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1. 

Բ ՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅՈՒՆ

Բ նա պահ պա նա կան կր թու թյան կենտ րո նա կան խն դի րը շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյանն 
ա ռնչ վող հար ցե րի վե րա բե րյալ ի րա զե կու թյան բարձ րա ցումն է: Այդ պի սի հար ցե րից մեկն էլ թա
փոն նե րի հիմ նախն դիրն է, ո րի գո յու թյու նը Հա յաս տա նում հնա րա վոր չէ չն կա տել: Թա փոն նե րի 
հար ցում մեր եր կի րը լր ջա գույն խն դիր նե րի ա ռջև է կանգ նած բո լոր ա ռում նե րով՝ սկ սած տանն 
այդ խն դիր նե րի ան բա վա րար գի տակ ցու մից: Այդ ի սկ պատ ճա ռով, թա փոն նե րի հար ցը հի ա նա լի 
հար թակ է հան դի սա նում մի կող մից բնա կան պա շար նե րի խնայ մա նը, բնու թյան աղ տոտ մա նը և 
ա ռողջ շր ջա կա մի ջա վայր ու նե նա լուն ա ռնչ վող հար ցե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի տա րած
ման,   դրանց ո ւղ ղու թյամբ դպ րո ցում գործ նա կանու սու ցո ղա կան  աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե
լու, մյուս կող մից՝   տա նը հա մա պա տաս խան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Ե րե խա նե րը թա փոն նե րի հիմ նախնդ րի մա սին ի րա զե կու թյան տե սան կյու նից ա մե նա կար ևոր թի
րախ խմ բե րից մեկն են, քա նի որ նրանք ի րենց ծնող նե րի և ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րի վար քա
ծի ու վար վե լա կեր պի վրա ազ դող ա մե նաար դյու նա վետ գոր ծըն կեր ներն են և կար ևո րը՝ նրանք են 
հան դի սա նում ե րկ րի ա պա գան կեր տող նե րը: Այս թե մային ան դրա դառ նա լու հա մար ճիշտ մի ջա
վայր են հան դի սա նում տար րա կան և միջ նա կարգ դպ րոց նե րը, ի նչ պես նաև  է կոա կումբ նե րը:

Բ նա պահ պա նա կան կր թու թյու նը հիմն վում է « տե ղե կա ցում  զգաց մունք – փոր ձա ռու թյուն  հայե ցո
ղու թյուն  գոր ծո ղու թյուն» գոր ծա ռու թային շղ թայի վրա: Այլ կերպ ա սած, ան ձնա կան վե րա բեր մուն
քը և գի տակ ցու թյու նը, ո րոնք, ի վեր ջո, հան գեց նում են վար քագ ծի փո փո խու թյան, ձեռք են բեր վում 
մի այն և մի այն ան ձնա կան փոր ձի մի ջո ցով: Սա կայն, ի նչ պես բո լո րը գի տեն, փոր ձը հնա րա վոր չէ 
սո վո րեց նել: 

Աշ խար հահռ չակ ի տա լա ցի փի լի սո փա և բնա գետ Գա լի լե ո Գա լի լեյը (1564 – 1642) մի ան գամ ա սել 
է. « Դուք չեք կա րող մար դուն ո չինչ սո վո րեց նել. կա րե լի է մի այն օգ նել նրան բա ցա հայ տել դա իր 
մեջ»: Ժա մա նակ չճա նա չող այս ար տա հայ տու թյունն, ան շուշտ, տե ղին է նաև այ սօր՝ հատ կա պես 
ե րբ խոս քը գնում է բնա պահ պա նա կան գի տակ ցու թյան զար գաց ման և շր ջա կա մի ջա վայ րի կա
յու նու թյան ա ռու մով ի րա զե կու թյան մա սին: Թա փոն նե րի հիմ նախնդ րի ան ձնա կան և ան մի ջա կան 
փոր ձա ռու թյու նը, թա փոն նե րից  խու սա փե լու, դրանք նվա զեց նե լու և վե րամ շա կե լու հնա րա վո րու
թյուն նե րի, ի նչ պես նաև թա փոն նե րի ա ռա ջաց րած ա մե նա տար բեր վտանգ նե րի ի մա ցու թյու նը, ի 
վեր ջո, ձևա վո րում են բնա պահ պա նա կան հար ցե րի վե րա բե րյալ ակ տիվ և դրա կան դիր քո րո շում:

Բ նա պահ պա նա կանկր թու թյու նը մե ծա պես նպաս տում է նման գի տակ ցու թյան ձևա վոր մա նը դպ րո
ցում. «Բ նա պահ պա նա կան կր թու թյու նը սո վո րե լու գոր ծըն թաց է, ո րի մի ջո ցով ա վե լա նում են մարդ
կանց գի տե լիք ներն ու ի րա զե կու թյու նը շր ջա կա մի ջա վայ րի և նրան ա ռնչ վող խն դիր նե րի մա սին, 
զար գա նում են այդ խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներն ու փոր ձա գի տու թյու նը 
և բյու րե ղա նում են տե ղե կաց ված ո րո շում ներ կա յաց նե լու և պա տաս խա նա տու քայ լեր կա տա րե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ վե րա բեր մուն քը, մղում ներն ու հանձ նա ռու թյու նը» (ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՈ, Թբի լի սյան 
հռ չա կա գիր, 1978 [UNESCO, Tbilisi Declaration, 1978]): 

Բ նա պահ պա նա կան կր թու թյան մեջ կար ևո րա գույն տեղ է զբա ղեց նում փոր ձա ռա կան (էմ պի րիկ) 
կր թու թյու նը: Ներ քուստ յու րաց ման գոր ծըն թա ցին մե ծա պես նպաս տում են ոչ մի այն մտ քի և հո
գու, այլև ան ձամբ գոր ծե լու մի ջո ցով: Այդ պատ ճա ռով, բնա պահ պա նա կան կր թու թյան և փոր ձա ռա
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կան կր թու թյան հա մակ ցու մը դպ րո ցում մնա յուն բնա պահ պա նա կան գի տակ ցու թյան ձևա վոր ման, 
թերևս, ա մե նաար դյու նա վետ ե ղա նակն է:

Բ նա պա հա պա նա կան խն դիր նե րի մի լայն շր ջա նակ ա ռնչ վում է թա փոն նե րին: Ե րե խա նե րը պետք է 
տես նեն, որ թա փոն ներն ու նեն ար ժեք և վե րամ շա կե լի են, որ թա փոն նե րի պատ ճա ռով վտանգ վում 
են շր ջա կա մի ջա վայրն ու մար դը, և որ թա փոն նե րից խու սա փե լու կամ դրանք նվա զեց նե լու տար բե
րակ ներ կան թե՛ տա նը, թե՛ շր ջա պա տում:

 Թա փոն նե րը « ձեռ քի տակ»են ու տե սա նե լի ա մե նու րեք. դրանք ա մեն օր ստեղ ծում են բո լո րը: Հետ
ևա բար, թա փոն նե րի խն դիրն ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում է յու րա քան չյու րիս: Ա վե լին, բազ մա թիվ դեպ
քե րում շատ հեշ տու թյամբ կա րե լի է բա րե լա վել մեր շուր ջը ե ղած ի րա վի ճա կը՝ պար զա պես փո խե լով 
ո րոշ սո վո րու թյուն ներ, ին չը կա րե լի է սո վո րեց նել ու րախ ու խա ղային մի ջոց նե րով: 

Օգ տա գոր ծե լով ստեղ ծա գոր ծա կան ու ար հես տա գոր ծա կան մո տե ցում ներ՝ խա ղե րի, մր ցույթ նե րի, 
ու րախ նա խագ ծե րի օգ նու թյամբ կա րե լի է դպ րո ցում ա ռանց մեծ ջան քե րի հեշ տաց նել թա փոն նե
րի կա ռա վար ման խր թին հար ցի ը մբռ նու մը: Այս պի սով, թա փոն նե րի խն դի րը կա րո ղ է ի դե ա լա կան 
հիմք հան դի սա նալ Հա յաս տա նի տար րա կան և մի ջին դպ րոց նե րում բնա պահ պա նա կան կր թու թյան 
հա մար:

Դպ րո ցում ներ կա յաց վե լիք հար ցեր.

• Ի՞նչ է նշա նա կում « թա փոն», ի ՞նչ է նշա նա կում « թա փոն նե րի կա յուն կա ռա վա րում»:
•  Նե րա ծու թյուն թա փոն նե րի խնդ րի վե րա բե րյալ, թա փոն նե րի տար բեր տե սակ նե րի ը նդ հա նուր 

նկա րագ րու թյուն:
• Չ վե րահսկ վող աղ բա թափ ման և աղ տոտ ման ազ դե ցու թյու նը:
•  Թա փոն նե րի ծա գումն ու դրան ցից խու սա փե լը՝ հատ կա պես տա նը:
• Շր ջա կա մի ջա վայ րի և է կո հա մա կար գե րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նից խու սա փե լու ռազ

մա վա րու թյուն ներ.  թա փոն նե րի տնօ րի նում, վե րամ շա կում, թա փոն նե րի տա րան ջա տում ը ստ 
տե սակ նե րի և սպա ռո ղա կան վար քա գիծ:
 

Աշ խա տանք նե րի շր ջա նակ.

•  Գի տե լիք ներն ը նդ լայ նել խա ղե րի մի ջո ցով՝ շեշ տը դնե լով ը մբռն ման և փոր ձի վրա:
• « Հար ցում ներ» ան ցկաց նել: 
• Սո վո րել թա փոն նե րի տար բեր տե սակ նե րի մա սին, սահ մա նու մը, ծա գու մը, խու սա փե լու ձևե րը, 

ազ դե ցու թյու նը և այլն:
•  Հե տա զո տել այ լընտ րան քային տար բե րակ նե րը: 
• Օգ տա գոր ծել ար հես տա գոր ծա կան մո տե ցում ներ:
•  Թա փոն ներն օգ տա գոր ծել նոր ի րեր պատ րաս տե լու հա մար:
•  Նոր փոր ձը մի աց նել ու նե ցած հմ տու թյուն նե րին:

 Վե րը բեր ված հար ցե րի և աշ խա տանք նե րի հա մակ ցու թյու նը նպա տակ ու նի օգ նել, որ բնա պահ պա
նա կան խն դիր ներն ա վե լի լավ հաս կաց վեն և մնա յուն գի տակ ցու թյուն ձևա վոր վի բնա կան ռե սուրս
նե րի կա յուն կա ռա վար ման ու դրան ա ռնչ վող այլ խն դիր նե րի մա սին: 

Սույն ձեռ նար կը և դրա նով ի րա կա նաց րած հա մա պա տաս խան սե մի նար նե րը ծա վա լուն տե ղե կագ
րա կան տվյալ ներ և ա ռա ջար կու թյուն ներ են տրա մադ րում Հա յաս տա նի միջ նա կարգ դպ րոց նե րում 
բնա պահ պա նա կան կր թու թյան ի րա կա նաց ման հա մար:
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2. 

 ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ ՆԵՐ 

2.1. ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՀԱՐ ՑԵՐ 

2.1.1. Ի՞նչ է նշա նա կում « թա փոն»

 Մինչև թա փոն նե րի և թա փոն նե րի կա ռա վար ման բարդ հար ցը դի տար կե լը, ի նչ պես նաև խառ նաշ
փո թից խու սա փե լու հա մար, հարկ է նախ ևա ռաջ մտա ծել՝ ի ՞նչ է ի րա կա նում նշա նա կում « թա փոն» 
հաս կա ցու թյու նը: 

Հաշ վի առ նե լով ո ղջ աշ խար հում մարդ կանց կեն սա պայ ման նե րի հս կա յա կան տար բե րու թյու նը, մի
ան գա մայն պարզ է դառ նում, որ միև նույն ի րը կամ նյու թը մի մշա կույ թում կա րող է հա մար վել թա
փոն, մինչ դեռ մեկ այլ մշա կույ թում այն ոչ մի դեպ քում չեն թա փի: Բա վա կան է մտա ծել, օ րի նակ, դա
տարկ թի թե ղյա տու փե րի մա սին. ա րևմ տյան խո շոր քա ղաք նե րում դրանք սո վո րա բար հա մար վում 
են թա փոն ու, հա մա պա տաս խա նա բար, նետ վում են աղ բը, մինչ դեռ աղ քատ ե րկր նե րում դրանք 
կա րող են ծա ռայել մի շարք նպա տակ նե րի.  օգ տա գործ վել որ պես տա րա ներ, պատ սար քե լու շի
նա նյութ կամ էլ դառ նալ մի լավ խա ղա լիք (ե թե, ա սենք, ա նիվ ներ ու քա շե լու պա րան ա վե լաց նես) 
կամ էլ ե րաժշ տա կան գոր ծիք:  Հետ ևա բար, « թա փոն»ի սահ մա նու մը մե ծա պես կախ ված է նրա նից, 
թե կոնկ րետ մշա կույթն ի նչ ար ժեք է վե րագ րում տվյալ ի րին կամ նյու թին: Ա վե լին, ի նչ պես եր ևում 
է, թա փոն նե րի և թա փոն նե րի կա ռա վար ման կար ևո րու թյան/ազ դե ցու թյան աս տի ճա նը կախ ված է 
տվյալ ե րկ րի կամ մշա կույ թի զար գաց ման աս տի ճա նից: 

«Վ տան գա վոր թա փոն նե րի ան դր սահ մա նային փո խադր ման և դրանց հե ռաց ման նկատ մամբ հս
կո ղու թյուն սահ մա նե լու մա սին» Բա զե լի կոն վեն ցի այի հա մա ձայն, ա րևմ տյան ե րկր նե րը « թա փոն»ը 
սահ մա նում են որ պես « նյու թեր, ո րոնք ա ռաջ նային ար տադ րանք չեն (այ սինքն ար տադ րանք, ո րն 
ար տադր վում է շու կայի հա մար), կորց րել են ի րենց նշա նա կու թյու նը սկզբ նա կան օգ տա գոր ծո ղի 
հա մար՝  ար տադ րու թյան, վե րա փոխ ման կամ սպառ ման ի մաս տով, և ո րոն ցից վեր ջինս ցան կա նում 
է ա զատ վել: Թա փոն ներ կա րող են ա ռա ջա նալ հում քի ար դյու նա հան ման, հում քից մի ջան կյալ և 
վերջ նա կան ար տադ րան քի ստաց ման, վերջ նա կան ապ րանք նե րի սպառ ման, ի նչ պես նաև մար դու 
այ լա զան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: Գո յաց ման վայ րում վե րամ շակ ված և կր կին օգ տա գործ ված 
մնա ցոր դային նյու թե րը թա փոն չեն հա մար վում»: 

Կա րե լի է են թադ րել, որ, ի հա կադ րու թյուն այս սահ ման ման, ո րոշ բնիկ մշա կույթ նե րում կա րող են ը նդ
հան րա պես տե ղյակ չլի նել, որ գո յու թյուն ու նի այն պի սի մի հաս կա ցու թյուն, ի նչ պի սին « թա փոնն» է:

 Սո վո րա բար, թա փոն ներ ա սե լով հաս կա նում են « նյու թեր», ո րոնք պինդ մաս նիկ նե րից են բաղ կա
ցած՝ նե րա ռյալ նաև տա րա նե րի մեջ ամ փոփ ված հե ղուկ ներն ու գա զե րը (բաց հե ղուկ ներն ու գա
զե րը, ո րոնք ի րենց ազ դե ցու թյունն են գոր ծում բնու թյան վրա, սերտ կապ ու նեն օ դային և ջրային 
ա վա զան նե րի աղ տոտ ման հետ, սա կայն խիստ ի մաս տով, թա փոն ներ չեն հա մար վում): Այ դու հան
դերձ, թա փոն նե րը և աղ տո տու մը նույն պես, ան կաս կած, ան քակ տե լի ո րեն շաղ կապ ված են:

 Սույն ձեռ նար կում հիմ նա կա նում ու շադ րու թյուն է դարձ վում ժա մա նա կա կից քա ղա քակր թու թյան 
ար գա սիք հան դի սա ցող պինդ թա փոն նե րին:
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2.1.2.  Թա փոն նե րի հիմ նախն դի րը

 Թա փոն նե րի հար ցը հա մընդ հա նուր հարց է, ո րն ա ճող նշա նա կու թյուն ու նի շր ջա կա մի ջա վայ րի 
աղ տոտ ման, բնա կան պա շար նե րի կա ռա վար ման և ա ռող ջա կան ռիս կե րի ա ռու մով: Հետ ևա բար, 
թա փոն նե րի կա ռա վա րու մը մար տահ րա վեր է ոչ մի այն քա ղա քա կա նու թյան ա ռու մով, այլև խն դիր 
է, ո րն ա ռնչ վում է բո լոր մարդ կանց: Չնա յած քա ղա քա կա նու թյան տե սան կյու նից հիմ նա կան կա
ռուց ված քի, են թա կա ռուց վածք նե րի ու հա մա պա տաս խան հաս տա տու թյուն նե րի ձևա վոր ման նա
խա ձեռ նու թյու նը պատ կա նում է իշ խա նու թյուն նե րին, ի նչ պես նաև ա ռևտ րաար դյու նա բե րա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին, սա կայն, միև նույն ժա մա նակ, թա փոն նե րի հիմ նախնդ րին բնակ չու թյա նը 
ծա նո թաց նե լը հան դի սա նում է սե ղա նին դր ված հիմ նա կան հար ցե րից մե կը: Ա մեն մեկն էլ կա րող է 
քայլ առ քայլ հաս նել բնա պահ պա նա կան գի տակ ցու թյան և փո խել իր սպա ռո ղա կան վար քա գի ծը՝ 
որ պես մի փոք րիկ քայլ դե պի հա մընդ հա նուր ի րա վի ճա կի փո փո խու թյուն: Որ պես մի պարզ, ը նդ
հա նուր կա նոն, թա փոն նե րի հար ցը կա րե լի է ներ կա յաց նել ե րեք բա ռով. նվա զեց րու՛,  վե րաօգ տա
գոր ծի՛ր, վե րամ շա կի՛ր:

 ՄԱԿի ան դամ 193 ե րկր ներ, այդ թվում Հա յաս տա նը, մի ա վոր վել են հա նուն մարդ կու թյան բա րե կե
ցիկ կյան քի: 2015 թ.ն ՄԱԿը ըն դու նել է Օ րա կարգ 2030ը և կա յուն զար գաց ման 17 նպա տակ նե րը, 
ո րոնք ու ղե ցույց են ամ բողջ մարդ կու թյան հա մար: Կա յուն զար գա ցումն այն պի սի զար գա ցում է, ո րը 
բա րե լա վում է կեն սա պայ ման ներն այ սօր` ա ռանց վտան գե լու ա պա գա սե րունդ նե րի ռե սուրս նե րը:

 ՄԱԿի նպա տակ 12ը վե րա բե րում է սպառ ման և ար տադ րու թյան կա յուն մո դել ներ ա պա հո վե լուն: 
Հա մա ձայն այս նպա տա կի՝ մարդ կու թյու նը մինչև 2030թ.ը պետք է հաս նի բնա կան պա շար նե րի 
կա յուն կա ռա վար ման և ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման: Ի նչ պես նաև, է ա պես կր ճա տի թա փոն նե րի 
գո յա ցու մը՝ կան խար գել ման, նվա զեց ման, վե րամ շակ ման և վե րաօգ տա գործ ման մի ջո ցով: 

Այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար կար ևոր վում է շր ջա նաձև տն տե սու թյու նը, ո րը հան դի սա նում է 
ար տադ րու թյան գծային մո դե լի / վերց նել, պատ րաս տել, թա փել/ այ լընտ րան քային, կա յուն ձև: Օ րի
նակ՝ նոր հա մա կար գիչ ձեռք բե րե լուց հե տո հի նը թա փում ե նք և ա մեն ան գամ սպա ռում ե նք սահ
մա նա փակ ռե սուրս ներ: Շր ջա նաձև տն տե սու թյու նը ա ռա ջար կում է մարդ կու թյա նը նվա զա գույ նի 
հասց նել բնա կան ռե սուրս նե րի ար դյու նա հա նու մը և բնու թյան վրա բա ցա սա կան ազ գե ցու թյու նը: 
Մաս նա վո րա պես, նոր ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան հա մար օգ տա գոր ծել ե ղած ռե սուրս նե րը: 
Թա փոն նե րը կվե րած վեն այլ ապ րանք նե րի հա մար հում քի կամ է լեկտ րաէ ներ գի այի:

2.1.2.1.  Թա փոն նե րի տե սակ նե րը

 Մարդ կային քա ղա քակր թու թյունն ա ռա ջաց նում է թա փոն նե րի բազ մա թիվ տե սակ ներ: Ը ստ ծագ
ման, դրանք կա րե լի է բա ժա նել ե րեք խո շոր խմ բե րի. 

