդ գոտի- 
Մինչև 0.2 անգամ  

0.1 1175 1859  1680 1703 1930

 Աղբյուրը` ՀՀ Հայպետհիդրոմետ ծառայություն, 2006թ. 
 
Ալավերդի քաղաքի և նրա հարակից բնակավայրերի մթնոլորտային օդի 

աղտոտվածության ցրման միջինացված պատկերը հստակ ներկայացված է ստորև բերվող 
գծապատկերում, որտեղ արտացոլված աղտոտման 4 գոտիները համապատասխանում են 
աղյուսակ 3.3-ում նկարագրված գոտիներին: 

 
Գծանկար 3.3  Ալավերդի քաղաքի և նրա հարակից բնակավայրերի մթնոլորտային օդի 

աղտոտվածության ցրման միջինացված պատկերը 

Աղբյուրը` ՀՀ Հայպետհիդրոմետ ծառայություն, 2006թ 
 
Թեև ինչպես երևում է գծանկարից Ալավերդի քաղաքն ամբողջությամբ գտնվում է “Էյ-Սի-

Փի” գործարանի աղտոտման ազդեցության սանիտարական գոտում, այդուհանդերձ 
արտանետումների տարածման ներկա իրավիճակում առավելապես տուժում են Էվոյան, 
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Էնգելս, Կացոցք և Սարահարթ թաղամասերը: Առավելագույն կոնցենտրացիաների 
գերազանցումները այդ թաղամասերում կազմում են. Էվոյան և Էնգելս թաղամասերում (Դեբեդ 
գետի աջ ափին) արևմտյան քամիների դեպքում` 4.44 անգամ, Կացոցք թաղամասում (Դեբեդ 
գետի ձախ ափին)` 1.35 անգամ, Սարահարթ թաղամասի հյուսիս-արևմտյան մասում արևելյան 
քամիների դեպքում` 1.1 անգամ: 

2. Ալավերդի քաղաքի ջրային ռեսուրսների վիճակի բնութագիրը 
Տարածքի հիմնական ջրային զարկերակը Դեբեդ գետն է, որն սկիզբ է առնում 870 մ 

բացարձակ նիշի վրա, Փամբակ և Ձորագետ գետերի հատման վայրից և թափվում է Խրամ գետը 
Վրաստանի տարածքում։ Դեբեդ գետը սահմանազատում է Սոմխեթի և Գուգարաց 
լեռնաշղթաները։ Մինչև Այրում կայարան գետը հոսում է խորը կիրճով (300-500մ), այնուհետև` 
լայն հարթավայրով։ 

 
Գծանկար 3.4 Դեբեդի գետավազանային տարածք 

Ախթալա

Այրում

Դ
եբեդ

Փ
ա
մբա

կ

Դզորագետ

Ալավերդի 

Լա
լվա

ր

Լիճ 

Ջրամբար 

Բնակավայր 

ՋԿՏ սահման 

Հիմնական գետավազան

Ոռոգելի տարածք 

Ձկնաբուծարան 

Անտառ 

Պետական արգելավայր

Ազգային պարկ 
Պետական արգելանոց

Նախատեսվող ազգային պարկ 

Նախատեսվող պետական արգելանոց 
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Շրջանի մյուս՝ առավել ծանծաղ գետերը հիմնականում նրա վտակներն են և 
բնութագրվում են բավականին արագ հոսքով և հունի թեքության հաճախակի փոփոխությունով։ 

Դեբեդ գետի հովիտը ունի նեղ և խորը կիրճի ձև և Ալավերդի քաղաքի տարածքում 
համեմատաբար լայնանում է։ Ալավերդի քաղաքի տարածքով է հոսում նրա Լալվար վտակը։ 

Գետի ռեժիմը բնութագրվում է գարնանային և աշնանային ջրառատությամբ (120-130 օր)։ 
Ջրի մակարդակի բարձրացումը սկսվում է գարնանը ապրիլ ամսից, հասնում է մաքսիմումին 
մայիսին, շարունակվում մինչև հունիսի առաջին կեսը։ Գետի սնուցումը կատարվում է 
գրունտային ջրերի, ձնհալի և անձրևաջրերի հաշվին։ 

Ընդգրկում է կիրճի զառիթափ լանջերը, Աքորիի ու Սանահինի սարահարթերը, ինչպես 
նաև Լալվարի լեռնազանգվածի ստորին փեշերը։ Բացարձակ նիշերը գետի ավազանում 
տատանվում են 720 -ից 920 մ, իսկ սարավանդների վրա 960 մ-ից 1080 մ-ի սահմաններում։  

Գետի աջակողմյան՝ Չաթինդաղ լեռնազանգվածի լանջերը ծածկված են սաղարթավոր 
անտառներով, իսկ ձախակողմյան ափերի անտառային ծածկույթը համատարած չէ և 
տարածվում է միայն Լալվարի լեռնազանգվածի հյուսիսարևմտյան լանջերին։ 

Ալավերդի քաղաքում գետի աղտոտումը հիմնականում պայմանավորված է կենցաղային 
կեղտաջրերի առանց մաքրման արտահոսքով, գետի մեջ կենցաղային կոշտ թափոնների և 
արդյունաբերական աղբի ուղղակի արտանետմամբ, օդի աղտոտվածության անուղղակի 
ներթափանցմամբ: Բացի այդ, նկատելի է նաև Դեբեդի Լալվար վտակի կողմից գետ արտահոսող 
աղտոտումը: Լալվարի ջուրն առաջին հայացքից ջինջ է, սակայն իր մեջ ներառելով նաև շրջակա 
հանքուղիների ջրերը) այն իր մեջ է կուտակում պղնձի, մոլիբդենի և վանադիումի զգալի 
կոնցենտրացիաներ, որոնք ուղղակիորեն արտահոսում են Դեբեդ6: Այդ փաստը նույնիսկ 
ակնհայտ տեսանելի է Դեբեդի և Լալվարի միացման կետում, որտեղ ոչ միայն ջրի, այլև քարերի 
գույնն է տարբերվում: 

Հարկ է նշել, որ Դեբեդն արագահոս և բարձր ասիմիլյացիայի հատկություն ունեցող գետ 
է և Ալավերդու տարածաշրջանի աղտոտումը թերևս փոքր ազդեցություն է ունենում գետի վրա: 
Սակայն, գետի վրա իր զգալի ազդեցությունն է ունենում նաև մարզի մյուս քաղաքային 
բնակավայրերի և արդյունաբերության աղտոտումը, ինչի հետևանքով 2008թ.-ին ՇՄՆՄԿ-ի 
կողմից իրականացված գետի մոնիտորինգի արդյունքները զարհուրելի փաստեր են 
արձանագրում: Ընդ որում, Դեբեդի գետավազանում առկա ՇՄՆՄԿ-ի 14 դիտակետերն այնպես 
են տեղակայված, որ դրանց կողմից արձանագրված արդյունքները չեն կարող բնութագրել 
կոնկրետ Ալավերդի քաղաքի ներդրումը աղտոտման ծավալում: Դրանցից Մարցիգետի 
դիտակետն ընկած է Ալավերդի քաղաքից հոսքն ի վեր, իսկ Ախթալայի դիտակետը և Այրում 
գյուղից վերև ու ներքև գտնվող երկու դիտակետը` հոսքն ի վար: Սակայն Ախթալա վտակի հետ 
Դեբեդի հատման կետում վերցված փորձանմուշները բնութագրում են նաև Ախթալայի 
հանքարդյունաբերական գործարանի ու Ախթալա քաղաքի աղտոտումը, որոնց շնորհիվ 
Ախթալա վտակը չափազանց աղտոտված է: 

Այնուամենայնիվ, Փամբակ, Դեբեդ, Ձորագետ, Տաշիր, Մարցիգետ և Ախթալա գետերից 
2008թ. վերցված փորձանմուշներում գերազանցվել են ամոնիում և նիտրիտ իոնների, ԹԿՊ5-ի, 
ալյումինի, վանադիումի, քրոմի, մանգանի, պղնձի, ցինկի, Ախթալա գետի գետաբերանի մոտ 
ընկած հատվածում` նաև սուլֆատ իոնի, երկաթի և կադմիումի սահմանային թույլատրելի 
նորմաները:  

2008թ.-ին Ախթալա գետի գետաբերանից վերցված փորձանմուշներում դիտվել է ցինկով 
արտակարգ բարձր աղտոտվածություն` միջին տարեկան կոնցենտրացիան սահմանային 
թույլատրելի նորման գերազանցել է 261,9 անգամ7: 

 
6 “ԷկոԼուր” տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նյութերով, Երևան, 2008թ. 
7 “Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի 2008թ. տարեկան հաշվետվություն, 
www.mnp.am  

http://www.mnp.am/
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Դեբեդ գետի ավազանից վերցված փորձանմուշներում դիտվել է ալյումինով բարձր 
աղտոտվածություն` միջին տարեկան կոնցենտրացիաները սահմանային թույլատրելի նորման 
գերազանցել են 10,1-14,5 անգամ (Ախթալա գետի գետաբերանի հատվածում` 47,9 անգամ): 

Ախթալա գետի գետաբերանի մոտ ընկած հատվածներում դիտվել է մանգանով բարձր 
աղտոտվածություն` սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցվել է 58,9 անգամ: 

Ախթալա գետի գետաբերանի հատվածում դիտվել է նաև պղնձով բարձր 
աղտոտվածություն` թույլատրելի նորման գերազանցվել է 30,8 անգամ:  

Դեբեդ գետի ավազանից վերցված փորձանմուշներում վանադիումի միջին տարեկան 
կոնցենտրացիաները սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել են 2,0-6,0, քրոմինը` 4,0-
9,0, մանգանինը` 1,6-4,8, պղնձինը` 2,0-9,0 անգամ (Դեբեդ գետի Այրում գյուղից վերև և ներքև 
ընկած հատվածներում` 14,0 անգամ): 

Դեբեդ գետում 1,5-3,7 անգամ գերազանցվել են նիտրիտ իոնի միջին տարեկան 
կոնցենտրացիաները: 

Դեբեդ գետի Այրում գյուղից վերև և ներքև ընկած հատվածներում 2,3-2,5 անգամ 
գերազանցվել է ցինկի սահմանային թույլատրելի նորման: 

Ախթալա գետի գետաբերանի հատվածում սուլ ֆատ իոնի միջին տարեկան 
կոնցենտրացիան թույլատրելի նորման գերազանցել է 6,3, երկաթինը` 4,4, կադմիումինը` 4,0 
անգամ: 

Որոշված մյուս ցուցանիշների կոնցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի նորմաների 
սահմաններում: 

2008թ.-ին Դեբեդ գետի ավազանից վերցված փորձանմուշներում որոշված` թույլատրելի 
նորմաները պարբերաբար գերազանցող ցուցանիշների միջին տարեկան ամենամսյա 
կոնցենտրացիաների փոփոխությունները ստորև բերվում են գրաֆ իկական պատկերների 
տեսքով: 

 
 

Գծանկար 3.4. Փամբակ և Դեբեդ գետերի աղտոտվածությունը, 2008թ. 
 
 
 

 
 

Աղբյուրը` Տեղեկանք “Մակերևութային ջրերի վիճակի մասին, 2008թ.”, ՇՄՆՄԿ, Երևան, 2009թ.:
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Աղբյուրը` Տեղեկանք “Մակերևութային ջրերի վիճակի մասին, 2008թ.”, ՇՄՆՄԿ, Երևան, 2009թ.:
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Աղբյուրը` Տեղեկանք “Մակերևութային ջրերի վիճակի մասին, 2008թ.”, ՇՄՆՄԿ, Երևան, 2009թ.:
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Աղբյուրը` Տեղեկանք “Մակերևութային ջրերի վիճակի մասին, 2008թ.”, ՇՄՆՄԿ, Երևան, 2009թ.:

Սակայն առկա աղտոտման մասին առավել ամբողջական պատկերացում ունենալու 
նպատակով ՇՄՆՄԿ-ի կողմից դիտակետերից վերցված փորձանմուշների տվյալների հիման 
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փորձ է կատարվել նաև գնահատել Դեբեդ գետի որակի փոփոխության ամբողջական պատկերը: 
Այդ նպատակով յուրաքանչյուր դիտակետի 2005-2007թթ. տվյալների հիման վրա, ըստ 
սահմանված մեթոդոլոգիայի հիմք ընդունելով 31 ցուցանիշների փոփոխության դինամիկան 
հաշվարկվել է ջրի որակի կանադական ինդեքսը: Ինդեքսի արժեքները ընկած են 1-ից 100 
տիրույթում, իսկ ջրի որակը դասակարգվում է 5 դասի: Ինդեքսի արժեքները և ջրի որակի 
դասակարգումը ըստ ՋՈԿԻ-ի բերված է ստորև ներկայացվող աղյուսակ 3.4-ում: 
 

Աղյուսակ 3.4. Ջրի որակի դասակարգումը ըստ ՋՈԿԻ-ի 
Դասը Որակը Գունային 

դասը 
ՋՈԿԻ-ի 
արժեքը 

Ջրի վիճակի նկարագրություն 

I Գերազանց  95-100 Ջրի որակը լավ է պահպանված, չկա ջրի որակի վատաց-
ման վտանգ, ընդհանուր վիճակը մոտ է նախնական 
վիճակին 

II Լավ  80-94 Ջրի որակը պահպանված է, կան միայն աննշան վատա-
ցումներ, ընդհանուր վիճակը փոքր-ինչ զիջում է 
նախնական վիճակին 

III Բավարար  65-79 Ջրի որակը հիմնականում պահպանված է, բայց երբեմն 
կան ջրի որակին սպառնող վտանգներ, ընդհանուր 
վիճակը երբեմն զիջում է ցանկալի վիճակին 

IV Վատ  45-64 Ջրի որակը հաճախ վատացվում է, պայմանները ժամա-
նակ առ ժամանակ շեղվում են սկզբնական մակարդակից 

V Շատ վատ  0-44 Ջրի որակը գրեթե միշտ վտանգված է, պայմանները 
սովորաբար շեղված են բնական մակարդակից 

