
Հայ-վրացական անդրսահմանային
համագործակցության վերջին զարգացումները

Խրամի-Դեբեդ գետավազանում.
Ջրի որակի համատեղ մոնիթորինգի ծրագիր

Գայանե Շահնազարյան
Տնօրենի տեղակալ

Շրջակա միջավայրի նախարարության

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ



Կցիա/Խրամի-Դեբեդ գետավազանի հայ-
վրացական համատեղ մոնիթորինգի ծրագրի
իրականացման անհրաժեշտությունը բխում է.

q Կցիա/Խրամի-Դեբեդ գետավազանում ջրային մարմինների ջրի որակի
կարգավիճակի գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն
ստանալու համար՝ օժանդակություն ԳԱԿՊ-ների մշակմանը:

q Կցիա/Խրամի-Դեբեդ գետերի ընդհանուր ջրային ռեսուրսների աղտոտումը
կանխելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու համար:

q Կցիա/Խրամի և Դեբեդ գետերի ջրերի և ջրային էկոհամակարգի
արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն
ստանալու համար:

q ԵՄ-ի և Հայաստանի միջև Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության
համաձայնագրի (Գլուխ 3 շրջակա միջավայր) և ԵՄ-ի և Ատոմային
էներգիայի եվրոպական համայնքի և նրանց անդամ պետությունների, մի
կողմից և Վրաստանի միջև Ասոցացման համաձայնագրի իրականացում
(Հոդված 306, հավելված XXVI (շրջակա միջավայր):



Կցիա/Խրամի և Դեբեդ գետերում հայ-
վրացական համատեղ մոնիթորինգի ծրագրի
հիմնական նպատակներն են.

u Մեծացնել պետական, տարածաշրջանային և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների, կազմակերպությունների, հանրության և միջազգային
կազմակերպությունների տեղեկացվածությունը հայ-վրացական սահմանի երկայնքով
Կցիա-Խրամի և Դեբեդ գետերի ջրի որակի կարգավիճակի վերաբերյալ:

u Բացահայտել Կցիա/Խրամի-Դեբեդ գետավազանի աղտոտման հնարավոր
աղբյուրներն ու պատճառները:

u Գնահատել միջազգային սահմաններով փոխանցվող աղտոտիչների ծավալները:

u Տեղեկատվություն ապահովել բնական պայմանների երկարաժամկետ
փոփոխությունների գնահատման համար:

u Տեղեկատվություն ապահովել լայնածավալ մարդածին գործունեության արդյունքում
առաջացող երկարաժամկետ փոփոխությունների գնահատման համար:

u Ձեռք բերել, մշակել, արխիվացնել և տարածել ջրի որակի մոնիթորինգի, 
կանխատեսման և արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ
տեղեկատվությունը: 



Մոնիթորինգի ծրագիրը հիմնվում է.

u 2009-2010 թվականներին ԵՄ ՏԱՍԻՍ-ի Կուր գետի ծրագրի փուլ II-ի
շրջանակներում ձեռնարկված համատեղ մոնիթորինգի նախորդ փորձի
վրա, ինչպես նաև Կցիա/Խրամի գետավազանի պլանավորման գործընթացի
և ԵՄՋՆ+ ծրագրի (2016-2020) շրջանակներում իրականացվող
անդրսահմանային հետազոտության համատեղ մոնիթորինգի
գործունեության նախորդ փորձի վրա։

u Անդրսահմանային գետերի մոնիթորինգի և գնահատման ուղեցույցներ, 
ՄԱԿ ԵՏՀ մոնիթորինգի և գնահատման աշխատանքային խումբ, 2000թ. 

u ԵՄ ջրի շրջանակային հրահանգի (2000/60/ԵՀ) Իրականացման ընդհանուր
ռազմավարություն, Թիվ 7 Ուղեցույցույցային փաստաթուղթ. Ջրի
Շրջանակային Հրահանգի ներքո իրականացվող մոնիթորինգ, 2003թ. 

u Հոսող ջրերում կատարված հետազոտությունների ընդհանուր ձեռնարկի
(Հավելված 1) մոտեցումները, ինչպես նաև մակերևութային ջրերի
անդրսահմանային մոնիթորինգի հետ կապված չափանիշները (ՄԱԿ ԵՏՀ
2000 և ԵՄ ՋՇԴ 2000):



Կցիա/Խրամի և Դեբեդ գետերում հայ-
վրացական համատեղ մոնիթորինգի
մեկնարկը

u Նմուշառումներ՝ 2020թ. սեպտեմբերի 9-11

u Նմուշառման դիտակետեր՝ 7 դիտակետ վրացական հատվածում և 10 
դիտակետ հայկական հատվածում

u Ջրի որակի պարամետրեր՝ մակրոանողնաշարավորներ, ֆիզիկաքիմիական
և հիդրոմորֆոլոգիական ցուցանիշներ