 Հան քային թա փոն ներ

• 	 Հող, ա վազ և քար, շի նա րա րա կան/ քանդ ման աշ խա տանք նե րից ա ռա ջա ցած թա փոն ներ, ջեր
մային է լեկտ րա կա յան նե րի գոր ծու նե ու թյու նից և այր ման այլ գոր ծըն թաց նե րից մնա ցող մո խիր 
ու խա րամ: 

Այս թա փոն նե րը հիմ նա կա նում ա ռա ջա նում են հան քար դյու նա հան ման, բաց ե ղա նա կով խճի և 
ա վա զի ար դյու նա հան ման, մե տա ղա ձու լա կան աշ խա տանք նե րի, ճա նա պարհ նե րի ու շի նու թյուն նե
րի կա ռուց ման և քանդ ման հետ ևան քով: Ա րևմ տյան ե րկր նե րում թա փոն նե րի այս տե սա կը կազ մում 
է գո յա ցող բո լոր թա փոն նե րի եր կու եր րոր դը:
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ և ԷԿՈ-ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 Մու նի ցի պալ թա փոն ներ

•  Թա փոն նե րի այս տե սակն ա ռա ջա նում է ա ռևտ րային կամ սպա ռո ղա կան (այ սինքն, տնային 
տն տե սու թյուն նե րի՝ նե րա ռյալ քա ղա քային հաս տա տու թյուն նե րի և այլն) գոր ծու նե ու թյան ար
դյուն քում: Այն բաղ կա ցած է. կեն սա թա փոն նե րից (բու սա կան և կեն դա նա կան ծա գում ու նե ցող 
մթերք), թղ թի, ա պա կու և տար բեր է լեկտ րո նային թա փոն նե րից, վտան գա կիր թա փոն նե րից 
(կեն ցա ղում գոր ծած վող քի մի ա կան նյու թեր), այ գե գոր ծա կան, տեքս տիլ, մե տա ղա կան և  պո
լի մե րային թա փոն նե րից (պ լաս տիկ շշեր, տոպ րակ ներ, ծած կոց ներ և այլն), փա թե թա վոր ման 
հա մար գոր ծած վող նյու թե րի թա փոն նե րից, ի նչ պես նաև կոշտ կեն ցա ղային թա փոն նե րից (կա
հույք, սար քեր, գոր ծիք ներ, շի նա րա րա կան ա ղբ և այլն): Թա փոն նե րի այս բո լոր  տե սակ նե րը 
կա րող են հան դի սա նալ տնային տն տե սու թյան կեն սա գոր ծու նե ու թյան ար գա սիք:

 
Առևտ րային, ար դյու նա բե րա կան և բժշ կա կան թա փոն ներ

• 	 Քա ղա քային թա փոն նե րին նման վող ար դյու նա բե րա կան թա փոն ներ, ռա դի ոակ տիվ թա փոն ներ, 
ար տադ րա կան թա փոն ներ, սպան դա նոց նե րի թա փոն ներ, թու նա վոր թա փոն ներ, բժշ կա կան 
թա փոն ներ:

Տ վյալ թա փոն նե րի աղ բյուր են հան դի սա նում ար դյու նա բե րա կան և բժշ կա կան (ի նչ պես օ րի նակ՝ 
հի վան դա նոց նե րը և վի րա հա տա րան նե րը) հաս տա տու թյուն նե րը:

Գյ�ղատնտես�թյ�ն, 
անտառային տնտես�թյ�ն

3%

Թափոնների և 
ջրային ռես�րսների

կառավար�մ
11%

Տնային
տնտես�թյ�ններ

13%

Արտադր�թյ�ն
19%

Էներգետիկա
5%

Այլ
8%Հանքարդյ�նաբեր�թյ�ն 

41%

Ն կար 1. Թա փոն նե րի ը նդ հա նուր գո յա ցու մը ԵՄո ւմ՝ ը ստ տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի 
(աղ բյուր՝ Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղով, 2008)
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ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ. ՆՎԱԶԵՑՐՈՒ՛, ՎԵՐԱՕԳՏԱԳՈՐԾԻ՛Ր, ՎԵՐԱՄՇԱԿԻ՛Ր

Տնային տնտես�թյ�նների 
առաջացրած և համանման 

թափոններ
27%

Սորտավորման
մնաց�կներ

6%

Մետաղական
թափոններ

13%Կենդանական և բ�սական 
թափոններ

16%

Փայտի
թափոններ

9%

Այրման թափոններ
21%

Թղթի և 
ստվարաթղթի

թափոններ
8%

Ն կար 2. Թա փոն նե րի ը նդ հա նուր գո յա ցու մը ԵՄո ւմ 2008թ.ի ն՝ ը ստ թա փոն նե րի տե սակ նե րի՝ բա ցա
ռու թյամբ հան քային թա փոն նե րի (աղ բյուր՝ Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղով, 2008)

Ն կար ներ 1ը և 2ը ԵՄո ւմ թա փոն նե րի ա ռա ջաց ման վե րա բե րյալ հե տաքրք րիր փաս տեր են ներ
կա յաց նում. այս պես, նկար 1ը ցույց է տա լիս, որ ար տադ րու թյու նը և հան քար դյու նա բե րու թյունն 
ա մե նա մեծ թա փոն ա ռա ջաց նող ո լորտ ներն են, մինչ դեռ ը նդ հա նու րի մեջ տնային տն տե սու թյուն նե
րի ստեղ ծած թա փոն նե րը հա մե մա տա բար փոքր բա ժին են կազ մում: 

Այ դու հան դերձ, նկար 2ը բա ցա հայ տում է, որ ոչ հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի մեջ տնային 
տն տե սու թյուն նե րի ա ռա ջաց րած թա փոն նե րը զգա լի կշիռ ու նեն:

 
2.1.2.2. Ընդ հա նուր խն դիր ներ

 Շատ կար ևոր է, որ դպ րո ցում ծա նոթ լի նեն թա փոն նե րի և դրանց ա ռա ջաց րած բո լոր բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րին, քա նի որ հե տա գա յում թա փոն նե րի կա ռա վա րում սո վո րեց նելն ի մաստ կու նե նա 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ բո լոր ա շա կերտ նե րին պարզ լի նի թա փոն նե րի վնա սա կար ազ դե ցու թյու նը:

 Թա փոն նե րի ստեղ ծումն ա ռաջ է բե րում մի շարք խն դիր ներ ու բար դու թյուն ներ.

• 	 Թա փոն նե րը պա հան ջում են տեղ՝ այ սինքն աղ բա վայ րե րի կամ թա փոն նե րի վե րամ շակ ման 
գոր ծա րան նե րի հնա րա վո րու թյուն:

• 	 Թա փոն նե րը կա րող են ո ւղ ղա կի ո րեն վնա սա կար կամ թու նա վոր լի նել շր ջա կա մի ջա վայ րի, հո
ղի, ջրի կամ օ դի, ի նչ պես նաև կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի՝ նե րա ռյալ մար դու հա մար:

• 	 Թա փոն նե րի կու տակ ման, այր ման կամ վե րամ շակ ման ժա մա նակ կա րող են ան ջատ վել թու նա
վոր նյու թեր:

• 	 Թա փոն ներն ա ռա ջա նում են բնա կան ռե սուրս նե րի սպառ ման հաշ վին:
• 	 Թա փոն նե րի վե րամ շակ ման և վե րաց ման հա մար ծախս վում է է ներ գի ա: 
• 	Ան վե րահս կե լի և ա պօ րի նի աղ բա վայ րե րը, ո րոնց ան վտան գու թյու նը պատ շաճ կեր պով ա պա

հով ված չէ, կա րող են ջրի և/ կամ օ դի լր ջա գույն աղ տոտ ման պատ ճառ դառ նալ:
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• 	 Թա փոն նե րը քայ քայ վե լիս մեծ քա նա կու թյամբ մե թան (և այլ վտան գա վոր գա զեր) են ար տա զա
տում, ին չը նպաս տում է գլո բալ տա քաց մա նը:

• 	Վ տան գա վոր չա փե րի է հա սել թա փոն նե րի նե տու մը ծով և այլ ջրային տա րածք ներ: 
• 	Երբ շր ջա կա մի ջա վայրն ան վե րահս կե լի կեր պով աղ տոտ վում է թա փոն նե րով, իջ նում է կյան քի 

ո րա կը:
• 	 Թա փոն նե րի ա ռա ջա ցու մը նշա նա կում է, որ փող է ծախս վել մի բա նի հա մար, ո րն այլևս ան

պետք է, մինչ դեռ այդ գու մա րը կա րող էր ծա ռայել մեկ այլ՝ օգ տա կար բա նի:
• 	Սնն դի և այլ ռե սուրս նե րի ա նի մաստ վատ նումն ա վե լի մեծ քա նա կու թյամբ սնն դի և այլ նյու թե րի 

ար տադ րու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջաց նում: 

Օգ տա կար կլի նի տե ղե կա նալ ո րոշ տա րած ված նյու թե րի քայ քայ ման ժամ կետ նե րի մա սին, հա մե
մա տել դրանք և ը նդ գծել այն փաս տը, որ տար բեր նյու թե րի քայ քայ ման հա մար տար բեր ժամ կետ
ներ են պա հանջ վում.

 Բա նա նի կեղև 3ից 4 շա բաթ

 Կաշ վե եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ 40ից 50 տա րի

Լ րա գիր 1 ա միս

 Թի թե ղյա տուփ 80ից 100 տա րի 

Ա լյու մի նե տուփ 200ից 500 տա րի

 Շա պիկ 5 ա միս

Բր դյա գուլ պա 1 տա րի

Պ լաստ մա սե սա փոր ան հայտ

Ծ խա խո տի մնա ցուկ (սին թե տիկ) 2ից 5 տա րի 

Ա պա կե շիշ ան հայտ (թերևս եր բեք)

2.1.2.3. Թա փոն նե րի կա յուն կա ռա վա րում 

Ա ռա ջա ցել է մի ի րա վի ճակ, ե րբ թա փոն ներ են ստեղծ վում ա ռանց հետ ևանք նե րի ու ար գա սիք նե րի 
մա սին մտա ծե լու, և այդ ի րա վի ճա կը բա րե լավ ման կա րիք ու նի: Թա փոն նե րի կա յուն կա ռա վա րու մը 
փոր ձում է բա րե փո խել թա փոն նե րի հետ կապ ված նշ ված ի րա վի ճա կը՝ նե րա ռե լով հետ ևյալ քայ լե րը.

•  Փոր ձել հաս նել բնա կան ռե սուրս նե րի ա վե լի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման 
• 	Ան խու սա փե լի թա փոն նե րը պետք է վե րա ծել նոր հում քի կամ փո խար կել չե զոք նյու թե րի, ո րոնք 

հնա րա վոր է ամ բա րել՝ ա ռանց շր ջա կա մի ջա վայ րին վնաս հասց նե լու:
 Հետ ևա բար, թա փոն նե րը կա ռա վա րել նշա նա կում է հա վա քել, տա րան ջա տել և վե րամ շա կել դրանք՝ 
նպա տակ ու նե նա լով ստա նալ նոր հումք կամ չե զոք թա փոն ներ:

 Թա փոն նե րի մշակ ման ար դի գոր ծա րան նե րը խիստ կա տա րե լա գործ ված սար քա վո րում ներ են, 
ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս թա փոն նե րի տար բեր տե սակ ներն ա ռանձ նաց նել ի րա րից՝ հե
տա գա վե րամ շակ ման նպա տա կով: Սնն դային թա փոն ներն ա ռանձ նաց վում են կոմ պոս տաց ման 
գոր ծա րան նե րում հե տա գա վե րամ շակ ման հա մար և նույ նիսկ է ներ գի ա են ար տադ րում (օգ տա
գոր ծե լով ա ռա ջա ցող դյուր բռնկ վող գա զը),  պո լի մե րային թա փոն նե րը վե րամ շա կե լուց հե տո նո
րից ստա նում են պո լի մե րային նյու թեր, ա պա կին ևս վե րամ շակ վում է,  ար դյուն քում նոր շշեր են 
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ստաց վում, և այդ պես շա րու նակ: Շատ ե րկր նե րում թա փոն նե րի ա ռանձ նա ցումն ու վե րամ շա կու մը 
վե րած վել են տն տե սու թյան բա վա կա նին ե կամ տա բեր ա ռան ձին ճյու ղի, ո րն այս պի սով դար ձել է 
տն տե սու թյան կար ևոր մա սը: 