 
Գծանկար 3.5. ՋՈԿԻ-ի հաշվարկը Դեբեդ գետի համար8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Հաշվարկները կատարվել են “Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի կողմից 
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Ինչպես երևում է կատարված հաշվարկներից, Դեբեդ գետի ջրի որակը վերջին 3 

տարիների ընթացքում էլ ավելի է վատթարացել, փոխելով իր դասը լավից դեպի բավարար: 

3. Հողային ռեսուրսների պահպանություն 
Ալավերդին հողասակավ համայնք է: Քաղաքը գտնվում է Դեբեդի կանյոնի, Սանահինի 

սարահարթի և Դեբեդի վտակների կողմից գոյացրած կիրճերում և ձորերում։ 
Կանյոնը ունի մեծ մասամբ ուղղորդ կամ աստիճանաձև լանջեր։ Նեղ գոտիով 

տարածվում են Օձունի, Աքորիի, Սանահինի, Հաղպատի սարավանդները, որոնք վերին 
պլիոցենի լավային հոսանքների պատառիկներ են։ Կանյոնի խորությունը 250-350մ, տեղ-տեղ 
նկատվում է լանջերի ասիմետրիա։  

Ալավերդի քաղաքի տարածքը ունի էրոզացվածության տարբեր աստիճան: Կանյոնի 
լանջերի քարափներում հողմնահարության հետևանքով գոյացել են ընդարձակ խոռոչներ։ 

Կլիմայական պայմաններով և հողա-բուսական ծածկույթով կանյոնը զգալիորեն 
տարբերվում է վերին սարավանդների գոտուց։ Այստեղ գետափից և երկաթգծից անմիջապես 
վերև բարձրանում են ժայռոտ մերկացումներ, իսկ գետափնյա հարթ տարածությունների վրա 
հանդիպում են պտղատու այգիներ։ Տարածված են անտառային դարչնագույն հողեր մինչև 1700 
մ բարձրությունների վրա, իսկ արևահայաց չոր լանջերին` մինչև 2400 մ բարձրության վրա, 
բնորոշվում են պրոֆիլի միջին մասի կավայնությամբ, զգալի քարքարոտությամբ, 
կավավազային և կավային մեխանիկական կազմով, զգալի հումուսացվածությամբ (4-10%), 
միջին կլանման ծավալով (30-44 մգ/էկվ), կարբոնատների զգալի պարունակությամբ, բավարար 
ջրաֆիզիկական հատկություններով9:  

Անտառապատ կիրճերում և կանյոններում զարգանում են լեռնային մեզոֆիլ 
անտառները` կարբոնատային դարչնագույն և գորշ անտառային հողերի վրա։ Տեղումների 
տարեկան քանակը՝ մինչև 800մմ։ 

Տաք և չափավոր խոնավ լանջերին և սարավանդներում հանդիպում են սևահողային 
փետրախոտա-շյուղախոտային տափաստաններ, որոնց հարավահայաց լանջերին հանդիպում 
են լեռնաչորասեր խոտաբույսեր։  

Լալվարի հարավարևելյան լանջերի անտառը գազային էրոզիայի պատճառով խիստ 
վնասված է։ Դեբեդի կիրճում անքամի եղանակներին տեղի է ունենում վնասակար 
միացությունների նստեցում (ծծմբային միացություններ) և շրջակա հողերը ենթարկվում են 
գազային էրոզիայի: Պետք է ասել, որ 1770 թ.-ից առ այսօր շահագործվող պղնձաձուլարանի 
կողմից աղտոտվել են շրջակա հողերը նաև ծանր մետաղներով, որոնք ներթափանցել են բերրի 
շերտից ներքև: 

Պղնձաձուլարանի տարածքը 3կմ շառավիղով առավել չափով վարակված է ծանր 
մետաղներով, որոնց պարունակությունը 20-40 անգամ գերազանցում է սահմանային 
թույլատրելի խտությունները (ֆոնային աղտոտում): Առավել բարձր են պղնձի (32.3 անգամ) և 
կապարի (16.0 անգամ) կոնցենտրացիաները: Բացի դրանցից հողերը վարակված են նաև այլ 
քիմիական տարրերով (Hg, As, Mo, Ni, Cd, Cr և այլն): Այս հողերն ունեն չափավոր-վտանգավոր 
կատեգորիա, սանիտարական թիվը10` 0,85-0,98, աղտոտման գումարային ցուցանիշը11` 16-3212: 

Հողի վրա հավանական լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է նաև մկնդեղի 
պահեստավորման (թաղման) վայրը, որը գտնվում է Լալվար գետակին իշխող թմբի վրա: Այդ 

 
9 Անապատացման դեմ գործողությունների ազգային ծրագիր: Երևան, 2002 

10 Սանիտարական թիվ` հողի սպիտակուցային (հումուսային) ազոտի քանակի հարաբերությունն է ամոնիակային և 
նիտրատային ազոտի քանակին (մգ/կգ չոր հող): 
11 Աղտոտման գումարային ցուցանիշ` աղտոտիչ քիմիական տարրերի կոնցենտրացիաների գործակիցների գումարն 
է: 
12 Զարուհի Վարդանյան “Հյուսիսային Հայաստանի հիմնական բուսական էկոհամակարգերի կենսաէկոլոգիական 
գնահատականը”, Գ.00.05 – “Բուսաբանություն” մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների դոկտորի 
գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2009. 
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վտանգավոր թափոնաթաղման վայրի վերին բետոնյա շերտը վնասվել է, տեղի են ունենում 
օքսիդացման ռեակցիաներ (վերին շերտը դեղնա-կանաչավուն է), այստեղ ելումուտ են անում 
նաև անասուններ: Մկնդեղի թափոնների տեղադրման համար նոր տարածքի տրամադրման 
գործնականորեն բացակայող հնարավորության պայմաններում անհրաժեշտ է իրականացնել 
գործող պահեստարանի պատերի ամրացում, համապատասխանեցնել նորմատիվային սեյսմիկ 
պայմաններին` բացառելով արտալվացումը դեպի ջրային օբյեկտներ, քամատարում, մարդկանց 
և կենդանիների մուտքը: 

4. Բուսական աշխարհի պահպանություն 
 Գուգարաց լեռներից դեպի Դեբեդի կանյոնն իջնող լանջերը (բացառությամբ հարավային 

դիրքադրության) ծածկված են հիմնականում լորենու, բոխու և հացենու անտառներով։ Ծառերն 
աճում են փոքրիշատե հողածածկ, թեպետ մեծ թեքություն ունեցող լանջերի վրա։ Ժայռոտ 
մերկացումներում քարերի արանքից բուսնում են ենթանտառի թփուտներ՝ մասրենու, հոնի և 
ցաքիի մացառուտներով և միջին խտության խոտածածկույթով։ Անտառները տարածվում են 
կիրճի հատակից մինչև 1700-1800մ բարձրությունները։ Անտառի դոմինանտ տեսակներից են՝ 
կաղնին, հաճարենին, բոխին, հացենին, լորենին, բավական հարուստ ենթանտառով՝ հոն, 
ճապկի, թանթրվենի,փռշնի, սզնի։ 

1991-2000թթ.-ի ընթացքում, էներգետիկ ճգնաժամի և տնտեսական շրջափակման 
հետևանքով, Ալավերդու, ինչպես նաև ողջ հանրապետության անտառները ինտենսիվ 
շահագործման հետևանքով կրեցին զգալի տարածքային և որակական կորուստներ: 
Չհամակարգված ծառահատումների հետևանքով հազարավոր հեկտարների վրա խաթարվել է 
անտառի ինքնակարգավորման և ինքնավերականգնման ունակությունը, ինչպես նաև 
էկոլոգիական-բնապահպանական հատկությունները: Ըստ միջազգային 
կազմակերպությունների դիտորդների տվյալների, էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին 
հանրապետության անտառներում յուրաքանչյուր տարի հատվել է մոտ 700 000-ից 1 000000 մ3 
անտառանյութ, որի 70%-ը բաժին է ընկել ապօրինի հատումների: Անտառային տարածքներում 
վերջնական գույքագրման (անտառշինություն) բացակյության պատճառով վերը նշված 
տվյալները պաշտոնապես հաստատված չեն: 

ՀՀ-ի անտառային տարածքների 62%-ը գտնվում են հյուսիս-արևելյան` Տավուշի և Լոռու 
մարզերում: 

ՀՀ Լոռու մարզի անտառային պետական ֆոնդը կազմում է 101835հա, որից 
անտառածածկ է 80867հա-ը: Անտառային ֆոնդը կազմում է մարզի տարածքի մոտ 26%-ը: 
Ալավերդի քաղաքին բաժին է ընկնում 1463 հա անտառային տարածք, որից 262.15` թփութներ 
կամ անտառահատ տարածքներ են: Շրջանի անտառները ունեն ընդգծված հողապաշտպան, 
ջրապաշտպան և կլիմայակարգավորիչ նշանակություն, 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 տարածություններ։ Գազային էրոզիայի պատճառով 
խիստ վնասված անտառների ծառերը խեղճացած են, ծուռումուռ բներով, շուտ են 
տերևաթափում և տալիս են աննշան բնական աճ13։ 

Եթե 10-15 տարի առաջ էներգետիկ ճգնաժամի և գազի մատակարարման դադարեցման 
հետ կապված բնակչությունը հատում էր իր կացարանին համեմատաբար մոտ անտառերը և 
առանձին կանգնած ծառեր, ապա ներկայումս նկատվում է մաքուր հաճարկուտների ինտենսիվ 
ծառահատում (հատվում են 100-150 տարեկան ծառատեսակները, հիմնականում հաճարենին): 
Սեղմվում է անտառի թե ստորին, թե վերին սահմանը, կրճատվում է ընդհանրապես ֆլորայի 

 
13 Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի 2009-2012թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր”, նախագիծ, 
Վանաձոր 2009թ. 
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տեսականին։ Գնալով տարածքին բնորոշ անտառակազմող բուսատեսակները դառնում են 
հազվագյուտ: 

Կարևոր է նկատել, որ քաղաքի անտառածածկ տարածքներում առկա են 23 տեսակի ՀՀ 
Կարմիր գրքում գրանցված հազվագյուտ և վերացող բուսատեսակներ, որոնց վերանալու 
հիմնական պատճառները մարդածին ներազդեցությունն է: 

 

5. Կենդանական աշխարհի պահպանություն 
  Էներգետիկ ճգնաժամի և սոցիալական վիճակի վատթարացմամբ պայմանավորված, 

ծառահատումների հետ կրճատվեցին և շարունակում են կրճատվել թե´ անցողիկ (միգրացիոն), 
թե´ տեղական էնդեմիկ կենդանատեսակների բնակվելու արեալները։  

Հաշվի առնելով տարածքի կտրտվածությունը, լանդշաֆտների բազմազանությունը 
տարածքում հանդիպում են թե´ անտառային ֆաունային, թե´ տափաստանային ֆաունային 
բնորոշ կենդանատեսակներ։ 

Տարածքում հանդիպում են Հայաստանի և Միջազգային Կարմիր գրքերում ընդգրկված 15 
տեսակներ` հարավռուսական խայտաքիս (Vormela peregusna), կովկասյան ջրասամույր (Lutra 
lutra meridionalis Ognev), կովկասյան անտառակատու (Felis silvestris caucasica Satunin), 
առաջավորասիական ընձառյուծ (Pantera pardus tullianus Valenciennes), սովորական 
սպիտակագլուխ անգղ (Gyps fulvus Hablizi Linneaus), արևմտյան սև փայտփոր (Deyocopus mertius 
pinetorum Brehm), եվրոպական սև ագռավ (Corvus corax corax Linneaus), եվրոպական 
ճուռականման շահրիկ (Sylvia misoria misoria Bechtein), խայտաբղետ ժայռային կեռնեխ 
(Monticola saxatilis saxatilis), եվրոպական կապույտ ժայռային կեռնեխ (Monticola solitarius 
solitarius Linneaus), իրանական կապտափող (Luscinia svecica occidentalis), իրանական 
սովորական ճոճհավ (Remiz pendulinus menzbier Zarudny), կարմրաթև պատասող (Tichodroma 
muraria), միջերկրյածովային կրիա (Testudo graeca Linneaus) և անդրկովկասյան սահնօձ (Elaphe 
hohenackeri Strauch): 

6. Շրջակա միջավայրի վիճակի վերլուծության ամփոփում 
Ալավերդի քաղաքի մթնոլորտային օդի վիճակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

մթնոլորտային օդի աղտոտվածության ստացիոնար հիմնական աղբյուր` պղնձաձուլական 
համալիրի օդամաքրիչ սարքավորումների բացակայության պայմաններում արտանետման 
աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերը ամբողջությամբ արտանետվում են մթնոլորտ: 
Անզուտ պղնձի արտադրության ծավալների հավանական աճը կամ նույնիսկ դրանց ներկայիս 
չափերով պահպանումը, ինչպես նաև սեփական հանքանյութի մշակման և մաքուր պղնձի 
արտադրության անցումը ոչ միայն զգալիորեն կավելացնի արտանետումների ծավալները, նաև 
կավելանա այդ արտանետումներում այլ կայուն վնասակար նյութերի տեսականին:  

Քաղաքը ներկայումս չունի սահմանված նորմերին կառուցապատված աղբավայր և 
փաստացի քաղաքում ձևավորվող ողջ աղբն ուղղակիորեն արտանետում է Դեբեդ գետ: 
Արդյունքում, գետի ջրի որակը զգալիորեն անկում է ապրել: Գետի ափերին տեսանելի են 
կենցաղային աղբի մնացորդներ, որոնք նեխում և գարշահոտում են:  

Քաղաքի գազաֆիկացման ընդլայնումը, օգտագործվող գազի ծավալների ավելացումը, 
ջերմամատակարարման խոշորացված համակարգի բացակայությունը իր բացասական 
ներգործությունն է թողնում մթնոլորտի որակի վրա: Խմբավորված ջերմամատակարարման 
ներդրումը նվազագույնի կհասցնի արտանետումները, նաև էականորեն կպակասեցվի 
էներգիայի այլ աղբյուրների, մասնավորապես վառելափայտի օգտագործումն ու հետևաբար 
անտառահատումները (դրանց մեծ մասն անօրինական):  

