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Համագործակցություն 

Կեղտաջրերի բնական ինտեգրված մաքրման համակարգեր խրախուսող սևծովյան ցանց-WASTEnet: Մշակված է պրոֆ. Գեորգիոս Սիլայոսի կողմից, 

տպագրության համար պատրաստված է Էկո-ՏԻՐԱՍԻ կողմից:  Տպագրության ամսաթիվը՝ հոկտեմբեր 2013: Տպագրությունը իրականացվել է Եվրոպական 

միության աջակցությամբ: Սույն տպագրության բովանդակության համար պատասխանատու է Գեորգիոս Սիլայոսը:  Բովանդակությունը կարող է 

չհամընկնել Եվրոպական միության տեսակետի հետ: 

 

 

Կեղտաջրերի բնական ինտեգրված 

մաքրման համակարգեր խրախուսող 

սևծովյան ցանց-WASTEnet 

www.waste-net.info 



Կեղտաջրերի բնական ինտեգրված մաքրման համակարգեր խրախուսող սևծովյան ցանց-

WASTEnet 

 

WASTEnet-ը միավորված ցանցային գործողություն է, որի նպատակն է խրախուսել սևծովյան 

տարածաշրջանի մասնակից երկրների (Ռումինիա, Վրաստան, Մոլդովա, Հայաստան, 

Ուկրաինա, Թուրքիա և Հունաստան) տեղական և տարածքային իշխանությունների 

հնարավորինս լայն շրջանակին մշակել և ներդնել բնական մաքրման համակարգեր (ԲՄՀ), 

մասնավորապես կենսաբանական լճակներ (ԿԼ), այդ երկրների` հեռավոր գյուղական 

համայնքներում կեղտաջրերի մաքրումը ապահովելու համար:  

ԽՆԴԻՐԸ 

Կեղտաջրերի մաքրման գործընթացը 

արդիական խնդիր է, որը կապված է 

բնակչության աճի և բնապահպանության 

ոլորտը կարգավորող օրենսդրության 

խստացման հետ: Մեծ քաղաքներում 

տեխնոլոգիական առաջընթացը 

հնարավորություն է տվել ներդնել 

նորարար կեղտաջրերի մաքրման (ԿՋՄ) 

համակարգեր, որոնք բավարարել են  

ԵՄ-ի օրենսդրական խստացված 

պահանջները (օրինակ՝ Խորհրդարանի 

հրահանգ 91/271/EEC և Ջրի 

շրջանակային հրահանգ 2000/60):  

Այդուհանդերձ, փոքր, մեկուսացված 

կամ արվարձանային համայնքները չեն 

կարող իրականացնել ԿՋՄ 

համակարգերի շինարարությունը, 
շահագործումը և պահպանումը բարձր 

ծախսերի պատճառով:  

ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

ԲՄՀ-երի կառուցումը, մասնավորապես փոքր 

համայնքներում (օրինակ՝ գյուղական և 

լեռնային համայնքներում, 

օդանավակայաններում, հիվանդանոցներում, 

դպրոցներում և համալսարաններում), 

հանդիսանում է արդյունավետ և վստահելի, և 

միաժամանակ պարզ և ոչ թանկարժեք լուծում 

վերը նկարագրված խնդրի համար: ԲՄՀ-երի և 

ԿԼ-ների առավելությունները հետևյալն են. 

 շահագործման ընթացքում 
վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների 
կիրառումը, 

 մեխանիկական սարքերի և մասնիկների 
բացակայությունը, 

 շինարարության, շահագործման և 
խնամքի մատչելի արժեքը, 

 լանդշաֆտների գեղագիտական 
բարելավումը, 

 վայրի կենդանական և բուսական 
աշխարհի միջավայրի կազմավորումը, 

 հանգստի և կրթության 
հնարավորությունները, 

 արտահոսքի ջրերը ոռոգման նպատակով 
օգտագործելու հնարավորությունը: 

ԲՄՀ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼՃԱԿՆԵՐ 

ԿԼ-ները մարդու կողմից կառուցված համակարգեր են, որոնք նախագծված են 

ապահովել բնական լճակների դերը աղտոտիչների հեռացման գործընթացում:  

Կեղտաջրերի մաքրմանը հասնելու համար ԿԼ-ում տեղի են ունենում ֆիզիկական, 

քիմիական և կենսաբանական մի շարք գործընթացներ՝ ջրի, հողի, մթնոլորտի և 

միկրոօրգանիզմների փոխհարաբերության արդյունքում: Ափամերձ բույսերը կարևոր 

դեր ունեն օրգանական նյութերի, սննդարար նյութերի, ծանր մետաղների և այլ 

թունավոր նյութերի հեռացման և պահպանման հարցում:  Եղեգնը (Phragmites australis) 
և կեռոնը (Typha latifolia, T. angustifolia) հանդիսանում են ճահճային բուսատեսակների 

լավ օրինակներ, որոնք կարող են արդյունավետ պայքարել աղտոտիչների դեմ, որոնք և 

օգտագործվում են ԿԼ-ում:  

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

ԿԼ-ը կարող են օգտագործվել ստորև 

նշվածների մաքրման համար. 

 համայնքային կեղտաջրերի, 

 արտադրական կեղտաջրերի, 

 քաղաքային անձրևաջրերի 

 անասունի արտաթորանքի, 

 գյուղատնտեսական անձրևաջրերի, 

 հանքարդյունաբերության թթվային 

արտանետման, 

 սեպտիկ ավազանների կեղտաջրերի, 

 տիղմի: 

Բնական 

մաքրման 

համակարգեր 

 

Ցամաքային 

Ստաբիլիզացնող 

լճակներ 

Կենսաբանական 

լճակներ 

Անաերոբ 

ֆակուլտատիվ 

հասունցաում 

Ջրի մակերեսային հոսք 

Ենթամակերեսային հորիզոնական հոսք 

Ենթամակերեսային ուղղահայաց հոսք 
 