Երկր նե րի մե ծա մաս նու թյու նը հանձն է ա ռել կի րա ռել թա փոն նե րի կա յուն կա ռա վար ման տե սակ նե
րից որ ևէ մե կը, որ պես զի հաս նի վե րը նշ ված նպա տակ նե րին: Վեր ջին տաս նա մյակ նե րին ստո րագր
վել են բազ մա թիվ դաշ նագ րեր, հա մա ձայ նագ րեր ու հռ չա կագ րեր և դրանց բո լո րի ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում էլ ե ղել է թա փոն նե րից խո սա փու մը կամ ա ռն վազն դրանց նվա զե ցու մը, ա ռա ջա ցող 
թա փոն նե րի ա վե լի լավ կա ռա վա րումն ու վե րամ շա կու մը: Օ րի նակ՝ Իռ լան դի ան տուր քե րի հա մա
կարգ է մտց րել պո լի է թի լե նային տոպ րակ նե րի հա մար, ին չի ար դյուն քում կա րո ղա ցել է պո լի է թի լե
նային տոպ րակ նե րի թա փոն նե րը կր ճա տել 90%ով: 

Այ դու հան դերձ, թա փոն նե րի կա ռա վա րու մը չպետք է ի րա կա նաց վի մի այն իշ խա նու թյուն նե րի կող
մից, այլ նաև, մաս նա վո րա պես, սպա ռո ղի կող մից: Սպա ռո ղի վե րա բեր մուն քի և վար քագ ծի փո փո
խու թյու նը կա րող է ան մի ջա կա նո րեն կր ճա տել թա փոն նե րը, ի սկ եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում՝ 
իր ազ դե ցու թյունն ու նե նալ նաև ար դյու նա բե րու թյան վրա:

Կր կին, թա փոն նե րի կա ռա վար ման հար ցը կա րե լի է հան գեց նել հետ ևյալ պարզ կա նո նին. նվա
զեց րու ՛ ,  վե րաօգ տա գոր ծի՛ր ,  վե րամ շա կի՛ր :

2.1.3. Թա փոն նե րի ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյունն է կո հա մա կար գե րի վրա

 Բա ցի հո ղի ան պետ քա ցու մից և կեն սա մի ջա վայ րե րի մաս նա տու մից, կլի մա յա կան փո փո խու թյուն
նե րից, թու նա վո րու մից, աղ տո տու մից և ռե սուրս նե րի շա հա գոր ծու մից, բնա կան մի ջա վայրն ու նրա 
կեն սա բազ մա զա նու թյու նը մար դու ա ռա ջաց րած թա փոն նե րի պատ ճա ռով կանգ նած են նաև այլ 
լր ջա գույն խն դիր նե րի ա ռջև:

• 	 Մե թան և ած խած նի եր կօք սիդ գա զեր. Կեն սա թա փոն նե րի ա նաէ րոբ քայ քա յու մից ա ռա ջա նում 
է մե թան գազ: Մե թա նը նպաս տում է կլի մայի գլո բալ տա քաց ման եր ևույ թին՝ լր ջո րեն փո խե լով  
է կո հա մա կար գե րում առ կա կեն սա պայ ման նե րը: Հա մաշ խար հային տա քաց ման հետ ևանք ներն 
այս տեղ ման րա մասն չենք քն նար կի, բայց հարկ է հի շել, որ թա փոն նե րի ա ռա ջա ցու մը նպաս
տում է դրան: Մեկեր կու ա մե նա կար ևոր նե րը նշե լու հա մար ա սենք, որ մե թա նի ար տա զատ ման 
այլ խո շոր աղ բյուր ներ են հան դի սա նում ա նաս նա պա հու թյու նը և բրն ձի ա ճե ցու մը: 

• 	Պ լաս տի կից և այլ սին թե տիկ նյու թե րից հա վե լում ներ. Պլաս տի կից և այլ սին թե տիկ նյու թե րից 
ան ջատ վող քի մի ա կան նյու թե րը վտան գա վոր են գրե թե բո լոր կեն դա նի նե րի հա մար: Դրանք 
կա րող են նպաս տել քաղց կե ղի ա ռա ջաց մա նը, խախ տել բնա կան հոր մո նային հա վա սա րակշ
ռու թյու նը, նվա զեց նել պտ ղա բե րու թյու նը, ո չն չաց նել բջ ջային կա ռուց ված քը և այլն: Հենց այդ 
պատ ճա ռով Եվ րո մի ու թյու նում ար գել վել է դրան ցից ա ռա վել թու նա վոր նե րի օգ տա գոր ծու մը 
ման կա կան խա ղա լիք նե րում: Այդ նյու թե րը տա րած վում են աղ բա վայ րե րից և պլաստմասե թա
փոն նե րից, ո րոնք ա ռանց վե րահս կո ղու թյան աղ տո տում են ո ղջ շր ջա կա մի ջա վայ րը՝ ան ցնե լով 
հո ղի և ջրի մեջ ու թու նա վո րե լով դրանք: 

• 	Այլ թու նա վոր նյու թեր. թա փոն նե րը հա ճախ ի րենց հետ բե րում են թու նա վոր կամ վտան գա վոր 
նյու թեր, ո րոնք լի նում են կա՛մ բուն թա փոն նե րում, կա՛մ ա ռա ջա նում են դրանց քայ քա յու մից, 
կամ այլ նյու թե րի հետ փո խազ դե ցու թյու նից: Վտան գա վոր նյու թե րի շր ջա նա կը շատ մեծ է, ին չը 
թույլ չի տա լիս այս տեղ ներ կա յաց նել դրանց ման րա մասն ցան կը: Է մա լի [արծ նի], լա քի, պես տի
ցիդ նե րի, դե ղա գոր ծա կան և բժշ կա կան մի ջոց նե րի մեջ պա րու նակ վող քի մի ա կան նյու թերն, ան
կաս կած, վտանգ են ներ կա յաց նում բո լոր կեն դա նի ա րա րած նե րի և է կո հա մա կար գե րի հա մար, 
ե թե պատ շաճ կեր պով չեն ամ բար վում կամ վե րամ շակ վում:
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• 	Պ լաս տիկ պինդ թա փոն ներ. պո լի մե րային թա փոն նե րը՝ հատ կա պես պո լի է թի լե նային տոպ րակ
նե րը, պլաս տիկ շշերն ու ա ման ներն ի րենց կա փա րիչ նե րով լր ջա գույն խն դիր են դար ձել շր ջա կա 
մի ջա վայ րի հա մար և ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյուն են գոր ծում բազ մա թիվ կեն դա նա տե սակ նե րի վրա. 
շատ կեն դա նի ներ ու տում են պո լի է թի լե նային և պլաստ մա սե ա ռար կա նե րը՝ դրանք ու տե լի կար
ծե լով: Ի րա վի ճակն ան դրա դառ նում է ի նչ պես ցա մա քաբ նակ, այն պես էլ ջրաբ նակ ա րա րած նե րի 
վրա և, ան շուշտ, խն դիր է ստեղ ծում հա մա պա տաս խան տե սակ նե րի հա մար: Այ դու հան դերձ, 
ա ռա վել ծանր խն դիր են ա ռա ջաց նում ջրի մեջ կամ ջրի մա կե րե սին լո ղա ցող պլաս տիկ ի րե
րի կտոր նե րը: Շշե րի կա փա րիչ նե րը, պլաս տիկ կրա կայ րիչ նե րը, գն դի կա վոր գրիչ նե րի մա սե րը, 
փրփ րապ լաս տի մաս նիկ նե րը, ծխա խո տի կո թուկ նե րը և այլն, ի վեր ջո, դառ նում են ձկ նե րի և թռ
չուն նե րի բա ժին: Օ րի նակ՝ ձկն կուլ նե րի ո րոշ պո պու լ յա ցի ա ներ կանգ նել են բնաջնջ ման վտան գի 
ա ռաջ, քա նի որ նրանց ձա գե րը մեծ քա նակ նե րով սատ կում են պլաս տիկ կտոր ներ կուլ տա լու 
հետ ևան քով: Այն ձկ նե րը, ո րոն ցով ձկն կուլ նե րը կե րակ րում են ի րենց ձա գե րին, հա ճախ լց ված 
են լի նում պլաս տիկ կտոր տան քով, ո րոնք ձկն կուլ նե րի ճտե րը չեն կա րող մար սել, և, ար դյուն
քում, նրանք մա հա նում են սար սա փե լի դա ժան մա հով: Ը ստ գնա հա տա կան նե րի, ա մեն ժամ 
ծովն է լց վում մոտ 500 ՏՈՆ ՆԱ պլաս տիկ: 
Պ լաս տիկ թա փոն նե րի մեկ այլ օ րի նակ են ձկ նոր սա կան սին թե տիկ ցան ցե րը: Ծո վային 
բազ մա թիվ թռ չուն ներ մահ վան են դա տա պարտ վում դեն նե տած ձկ նոր սա կան ցան ցե
րի պատ ճա ռով, քա նի որ փոր ձում են այդ ան պետք ի րե րից ի րենց հա մար բույն սար քել: 
Թե՛ հա սուն թռ չուն նե րը, թե՛ ձա գե րը խճճ վում են ցան ցի մեջ և, ար դյուն քում, սատ կում:  
Ծո վի մա կե րե սին լո ղա ցող պլաս տիկ աղ բի մեկ ու րիշ հետ ևանք է այն պի սի մի ջատ նե
րի պայ թյու նաձև ա ճը ՝ ի նչ պի սին է Halobates sericeus  տե սա կի ծո վային սար դը: Այս տե
սա կը շա հում է օվ կի ա նո սում լո ղա ցող պլաս տի կի քա նա կու թյան ա ճից, քա նի որ ձվադ
րում է դրանց վրա: Մի ջա տի այս տե սա կի թվա քա նակն ա ճում է լո ղա ցող պլաս տիկ 
կտոր տան քի ա ճին զու գըն թաց: Նշ ված փո փո խու թյուն նե րի հետ ևանք նե րը դեռևս պարզ 
չեն, սա կայն բնա պահ պան ներն ի րա վի ճա կը հա մա րում են մե ծա պես ան հանգս տաց նող: 
 Բա ցի նրա նից, որ ա ռանց որ ևէ վե րահս կո ղու թյան տա րած վող ա ղբն ո ւղ ղա կի ո րեն սպա նում է 
կեն դա նի ա րա րած նե րին, այն նաև տգեղ տե սա րան է պատ կե րում աչ քի հա մար: Պլաս տիկ աղ բը 
խն դիր ներ է ա ռա ջաց նում նաև մարդ կանց հա մար. նման աղ բը, օ րի նակ, կա րող է խցա նել կո յու
ղին և բնա կա վայ րի հե ղեղ ման պատ ճառ դառ նալ: Պլաս տիկ  տա րա նե րի մեկ այլ հետ ևանքն էլ 
այն է, որ հատ կա պես ար ևա դար ձային ե րկր նե րում ջու րը հա վաք վում է նման փոք րիկ տոպ րակ
նե րում՝ դրանք ի դե ա լա կան տեղ դարձ նե լով մա լա րի այի  մո ծա կի  բուծ ման հա մար:

• 	 Հո ղա տա րածք նե րի կո րուստ. աղ բա վայ րերն ու աղ բի վե րամ շակ ման գոր ծա րան ներն ա վե լի ու 
ա վե լի շատ տա րածք ներ են պա հան ջում: Ի հար կե, դրանք կա րող են կա ռուց վել այն պի սի վայ
րե րում, ո րոնք պի տա նի չեն մարդ կանց բնա կու թյան հա մար, սա կայն հենց այդ պատ ճա ռով էլ 
դրանք հա ճախ վտանգ են ներ կա յաց նու մ այն պի սի կար ևոր է կո հա մա կար գե րի հա մար, ի նչ պի
սիք են ճահ ճա հո ղե րը, լք ված քար հան քե րը և այլն: 

• 	Օ դի աղ տո տում. բո լոր այն թա փոն նե րը, ո րոնց այ րու մը չի կա տար վում ար տա նե տում նե րի 
ֆիլտր ման հա մա կարգ ու նե ցող աղ բա կիզ ման հա տուկ հաս տա տու թյուն նե րում, ա ռա ջաց նում են 
օ դի աղ տո տում: Հա ճախ բա ցի թու նա վոր ար տա նե տում նե րից, օդ են նետ վում նաև ած խած նի 
եր կօք սիդ, ած խած նի մո նօք սիդ, ի նչ պես նաև այլ գա զեր:
 Վե րո հի շյալ շատ վտանգ նե րից կա րե լի էր խու սա փել, ե թե աղ բը հա վաք վեր պատ շա ճո րեն ան
վտանգ դարձ րած աղ բա վայ րե րում: Ճիշտ աղ բա վայ րը պետք է բա վա րա րի ա ռն վազն հետ ևյալ 
պա հանջ նե րը. 