Պաշտպանիչ նշանակության անտառաշերտերի պակասը հնարավորություն է տալիս 
քաղաքի մթնոլորտ փոշու ներթափանցմանը: Դրան նպաստում է նաև քաղաքի և հարող 
հողատարածքների ակտիվ անապատացումը:  
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Ճանապարհային վատ ցանցով, մեքենաների քանակի (քաղաքային և տրանզիտ) 
կանխատեսվող աճով, ցածրորակ բենզինի օգտագործմամբ, ինչպես նաև մեքենաների ոչ 
պատշաճ սարքինությամբ պայմանավորված մթնոլորտային արտանետումներն 
ավտոտրանսպորտից կունենան անընդհատ աճի միտումներ: Քաղաքը շրջանցող 
ավտոճանապարհների կառուցման պակաս հնարավորությունը ենթադրում է 
ավտոտրանսպորտից արտանետումների նվազեցման նպատակով տեխնիկական 
վերահսկողական միջոցառումների զարգացում: 

Քաղաքի տեղադրման ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները պակաս չափով են 
ապահովում քաղաքի մթնոլորտային օդափոխանակությունը, նպաստում վնասակար 
արտանետումների կուտակումներին, ինչն երևում է աղտոտումների ցրման գրաֆիկական 
պատկերներից: Դրան ավելացրած, տեղանքի բարձր հարաբերական խոնավությունը ծծմբային 
և այլ քիմիական միացությունների բարձր պարունակությունը հնարավոր են դարձնում թթու 
անձրևների առաջացումը, այսինքն, արտանետումների նվազեցումը կենսական գերակայություն 
է ստանում:  

Առկա մթնոլորտային և օդերևութաբանական իրավիճակները նպաստում են վերին 
շնչուղիների, ալերգիկ, համաճարակային (մասնավորապես, օդակաթիլային) 
հիվանդությունների տարածմանը: 
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ԳԼՈՒԽ 4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Ազդեցությունն էկոհամակարգի վրա 
Անտառահատումները, մթնոլորտային օդի հսկայական աղտոտվածությունը, հողային և 

ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության գերազանցումը սահմանված ՍԹԿ-ից ի վերջո իրենց 
անդառնալի ներգործությունն են ունենում էկոհամակարգի վրա: Բնությունը միշտ էլ 
ինքնապաշտպան միջոցներ է ձեռնարկում մարդածին ներգործությունների դեմ: 
Մասնավորապես, վերջին տարիներին լուրջ փոփոխությունների է ենթարկվել տարածաշրջանի 
կլիմայական ռեժիմը, ինչը նպաստել է հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների 
հաճախականության աճին: 

Ալավերդու տարածքում դիտվող հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթներից 
են սելավները, երաշտները, խորշակները, առատ տեղումները, ցրտահարությունները, ուժեղ 
քամիները, կարկուտը: Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մասնավորապես, իրենց միջին 
արժեքի նկատմամբ ուժեղ քամիների (25 մ/վրկ-ից ավելի) հաճախությունն ավելացել է 18%-ով, 
հորդառատ անձրևները (12 ժամվա ընթացքում 20 մմ և ավելի) պակասել են 12%-ով, կարկուտը 
(20 մմ և ավելի տրամագծով) պակասել է 17%-ով, իսկ ցրտահարությունների (վեգետացիայի 
ժամանակաշրջանում օդի ջերմաստիճանը 00C-ից ցածր) և խորշակների հաճախությունները չեն 
փոփոխվել: 

2004-2008թթ. տվյալները վկայում են, որ Ալավերդու միջին տարեկան ջերմաստիճանը 
1961-1990թթ. նորմայից14 բարձր է եղել մոտ 0.70C-ով15: Ընդ որում, ըստ կանխատեսումների 
սպասվում է ջերմաստիճանի 1.5-2.00C-ով բարձրացում և տեղումների 10%-ով նվազում: Այդ 
տվյալների հիման վրա կատարված Հայպետհիդրոմետի գնահատականները ցույց են տալիս, որ 
արդյունքում գոլորշիացումը կավելանա 3-5%-ով, իսկ գոլորշունակությունը` տարեկան 40-80 
մմ-ով: Այդ պատճառով հանրապետության տարբեր շրջաններում կառաջանա ոռոգման ջրի 8-
15% պակասորդ ջրման ներկայիս նորմայի պահպանման դեպքում: Հողի խոնավությունը 
կնվազի 10-30%-ով, հողում կնկատվի խոնավության պակասորդի աճ 25-50 մմ-ով: Բույսերի 
բնական խոնավապահովվածությունը կնվազի 15-20%-ով: Գետային հոսքը կնվազի 15-20%-ով16: 

 
Նկար 4.1 Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը 2008թ. և դրա շեղումը 1961-1990 նորմայից 
ա) օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը, 0C  բ) շեղումը 1961-1990 նորմայից, 0C 

 
 

                                                 
14 1961-1990թթ. Համաշխարհային օդերևութաμանական կազմակերպության (ՀՕԿ) կողմից ընդունված ստանդարտ 
ժամանակահատվածն է, որի միջին արժեքն հաշվարկվել է Հայպետհիդրոմետ ծառայության կողմից և ընդունվել է 
որպես նորմա: 
15 Հայպետհիդրոմետ ծառայության տվյալներով: 
16 Տե´ս “Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2004թ.” վիճակագրական տեղեկագիրքը, ՀՀ ԱՎԾ, 2004թ. 
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Հյուսիսային Հայաստանի տարածքում կենսաբազմազանությանը սպառնացող 
վտանգներն ուղղակի կամ անուղղակիորեն կապված են մարդածին գործոնի հետ: Հիմնական 
վտանգող գործընթացներն են բնական միջավայրի փոփոխությունը և երբեմն կորուստը, 
կենսառեսուրսների գերօգտագործումը, աղտոտումը, կլիմայի փոփոխությունը, բնակչության 
տնտեսական դժվարին վիճակը, սոցիալական բևեռացումը, աղքատացումը, եկամտի 
այլընտրանքային կայուն աղբյուրի բացակայությունը, բնակչության դեմոգրաֆիկ 
փոփոխությունը, որոնց արդյունքում տեղի են ունենում բույսերի տեսակային կազմի 
աղքատացում և պոպուլյացիաների նվազեցում, էկոհամակարգերի կազմալուծում, երբեմն 
նույնիսկ որոշ համակեցությունների ու բուսատեսակների կորուստ: Ոչ պլանային, տարերային, 
զանգվածային անտառահատումների հետևանքով խախտվել է անտառի վերարտադրման 
բնական ընթացքը: 

Ալավերդու էկոհամակարգի ներկայիս վիճակի մասին առավել ամբողջական 
պատկերացում կարելի է ստանալ մասնավորապես Զ.Վարդանյանի 2008թ. կատարված 
“Հյուսիսային Հայաստանի հիմնական բուսական էկոհամակարգերի կենսաէկոլոգիական 
գնահատականը”գիտական հետազոտությունից17: Ըստ այդ աշխատության, էկոհամակարգի 
վրա հիմնական ներգործությունն ունենում է “Էյ-Սի-Փի” ընկերության պղնձաձուլական 
գործարանի գործունեությունը: Մասնավորապես, “Էյ-Սի-Փի”-ի արտանետումների արդյունքում 
հողում և բույսերում ծանր մետաղների (Cu, Pb, Zn) շարժուն և ընդհանուր ձևերի 
պարունակությունը գործարանի հարակից տարածքում տասնյակ անգամ գերազանցում է 
չաղտոտված հողերում գրանցված ցուցանիշներին: Ծանր մետաղների պարունակությունը և 
տարածումը կախված է աղտոտման օջախից ունեցած հեռավորությունից, տիրապետող 
քամիների ուղղությունից, տեղանքի ռելիեֆից, բուսապատվածությունից: Ըստ 
աղտոտվածության աստիճանի առանձնացվում են աղտոտման հետևյալ գոտիները` 
առավելագույն աղտոտման (1-1.5կմ), շատ ուժեղ աղտոտման (2-3կմ), ուժեղ աղտոտման (3-
3.5կմ, 4-5կմ), միջին աղտոտման (6-10կմ), թույլ աղտոտման (11-15կմ, 16-20կմ), նվազագույն 
աղտոտման (21-24կմ, 25-30կմ):  

Նկար 4.2 Cu, Pb, Zn - ընդհանուր (համախառն) պարունակությունը Ալավերդի քաղաքի և 
հարակից տարածքների հողերում, մգ/կգ, մասշտաբ 1:80 000 

Cu      Pb     Zn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Զարուհի Վարդանյան “Հյուսիսային Հայաստանի հիմնական բուսական էկոհամակարգերի կենսաէկոլոգիական 
գնահատականը”, Գ.00.05 – “Բուսաբանություն” մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների դոկտորի 
գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2009. 
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Հարկ է նշել, որ անտառապատվածությունը բերում է տեխնածին թափոնների քիչ 
տարածմանը, ինչը կապված է նաև անտառի ֆիտոֆիլտրող հատկության հետ: Տեղանքի 
ռելիեֆի կտրտվածության և անտառապատվածության ազդեցությունը ծանր մետաղների 
տարածվածության վրա հատկապես հստակ նկատելի է արևելք, հարավ-արևելք, արևմուտք, 
հյուսիս-արևելք, հարավ-արևմուտք ուղղությունների վրա, որտեղ քամիների տարեկան 
պարբերականությունը փոքր է: 

Նկար 4.3 Աղտոտման տարածումն ըստ հավանական մերձգետնյա քամիների շարժի 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ա) հյուսիս-արևելյան քամու դեպքում բ) հարավ-արևմտյան քամու դեպքում 

 
Ըստ Զ.Վարդանյանի, տեխնածին թափոնների տարածումը հնարավոր է միայն օդի 

հոսանքների հետ, որոնք ներթափանցում են կիրճ: Մերձգետնյա քամիների շարժումը և ելքը 
հնարավոր են կիրճի 2 ուղղություններով` հյուսիս-արևելք և հարավ-արևմուտք:  

Նշվածը հաստատվում է այն փաստով, որ հյուսիսարևելյան ուղղության վրա 
կոմբինատից 4-5կմ հեռավորության վրա առաջացել է “տեխնածին անապատ”: Առավել 
աղտոտված այդ հատվածներում բնափայտային բույսեր գրեթե բացակայում են, հազվադեպ 
հանդիպում են բազմամյա հացազգիներ, բուսականությունը ներկայացվում է բազմախոտերով: 

Ծառա-թփային բույսերի քիմիական տարրերի կլանողունակության 
ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ “Էյ-Սի-Փի” գործարանի տեխնածին աղտոտման 
պայմաններում բույսերն իրենց տերևներում կուտակում են մետաղների նկատելի քանակ: 
Անատոմիա-ձևաբանական փոփոխությունների ենթարկվում են այն բույսերը, որոնք աճում են 
տեխնածին աղտոտման աղբյուրից 1-3կմ հեռավորության վրա: Այդ փոփոխություններն են 
մանրատերևությունը, կնճռոտվածությունը, տերևաթիթեղի ոլորվելը, միջհանգույցների 
կարճացումը, ծաղկի բաժինների ձևաբանական փոփոխությունները և այլն: Ֆոնայինի 
համեմատությամբ ուսումնասիրվող բոլոր բույսերը ամենից շատ կուտակում են ցինկ, 2-րդ 
տեղում է պղինձը, իսկ հետո` կապարը: Ընդ որում, աղտոտման աղբյուրից 1-1.5կմ 
հեռավորության վրա պղնձի պարունակությունը ֆոնային մակարդակը գերազանցում է 22-27.6, 
ցինկը` 7-9.9, կապարը` 26.4-39 անգամ18: 

Բացի ծանր մետաղներից, ծառաթփային բույսերի վրա զգալիորեն ազդում են նաև 
ծծմբային գազերը: Ծծմբային գազի ազդեցությունն արտաքնապես դրսևորվում է բույսերի 
տարբեր տեսակների մոտ տերևների գույնի փոփոխությունով` մուգ դեղին կամ մուգ կարմիր 
գույնով, ուղեկցվում է տերևների եզրերի կամ կենտրոնական մասի վնասվածքով, որի դեպքում 
տերևները կնճռոտվում են: 

 

 
18 Նույն տեղում, էջ 34: 
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Գծանկար 4.4 Ծծմբի առավելագույն և նվազագույն քանակները “Էյ-Սի-Փի” տեխնածին գոտում աճող 
բույսերի մոտ 1987թ. և 2003-2005թթ.19
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Թեպետ գծանկար 4.4-ում ներկայացված 2003-2005թթ. ցուցանիշները համեմատաբար 
ցածր են Խորհրդային ժամանակաշրջանի (1987թ.) ցուցանիշից, այնուամենայնիվ դրանք 
փաստում են տեխնածին գոտում զգալի աղտոտման առկայությունը: 

2. Կյանքի որակի և բնակչության առողջության վրա ներգործությունները 
Կյանքի որակի արտացոլման ամենակարևոր գործոններից է սոցիալական արժեքների 

համակարգը, որը նախևառաջ հիմնված է հասարակության անվտանգության և ռիսկերի 
նվազեցման վրա: Մարդու կյանքի անվտանգությունը կախված է անձնական, տնտեսական, 
պարենային, ինչպես նաև առողջության անվտանգության չափանիշներից: Առողջության 
անվտանգությունը նշվածներից թերևս ամենաառաջնայինն է և ենթադրում է մարդու 
համեմատական պաշտպանվածությունը հիվանդություններից և համաճարակներից: 

Մարդու առողջությունը ներառում է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան կողմերը: 
Տնտեսական առաջընթացի ամենագլխավոր գրավականը հասարակության առողջությունն է:  

Այդ տեսանկյունից, Ալավերդի քաղաքի առողջության կենտրոնի 2004-2008թթ. տվյալների 
վերլուծությունը խիստ մտահոգիչ պատկեր է ստեղծում քաղաքում բնակչության առողջության 
մակարդակի վերաբերյալ20:  

 
Աղյուսակ 4.1 Ալավերդիում գրանցված հիվանդությունները 2004 և 2008թթ. 