Մոնիթորինգի իրականացումը բաղկացած էր հետևյալ փուլերից.

u Նախապատրաստական աշխատանքներ, պատասխանատուների սահմանում

u Նմուշառման և դաշտային հետազոտական աշխատանքների իրականացում

u Լաբորատոր անալիզների իրականացում

u Համատեղ տեխնիկական հաշվետվության կազմում

u Արդյունքների քննարկում

u Հետագա ծրագրի մշակում, քննարկում:



Կցիա/Խրամի և Դեբեդ գետերում հայ-վրացական
համատեղ մոնիթորինգի արդյունքները

u Դաշտային դիտարկումների արձանագրություններ

u Տեղանքի հիդրոմորֆոլոգիական նկարագրություն և բլանկներ

u Նմուշների հանձման և ստացման արձանագրություններ

u Դաշտային չափումների արդյունքներ

u Հիդրոկենսաբանական՝ մակրոանողնաշարավորների տվյալներ

u ֆիզիկաքիմիական տվյալներ

u Լուսանկարներ

u Վերջնական հաշվետվություն





Առաջարկվող մոնիթորինգի ծրագիր
Նմուշառման դիտակետերը
Ø Ախթալայի և Այրումի միջև տեղակայված Դեբեդ -

հիդրոլոգիական դիտակետ (AM1)
Ø Դեբեդ - Այրում (AM2)
Ø Դեբեդ - Թազաքենդի (GE1)
Ø Դեբեդ - Կիրովկա (GE2)

Նմուշառման ժամանակացույցը
Ø Համատեղ
• Տարեկան 2 անգամ՝ մայիս և հոկտեմբեր

Ø Համաժամանակյա
• Մնացած ամիսներին

Ջրի որակի ցուցանիշները
Ø Հիդրոկենսաբանական՝ մակրոանողնաշարավորներ
Ø Ընդհանուր ֆիզիկաքիմիական
Ø Հիդրոմորֆոլոգիական



u Ստացված արդյունքները կօգտագործվեն Խրամի-Դեբեդ գետավազանում մոնիթորինգի մեթոդների
ներդաշնակեցման, ջրի որակի գնահատման համակարգի մշակման, տվյալների մատչելիության և
տվյալների որակի բարձրացման նպատակով:

u Բացի այդ, նման միասնական գործողությունները կնպաստեն մոնիթորինգ իրականացնող
գործընկերների միջև հաղորդակցության կատարելագործմանը, իսկ համատեղ կատարվող
չափումները, որպես հիմնական գործիք, կխթանեն անդրսահմանային մակարդակում
վստահության մեծացումը, բացառելով մակերևութային ջրերի աղտոտման վերաբերյալ
գործընկերների միջև ցանկացած տարընթերցումները, նպաստելով ներգրավված գործընկերների
կողմից իրականացվող միջլաբորատոր ստուգաճշտման աշխատանքների ճշգրտության և
իրականացման արդյունավետության մեծացմանը: 

u Կցիա/Խրամի-Դեբեդ գետերի անդրսահմանային մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի ծրագրի
շրջանակներում ՀՄԾ- ի միջոցով ստացված տվյալները և տեղեկությունները կօժանդակեն
Կցիա/Խրամի-Դեբեդ գետի ավազանում և Կուր գետի ավազանում ջրային ռեսուրսների
կառավարմանը:

Կցիա/Խրամի և Դեբեդ գետերում հայ-
վրացական համատեղ մոնիթորինգի



Հետագա քայլերը

u Գետերի համատեղ մոնիթորինգի ընթացակարգերի վերաբերյալ
ուղեցուցային փաստաթութ (հայերեն, անգլերեն և վրացերեն)

u Համաձայնագիր, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության և Վրաստանի
շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության
նախարարության միջև, անդրսահմանային Կցիա/Խրամի-Դեբեդ
գետավազանում մոնիթորինգի և տեղեկատվության փոխանակման
ոլորտում համագործակցության մասին

u Կցիա/Խրամի-Դեբեդ գետավազանում մոնիթորինգի իրականացման
ֆինանսավորում:



Շնորհակալություն-Thank you

u Mr. Alexander Zinke, Umweltbundesamt GmbH 

u Mr. Alexander Belakurov, UNECE

u Ms. Kristina Schaufler, Umweltbundesamt GmbH

u Mr. Vahagn Tonoyan

u Mr. Zurab Jincharadze

u Mrs. Elina Bakradze, NEA (GE) and collogues from NEA

u Mrs. Anna Zatikyan, HMC (AM) and collogues from HMC