• Գե տի նը պետք է ե րկ րա բա նա կան ար գելք ներ կա յաց նի՝ թու նա վոր նյու թե րը հո ղին 
կամ գրուն տային ջրե րին հաս նե լուց խու սա փե լու հա մար, ո րի հաս տու թյու նը կախ ված 
է աղ բա վայ րի տե սա կից: 
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• Աղ բա վայ րը պետք է ցան կա պատ ված լի նի, որ պես զի խու սա փենք աղ բը, հատ կա պես 
այն պի սի թեթև նյու թե րը, ի նչ պի սիք են ցե լո ֆա նե տոպ րակ նե րը, քա մու մի ջո ցով տա
րած վե լուց: Ցան կա պա տը նաև պաշտ պա նում է աղ բը ան վե րահս կե լի կեր պով թափ վե
լուց:

•  Վե րը բեր ված պատ ճառ նե րից ել նե լով, ի նչ պես նաև ան ձր ևաջ րե րի՝ թա փո նա նյու թե րի 
մեջ ներծծ վե լուց խու սա փե լու հա մար տա րած քը պետք է ծածկ ված լի նի:

•  Հո սող ջու րը պետք է հա վաք վի, վե րամ շակ վի ու ա նա լի զի են թարկ վի՝ նախ քան ա զատ 
հոս քը թույ լատ րե լը: 

• Մուտք գոր ծող նյու թե րի վե րահսկ ման նպա տա կով գոր ծող ըն դուն ման կե տը, ի նչ պես 
նաև  կու տակ ման ու փտ ման ար դյուն քում ար տա նետ վող գա զե րի ու ար տա թոր վող հե
ղուկ նե րի ա նա լի զի հա մար նա խա տես ված լա բո րա տո րի ան ցան կա ցած աղ բա վայ րի 
կար ևո րա գույն տար րերն են:

2.2. ԹԱ ՓՈՆ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱ ԿԸ  
ԵՎ ԲԱ ՐԵ ԼԱՎ ՄԱՆ ՏԱՐ ԲԵ ՐԱԿ ՆԵ ՐԸ

 Թա փոն ներ ա ռա ջա նում են մարդ կանց  բնա կա վայ րե րում, hետ ևա բար թա փոն նե րի ի հայտ գա լու 
ա մե նաակն հայտ տե ղը մարդ կանց բնա կու թյան և աշ խա տան քի վայ րե րի ան մի ջա կան շր ջա կայքն է: 
Տանն ա ռա ջա ցած թա փոն նե րը կոչ վում են սպա ռո ղա կան կամ տնային տն տե սու թյան թա փոն ներ: 
Մար դիկ սո վո րա բար ու շադ րու թյուն չեն դարձ նում ստեղծ վող թա փոն նե րի ծագ մա նը, քա նա կին ու 
տե սա կին: Սա կայն, հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ յու րա քան չյուր ան հատ (Ա րևմ տյան Եվ րո պա
յում) տա րե կան ստեղ ծում է գրե թե 500 կգ թա փոն, ան կաս կած ար ժե մո տի կից հա յացք ձգել թա
փոն նե րի այդ հս կա յա կան քա նա կու թյան ծագ մանն ու բա ղադ րու թյա նը:

 Թեև կան բազ մա թիվ թա փոն ներ, ո րոն ցից կա րե լի է խու սա փել մեր ի սկ տնե րում դրս ևո րե լով ան
ձնա կան նա խա ձեռ նու թյուն, ոչ պա կաս են այն թա փոն նե րը, ո րոն ցից հնա րա վոր կլի նի խու սա փել 
մի այն սպա ռո ղա կան վար քագ ծի, գի տակ ցու թյան և ար ժե հա մա կար գի եր կա րա ժամ կետ փո փո խու
թյան ար դյուն քում: Այ դու հան դերձ, այդ փո փո խու թյուն նե րին կա րե լի է նպաս տել այս խն դիր նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ տա րա ծե լով:

2.2.1. Սնն դային թա փոն ներ և սնն դի վատ նում

 Ի րադ րու թյու նը 

Այն ժա մա նա կից ի վեր, ի նչ մարդ կու թյու նը վե րած վեց « ժա մա նա կա կից տե սա կի», վեր ջի նիս սնու
ցու մը է ա կան փո փո խու թյուն ներ կրեց. սնն դամ թերքն այժմ օգ տա գործ վում է բազ մա թիվ բա ղադ
րիչ նե րից բաղ կա ցած ու տե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար, այն պահ վում է եր կար ժա մա նակ, գլո
բա լաց ման հետ մի ա սին սնն դամ թեր քի պա շար նե րը դար ձել են ծայ րա հեղ բազ մա զան և հա ճախ 
բեր վում են մեծ հե ռա վո րու թյուն նե րից: Պարզ է, որ ա րևմ տյան ե րկր նե րում սնն դի պա շար նե րը պա
հանջ վա ծից մեծ են:

 Բա ցի սնն դամ թեր քի փա թե թա վոր ման ա ռա ջաց րած տա րա տե սակ խն դիր նե րից, բուն սնուն դը մեծ 
քա նա կու թյուն նե րով վե րած վում է թա փո նի, այդ ի սկ պատ ճա ռով այս տեղ մի ան գա մայն տե ղին է 
« վատ նում» եզ րույ թի գոր ծա ծու թյու նը: Թա փոն ներ սկ սում են գո յա նալ ար դեն ար տադ րու թյան փու
լում. գյու ղատն տե սու թյան և ա նաս նա պա հու թյան մեջ թա փոն ներն ա ռա ջա նում են ի սկզ բա նե, բայց 
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սպա ռո ղա կան վե րա բեր մուն քը հան գեց րել է է ՛լ ա վե լի մեծ ծա վալ նե րով սնն դի լր ջա գույն վատն ման: 
Դաշ տից մինչև շու կա ճա նա պար հին ար դեն ի սկ կոր չում է նշա նա կա լի քա նա կու թյամբ ար ժե քա վոր 
սնունդ. մր գերն ու բան ջա րե ղե նը սոր տա վոր վում են ը ստ գե ղե ցիկ տես քի, չա փի ու ձևի, թեև բա
ղադ րու թյան, հա մի ու ա ռող ջա րա րու թյան ա ռու մով որ ևէ տար բե րու թյուն չի լի նում, ին չի ար դյուն
քում ա ռա ջա նում են թա փոն ներ: Տձև ա ճած գա զարն ու կա ղամ բը, հա վա սա րա պես նաև (չա փից 
դուրս) փոքր, ոչ կա տա րյալ գու նա վոր մամբ կամ էլ պտեր ու նե ցող խն ձո րը եր բեք շու կա չեն հաս նի, 
քա նի որ սպա ռո ղին ար դեն փչաց րել են « կա տա րյալ» ո րա կով: Հա մա ձայն Պա րե նի և գյու ղատն
տե սու թյան կազ մա կեր պու թյան (ՊԳԿ) գնա հատ ման, ա մեն տա րի ա րևմ տյան աշ խար հում ո րա կի 
չա փո րո շիչ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ թափ վում է 1.3 մի լի արդ տոն նա 
սնունդ: 

Ա վե լի քիչ զար գա ցած ե րկր նե րում նույն պես մեծ քա նա կու թյամբ ար ժե քա վոր սնունդ է կոր չում, ե րբ 
բա ցա կա յում են բեր քա հա վա քի, տե ղա փոխ ման և պա հես տա վոր ման պատ շաճ մի ջոց նե րը: 

Ար դեն ի սկ ար տադ րու թյան և վա ճառ քի գոր ծըն թաց նե րում է մեծ ծա վա լով սնունդ թափ վում՝ հետ
ևյալ պատ ճառ նե րով.

• 	Սնն դամ թեր քը հա ճախ պի տա նի ու թյան ժամ կե տի լրա նա լուց մի քա նի օր շուտ հան վում է վա
ճառ քից, քա նի որ սպա ռող նե րը չեն գնում պի տա նի ու թյան վերջ նա ժամ կե տին մոտ ապ րանք ներ.

• 	Ս պա ռո ղը պա հան ջում է, որ նույ նիսկ այն ժա մա նակ, ե րբ մո տե ցել է խա նութ նե րը փա կե լու ժա
մը, առ կա լի նի ապ րանք նե րի ո ղջ տե սա կա նին. այդ պատ ճա ռով է, օ րի նակ, որ հա ցի օ րա կան 
ար տադ րան քի մոտ 10%ը թափ վում է: Բա ցի այդ, մեծ քա ղաք նե րում շատ դժ վար է պլա նա վո րել 
օ րա կան պա հան ջար կը.

• 	 Շե ղու մը ո րա կի չա փո րո շիչ նե րից.
• 	 Պա հանջ վա ծից շատ ար տադ րելն ու սխալ պլա նա վո րե լը. 
• 	Ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցում պա տա հող սխալ նե րը՝ նե րա ռյալ սխալ պի տա կա վո րու մը կամ 

ապ րան քի թափ վե լը.
• 	Ս խալ պա հես տա վո րու մը, տե ղա փոխ ման ժա մա նակ վնաս վե լը.
• 	 Փա թե թա վոր ման չա փե րի սխալ գնա հա տու մը (օ րի նակ՝ ճա շա րան նե րում).
 Նույ նիսկ այն բա նից հե տո, ե րբ սնուն դը հաս նում է վերջ նա կան սպա ռո ղին, դեռևս ձեռք չտ ված 
սնն դի ա վե լի քան 20%ը դեն է նետ վում մի շարք պատ ճառ նե րով.