Հ/Հ Հիվանդության տեսակը 2004 2008 
1. Նորագոյացություններ 70 110 
2. Շնչառական օրգաններ 31 86 
3. Նյարդային հիվանդություններ 211 446 
4. Արյան շրջանառության 1127 1398 
 այդ թվում`   
 անոթային ճնշում 286 707 
 ստենակարդիայի 44 94 
 ուղեղի արյան շրջանառության 

խանգառում 
76 140 

 վերջույթների անոթային 
հիվանդություններ 

37 76 

 այլ 684 381 
5. Մաշկային  132 515 
6. Ինֆեկցիոն 21 80 

                                                 
19 Նույն տեղում, էջ 35: 
20 Վերլուծության տվյալները տրամադրվել են Ալավերդու առողջության կենտրոնի նախկին ղեկավար, 
Ալավերդու Օրհուսի կենտրոնի պատասխանատու Ռուզաննա Միրզոյանի կողմից: 
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Այսպես, Ալավերդու առողջության կենտրոնում հետազոտված հիվանդների թիվը 2004-

2008թթ. ընթացքում աճել է 1.5 անգամ: Հիվանդությունների աճի միտումները վերաբերում են 
վարակիչ հիվանդություններին, նորագոյացություններին, շնչառական օրգանների 
հիվանդություններին: Զգալիորեն աճել է նյարդային հիվանդների թիվը` ավելի քան 2 անգամ: 
Հարկ է նշել նաև արյան շրջանառության հետ կապված հիվանդությունների որոշակի աճը: 
Աղյուսակ 4.1-ում բերված է Ալավերդու առողջության կենտրոնի կողմից արձանագրված 
հիվանդությունների վիճակագրությունը 2004 և 2008թթ. համար: 

Շրջակա միջավայրի ազդեցությունն Ալավերդու բնակչության առողջության վրա էլ 
ավելի հստակ և վառ է երևում Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի հանրապետական 
ուռուցքաբանական վիճակագրական խմբի ղեկավար Պ.Պողոսյանի կողմից կատարված 
վերլուծության արդյունքներից21:  

Վերլուծությունը կատարվել է Ալավերդի և Գավառ քաղաքների համար: Գավառ քաղաքը 
իր բնակչությամբ և տարածքով գրեթե նման է Ալավերդի քաղաքին, սակայն տարբերությունը 
կայանում է նրանում, որ Գավառ քաղաքը երբևէ արդյունաբերական կենտրոն չի համարվել: 
Այստեղ բնակչությունը հիմնականում զբաղված է եղել գյուղատնտեսության, 
անասնապահության և Սևանի ապերին հանգստի կազմակերպման ոլորտներում: Գավառում 
խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություններ չեն եղել: Էկոլոգիական առումով Գավառի 
մթնոլորտային օդը, ջրային և հողային ռեսուրսները համեմատաբար մաքուր են, սակայն այն 
զերծ է անտառածածկ տարածքներից: 

Այդ երկու քաղաքներում դիտարկվել են բնակչության շրջանում թոքերի, ստամոքսի և 
կոկորդի քաղցկեղով հիվանդացությունը 1987, 1993, 1996, 1997, 2006-2008թթ. ընթացքում: 
Տարեթվերի ընտրությունը պայմանավորված է “Էյ-Սի-Փի” պղնձաձուլական գործարանի 
աշխատանքի և անգործության ժամանակաշրջաններով: Ընդ որում, տվյալները հաշվարկվել են 
100000 մարդուն ընկնող հիվանդացության դեպքերի հաշվով: Տվյալները ներկայացվում են 
աղյուսակ 4.2-ում ստորև: 
 
Աղյուսակ 4.2 Համեմատական վերլուծական տվյալներ չարորակ նորագոյացություններից 
հիվանդացության վերաբերյալ ՀՀ-ում ալավերդի և Գավառ քաղաքների համար ըստ նշված տարիների, 
100000 մարդուն ընկնող հիվանդացության դեպքերի հաշվով 

Դիտարկվող տարիները 
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Թոքերի Cr 7.4 2.8 20 17.5 20.6 21.7 36.2 29.5 23.8 38.3 35.9 15.4 120.5 7.7 
Ստամոքսի Cr 3.7 0 12 14.5 10.3 0 15.5 7.4 0 7.6 59.9 15.4 24 0 
Կոկորդի Cr 0 0 12 0 0 7.2 0 0 0 0 6 0 0 0 
Բոլոր 
տեսակները 
միասին 

52              42.8 120 43.7 128.8 79.7 119.1 129.1 250 180 269.4 150 331.3 139.5

 
Ըստ բժիշկ Պ.Պողոսյանի, ծծմբական երկոքսիդի աղտոտումից առաջացող 

ամենահավանական քաղցկեղային հիվանդացությունը թոքի քաղցկեղն է, քանի որ այդ 
հիվանդության առաջացման համար ամենակարևոր նշանակությունն ունի տվյալ տարածքի 
(շրջակա միջավայրի) հողային և ջրային միջավայրերում կապարի, ցինկի, պղնձի, մոլիբդենի, 
                                                 
21 Վերլուծությունը կատարվել է հեղինակի խնդրանքով և նախաձեռնությամբ 2009թ.-ին: 
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արսենի, երկաթի, մանգանի, նիկելի, վանադիումի, քրոմի, կադմիումի և ֆտորի 
պարունակության կոնցենտրացիաները: Դրանք սննդի, ջրի և օդի հետ ներթափանցելով մարդու 
օրգանիզմ ծառայում են հիվանդության հարուցիչներ: Ստամոքսը և կոկորդը առավել դիմադրող 
օրգաններ են, այդ պատճառով դրանց քաղցկեղների առաջացման դեպքերն առավել նվազ են: 
 

Գծանկար 4.4 Ալավերդի և Գավառ քաղաքներում քաղցկեղով հիվանդացության դինամիկան 
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 Գծանկար 4.4-ը փաստում է, որ Ալավերդիում քաղցկեղով հիվանդացությունների 
քանակը կտրուկ աճ է ապրել վերջին տարիներին և զարգացման բարձր միտում ունի: Վերը 
նշվածին կարելի է ավելացնել միայն, որ քաղցկեղով հիվանդները Հայաստանում սովորաբար 
երկար կյանք չեն ունենում` արդյունավետ բուժման ենթակառուցվածքների, համապատասխան 
բուժանձնակազմի ու դեղամիջոցների բացակայության պատճառով:  

Կյանքի որակի վրա ազդող այլ կարևորագույն ցուցանիշներից է տարածաշրջանում 
առկա աղքատության մակարդակը: Բնակչության բարեկեցության աճը և աղքատության դեմ 
ուղղված պայքարը մնում է ՀՀ կառավարության և երկրի քաղաքացիական հասարակության 
կարևորագույն և հրատապ խնդիրը, որն ամրագրված է ՀՀ կառավարության կողմից 2008 
թվականի հոկտեմբերի 30-ի թիվ 1207-Ն որոշմամբ ընդունված “Կայուն զարգացման ծրագրում”, 
ինչպես նաև Կառավարության կողմից հաստատված միջին ժամկետ ծախսային ծրագրում:  

 

Աղյուսակ 4.3. Աղքատության մակարդակի միտումները ՀՀ մարզերում 1998/99, 2005-2007թթ., %-ով 
1998/1999 2005 2006 2007 
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ք. Երևան 58.4 23.9 3.6 21.0 3.5 20.0 3.2 
Արագածոտն 60.5 32.3 3.1 27.5 2.6 22.2 3.0 
Արարատ 52.3 30.9 7.4 27.0 5.5 25.5 3.5 
Արմավիր 41.7 31.6 3.8 30.8 3.4 30.7 3.8 
Գեղարքունիք 49.9 36.8 2.9 29.8 2.6 29.6 2.5 
Լոռի 62.6 28.8 5.8 27.0 5.5 26.8 3.6 
Կոտայք 61.7 34.5 8.7 32.0 8.1 30.0 6.1 
Շիրակ 75.8 42.5 4.3 37.3 3.7 32.1 6.0 
Սյունիք 53.1 28.9 2.3 25.3 2.1 24.0 3.7 
Վայոց Ձոր 34.7 19.2 1.8 11.4 1.3 13.7 2.3 
Տավուշ 29.3 25.8 3.8 23.5 3.3 21.6 3.3 

Հանրապետական 
միջինը 

56.1 29.8 4.6 26.5 4.1 25.0 3.8 

Աղբյուրը` ՀՀ Լոռու մարզի 2009-2012թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր”, նախագիծ, Վանաձոր 2009թ. 
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Կայուն զարգացման ծրագրի քաղաքականությունների փաթեթն ընդհանուր առմամբ 
ներառում է ամբողջ երկրի մասշտաբով նախանշված գերակա ուղղությունները, որոնք 
հիմնականում վերաբերում են կայուն տնտեսական աճի ապահովմանը, տարածքային 
համաչափ զարգացմանը, հանրային կառավարման բարեփոխումներին, ներառյալ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարին, մարդկային զարգացման հիմնախնդիրներին: Թվարկված գործոններից գրեթե 
բոլորն առկա են ՀՀ Լոռու մարզում, որի հետևանքով մարզի աղքատության խնդիրներն ավելի 
սրված են:  

Մարզային զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2005թ-ին իրականացված “Խոցելի 
բնակչությունը ՀՀ մարզերում” հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ Լոռու մարզի 
սոցիալական խոցելիության համաթիվը (35.5) 1.1 տոկոսային կետով ցածր է խոցելիության 
հանրապետական միջին ցուցանիշից:  

 

Աղյուսակ 4.4. Խոցելի խմբերի ներկայացվածությունը ՀՀ մարզերում (2005թ.) 
Խոցելի խմբերի ներկայացվածությունը Լոռու մարզում, % մարզի 

բնակչության թվից 
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Լոռու մարզ 5.1 3.9 9.6 19.1 11.6 9.0 5.8 29.4 35.5 
Երևան 4.4 2.1 9.8 25.0 12.9 4.9 4.6 9.2 31.7 

Ընդամենը ՀՀ 4.2 3.2 10.1 24.2 12.2 12.3 7.2 17.3 36.6 
Աղբյուրը` ՀՀ Լոռու մարզի 2009-2012թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր”, նախագիծ, Վանաձոր 2009թ. 

 
Չնայած Լոռու մարզի խոցելիության համաթիվը ցածր է հանրապետական միջին 

համաթվից, սակայն խոցելի խմբերից “Նպաստառուների” ցուցանիշով Լոռու մարզը երկրորդն է 
Շիրակի մարզից հետո, որի պատճառը նույնպես աղետի գոտու առկայությունն է: 

Չնայած որոշ ցուցանիշների գծով առկա են դրական միտումներ, այնուամենայնիվ 
մարզի ցուցանիշների համեմատությունը հանրապետական միջինացված համապատասխան 
ցուցանիշների հետ, պարզ ցույց է տալիս Լոռու մարզի ժողովրդագրական ընդհանուր 
բացասական վիճակը` բնակչության թվաքանակի նվազում, բնակչության բնականոն աճի 
բացակայություն, մարզի բնակչության ծերացում, միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձի աճի ցածր տեմպեր: 

Թումանյանի տարածաշրջանում, որի բնակչությունը կազմում է Լոռու մարզի 
բնակչության 16.1% և որը ներառում է 4 քաղաքային` Ալավերդի, Թումանյան, Ախթալա, 
Շամլուղ և 27 գյուղական համայնքներ, աղքատության և խոցելիության ցուցանիշների վրա 
վճռորոշ ազդեցություն ունեն հանքարդյունաբերության և մետալուրգիական 
ձեռնարկությունների աշխատանքը: Վերջին 4-5 տարիներին (մինչև 2009թ. ֆինանսական 
ճգնաժամի սկիզբը) Թումանյանի տարածաշրջանում աղքատության մակարդակի որոշակի 
նվազումը պայմանավարված է եղել Ալավերդու “Էյ-Սի-Փի” և “Ախթալայի ԼՀԿ” ՓԲԸ-ներում 
բացված ավելի քան 700 նոր աշխատատեղերով: Տարածաշրջանի 4 քաղաքները առավելապես 
ձևավորվել են արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկությունների շուրջ և դրանց գոյատևումը 
հիմնականում կախված է այդ ձեռնարկությունների գործունեությունից: 
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Աղյուսակ 4.5 Ժողովրդագրական տվյալների փոփոխությունն ըստ 5 տարիների, Լոռու մարզ և ՀՀ 

միջինացված ցուցանիշներ 
Հ/Հ  2004Ã. 2005Ã. 2006Ã. 2007Ã. 2008Ã. 

1 Լոռու մարզ, բնակչությունը (հազ. մարդ) 283.9 283.4 282.7 282.0 281.8 

աղքատության ընտանեկան նպաստ ստացող 27950 25349 24920 24453 22818 

2 նպաստառու ընտանիքների թվի հարաբերակցու-
թյունը բնակչության ընդհանուր թվին 

0.098 0.089 0.088 0.087 0.081 

Կենսաթոշակառուների թիվը (հազ. մարդ) 56.5 55.1 54.3 53.4 53.0 

3 կենսաթոշակառուների թվի հարաբերակցությունը 
բնակչության ընդհանուր թվին 

0.199 0.194 0.192 0.189 0.188 

բնական աճ (հազար բնակչի հաշվով) 2.30 1.90 1.40 0.80 1.56 
4 

աճի տեմպը նախորդ տարվա նկատմամբ (%)  82.6 73.7 57.1 195.0 

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձ  35662 42818 47974 60640 71182 
5 

աճի տեմպը նախորդ տարվա նկատմամբ (%)  120.1 112.0 126.4 117.4 

1 Ընդամենը ՀՀ բնակչությունը (հազ. մարդ) 3215.8 3219.2 3222.9 3230.1 3238.4 

աղքատության ընտանեկան նպաստ ստացող 171002 146726 139670 136917 129414 

2 նպաստառու ընտանիքների թվի հարաբերակցու-
թյունը բնակչության ընդհանուր թվին 

0.053 0.046 0.043 0.042 0.040 

Կենսաթոշակառուների թիվը (հազ. մարդ) 540.3 533.2 527.5 522.7 523.8 

3 կենսաթոշակառուների թվի հարաբերակցությունը 
բնակչության ընդհանուր թվին 

0.168 0.166 0.164 0.162 0.162 

բնական աճ (հազար բնակչի հաշվով) 3.7 3.5 3.2 4.1 4.3 
4 

աճի տեմպը նախորդ տարվա նկատմամբ (%)  94.6 91.4 128.1 104.9 

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձ  43430 52062 64166 77776 91539 
5 

աճի տեմպը նախորդ տարվա նկատմամբ (%)  119.9 123.2 121.2 117.7 
Աղբյուրը` ՀՀ Լոռու մարզի 2009-2012թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր”, նախագիծ, Վանաձոր 2009թ. 

