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Ազ գաբ նակ չու թյան ա ռող ջու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի վի ճա կի գնա հա տու մը ի նչ պես 

ազ գային, այն պես էլ մի ջազ գային մա կար դա կի կար ևո րա գույն խն դիր նե րից մեկն է։ Տն տես-

վար ման ար դյուն քում տե ղի ու նե ցած է կո լո գի ա կան հա վա սա րակշ ռու թյան խախ տու մը մեծ 

վտանգ է ներ կա յաց նում մար դու ա ռող ջու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար։ Աղ տո տիչ նե րի 

շար քում ի րենց ու րույն տեղն են զբա ղեց նում թու նա քի մի կատ նե րը և պա րար տա նյու թե րը, 

ին չը պայ մա նա վոր ված է նրանց կի րառ ման լայ նա ծա վա լու թյամբ, կեն սա բա նա կան ակ տի վու-

թյամբ, ի նչ պես գյու ղատն տե սա կան վնա սա տու նե րի, այն պես էլ մար դու նկատ մամբ։ 

Գո յու թյուն ու նե ցող տվյալ նե րը վկա յում են Սևա նա լճում և նրա ջրա հա վաք ա վա զա նում 

քլո րօր գա նա կան թու նա քի մի կատ նե րի (ՀՔՑՀ, ԴԴՏ, ԴԴԵ, ԴԴԴ) մնա ցոր դային քա նակ նե րի 

շա րու նա կա կան շր ջա նա ռու թյան և տվյալ տա րա ծաշր ջա նում մու թա գեն մի ա ցու թյուն նե րով 

ծան րա բեռն վա ծու թյան բարձ րաց ման ռիս կի մա սին։ Տն տես վար ման առ կա պայ ման նե րում և 

նման պրակ տի կայի շա րու նակ ման դեպ քում հան րա պե տու թյան մի ակ խմե լու ջրի աղ բյուր լի-

նե լով հան դերձ Սևա նա լի ճը կա րող է վե րած վել շր ջա կա մի ջա վայ րի հնա րա վոր աղ տոտ ման 

աղ բյու րի։ Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում պարզ վել է, որ թու նա քի մի կատ նե րի կի րա ռումն 

ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն ու նի գյու ղա կան բնակ չու թյան, հատ կա պես ե րե խա նե րի վրա։ 

Ստաց ված ար դյունք նե րը բնու թագ րում են այն ի րա վի ճա կը, ո րը ձևա վոր վել էր կազ մա կերպ-

ված գյու ղատն տես վար ման պայ ման նե րում։ Սա կա վա թիվ են նաև ու սում նա սի րու թյուն նե րը, 

ո րոնք վե րա բե րում են տար բեր քսե նո բի ո տիկ նե րով (թու նա քի մի կատ ներ, պա րար տա նյու թեր 

և այլն) շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ վա ծու թյան փաս տա ցի մա կար դակ նե րի հնա րա վոր ան-

բա րեն պաստ ազ դե ցու թյա նը` գյու ղա կան բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան վրա, ար դի մաս նա վոր 

գյու ղատն տե սու թյան պայ ման նե րում։ Ել նե լով վե րո հի շյա լից, շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ վա-

ծու թյան մա կար դակ նե րի ու սում նա սիր ման և դրա հետ կապ ված ա ռող ջու թյան հա մար հնա-

րա վոր ռիս կե րի բա ցա հայտ ման խն դիր ներն ու նեն կար ևո րա գույն նշա նա կու թյուն և մեր հան-

րա պե տու թյան հա մար մնում են ան հե տաձ գե լի ու ար դի ա կան։ Այդ խն դիր նե րի դի տարկ ման 

գոր ծում կար ևոր և ա ռանձ նա հա տուկ դեր ու նեն Ա րա րա տյան դաշ տա վայ րը և Սևա նա լի ճը` 

իր ջրա հա վաք ա վա զա նով։
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