• 	Սնն դին բա վա րար ար ժեք չի տր վում, ին չը կապ ված է նրա հետ, որ այն մշ տա պես հա սա նե լի է
• 	 Վատ են պլա նա վո րում, սխալ գնում ներ են ա նում, չեն նա յում, թե տա նը դեռևս ի նչ քան սնունդ է 

մնա ցել
• 	Ս նուն դը սխալ են պա հում
• 	 Պի տա նի ու թյան ժամ կետն ան ցնում է
 

Ի րենց բնույ թի պատ ճա ռով, թարմ միրգն ու բան ջա րե ղե նը կազ մում են տնային տն տե սու թյուն նե
րում գո յա ցող թա փոն նե րի մոտ 44%ը:

 Գեր մա նի ա յում մի ջին քա ղա քա ցին ա մեն տա րի դեն է նե տում 81,6 կգ սնունդ: Թա փոն նե րի այս 
քա նա կու թյան 65%ից կա րե լի էր խու սա փել, ե թե ոչ ամ բող ջու թյամբ, ա պա ա ռն վազն մեծ մա սից: 
Թա փոն նե րի այն քա նա կու թյու նը, ո րից հնա րա վոր է խու սա փել, մեկ մար դու հաշ վով գնա հատ վել է 
տա րե կան 235 եվ րո, ին չը տնային տն տե սու թյան կտր ված քով կազ մում է տա րե կան 940 եվ րո: Սա 
նշա նա կում է, որ Գեր մա նի ա յում մո տա վո րա պես 21.6 մի լի արդ եվ րո է ծախս վում սնն դի վրա, ո րը 
պար զա պես դեն է նետ վում: Կա րե լի է են թադ րել, որ ի րա վի ճա կը հա ման ման է նաև այլ եվ րո պա կան 
ե րկր նե րում:
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Ն կար 3. Թա փոն նե րի ծա գումն ա րևմ տյան ե րկր նե րում 
(Աղ բյուր՝ Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz/ 
http://www.focus.de/wissen/mensch/tid25258/lebensmittelabfaellediewegwerfrepublik_
aid_723531.html)

 Բա ցի ար ժե քա վոր սնն դի վատ նու մից, ին չը նշա նա կում է փո ղի, բնա կան ռե սուրս նե րի և է ներ գի այի 
լր ջա գույն կո րուստ, դեն նետ ված սնունդն ա ռա ջաց նում է նաև մի շարք այլ խն դիր ներ:

Սնն դային թա փոն նե րը կազ մում են այս պես կոչ ված կեն սա թա փոն նե րի ա ռյու ծի բա ժի նը. վեր ջինս 
սահ ման վում է որ պես տնային տն տե սու թյուն նե րից, ա ռևտ րային գոր ծու նե ու թյու նից և սնն դի ար
դյու նա բե րու թյու նից ստաց վող կեն դա նա կան և բու սա կան ծագ ման թա փոն ներ:  Բա ցի սնն դային և 
սնն դի ար տադ րու թյան թա փոն նե րից, այն նե րա ռում է այ գե գոր ծա կան թա փոն նե րը, ի նչ պես նաև 
սպան դա նոց նե րից ու որ սոր դու թյու նից ա ռաջ ե կող թա փոն նե րը: 

Դաշ տե րում կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի քայ քայ ման  ար դյուն քում ան ջատ վում է մե թան, ո րը ջեր
մո ցային է ֆեկ տին նպաս տող գազ է: Ո ղջ աշ խար հում մե թա նի միկ րո կեն սա բա նա կան ար տա զատ
ման մոտ 70%ն ա ռա ջա նում է մարդ կու թյան կեն սա գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում (39%ը՝ ա նաս նա
պա հու թյան, 17%ը՝ բրն ձի ար տադ րու թյան հետ ևան քով):

 Բա րե լավ ման տար բե րակ ներ

Չ նա յած նրան, որ մենք մի այն  կա րող  ե նք  օ րենք նե րի  ըն դուն ման  կամ  խմ բագր ման բարդ ու դժ
վա րին գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյուն գոր ծել սնն դի ար տադ րու թյան շղ թայի 
վրա, սնն դային թա փոն նե րից կա րե լի է խու սա փել կամ ա ռն վազն հնա րա վոր է ազ դել դրանց վրա՝ 
տար բեր մո տե ցում ներ կի րա ռե լով ան մի ջա պես մեր տա նը. 

• 	Ա վե լի ճիշտ ա րժ ևո րեք սնուն դը. սնուն դը նաև փող է: 
• 	Ա վե լի ճշգ րիտ գնա հա տեք տանն ու նե ցած սնն դի պա շար նե րը և պլա նա վո րեք գնում նե րը:
• 	 Ճիշտ պայ ման նե րում պա հեք սնուն դը և ժա մա նա կին սպա ռեք այն:
• 	 Վե րագ նա հա տեք ո րա կի չա փո րո շիչ նե րը. ա րդյո՞ք իս կա պես ան հրա ժեշտ է գո վազդ վող 

« կա տա րյալ ո րա կի» սնունդ ու տել: 
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• 	Ա վե լին, հարկ է վե րագ նա հա տել նաև հս կա յա կան ար դյու նա բե րա կան ծա վալ նե րով ար տադր վող 
(ո րն ու ղեկց վում է պո տեն ցի ալ վտանգ ներ պա րու նա կող քի մի ա կան նյու թե րի օգ տա գործ մամբ) 
սնն դի բա ղադ րու թյու նը, սնն դա րա րու թյու նը և ա ռող ջա րա րու թյունն ու հա մե մա տել դրանք տա
նը կամ մա քուր կեն սա բա նա կան ե ղա նա կով ա ճեց ված սնն դի հետ, ո րը շատ ա վե լի ա ռող ջա րար 
է, հա մեղ և սնն դա րար: 

Սկզբնական 
փաթեթավորմամբ

11%

Սկզբնական 
տեսքով, 

փաթեթազերծ
22%

Մասամբ վնասված, փաթեթավորմամբ
26%

Մասամբ վնասված, 
առանց փաթեթավորման

23%

Թերմացք
14%

Չդասակարգված
4%

Ն կար 4. Սնն դային թա փոն նե րի բա ղադ րու թյու նը Կենտ րո նա կան Եվ րո պա յում 
(տար բեր աղ բյուր ներ, մի ջին ար ժեք ներ)

2.2.2.  Թուղթ և ստ վա րա թուղթ

 Ի րադ րու թյու նը 

Ե թե նշենք գոր ծա ծու թյան ա մե նա կար ևոր ո ւղ ղու թյուն նե րը, ա պա թուղ թը գրե լու և տպագ րե լու հա
մար հումք է ծա ռա յում գրա սե նյակ նե րում, տա րա տե սակ հաս տա տու թյուն նե րում և տնային տն տե
սու թյուն նե րում, թեր թե րի, ամ սագ րե րի, գո վազ դային նյու թե րի, գր քե րի, ի նչ պես նաև ստ վա րաթղ թե 
փա թե թա վոր ման հա մար: Բա ցի այդ, մեծ քա նա կու թյամբ թուղթ է օգ տա գործ վում հի գի ե նիկ պա
րա գա նե րի ար տադ րու թյան նպա տա կով: 

Ա մեն օր սպառ վում է մո տա վո րա պես մեկ մի լի ոն տոն նա թուղթ: Մեկ շն չի հաշ վով թղ թի տա րե կան 
մի ջին սպա ռումն աշ խար հում կազ մում է մոտ 58 կգ. այդ ցու ցա նի շը ե րկ րից եր կիր բա վա կա նին 
լայն տա տա նում ու նի՝ 20 կգից (Ին դո նե զի ա) մինչև ա վե լի քան 300 կգ (Ֆին լան դի ա): Գեր մա նի
ա յում մեկ շն չի հաշ վով թղ թի տա րե կան սպա ռու մը կազ մում է 251 կգ, ո րի 40%ը փա թե թա վո րումն 
է, ի սկ մոտ 47%ը՝ թեր թե րի և գո վազ դային նյու թե րի հա մար գոր ծած վող թուղ թը: (աղ բյու րը՝ www.
proregenwald.de):

 Թուղթն ար տադր վում է ցե լյու լո զից, ո րը հան դի սա նում է ծա ռե րի բնա կան բա ղադ րիչ, ին չի ստաց
ման հա մար հիմ նա կան հումք են հան դի սա նում ծա ռա տե սակ նե րը:

 Ծա ռե րը բնա կան ռե սուրս են, հատ կա պես հաշ վի առ նե լով, որ թղ թի օ րա կան ան հրա ժեշտ ծա վա լի 
մեծ մա սը հնա րա վոր չէ ստա նալ պլան տա ցի ա նե րից: Հետ ևա բար, պետք է հի շել, որ թղ թի ար դյու
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նա բե րու թյունն ա մեն դեպ քում սպա ռում է կու սա կան ան ձր ևային ան տառ նե րի և այլ ան տառ նե րի 
հս կա յա կան հատ ված ներ: 

Թղ թի ար տադ րու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է նաև մեծ քա նա կու թյամբ է ներ գի ա և ջուր. ի հա վե
լումն, ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցը նպաս տում է ջրի աղ տոտ մա նը: Է կո լո գի ա պես հա մե մա տա բար 
քիչ վնա սա կար  թղ թի ար տադ րու թյու նը մեծ ժո ղովր դա կա նու թյուն է ձեռք բե րել ա րևմ տյան ե րկր նե
րում. այ դու հան դերձ,  թղ թի սպառ ման նվա զե ցու մը շատ ա վե լի լավ քայլ է:

 Բա րե լավ ման տար բե րակ ներ

•  Փոր ձեք հնա րա վո րինս քիչ թուղթ սպա ռել
• 	Լ րագ րե րը, գր քերն ու ամ սագ րե րը կի սեք ըն կեր նե րի ու ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ
• 	Գ նեք է կո լո գի ա պես քիչ վնա սա կար տեխ նո լո գի ա նե րով ար տադր ված թուղթ
• 	 Ձեր տնային տն տե սու թյու նում ե ղա նակ ներ փնտ րեք թղ թի սպա ռու մը նվա զեց նե լու հա մար 

(տ պե լու/ պատ ճե նե լու հա մար օգ տա գոր ծեք թղ թի 2րդ՝ մա քուր ե րե սը)
• 	 Ձեր ըն կեր նե րին պատ մեք թղ թի սպա ռու մը նվա զեց նե լու մա սին ձեր գա ղա փար նե րը:

2.2.3. Պ լաս տիկ թա փոն ներ

 Ի րադ րու թյու նը

Պ լաս տի կը մեծ ժո ղովր դա կա նու թյուն է վայե լում քա ղա քա կիրթ աշ խար հում և վեր ջինս, գո նե ա ռեր
ևույթ, հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել ա ռանց այդ նյու թի: Այն ոչ մի այն օգ տա գործ վում է ա մեն տե սակ 
ապ րանք նե րի փա թե թա վոր ման հա մար, այլև, ի նչ պես եր ևում է, ներ խու ժել է ժա մա նա կա կից աշ
խար հի բո լոր հատ ված ներ՝ շի նա րա րու թյու նից մինչև բժշ կու թյուն, է լեկտ րո նի կայից մինչև մե խա նի
կա և այլն: 