 
Տարածաշրջանի գյուղական համայնքների կեսից ավելին ունեն մինչև 500 բնակիչ և 

գտնվում են համեմատաբար հեռու տարածաշրջանի կենտրոն Ալավերդի քաղաքից ու 
մարզկենտրոն Վանաձորից: Այս գյուղերում աղքատածին հիմնական գործոնը 
ենթակառուցվածքների խիստ թերզարգացվածությունն ու քաղաքային համայնքներից ունեցած 
հեռավորությունն է: Տարածաշրջանի համար աղքատածին գործոն է նաև մինչև 500 բնակիչ 
ունեցող գյուղերի մեծ տոկոսը, որտեղ ենթակառուցվածքների թերզարգացվածության 
պատճառով էականորեն մեծ է նաև կրթական և առողջապահական հիմնական 
ծառայություններից օգտվելու անհասանելիության մակարդակը: 

Բացի այն, որ տարածաշրջանը հայտնի է որպես արդյունաբերական, այստեղ 
բավականին զարգացած է նաև գյուղատնտեսությունը` տարածաշրջանում է մարզի 
անասնագլխաքանակի մոտ 24 և մշակվող գյուղատնտեսական հողերի մոտ 25 տոկոսը: Ի 
շնորհիվ նրա, որ տարածաշրջանի գյուղերը սփռված են բարձր լեռնային գոտիներից (Աթան, 
Ահնիձոր, Շամուտ) մինչև մերձարևադարձային գոտի (Ալավերդի, Նեղոց, Շնող, Քարկոփ, 
Ճոճկան), գրեթե հավասարաչափորեն զարգացած են գյուղատնտեսության բոլոր 
ուղղությունները` անասնապահությունը, այգեգործությունը, ծխախոտագործությունն ու 
խաղողագործությունը: Դրա շնորհիվ էլ տարածաշրջանում բավականին բարձր է 
գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման տոկոսը` մոտ 85%: 

Թումանյանի տարածաշրջանի համար աղքատածին գործոններ կարելի է համարել. 
•  քաղաքային համայնքների կենսագործունեության բարձր կախվածությունն 

արդյունաբերական խոշոր ընկերություններից (դրանց դադարեցման դեպքերում 
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Ալավերդի, Ախթալա, Շամլուղ քաղաքների աշխատունակ գրեթե ամբողջ 
բնակչությունը դառնում է գործազուրկ), 

•  բնապահպանական անբարենպաստ իրավիճակը, 
•  մինչև 500 բնակիչ ունեցող և սահմանամերձ գյուղական համայնքներում 

ենթակառուցվածքների թերզարգացվածությունը, հատկապես տեղական 
ավտոճանապարհների գրեթե անանցանելիությունը: 

3. Խոցելիությունը բնական և տեխնածին աղետներից 
Ալավերդի քաղաքում հորդառատ տեղումները հաճախակի բնույթ են կրում: Հորդառատ 

տեղումները նախկինում մեծ վնաս էին պատճառում քաղաքին` լեռնապատ մասերում լեռներից 
հոսող անձրևաջրերը, ձնհալքի ջրերը քաղաքում հեղեղումներ էին առաջացնում: Հաշվի 
առնելով տեղումների պատճառով անընդհատ սպառնացող վտանգը` 1970-ական 
թվականներին քաղաքում կառուցվել են մի շարք հեղեղատարներ և ջրահեռացման 
համակարգեր.  

1. Խուդյակովի փողոցի հեղեղատար` 1973 թ., երկարությունը` 925.0 մ, լայնությունը` 2.2 մ, 
բարձրությունը` 2.2 մ: 

2. Ջրավազանի փողոցի հեղեղատար` 1978 թ., երկարությունը` 975.5 մ, լայնությունը` 1.8 մ, 
բարձրությունը` 1.6 մ: 

3. Դեբեդ թաղամասի հեղեղատար` 1970 թ., երկարությունը` 310.0 մ, լայնությունը` 1.8 մ, 
բարձրությունը` 1.6 մ: 

4. Բաղրամյան թաղամասի հեղեղատար` 1975 թ., երկարությունը` 345.0մ, լայնությունը` 2.4մ, 
բարձրությունը` 2.0–2.6 մ: 

5. Տպարանի ձոր թաղամասը սելավային ջրահեռացման համակարգ չունի, կա հեղեղատարի 
կառուցման անհետաձգելի անհրաժեշտություն:  

2004 թվականին քաղաքապետարանը համայնքի հասարակական 
կազմակերպությունների հետ համագործակցելով ապահովել է Բաղրամյան և Էնգելս 
թաղամասերի հեղեղատարների մի մասի մաքրումը, իսկ 2006 թվականին “Ընկերությունների 
կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին” ՀՀ 
օրենքի համաձայն պետական բյուջեից սուբվենցիայի տեսքով Ալավերդի համայնքին 
հատկացված գումարներով և “Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ” ծրագրի 
շրջանակներում մաքրվել և մասնակիորեն վերանորոգվել են են Ջրավազան, Դեբեդ և 
Խուդյակով փողոցների հեղեղատարները: 

Այդուհանդերձ, հեղեղատարները, նույնիսկ դրանց մաքրումից հետո, շատ արագ կրկին 
լցվում են տարաբնույթ կենցաղային, շինարարական և տեղումների հետ բերված աղբով, ինչը 
բնակչության էկոլոգիական ցածր իրազեկվածության, աղբավայրի բացակայության և ոչ 
պատշաճ վերահսկողության հետևանք է: Արդյունքում, պարբերաբար անհրաժեշտություն է 
առաջանում մաքրել հեղեղատարները, ինչի համար միջոցները հաճախ չեն բավարարում: 
Ուստի, քաղաքում մշտապես առկա է հեղեղման ռիսկը: Այդ է վկայում օրինակ բոլորովին 
վերջերս` 2009թ. հունիսի 16-17-ին Ալավերդի քաղաքում տեղացած հորդառատ անձրևից ու 
կարկուտից առաջացած արտակարգ դեպքը, երբ փակվեցին քաղաքի հեղեղատարները, սելավի 
հետևանքով ընկավ 4 ծառ և ճանապարհները լցվեցին տիղմով: 
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ԳԼՈՒԽ 5. ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ 

1. Շրջակա միջավայրի կառավարման լիազորությունները տեղական ինքնակառավարման 
համակարգում 
 Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության ոլորտում քաղաքականությունն ու 
օրենսդրությունը հիմնականում ձևավորվել և կատարելագործվել են վերջին 15 տարիների 
ընթացքում: Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 10-րդ հոդվածի համաձայն 
պետությունն ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը և վերականգնումը, բնական 
պաշարների ողջամիտ օգտագործումը: Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է միջազգային 
համագործակցության գործընթացներին, ստորագրել ու վավերացրել է բնապահպանական մի 
շարք միջազգային ու եվրոպական կոնվենցիաներ և դրանցից բխող արձանագրություններ: 

Միջազգային այդ համաձայնագրերի ու կոնվենցիաների շրջանակներում Հայաստանը 
նպատակ ունի կանխարգելել կամ սահմանափակել մարդու առողջության և շրջակա 
միջավայրի վրա վնասակար ներգործությունը, վերացնել մթնոլորտի գերնորմատիվային 
աղտոտվածությունը, մեղմացնել կլիմայի գլոբալ փոփոխության բացասական հետևանքները, 
պահպանել կենսաբազմազանությունը, ապահովել վերականգնվող բնական ռեսուրսների 
վերարտադրության անհրաժեշտ ծավալները և բնական հավասարակշռվածությունն 
ապահովող պայմանները, ապահովել չվերականգնվող բնական ռեսուրսների բանական և 
արդյունավետ օգտագործումը:  

Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների 
պահպանության և կառավարման խնդիրները մեծ չափով առկա են նաև Լոռվա մարզում: Դրանք 
են` անտառային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, կենցաղային աղբի հեռացման և 
արդյունաբերական վնասակար թափոնների կառավարման խնդիրները, ջրային ռեսուրսների 
արդյունավետ կառավարումը, օգտագործումը, հողերի դեգրադացիայի կանխումը, 
անապատացմանը նպաստող անտրոպոգեն գործոնների նվազեցումը, մարգագետինների 
բարելավումը և արդյունավետ օգտագործումը: 

Վերջին տարիների ընթացքում, օրենսդրական դաշտի բարելավման առումով, 
բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել նշված խնդիրների լուծման համար. ընդունվել են 
ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի շարք իրավական ակտեր և ծրագրեր: Դրանցից 
կարելի է նշել ՀՀ նոր անտառային օրենսգիրքը (2005թ.) և Հայաստանի անտառների ազգային 
ծրագիրը (2005թ.), “Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին” ՀՀ օրենքը 
(2005թ.), “Թափոնների մասին” ՀՀ օրենքը (2004թ.), “Բնության հատուկ պահպանվող 
տարածքների մասին” ՀՀ օրենքը (2006թ.), “Բնապահպանական վերահսկողության մասին” ՀՀ 
օրենքը (2005թ.), “Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին” ՀՀ օրենքը (2006թ.), “Հայաստանի 
Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին” ՀՀ օրենքը (2006թ.) և “Որսի և որսորդական 
տնտեսության վարման մասին” ՀՀ օրենքը (2007թ.) և այլն: 

Բնապահպանության ոլորտում օրենսդրությունը մարզպետների համար նախատեսել է 
գործունեության որոշակի շրջանակ: “Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական 
կառավարման մասին” ՀՀ Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.20 կետի 
համաձայն, բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում մարզպետը` 

• մասնակցում է բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պետական ծրագրերի 
մշակմանը և իր լիազորությունների շրջանակներում ապահովում է դրանց 
իրականացումը մարզի տարածքում, 

• մարզի տարածքում վերահսկում է բնապահպանական օրենսդրության կատարումը և 
խախտման փաստերի վերաբերյալ տեղյակ է պահում համապատասխան մարմիններին, 

• աջակցում է արգելոցների, արգելավայրերի, հատուկ պահպանվող գոտիների 
պահպանությանը և օգտագործմանը, որսագողության, ապօրինի ձկնորսության, 
ծառահատումների դեմ կազմակերպվող միջոցառումների իրականացմանը, 
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• համագործակցում է բնապահպանական խնդիրներ իրականացնող հասարակական 
կազմակերպությունների, ինչպես նաև քաղաքացիների հետ: 

 Բնագավառի խնդիրներով զբաղվելու իրավասություններ ունեն նաև տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները: 1996 թվականին ընդունված և մինչև 2002 թվականը գործող 
“Տեղական ինքնակառավարման մասին” ՀՀ օրենքը, ինչպես նաև բնապահպանության ոլորտը 
կարգավորող մինչև 2001 թվականն ընդունված ՀՀ օրենսդրական այլ ակտերը հիմնականում 
չէին պարունակում համայնքներին բնապահպանության ոլորտում համապատասխան 
լիազորություններով, պարտականություններով և պատասխանատվությամբ օժտող դրույթներ: 
Սակայն դրանից հետո իրավիճակը շտկվեց: “Տեղական ինքնակառավարման մասին” ՀՀ նոր 
օրենքի 32-րդ հոդվածի համաձայն համայնքի ղեկավարը օրենքով կամ կառավարության 
սահմանած կարգով վարում է համայնքի բնապահպանական կադաստրը, 45-րդ հոդվածի 
համաձայն` բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում իրականացնում է 
համայնքի սեփականություն համարվող հողերի, անտառային և ջրային տարածքների, շրջակա 
միջավայրի պահպանության կազմակերպման` պարտադիր, ինչպես նաև պետության կողմից 
պատվիրակված հետևյալ լիազորությունները. 
  վերահսկողություն է իրականացնում բնության պահպանության բնագավառում, 
կազմակերպում է ընդերքի, անտառային, ջրային և օդային տարածքների, ինչպես նաև 
բուսական ու կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանման միջոցառումները.  
  ապահովում է հողերի պահպանությունը հողատարումից, ողողումներից, ճահճացումից, 
քիմիական, ռադիոակտիվ նյութերով և արտադրական թափոններով աղտոտումից: 

Բնապահպանության ոլորտը Լոռում ներկայացված է նաև որոշակի ինստիտուցիոնալ 
համակարգով: Մարզում բնապահպանությանը հիմնականում առնչվում են հետևյալ 
կառուցվածքային միավորները` 

• ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության 
վարչությունը 

• ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական 
պետական տեսչության Լոռու տարածքային բաժինը  

• Մարզի անտառտնտեսությունները, որոնք գործում են ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարության գերատեսչական ենթակայության տակ 

• Բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները, 
մարզում գործող Վանաձորի և Ալավերդու Օրհուս կենտրոնները: 
Գործող ներուժի քանակը արդյոք բավարարում է առկա բնապահպանական խնդիրների 

լուծման համար: Համեմատած մյուս մարզերի հետ` Լոռու մարզում գյուղատնտեսության և 
բնապահպանության բաժնում քաղծառայողների թիվն ամենամեծն է: Սակայն, տվյալ բաժնի 
քաղծառայողներից միայն երկուսն են զբաղվում բնապահպանական խնդիրներով: Միևնույն 
ժամանակ մարզն ունի բնապահպանական լայնածավալ խնդիրներ, որոնց թվում են` Դեբեդ և 
Խրամի գետերի համար շրջանային բնապահպանական ծրագրերը, անտառի պահպանությունը, 
Ալավերդու ու Ախթալայի պղնձի արտադրության ծրագրերը, և, Վանաձորի քիմիական 
գործարանը: Բնական է, իրատեսական չէ ակնկալել, որ երկու քաղծառայողները ի վիճակի 
կլինեն արդյունավետորեն լուծել նշված խնդիրները իրենց անձնակազմով: 

Անհրաժեշտ է նաև, որ նշված երկու, ինչպես նաև մյուս հինգ քաղծառայողները, որոնք 
զբաղվում են հողի օգտագործման խնդիրներով, հատուկ վերապատրաստում անցնեն: 
Խնդիրները լուծելու համար Լոռու մարզը նաև ֆինանսական դժվարություններ է ունենում: Այդ 
խնդիրների հաղթահարման նպատակով մարզում ստեղծվել են երկու հիմնադրամ (դրանցից 
մեկը արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման համար է): Հիմնադրամները 
հաջողությամբ ստեղծվեցին և արդեն հինգ տարի է, ինչ արդյունավետ կերպով գործում են: 
Ներկայումս գործողություններ են տարվում` ֆինանսական ներդրումների աղբյուրները 
ընդլայնելու և շահագրգիռ կողմեր գտնելու նպատակով: Լոռու մարզի զարգացման ՏԱՍԻՍ-ի 
ծրագիրը աջակցել է մարզ-համայնք, համայնք-համայնք, համայնք-հասարակական 
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կազմակերպություններ կապերի ստեղծմանը, որի առաջխաղացումն արդեն ակնհայտ է: 
Այնուամենայնիվ մարզերի միջև կապը գործնականում չի գործում: 

Իրականում մարզերի միջև համագործակցության շնորհիվ Լոռու մարզում 
բնապահպանական շատ խնդիրներ դրական լուծում են ստացել: Լոռու և Տավուշի, Շիրակի 
մարզերի ջրային ռեսուրսները փոխկապակցված են, հետևաբար տվյալ մարզպետարանների 
միջև համագործակցությունը կարող է արդյունավետ լինել ջրի բնապահպանական խնդիրների 
լուծման համար: Լոռու և Տավուշի մարզերը օգտագործում են միևնույն գետը` Դեբեդը: Ջրի 
աղբյուրները հիմնականում գտնվում են Լոռու մարզում և հոսում են դեպի Տավուշի մարզ: 
Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալությունը զբաղվում է ջրային ռեսուրսների 
կառավարման խնդիրներով, սակայն հարևան մարզերը կառավարման հարցերին 
համակարգված լուծումներ չեն տալիս:  

Լոռու և Տավուշի մարզերում, Նոյեմբերյանի, Իջևանի և Թումանյանի շրջաններում 
գտնվող անտառներն ըստ էության համարվում են մեկ խոշոր անտառ, որը բաժանվում է միայն 
համապատասխան վարչական սահմաններով: Այդ պատճառով ավելի հարմար կլիներ, եթե 
Լոռու, Տավուշի, նաև Կոտայքի (որը գտնվում է դեպի հարավ) մարզպետարանները միմյանց 
հետ համագործակցեին անտառների հետ կապված բնապահպանական խնդիրների շուրջ: 

Լոռու մարզը չի առանձնանում իր բնապահպանական և ինստիտուցիոնալ խնդիրներով, 
մյուս մարզերը ևս նույն մեծության նմանատիպ խնդիրներ ունեն: 

2. Ալավերդի քաղաքում բնապահպանական կառավարման լիազորություններ ունեցող 
կառույցները 

Ալավերդի քաղաքի շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգը ընդգրկում է 
հետևյալ բնապահպանական ենթաոլորտները` ջրի որակ և կեղտաջրերի կառավարում, օդի 
որակ և օդի աղտոտման վերահսկում, թափոնների կառավարում (արդյունաբերական կոշտ 
թափոններ և վնասակար թափոններ): ՇՄԱԳ-ի ծրագրի միջոցով ՇՄԿՀ-ն կիրառվում է 
արդյունաբերության նոր և գործող (կամ գործող արդյունաբերության ճյուղերի ընդլայնման) 
ճյուղերի նկատմամբ: Համապարփակ ծրագրի նպատակն է ներդաշնակեցնել ստանդարտները և 
համակարգել լիցենզավորման, մոնիտորինգի և իրավակիրարկման գործողությունները: 

5.1-5.5 աղյուսակները նկարագրում են տարբեր կազմակերպությունների իրավական 
լիազորությունները տվյալ ոլորտում և ՇՄԱԳ-ի ծրագրի շրջանակներում: Հիմնական 
կարգավորման դերի (արտահայտված`  նշանով) և օժանդակ կարգավորման դերի 
(արտահայտված`  նշանով) միջև կա տարբերություն: Ընդհանուր առմամբ հիմնական 
կարգավորման դերը ընդգրկում է հետևյալ լիազորությունները` նորմերի սահմանում, 
թույլտվությունների (լիցենզիաների) տրամադրում, պայմանների կատարման մոնիտորինգ և 
պայմանների չկատարման կամ անհամապատասխանության դեպքում պատժամիջոցների 
կիրառում: Մնացած բոլոր լիազորությունները ստանձնում է օժանդակ կարգավորողը, օրինակ` 
կարծիքի, եզրակացության ներկայացում, լրացուցիչ պահանջների առաջադրում և այլն: 
 
ÜßáõÙ:  - ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ;  - úÅ³Ý¹³Ï Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ 
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²ÕÛáõë³Ï 5.1 ú¹Ç áñ³Ï ¨ ³ÕïáïÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ 

 
äÐÐî 

 
´äî 

 
ÐÐ ´Ü 

 
´ö 

 
ÞØÜØÎ 

 
²É³í»ñ¹áõ 

ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý 

 
 
 
 

 
êï³Ý¹³ñïÝ»ñ 
 Þñç³Ï³ ÙÇç³í³Ûñ 
 ²ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ 
 ì»ñ³ÑëÏáõÙ 
 ²ÕÙáõÏ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ÈÇó»Ý½³íáñáõÙ 
 Þ³Ñ³·áñÍáõÙ 
 ú¹Ç ³ÕïáïÇãÝ»ñÇ 

³ñï³Ý»ïáõÙ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
ØáÝÇïáñÇÝ· 
 ú¹Ç áñ³Ï 
 ²ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ  
 ú¹Ç áñ³ÏÁ Ï³éáõÛóÇ 
Ý»ñëáõÙ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Æñ³í³ÏÇñ³ñÏáõÙ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

äÐÐî – ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ¨ Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ 
ï»ëãáõÃÛáõÝ, ´äî– ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝ, ÐÐ ´Ü– ÐÐ μÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ (ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ), ´ö– 
§´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³·ÇïáõÃÛáõÝ¦ å»ï³Ï³Ý áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ÞØÜØÎ– 
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç Ï»ÝïñáÝ å»ï³Ï³Ý áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ: 
 
 
²ÕÛáõë³Ï 5.2 æñÇ áñ³Ï ¨ ³ÕïáïÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ 

 
äÐÐî 

 
´äî 

 
ÐÐ 
´Ü 

æèÎ¶, 
æîÎ´-

Ý»ñ 

´ö ÞØÜØÎ ÐºØÎ ²É³í»ñ¹áõ 
ù³Õ³ù³-
å»ï³ñ³Ý 

 
 
 
 
 
êï³Ý¹³ñïÝ»ñ 
 êïáñ»ñÏñÛ³ çñ»ñ 
 Ø³Ï»ñ¨áõÃ³ÛÇÝ çñ»ñ 
 ÊÙ»Éáõ çáõñ 
 ì»ñ³ÑëÏáõÙ 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
ÈÇó»Ý½³íáñáõÙ 
 æñû·ï³·áñÍÙ³Ý 
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
ØáÝÇïáñÇÝ· 
êïáñ»ñÏñÛ³ çñ»ñÇ áñ³ÏÁ 
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃ³ÛÇÝ çñ»ñÇ áñ³ÏÁ 
ÊÙ»Éáõ çáõñ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Æñ³í³ÏÇñ³ñÏáõÙ         

äÐÐî – ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ¨ Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ 
ï»ëãáõÃÛáõÝ, ´äî – ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝ, ÐÐ ´Ü – ÐÐ μÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ (ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ), æèÎ¶, 
æîÎ´-Ý»ñ –æñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Çñ æñ³í³½³Ý³ÛÇÝ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³ÅÇÝÝ»ñáí, ´ö – §´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³·ÇïáõÃÛáõÝ¦ å»ï³Ï³Ý áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ÞØÜØÎ – §Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î, 
ÐºØÎ– §ÐÇ¹ñá»ñÏñ³μ³Ý³Ï³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î: 
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²ÕÛáõë³Ï 5.3 ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñ ¨ Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ 
 
äÐÐî 

 
´äî 

 
ÐÐ 
´Ü 

 
´ö 

 
Ø³ñ½ 

 
²É³í»ñ¹áõ 
ù³Õ³ù³-
å»ï³ñ³Ý 

 
Î³é³í³-
ñáõÃÛáõÝ 

 
 
 
 
 
 

êï³Ý¹³ñïÝ»ñ 
 ÜÛáõÃ»ñ 
 ì»ñ³ÑëÏáõÙÝ»ñ 
 öáË³¹ñáõÙ 
 ØäÐ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ* 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ÈÇó»Ý½³íáñáõÙ 

î»Õ³÷áËáõÙ/ï»Õ³¹ñáõÙ 
Ø³ùñÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 
Ð»é³óÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
ØáÝÇïáñÇÝ· 
 ²ñï³¹ñáõÃÛáõÝ 
 ØäÐ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ* 
 ä³Ñ»ëï 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Æñ³í³ÏÇñ³ñÏáõÙ 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

* Ø³ùñáõÙ, å³Ñ»ëï³íáñáõÙ ¨ Ñ»é³óáõÙ 
äÐÐî – ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ¨ Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ 
ï»ëãáõÃÛáõÝ, ´äî – ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝ, ÐÐ ´Ü – ÐÐ μÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ (ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ), ´ö – 
§´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³·ÇïáõÃÛáõÝ¦ å»ï³Ï³Ý áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, Ø³ñ½ – 
Ø³ñ½å»ï³ñ³Ý, î³ñ³Íù³ÛÇÝ í³ñã³Ï³Ý ÙÇ³íáñ, Ø³ñ½å»ï, Î³é³í³ñáõÃÛáõÝ – ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍí³Í ÙÇç·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí: 
 

 
²ÕÛáõë³Ï 5.4 Îáßï Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ 
 
 ÐÐ ´Ü äÐÐî ´äî Ø³ñ½ 

²É³í»ñ¹áõ 
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý 

 
êï³Ý¹³ñïÝ»ñ 
 ¶Øú* 
 ²Õμ³í³Ûñ»ñ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

 
 

 
ÈÇó»Ý½³íáñáõÙ 

Ð»é³óáõÙ 
²Õμ³í³Ûñ»ñ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
ØáÝÇïáñÇÝ· 

Î³¹³ëïñ 

²Õμ³í³Ûñ»ñ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Æñ³í³ÏÇñ³ñÏáõÙ 

 
     

ÜßáõÙ:  - ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ;  - úÅ³Ý¹³Ï Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ 
 
* ¶Øú – Â³÷áÝÝ»ñÇ ·áÛ³óáõÙ, Ùß³ÏáõÙ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ 
 
äÐÐî – ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ¨ Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ 
ï»ëãáõÃÛáõÝ, ´äî – ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝ, ÐÐ ´Ü – ÐÐ μÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ (ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ), Ø³ñ½ 
– Ø³ñ½å»ï³ñ³Ý, î³ñ³Íù³ÛÇÝ í³ñã³Ï³Ý ÙÇ³íáñ: 
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²ÕÛáõë³Ï 5.5 Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ 
 
 

 
´ö 

 
ÐÐ ´Ü 

 
´äî 

 
²É³í»ñ¹áõ 

ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý 
 
êï³Ý¹³ñïÝ»ñ 
 ÎÇñ³éíáÕ Íñ³·ñ»ñ 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
ÈÇó»Ý½³íáñáõÙ 
 ÞØ²¶-Ç ÷á÷áËáõÙ 
 ÞØ²¶-Ç Ñ³ëï³ïáõÙ 
 Þ³Ñ³·áñÍáõÙ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Æñ³í³ÏÇñ³ñÏáõÙ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ÜßáõÙ:  - ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ;  - úÅ³Ý¹³Ï Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ 
 
´äî – ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝ, ÐÐ ´Ü – ÐÐ μÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ 
(ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ), ´ö–§´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý 
÷áñÓ³·ÇïáõÃÛáõÝ¦ å»ï³Ï³Ý áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ: 
 

3. Ալավերդու քաղաքապետարանի բնապահպանական ծրագրերը և ազդեցության գործիքները 
Արդյունավետ գործողությունների համար, տնտեսական և սոցիալ-մշակութային 

իրավիճակների զարգացման ու արագ փոփոխության պայմաններում Ալավերդու համայնքի 
իրական ներուժը թույլ կերպով է արտահայտված ներկայիս իրավական շրջանակներում և 
պետական քաղաքականությունում: Միևնույն ժամանակ բնապահպանական խնդիրների 
շրջանակներում դժվար է գերագնահատել համայնքի և տեղական ինքնակառավարման 
կառույցների կարևոր դերն ու նշանակությունը: Կարևոր է նշել, որ բնապահպանական 
ծրագրերի տեսակետից Ալավերդու համայնքը երկակի դեր ունի: Ալավերդու բնակչության 
մոտավորապես 30%-ը գյուղի բնակիչներ են, այսինքն` նրանք բնության հիմնական և ուղղակի 
օգտագործողներն են, և տնտեսական կանոնավոր գործողություններին զուգահեռ, անտրոպոգեն 
ազդեցություն են թողնում շրջակա միջավայրի վրա: Առավել, անմիջական կախվածություն 
ունենալով բնական ռեսուրսներից, գյուղական բնակչությունն անմիջապես զգում է 
բնապահպանական խնդիրների ազդեցությունը և´ իրենց եկամուտների վրա, և´ հանրության 
առողջության վրա: 