Ան հա վա տա լի է թվում, սա կայն ա մեն տա րի ար տադր վում է 500 մի լի արդ պո լի է թի լե նային տոպ
րակ: Սա տա րե կան ար տադր վող 125 մի լի ոն տոն նա  պլաս տի կի ըն դա մե նը մի մասն է: Ա մեն տա րի, 
ի վեր ջո, ան վե րահս կե լի ո րեն շր ջա կա մի ջա վայ րում է հայտն վում 10.000 տոն նա պլաս տիկ, ին չը 
պլաս տի կը դարձ նում է աշ խար հում աղ տոտ ման ա մե նավ տան գա վոր աղ բյու րը: Նույ նիսկ նավ թա
տար բեռ նա նա վի ա ղետն այս թվե րի հա մե մա տու թյամբ պա կաս վտան գա վոր է թվում շր ջա կա մի
ջա վայ րի հա մար: 

Պ լաս տի կի ժո ղովր դա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա կա ռուց ված քային կա յու նու թյամբ, ին չը, 
մյուս կող մից, նշա նա կում է, որ պլաս տի կը չի քայ քայ վում՝ հա մե նայն դեպս ո չ ող ջա միտ ժամ կետ նե
րում: Պլաս տի կը շր ջա կա մի ջա վայ րում պահ պան վու մէ ծայ րա հեղ եր կար ժա մա նակ:

Խն դիրն այն է, որ որ պես զի պլաս տի կը հնա րա վոր լի նի օգ տա գոր ծել, նրան ա վե լաց նում են ո րոշ 
վտան գա վոր բա ղադ րիչ ներ՝ հիմ նա կա նում ֆտա լատ ներ և բիս ֆե նոլ ներ (այս պես կոչ ված փափ կա
ցու ցիչ ներ) ո րոնք թու նա վոր են թե՛ մարդ կանց, թե՛ այլ կեն դա նի ա րա րած նե րի հա մար: Ա պա ցուց
ված է, որ այս քի մի ա կան նյու թերն ազ դում են հոր մո նալ հա վա սա րակշ ռու թյան, պտ ղա բե րու թյան, 
պտ ղի և ե րե խա նե րի ձևա վոր ման վրա, ի նչ պես նաև ան կաս կած հան դի սա նում են քաղց կե ղա ծին 
նյու թեր (այդ պատ ճա ռով է, որ 2005թ.ից ի վե ր ԵՄո ւմ ար գել վել է նշ ված նյու թե րի կի րա ռու թյու նը 
ման կա կան խա ղա լիք նե րում): Երբ պլաս տի կը դեն են նե տում, այն տա րած վում է շր ջա կա մի ջա վայ
րում և, ար դյուն քում, աղ տո տում հողն ու ջու րը:
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 Միկ րոօր գա նիզմ նե րը չեն կա րո ղա նում քայ քայել այդ քի մի ա կան նյու թե րը, այ սինքն՝ թե՛ ոչ պատ շաճ 
աղ բա վայ րե րը լց վող, թե՛ պար զա պես ա ռանց վե րահս կո ղու թյան դեն նետ վող պլաս տի կը ահ ռե լի 
չա փե րով նպաս տում է շր ջա կա մի ջա վայ րի թու նա վոր մա նը:

 Նույ նիսկ վե րամ շա կում ի րա կա նաց նող գոր ծա րան ներն ու նակ չեն պլաս տի կը տրո հել բա ղադ րիչ
նե րի՝ ա ռանց թու նա վոր ար գա սիք նե րի ա ռա ջաց ման: Չա փից դուրս ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում 
այր վե լու դեպ քում (ին չը, որ պես կա նոն, տե ղի է ու նե նում, ե րբ այ րումն ար վում է տնային պայ ման նե
րում), ար տա զատ վում է բեն զոլ, բի ֆե նիլ և ած խած նի մո նօք սիդ, ի նչ պես նաև ած խած նի եր կօք սիդ:

 Թեև այ սօր ա րևմ տյան ե րկր նե րի մե ծա մաս նու թյու նում թա փոն նե րի  տե սա կա վո րու մը նե րա ռում է 
պլաս տի կը, աշ խար հի մնա ցած հատ վա ծում պլաս տի կի գե րակ շիռ մասն, ի վեր ջո, դառ նում է մնա
ցոր դային  թա փոն կամ չվե րահսկ վող ա ղբ: 

 Բա րե լավ ման տար բե րակ ներ 

Երբ դուք սնունդ կամ այլ մի բան եք գնում, դրանք ծրար ված, փա թե թա վոր ված, պա հա ծո յաց ված 
կամ լց ված են լի նում պլաս տիկ, ա պա կե կամ բա ղադ րյալ նյու թե րից պատ րաստ ված փա թե թա
վոր ման մեջ: Փա թե թա վոր ման այս բո լոր տե սակ ներն էլ, ի հար կե, դառ նում են թա փոն ներ: Այ դու
հան դերձ, տար բե րու թյուն ներ կան ա վան դա կան ա մեն շա բա թյա շու կայի և սնն դի ժա մա նա կա կից 
մա տա կա րար ման միջև, ի նչ պես, օ րի նակ, սու պեր մար կետ նե րում է: Կարճ ժա մա նա կում մար դը չի 
փո խի պլաս տի կի ար տադ րու թյու նը, սա կայն կա րե լի է ո րո շա կի ճա նա պարհ նա խան շել.

• 	Գ նում ներ ա նե լու հա մար բե րեք Ձեր սե փա կան տոպ րա կը:
• 	 Դեն մի նե տեք Ձեր պո լի է թի լե նային տոպ րակ նե րը. դրանք օգ տա գոր ծեք մի քա նի ան գամ:
• 	 Պո լի է թի լե նային տոպ րակ ներն օգ տա գոր ծեք հար մար բա ներ պատ րաս տե լու հա մար (տե՛ս 

գլուխ 4.2.3.4.3.ը):
• 	Գ նում նե րը տե ղա վո րե լու հա մար պո լի է թի լե նային տոպ րակ նե րի փո խա րեն օգ տա գոր ծեք բամ

բա կե տոպ րակ ներ կամ զամ բյուղ (տե՛ս գլուխ 4.2.3.3.3.ը): 
• 	Որ տեղ հնա րա վոր է, պլաս տի կի փո խա րեն օգ տա գոր ծեք բնա կան նյու թեր (օր. թղ թե բա ժակ ներ 

և ա ման ներ պլաս տի կի փո խա րեն):
• 	Պ լաս տիկ շշե րի փո խա րեն գնեք ա պա կե շշեր, որ տեղ (ե րբ) հանձն ման հա մա կարգ գո յու թյուն 

ու նի:
 
ԱՄՆ բազ մա թիվ քա ղաք նե րում, ի նչ պես օ րի նակ Լոս Ան ջե լե սում և Սան Ֆրան ցիս կո յում, խա նութ
նե րում ար գել վել են մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պո լի է թի լե նային տոպ րակ նե րը: Խա նութ ներն 
այլևս ի րա վունք չու նեն տրա մադ րել այդ ան վճար տոպ րակ նե րը: Ի նչ ևէ, կա րե լի է մի քա նի սեն թով 
գնել թղ թե տոպ րակ կամ բե րել ձեր սե փա կան տոպ րա կը: 

2.2.4. Բա ղադ րյալ և «բ լիս տե րային» փա թե թա վո րում

 Ի րադ րու թյու նը

 Մի շարք բա ղադ րյալ նյու թեր սկ սել են մեծ ժո ղովր դա կա նու թյուն վայե լել այն պի սի փա թե թա վոր ման 
պատ րաստ ման հա մար, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, « Տետ րա պակ»ը և «բ լիս տե րային» փա թե թա վո
րու մը, ե րբ ար տադ րան քը (պա տիճ նե րը, հա բե րը կամ փոք րա ծա վալ ա ռար կա նե րի այլ տե սակ ներ) 
թա փան ցիկ կամ ան թա փանց պլաստ մա սայով կամ նր բա թի թե ղով ամ փոփ վում է ստ վա րաթղ թի 
կտո րի վրա: « Տետ րա պակ»ի դեպ քում ըմ պե լի քը, օ րի նակ՝ կա թը կամ հյու թը, լց վում է տու փի մեջ, 
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ո րը կազմ ված է ստ վա րաթղ թից ու այն պա տող պլաստ մա սայի շեր տից և/ կամ ա լյու մի նի նր բա թի
թե ղից՝ ի նչն այդ փա թե թա վո րու մը դարձ նում է հեր մե տիկ և ան ջրան ցիկ: Գեր մա նի ա յում տա րե կան 
սպառ վում է մոտ 4.8 մի լի արդ (!!!) « Տետ րա պակ»: 

Այս նյու թե րի խն դիրն այն է, որ դրանք մեկ ո ւղ ղու թյամբ ար տադ րանք են, ին չը նշա նա կում է, որ 
դրանց ար տադ րու թյու նը և վե րամ շա կու մը (ե թե դրանք ը նդ հան րա պես վե րամ շակ վում են) սպա ռում 
է հս կա յա կան քա նա կու թյամբ է ներ գի ա և ռե սուրս ներ: Շա րու նա կա կան քն նար կում ներ են գնում 
փա թե թա վոր ման այս տե սա կի վե րամ շակ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի և ներ կա յում վե րամ շակ ման 
ի րա կան աս տի ճա նի վե րա բե րյալ: Ան շուշտ, հեշտ չէ այս ար տադ րա տե սա կի՝ բնա պահ պա նա կան 
ա ռու մով պի տա նի ու թյան վե րա բե րյալ գնա հա տա կան ներ տալ:

 Բա րե լավ ման տար բե րակ ներ

 Ներ կա յում Հա յաս տա նում դեռևս հնա րա վոր չէ խու սա փել բա ղադ րյալ կամ «բ լիս տե րային» փա
թե թա վո րու մից, քա նի որ դրանց այ լընտ րանք նե րը քիչ են: Ըմ պե լիք նե րի դեպ քում այ լընտ րանք նե
րից մե կը կա րող է լի նել նման փա թե թա վոր ման փո խա րի նու մը բազ մա կի օգ տա գործ ման շշե րով, 
ո րոնք կա րե լի է հանձ նել: Այ դու հան դերձ, քա նի դեռ չկա շշե րի հանձն ման հա մա կարգ և ա պա կե ու 
պլաս տիկ շշե րի վե րամ շա կում, նշ ված փա թե թա վո րու մը շա րու նա կում է խն դիր մնալ: Բա ղադ րյալ 
փա թե թա վոր ման դեպ քում ա ռևտ րի և ար դյու նա բե րու թյան ո լորտ նե րի հա մար խն դիր է դր վում է կո
լո գի ա պես ա վե լի ա ռողջ այ լընտ րանք ներ մշա կել: Ի նչ ևէ, միշտ չէ, որ կա րե լի է է կո լո գի ա կան հա
վա սա րակշ ռու թյան տե սան կյու նից ար տադ րու թյան բարդ գոր ծըն թա ցը հեշ տու թյամբ հա մե մա տել 
հա վաք ման, մաքր ման և վե րամ շակ ման հա մա կար գի հետ:

 