Նոր ձևավորված սոցիալտնտեսական և իրավական պայմաններում տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների համար հատուկ իրավասությունների և լիազորությունների 
երաշխիքի անտեսումը կարող է շրջակա միջավայրի շարունակական վատթարացման 
պատճառներից մեկը հանդիսանալ: Ներկայիս օրենսդրությունը Ալավերդու 
քաղաքապետարանի համար սահմանափակ իրավասություններ և լիազորություններ է 
սահմանում, և հիմնականում դրանք դեկլարատիվ բնույթ են կրում, քանի որ քաղաքային 
իշխանությունները չունեն իրենց պարտականություններին համապատասխան, բավարար 
ֆինանսական միջոցներ, այդ թվում` ֆինանսավորման աղբյուրներ: Բացի այդ, 
քաղաքապետարանը չունի հմուտ մասնագետներով համալրված ներուժ, հետևաբար նաև 
ամբողջական խորը պատկերացում առկա խնդիրների բնապահպանական կողմի մասին: 

Քաղաքապետարանի աշխատակազմի համար վերապատրաստման դասընթացների 
կազմակերպված համակարգ դեռևս չկա, թեև որոշ աշխատանքներ կատարվել են այդ 
ուղղությամբ, մասնավորապես, միջազգային կազմակերպությունների, սոցիալական 
ներդրումների հիմնադրամի, հասարակական կազմակերպությունների և Կառավարման 
հանրային դպրոցի կողմից: Վերապատրաստման դասընթացների ծրագրերը հիմնականում 
ընդգրկում են դասընթացներ քաղաքապետարանի ղեկավարների և ֆինանսների 
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մասնագետների համար: Այդ դասընթացների հիմնական թեմաներն են համայնքի բյուջեն և 
եռամյա ծրագրի մշակումը:  

Այս պայմաններում Ալավերդիում բնապահպանական խնդիրների լուծման համար շատ 
կարևոր է, որ քաղաքապետարանի պաշտոնյաները ուսուցման միջոցով զարգացնեն 
բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ իրենց պատկերացումը և ձեռք բերեն 
համապատասխան գիտելիքներ` այդ խնդիրներն իրենց լիազորությունների շրջանակներում 
լուծելու նպատակով: 

Այդուհանդերձ, հարկ է նշել, որ սկսած 2005թ.-ից “Ընկերությունների կողմից վճարվող 
բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին” ՀՀ օրենքի համաձայն 
պետական բյուջեից սուբվենցիաների տեսքով, Ալավերդի համայնքին մասհանումներ են 
կատարվել` համայնքի բնապահպանական և առողջապահական խնդիրների լուծման համար: 
Սկզբնական շրջանում` 2005-2007թթ. տրամադրվող գումարները մեծ չէին` 20-30 մլն դրամ: 
Դրանց միջոցով իրականացվող ծրագրերից էին, օրինակ, երեխաների համար կանաչափատ 
խաղահրապարակների ստեղծումը, խոցելի բնակչությանը լրացուցիչ սննդով ապահովումը, 
Ակներ գյուղական համայնքում բուժ. կետի կառուցումը, Սանահին վանքի մոտ զուգարանի 
կառուցումը, ասֆալտապատումը, ջրագծերի վերանորոգումը և այլն: Սկսած 2008թ.-ից 
տրամադրվող սուբվենցիաների գումարները զգալիորեն աճեցին: Այսպես, 2008թ. 
կառավարությունը տրամադրեց 68.226 մլն դրամ, 2009թ.` 103.564 մլն դրամ, իսկ 2010թ. բյուջեի 
նախահաշվով նախատեսվում է 140.93մլն դրամի տրամադրում:  

Այդուհանդերձ, կազմվող ծրագրերը մինչ այժմ հիմնված չեն եղել Ալավերդի համայնքի 
շրջակա միջավայրի վրա ներգործությունների համալիր գնահատման ուսումնասիրությունների 
արդյունքների վրա: Թեև տրամադրվող գումարներով իրականացված ծրագրերը որոշակիորեն 
նպաստում են վիճակի բարելավմանը, Ալավերդու քաղաքապետարանի կողմից ներկայացվող 
ծրագրերը չեն բխում մեկ համալիր ռազմավարության իրականացման նպատակներից: Միայն 
2009թ. հունվարին Ալավերդու ավագանին ընդունեց համայնքի 2009-2012թթ. սոցիալ-
տնտեսական զարգացման քառամյա ծրագիրը, որը նախատեսում է 4 տարվա ընթացքում 
իրականացնել 27 զարգացման խոշոր ծրագրեր: Դրանցից կարելի է առանձնացնել, օրինակ` 
Ալավերդի քաղաքի փողոցների մաքրման, աղբահանության, կոմունիկացիոն գծերի 
սպասարկման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների ձեռք բերման, 
բնապահպանական վճարներից մանկապարտեզների սաներին լրացուցիչ սննդով ապահովման, 
համայնքում ծառատնկման աշխատանքների կազմակերպման, Դեբեդ և Ջրավազան 
թաղամասերի հեղեղատարների մաքրման և վերանորոգման, համայնքի ջրագծերի և կոյուղու 
համակարգի վերանորոգման, կոշտ կենցաղային թափոնների (աղբավայրի) կուտակիչի 
վերակառուցման կամ նորի կառուցման և ներհամայնքային ճանապարհների նորոգման 
ծրագրերը: Թեև հասկանալի է, որ սուղ միջոցներով դժվար է միանգամից անդրադառնալ բոլոր 
խնդիրներին, սակայն պարզ է նաև, որ իրականացվող ծրագրերը լուծումներ չեն պարունակում, 
օրինակ, մթնոլորտային օդի աղտոտման, կեղտաջրերի մաքրման, հողերի աղտոտվածության 
կանխարգելման և այլ օրհասական բնապահպանական խնդիրների մասով: 

 Ալավերդու համայնքն ունի քաղաքական բավարար կամք ու պատրաստակամություն, 
որպեսզի սկսի պլանավորված տարածքային բնապահպանական ծրագրերի իրականացումը: 
Առնվազն առկա օրենսդրության շրջանակներում քաղաքապետարանի համար նախատեսվում 
կամ չեն արգելվում (բաց են) զգալի պարտականություններ համակարգման մասով: Հետևաբար 
քաղաքապետարանի աշխատակազմը պետք է տիրապետի համապատասխան գիտելիքների և 
ակտիվ դերակատարություն ունենա շրջակա միջավայրի վրա ներգործությանն առնչվող 
որոշումների կայացման գործընթացում: 

Ալավերդու քաղաքապետարանի լիազորությունները կարող են ընդգրկել հետևյալը` 
•  Թույլտվությունների տրամադրում և վերահաստատում – Ալավերդու համայնքի հետ 

առնչվող ծրագրերի համար կազմակերպել համապատասխան հասարակական 
լսումներ, վերլուծել և ամփոփել ստացված բոլոր դիտողությունները և ներկայացնել ՀՀ 
բնապահպանության նախարարությանը: Ալավերդու հետ առնչվող ծրագրերի 
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իրականացման համար տրվող թույլտվությունների տրամադրման գործընթացների վրա 
ունեցած ազդեցությունը կապահովի, որ ղեկավար մարմինները կողմից կայացվող 
որոշումները լինեն արդունավետ և օբյեկտիվ: 

• Բնօգտագործման և աղտոտման թույլտվություններ ունեցող ընկերությունների 
մոնիտորինգ – թույլտվությունների պայմանների մոնիտորինգի իրականացում, 
ուղղություն ցույց տալ թույլտվություն ունեցողներին` ինքնահսկողության 
իրականացման մասով, վարել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության տվյալների 
վիճակագրություն, իրավասու լիազոր մարմինների հետ համատեղ կազմակերպել և 
պլանավորված ու արտապլանային տեսչական ստուգումներ անցկացնել 
արդյունաբերական ձեռնարկություններում, տեսչական ստուգումներից ստացված 
տվյալները հաշվառել, բացահայտել թույլտվության պայմանների ցանկացած խախտում 
և այդ մասին տեղեկացնել իրավասու մարմիններին` նրանց կողմից խախտման 
ծանուցում ներկայացնելու նպատակով:  

•  Պատժամիջոցների կիրառում – Ստուգել ի պատասխան խախտումների մասին 
ծանուցմանը արդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից ներկայացված 
խախտումների վերացման հաշվետվությունը, որոշել, արդյոք ձեռնարկությունը 
իրականացրել է խախտումների վերացման գործողություններ, և հակառակ դեպքում, երբ 
որոշվում է, որ խախտումները վերացնելու միջոցներ չեն կիրառվել, այդ մասին 
տեղեկացնել իրավասու մարմնին (խախտումների ծանուցում տրամադրողին), ընթացք 
տալ պատժամիջոցների առնչությամբ ներկայացվող բոլոր բողոքներին, և դիմել ՀՀ 
բնապահպանության նախարարությանը` թույլտվությունը կասեցնելու կամ 
թույլտվությունից զրկելու միջնորդությամբ` այնքան ժամանակով, մինչև պատժամիջոցը 
կկիրառվի և խախտումները վերացնելու գործողությունների անհրաժեշտություն այլևս 
չի լինի: 
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ԳԼՈՒԽ 6. ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

 
 Ալավերդի քաղաքի տնտեսության, բնակչության առողջության, բուսական ու 
կենդանական աշխարհի վրա օրեցօր մեծանում են էկոլոգիական ազդեցությունները: 
Ալավերդու էկոլոգիական հիմնախնդիրներն իրենց բնույթով և չափերով ազդեցություն են 
ունենում ողջ Հարավային կովկասի էկոլոգիական համակարգի վրա, նախևառաջ այն 
պատճառով, որ Ալվերդու միջով է հոսում անդրսահմանային Դեբեդ գետը և, երկրորդ, 
Ալավերդու անտառները տարածվում են Վրաստան և Ադրբեջան` կազմելով մեկ ընդհանուր 
էկոլոգիական համակարգի մի մասը:  
 Ալավերդի քաղաքն արդեն վաղուց կանգնած է երկընտրանքի առջև` տնտեսական 
զարգացում ի հաշիվ շրջակա միջավայրի ոչնչացման ու կյանքի որակի ցուցանիշների անկման, 
թե՞ առողջ շրջակա միջավայր, միաժամանակ ծանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով: Այդ 
երկու լուծումների համադրման լուծումները թերևս դեռ չեն գտնվել: Սակայն պարզ է, որ 
ներկայիս իրավիճակի պահպանումը հեռանկարում կործանարար է համայնքի համար: 
 Քաղաքի հեռանկարային զարգացման նպատակով “ԳԵՈ-Ալավերդի” ծրագրի 
շրջանակներում 2009թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին համապատասխան շահագրգիռ կողմերից 
կազմավորվեց տեխնիկական փորձագիտական խումբ, որը պետք է քննարկեր հեռանկարային 
զարգացման սցենարները:  
 2009թ. մայիսի 1-ին տեղի ունեցած քննարկմանը տեխնիկական փորձագիտական խումբը 
մշակեց Ալավերդի քաղաքի զարգացման հեռանկարային սցենարները: Սույն գլխում, հաշվի 
առնելով շահագրգիռ կողմերի ներկայացված կարծիքները, կնկարագրենք Ալավերդի քաղաքի 
հեռանկարային իներցիոն տրենդի, վատագույն տրենդի և լավագույն տրենդի սցենարները: 
Սցենարները մշակվել են այն ենթադրությամբ, որ “Էյ-Սի-Փի” ընկերությունը դեռևս չի գտել 
տեխնոլոգիական այնպիսի լուծում, ըստ որի գործարանի արտանետումները կենթակվեն 
մաքրման և չեն վնասի շրջակա միջավայրին, ճիշտ է: Այսինքն, ենթադրվում է, որ եթե 
գործարանը շարունակում է իր գործունեությունը, ապա աղտոտման չափերը չեն նվազում և 
միայն գործարանի լրիվ փակումը կնպաստի աղտոտման վտանգների չեզոքացմանը: 

1. Իներցիոն տրենդի սցենար 
Վիճակի նկարագրություն: Ինչպես կարելի է հստակ տեսնել նախորդ գլուխների 

վերլուծությունից, Ալավերդու համայնքը ներկայումս կազմում է էկոլոգիական աղետի գոտի: 
Այստեղ նկատվում են բնակչության թվաքանակի նվազեցում, մթնոլորտային օդում 
աղտոտվածության բազմակի գերազանցում սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաներին, 
հողերի աղտոտվածություն ծանր մետաղներով, չվերահսկվող մկնդեղի գերեզմանոց, 
բուսականության աղտոտվածություն ծանր մետաղներով, անտառապատ տարածքների 
կրճատում, աղբավայրի բացակայություն, չմաքրվող կեղտաջրերի ուղղակի արտահոսք Դեբեդ 
գետ, հիվանդությունների, այդ թվում` քաղցկեղային հիվանդությունների աճ և այլն: Այդ բոլոր 
անտանելի պայմանները անդառնալի ազդեցություն են ունենում շրջակա միջավայրի և 
բնակչության վրա:  
 Հարկ է նկատել, որ Ալավերդու տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի ներկայիս 
անմխիթար ու անհեռանկար վիճակի մեղքի ամենամեծ բաժինը “Էյ-Սի-Փի” պղնձաձուլական 
գործարանինն է: Մթնոլորտային աղտոտման ամենավնասակար ազդեցությունը ստացվում է 
հենց այդ գործարանի գործունեության հետևանքով: Սակայն միաժամանակ, այդ գործարանն է, 
որ զգալիորեն նպաստում է համայնքի տնտեսական զարգացմանը, բնակչության համար 
ստեղծելով աշխատատեղեր, անուղղակիորեն նպաստելով սատելիտային ընկերությունների 
ստեղծմանը ու զարգացմանը: 
 ՀՀ կառավարության, Լոռու մարզպետարանի և Ալավերդու քաղաքապետարանի կողմից 
իրականացվող ծրագրերը թույլ ազդեցություն են ունենում առկա վտանգների հաղթահարման 
գործում: 
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 Հետևանքներ. Իներցիոն տրենդի պահպանման դեպքում.  
ա) հաշվի առնելով 1989-2009թթ. ժողովրդագրական տվյալները, բնակչության 

թվաքանակը հաջորդ 20 տարիների ընթացքում կնվազի ևս 40%-ով, կազմելով մոտ 10000 մարդ, 
բ) Ալավերդու անտառապատ տարածքները կնվազեն մոտ 20%-ով, իսկ առկա 

բուսականությունն ամբողջությամբ թունավորված կլինի, 
գ) կփոխվի տարածաշրջանի կլիման, ջերմաստիճանը կբարձրանա մոտ 0.50C-ով, ինչը 

կնպաստի ջրային ռեսուրսների սակավության առաջացմանը, 
դ) գյուղմթերքների որակը զգալի անկում կապրի, կկրճատվեն գյուղատնտեսական 

տարածքները` ի հաշիվ ծանր մետաղներով հողերի աղտոտման և հողերի էրոզիոն 
երևույթների, 

ե) կմեծանա համաճարակների հաճախականությունը, 
զ) պետական բյուջեից տարեկան կտրամադրվի մոտ կես միլիոն դոլարի սուբվենցիա 

տարբեր ծրագրերի իրականացման համար, սակայն իրականացված ծրագրերը չեն ապահովի 
կյանքի որակի էական բարելավում, քանի որ բնակչությունը կշարունակի թունավորվել 
աղտոտումից, իսկ շրջակա միջավայրի վիճակը շարունակաբար կվատթարանա: 

2. Վատագույն տրենդի սցենար 
Վատագույն սցենարի դեպքում ենթադրվում է, որ “Էյ-Սի-Փի” գործարանը շարունակում 

է գործել և նույնիսկ մեծացնում է արտադրության ծավալները: Քաղաքում աղտոտման վտանգը 
չեզոքացնելու ուղղությամբ գործուն միջոցներ չեն ձեռնարկվում: Այդ պարագայում 
կանխատեսվում է քաղաքի լրիվ կործանումը: Բնակչության շրջանում տեղի կունենան գենային 
մուտացիոն երևույթներ: Անդառնալի կորստի կմատնվի առկա կենսաբազմազանությունը: 
Փոփոխությունների կենթարկվեն քաղաքի կլիմայական և աշխարհագրական պայմանները: 
Քաղաքը կվերածվի աղետի գոտու, որի վերականգնման համար կպահանջվեն հսկայական 
միջոցներ և տասնյակ տարիներ: 

3. Լավագույն տրենդի սցենար 
Տարբերակ 1. Եթե գործարանը գտնում է բնապահպանական նորմերն ապահովող 
տեխնոլոգիական լուծում և շարունակում է իր աշխատանքը` առանց շրջակա միջավայրին և 
մարդկանց առողջությանը վնաս հասցնելու: Այս դեպքում Ալավերդի քաղաքը դառնում է 
զարգացած արդյունաբերական քաղաք, զարգանում են գործարանն սպասարկող օժանդակ 
ենթակառուցվածքներ, բացվում են նոր աշխատատեղեր: Դառնալով տնտեսապես կայուն 
քաղաք, Ալավերդում սկսում են զարգանալ նաև այլ փոքր և միջին մեծության 
ձեռնարկություններ/արտադրություններ: 
 
Տարբերակ 2. ¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, »Ã» ·áñÍ³ñ³ÝÁ ÷³ÏíáõÙ ¿: 

 
Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ùß³ÏÇ Íñ³·Çñ. 
1. ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ýí³½»óíÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ 600-Çó ³í»ÉÇ Ù³ñ¹ ·áñÍ³զáõñÏ 

¹³éÝ³Éáõ å³ï×³éáí; 
2. ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ½μ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ½áõ·³Ñ»é í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ 

Íñ³·ÇñÁ:  
3. Ý»ñÏ³Û³óÝÇ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ; 
 
Այսպիսով, ·ործարանի փակումը կառավարության կողմից պետք է հստակ ծրագրված ու 

նախապատրաստված լինի: Գործարանի տարածքը պատշաճ ձևով պետք է կոնսերվացվի: 
Կառավարությունը ներդրումներ է կատարում և նպաստում քաղաքում տուրիզմի զարգացման 
ենթակառուցվածքների ստեղծմանը: Խթանվում է մշակող արտադրության ճյուղերի 
զարգացումը, ներդրումներ են կատարվում գյուղմթերքների վերամշակման գործարանի 
կառուցման ուղղությամբ: Խթանող պայմաններ են ստեղծվում քաղաքում փոքր և միջին 
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ձեռնարկատիրության զարգացման համար: Այս առումով լավագույն հեռանկարներից է նաև 
Վրաստանի ու Աբխազիայի միջև սահմանի ու երկաթուղային հաղորդակցության բացումը, որը 
կնպաստի քաղաքում առևտրի ու տուրիզմի զարգացմանը: 

Քաղաքապետարանը հաստատում է բնապահպանական և առողջապահական 
երկարաժամկետ ռազմավարություն, որը մշակված է խորը ուսումնասիրությունների ու 
հետազոտությունների հիման վրա` մասնագետների կողմից:  

Քաղաքում ստեղծված է նորմատիվ բոլոր չափանիշներին համապատասխան 
կառուցապատված աղբավայր և կառուցված է աղբի վերամշակման գործարան: Կառուցված է 
ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման 
կայան: 

Ամբողջությամբ վերանորոգվել է քաղաքի ջրամատակարարման և կոյուղու 
կոլեկտորների, ինչպես նաև անձրևաջրերի կոյուղու ցանցը, հոսակորուստները գտնվում են 
նորմատիվային սահմաններում:  

Քաղաքի բուժական հաստատություններն ենթարկվել են վերանորոգման և կահավորվել 
են ժամանակակից բուժ.տեխնիկայով:  

Մադանի մկնդեղի գերեզմանոցը պատշաճ ձևով վերանորոգվել ու կոնսերվացվել է, իսկ 
վերին շերտի հողը ենթարկվել է ռեկուլտիվացիայի: Դեբեդ գետի ափերը և հունը մաքրվել են 
կենցաղային կոշտ աղբից: Բարեկարգվել է քաղաքի արտաքին տեսքը և 
ճարտարապետությունը: 

Վերականգնվում են քաղաքի անտառապատ տարածքները, քաղաքում իրականացվել են 
կանաչապատման աշխատանքներ, ստեղծվել է հանգստի գոտի: Քաղաքում ակտիվ գործում է 
Օրհուսի բնապահպանական կենտրոնը և հասարակական կազմակերպությունները, 
պարբերաբար կազմակերպվում է բնակչության էկոլոգիական կրթության ու իրազեկման 
միջոցառումներ: Եվ այլն: 

Ըստ Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի նախագծի Ալավերդի 
քաղաքի առաջնահերթ հիմնախնդիրների լուծման համար կպահանջվի մոտ 2 մլրդ դրամ: 

 
Աղյուսակ 6.1. Ալավերդի քաղաքի առաջնահերթ հիմնախնդիրների համար պահանջվող միջոցները 

Պահանջվող գումարը 
Հիմնախնդիրներն ըստ առաջնահերթության 

մլն դրամ 
3 4 

1. Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 177.60 
2. Ալավերդու ներհամայնքային ճանապարհների նորոգում 105.00 
3. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային թափոնների (աղբավայրի) 

կուտակիչի վերակառուցում կամ նորի կառուցում 
170.00 

4. Համայնքի ջրագծերի և կոյուղու համակարգի վերանորոգում 1480.00 
5. Ալավերդի համայնքի Ջրավազան թաղամասի հեղեղատարի մաքրում և 
վերանորոգում 

15.00 

6. Համայնքի փողոցային լուսավորության համակարգի պահպանում և 
ընդլայնում 

8.00 

7. Համայնքում ծառատնկման աշխատանքների կազմակերպում 8.00 
8. Քաղաքապետարանի ենթակայության օբյեկտների, մշակութային 
օջախների գազաֆիկացում 

1.80 

9. Համայնքում մանկական խաղահրապարակների կառուցում 7.02 
10. Համայնքի Ա.Պապոյանի անվան գեղարվեստի դպրոցի շենքի 
վերանորոգում  

80.00 

Ընդամենը 1972.42 

 
Աղյուսակ 6.1-ից երևում է, որ, օրինակ, կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցումը (որն 

ըստ որոշ գնահատականների կպահանջի մոտ 2.5մլն դոլարի ծախս) առաջնահերթ խնդիր չի 
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համարվում: Ներառված չէ նաև Մադանի գերեզմանոցի վերանորոգման ու ռեկուլտիվացիայի 
հիմնախնդիրը:  

Մեր հաշվարկներով, լավագույն սցենարի նվաճումը կպահանջի Ալավերդի համայնքում 
մոտ 20մլն դոլարի առաջնահերթ ներդրումների իրականացում, որոնք սակայն 
մուլտիպլիկացիոն ազդեցություն կունենան և կարճ ժամկետում կհատուցվեն:  
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ԳԼՈՒԽ 7. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 Ալավերդի քաղաքի արդյունաբերական և բնապահպանական հիմնախնդիրները 

սերտորեն փոխկապակցված են: Տվյալ հիմնախնդիրների հիմնավորված վերլուծությունը և 
համապատասխան միասնական համալիր ծրագրի իրականացումը կհանգեցնի մարզի 
տնտեսական ու բնապահպանական համագոյացման բարելավմանը: Կարևոր 
նախապայմաններից է լեռնաարդյունաբերության, հոսքաջրերի մաքրման կայանի և 
աղբավայրի կառուցումը և վերազինումը ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք 
կնվազեցնեն քաղաքի շրջակա միջավայրի աղտոտումը:  

Բնապահպանական և էկոլոգիական խախտված հաշվեկշիռները մեղմացնելու և 
վերականգնելու նպատակով անհրաժեշտ է ուշադրության կենտրոնում պահել ու 
հետևողականորեն կյանքի կոչել քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրային 
հետևյալ դրույթները. 

 Բարձրացնել բնապահպանական խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների 
վերաբերյալ քաղաքապետարանի իրազեկությունը և մասնակցությունը, մասնավորապես 
ուսուցման դասընթացներ կազմակերպելու միջոցով:  

 Որպես բնապահպանական քաղաքականության իրականացման լավագույն 
գործիք կարող է ծառայել հասարակության մասնակցությունը բնապահպանական որոշումների 
կայացմանը, որը պետք է իրականացվի ըստ Օրհուսի կոնվենցիայի, որին Հայաստանը 
մասնակից է: Այս առումով անհրաժեշտ է նպաստել քաղաքի բնապահպանական 
հիմնախնդիրների լուծման մեջ շահագրգիռ կողմերի մասնակցության ուժեղացմանը:  

 Զբոսաշրջության և էկոտուրիզմի զարգացումը կաջակցի քաղաքի էկոհամակարգի 
պահպանությանը: 

 Էկոլոգիական կրթության մեջ ակտիվորեն ներգրավել քաղաքի կրթական 
հիմնարկները, հանրակրթական դպրոցները, քաղաքի բնապահպանական ՀԿ-ները, ինչպես 
նաև Ալավերդում գործող բնապահապանական տեղեկատվական Օրհուս կենտրոնը:  

 Հողերի պահպանման ոլորտում իրականացնել հակաէռոզիոն, 
հակասողանքային, մելիորատիվ և խախտված հողերի վերականգնման (ռեկուլտիվացիա) 
միջոցառումներ:  

 Հողի լվացման, էռոզիոն և սելավասողանքային երևույթները կանխելու 
նպատակով անհրաժեշտ է հսկողություն սահմանել հողի և մշակության վայրի 
ագրոտեխնիկական կանոնների պահպանման վրա, ինչպես նաև անհրաժեշտ է ստեղծել 
հողապաշտպան անտառաշերտեր:  

 Անհրաժեշտ է խթանել բնապահպանական տեսակետից անվտանգ, անթափոն և 
ռեսուրսախնայող տեխնոլոգիաների ներդրումը: Քաղաքապետարանն, մարզպետարանի ու 
կառավարության աջակցությամբ, օրինակ, կարող է պահանջել քաղաքի տարածքում գտնվող 
բոլոր խոշոր ընկերություններից իրենց մոտ ներդնել ISO14001 բնապահպանական 
կառավարման համակարգը, ինչը կնպաստի աղտոտման նվազեցմանը: 

 Հրատապ խնդիր է տարբեր պատճառներով լքված և չշահագործվող 
հանքավայրերի, թափանակուտակիչների ռեկուլտիվացիայի ծրագրերի իրականացումը, որն 
անհրաժեշտ է շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխարգելելու, բնական էկոհամակարգերը 
վերականգնելու և ազգաբնակչության առողջական վիճակը չվտանգելու համար:  

 Արդյունահանող և վերամշակող կազմակերպություններին պարտադրել, 
որպեսզի չգերազանցեն նախագծային նորմատիվային արտանետումները և կատարեն 
նախատեսված բոլոր բնապահպանական միջոցառումները:  

 Արդյունաբերական ձեռնարկություններում մաքրման և ֆիլտրման կայանների 
տեղադրում և արտանետող ձեռնարկություներին կից ըստ ազդման շառավիղի 
համապատասխան դիմադրողականությամբ օժտված ծառատեսակների տնկում: 
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 Քաղաքի անտառտնտեսություններում ավելացնել և հիմնել նոր 
տեխնոլոգիաներով զինված տնկարանային տնտեսություններ, որոնցում կազմակերպել ըստ 
տարածքների առանձնահատկություններին բնորոշ ծառատեսակների մատղաշի ցանք և 
մշակություն: 

 Քանի որ մաքրման կայանի նախագծումը, կառուցումը կպահանջի բավականին 
երկար ժամանակ և խոշոր ներդրումներ, ուստի անհրաժեշտ է իրականացնել հատուկ 
միջոցառումներ, որոնք կկանխարգելեն ջրային ավազանի աղտոտումը, մասնավորապես կոշտ 
թափոններով: 

 Բիոմաքրման և քիմիական կայանների անգործության պատճառով հրամայական 
է դառնում, որպեսզի ձեռնարկությունները ունենան փակ ջրաշրջանառության համակարգ, 
հակառակ դեպքում պետք է վերականգնեն կամ ստեղծեն նոր լոկալ մաքրման կայաններ, որոնք 
համապատասխան կլինեն արտադրություններից առաջացող հոսքաջրերի վնասազերծման 
համար: 
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