2.2.5. Ա պա կու թա փոն ներ

 Ի րադ րու թյու նը 

Ա պա կին շատ ար ժե քա վոր նյութ է, ո րը հայտ նի է ար դեն մոտ 3600 տա րի: Ա սում են, որ ա պա կու 
ծա գու մը գա լիս է հին Մի ջա գետ քից: Ա պա կու հա մար հիմ նա կա նում հումք է ծա ռա յում կվար ցային 
ա վա զը (SiO2), ո րը բնա կան հում քա նյութ է, և մի շարք այլ բա ղադ րիչ ներ, ո րոնք հա տուկ կեր պով 
խառն վում և ձուլ վում են: Մեր ժա մա նակ նե րում օգ տա գործ ված ա պա կու մեծ մասն ո ւղղ վում է ա պա
կու ար տադ րու թյա նը. օգ տա գործ ված շշե րի և այլ տա րա նե րի հա մար գոր ծած վող հում քի մոտ 60%ը 
կազ մում է օգ տա գործ ված ա պա կին, ին չը կա նաչ ա պա կու դեպ քում հատ կա պես բարձր է՝ կազ մե լով 
90%:  Բա ցի հար ցի տն տե սա կան և է կո լո գի ա կան կող մե րից, ման րաց ված ա պա կին շատ ա վե լի հեշ
տու թյամբ է հալ վում, քան բնա կան բա ղադ րիչ նե րի սկզբ նա կան խառ նուր դը: 

Ա պա կու ար տադ րու թյան ժա մա նակ մեծ քա նա կու թյամբ է ներ գի ա է սպառ վում, քա նի որ բա ղադ րիչ
նե րը պետք է տա քաց վեն մինչև 1.480° ը ստ Ցել սի ու սի: 

Ա պա կին, ո րն ան պետ քա ցած տես քով հայտն վում է շր ջա կա մի ջա վայ րում, ը նդ հան րա պես չի քայ
քայ վում և կա րող է այդ տեղ մնալ հա վերժ (գ րե թե): Ա վե լին, ա պա կե շշե րը կա րող են ան տա ռային 
հր դե հի բռնկ ման պատ ճառ դառ նալ, կոտր ված ա պա կին ա ռող ջա կան վտանգ է ներ կա յաց նում 
մար դու և ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար: Բա ցի այդ, ա պա կու կտոր տանք նե րը ան վա դո ղե րի ծակ
վե լու հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մեկն են:
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Բա րե լավ ման տար բե րակ ներ 

Երբ խոսք է գնում ա պա կուց խու սա փե լու մա սին, դա հիմ նա կան նշա նա կում է խու սա փել նոր ա պա
կու ար տադ րու թյու նից, քա նի որ դա մեծ քա նա կու թյամբ է ներ գի ա է սպա ռում: Ե թե կոտր վե լուն 
չնայենք, ա պա կին բարձր դի մադ րո ղա կա նու թյամբ և եր կար կյան քով օ ժտ ված նյութ է: Ու րեմն 
ա պա կու ար տադ րու թյու նը կր ճա տե լու ա մե նաար դյու նա վետ ձևը կլի նի ա պա կե ար տադ րան քը (շ շե
րը և այլն) որ քան հնա րա վոր է եր կար օգ տա գոր ծե լը: Այս նպա տա կին հեշ տու թյամբ կա րե լի է հաս
նել՝ կյան քի կո չե լով շշե րի հանձն ման հա մա կար գը. ե րբ ի նչոր բան ես գնում շշով կամ ա պա կե այլ 
տա րայով, ո րո շա կի գու մար ես թող նում որ պես դե պո զիտ, ո րը քեզ վե րա դարձ վում է, ե րբ հանձ նում 
ես դա տարկ շի շը կամ ա պա կե տա րան:

 Քա նի դեռ շշե րի հանձն ման հա մա կարգ չկա, պետք է գո նե փոր ձել օգ տա գործ ված ա պա կին վե րա
դարձ նել վե րամ շակ ման ցիկլ:

 

2.2.6. Է լեկտ րո նային թա փոն ներ

 Ի րադ րու թյու նը 

Է լեկտ րո նային թա փո նը հիմ նա կա նում ա ռա ջա նում է տեխ նո լո գի ա նե րի և տվյալ նե րի կրիչ նե րի տե
սակ նե րի ա րագ փո փո խու թյան ու շա հա գոր ծու մից դուրս գա լու (ձայ նե րիզàխ տաս կա վա ռակàmp3 
ձևա չա փի ֆայլ) հետ ևան քով, այ սինքն՝ այս նյու թե րի ֆի զի կա կան կյան քը բա վա կա նին կր ճատ վել 
է և, հետ ևա բար, կարճ ժա մա նա կում դրանք դառ նում են թա փոն: Է լեկտ րո նային թա փոն նե րը նե
րա ռում են դեն նետ ված հա մա կար գիչ նե րը և այլ գրա սե նյա կային սար քա վո րում նե րը, ժա ման ցի 
է լեկտ րո նային սար քեր, ի նչ պի սիք են հե ռուս տա ցույ ցը և ե րաժշ տա կան նվա գար կի չը, ի նչ պես նաև 
բջ ջային հե ռա խոս ներն ու սառ նա րան նե րը: 

Է լեկտ րո նային սար քա վո րում նե րը պա րու նա կում են մինչև 60 և ա վե լի տե սա կի տար բեր սին թե տիկ 
բա ղադ րա մա սեր, ո րոնք դժ վա րին ի րա վի ճակ են ստեղ ծում. 

1.  Մի կող մից, է լեկտ րո նային թա փոն նե րը պա րու նա կում են մի շարք ար ժե քա վոր և հազ վա գյուտ 
նյու թեր, օ րի նակ՝ կա պար, պղինձ, նի կել, լի թի ում և ոս կի, ի նչ պես նաև այն պի սի միկ րո տար րեր, 
ի նչ պի սիք ե նա մե րի ցի ու մը, բա րի ու մը, կո բալ տը, գեր մա նի ու մը, վա նա դի ու մը և այլն: 

2.  Մյուս կող մից, է լեկտ րո նային թա փոն նե րը մի շարք թու նա վոր նյու թեր են պա րու նա կում, ո րոնք 
վնա սա կար են մար դու և շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար:  Դրան ցից են, մաս նա վո րա պես, կա պա րը, 
կադ մի ու մը, ծծում բը և ա մե րի ցի ու մը: 

3.  Եվ վեր ջա պես, վե րամ շա կու մը կամ աղ բա հա նու թյու նը մի շարք այլ խն դիր ներ են ա ռա ջաց նում 
այն պատ ճա ռով, որ է լեկտ րո նային թա փոն նե րի մեծ մասն ար տա հան վում է թեր զար գա ցած 
ե րկր ներ, որ տեղ ա ռող ջա պա հա կան և ան վտան գու թյան կար գա վո րու մը կա րող է ցածր մա կար
դա կի վրա լի նել: Հա ճախ է լեկտ րո նային սար քերն այ րում են այն տե ղից սին թե տիկ և բա ղադ
րյալ մա սե րը (նե րա ռյալ՝ է պօք սի դային խե ժեր, ման րա թե լային ա պա կի, ՊՎՔ/ պո լի վի նիլք լո րիդ 
և այլն) հա նե լու հա մար, ո րն էլ իր հեր թին մար դու և բնու թյան հա մար վտան գա վոր թու նա վոր 
ար տա հոս քեր է ա ռա ջաց նում: Հատ կա պես կա տո դային ճա ռա գայ թային խո ղո վակ նե րը (և 
է լեկտ րո նային սա լիկ նե րը) հա մար վում են վե րամ շակ ման են թա կա թա փոն նե րի ա ռա վել դժ վար 
տե սակ նե րը, քա նի որ պա րու նա կում են կա պա րի, ֆոս ֆո րի, կադ մի ու մի, բե րի լի ու մի կամ բրո
մաց ված հրա կա յուն հա վե լում նե րի բարձր կոն ցենտ րա ցի ա ներ: 

Ա մեն տա րի ար տադր վում է շուրջ 50 մի լի ոն տոն նա է լեկտ րո նային թա փոն, ո րից մի այն 30 մի լի ոն 
հա մա կար գի չը դեն է նետ վում Ա ՄՆո ւմ: Եվ րո պա յում ա մեն տա րի դեն է նետ վում 100 մի լի ոն հե ռա
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խոս: Հաշ վարկ ված է, որ վե րամ շակ վում է է լեկտ րո նային թա փոն նե րի ըն դա մե նը 1520%ը, մնա ցած 
մասն ո ւղ ղա կի ո րեն գնում է աղ բա վայ րեր և աղ բի այր ման վայ րեր: 

 Բա րե լավ ման տար բե րակ ներ 

Է լեկտ րո նային թա փոն նե րից խու սա փե լու լա վա գույն ձևն այդ ի րե րը հնա րա վո րինս եր կար օգ տա
գոր ծելն է, դրա նով ա ռն վազն կեր կա րաձգ վի դրանց օգ տա գործ ման ժամ կե տը և կկր ճատ վի այդ 
պա հին առ կա թա փոն նե րի քա նա կը: Նոր է լեկտ րո նային սար քա վո րում գնե լուց ա ռաջ մտա ծեք դրա 
ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, մի գու ցե պար զա պես կա րող եք հար ևա նից փո խա րի նա բար վերց նե՞լ: 

Ե թե է լեկտ րա կան կամ է լեկտ րո նային սարքն այլևս պի տա նի չէ օգ տա գործ ման հա մար, եր բեք այն 
մի՛ գցեք կեն ցա ղային աղ բի մեջ, փոր ձեք վե րամ շակ ման տար բե րակ գտ նել: Ե թե ձեր բնա կա վայ
րում վե րամ շակ ման հնա րա վո րու թյուն չկա (կամ դեռևս հա սա նե լի չէ), այն պես ա րե՛ք, որ է լեկտ րո
նային սար քե րը ե րբ ևի ցե չհայտն վեն աղ բա հան ման սո վո րա կան հա մա կար գում: Ա վե լի լավ է մի առ
ժա մա նակ պահ պա նել դրանք, մինչև ձեր տա րած քում նույն պես հա սա նե լի դառ նան վե րամ շակ ման 
հիմ նարկ նե րը:  

Է լեկտ րո նային թա փոն նե րի վե րամ շակ ման գոր ծա րանն ի րա կա նում բա ղադ րա մա սե րի վե րա
կանգն ման նպա տա կով ա պա մոն տաժ ման և մե ծա ծա վալ է լեկտ րո նային թա փոն նե րի ա ռա վել ծախ
սար դյու նա վետ վե րամ շակ ման հա մակ ցու թյունն է: 

Ձեզ գու ցե զար մա նաց նի այն փաս տը, որ բա ցի նոր է լեկտ րո նային սար քեր ստա նա լու նպա տա
կով հա մա կարգ չի ո րոշ մա սե րի վե րամ շա կու մից, հա մա կար գիչ նե րի ո րոշ մե տաղ ներ կա րող են վե
րաօգ տա գործ վել, օ րի նակ, շի նա րա րու թյան, սպաս քի և գո հա րե ղե նի ար տադ րու թյան մեջ:  

2.2.7. Վ տան գա վոր թա փոն ներ

 Ի րադ րու թյու նը 

Ար դյու նա բե րու թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած մե ծա քա նակ վնա սա կար թա փոն նե րից բա ցի, կան 
մի շարք այլ վտան գա վոր տե սակ նե րի թա փոն ներ, ո րոնք կա րող են ա ռա ջա նալ տնային տն տե սու
թյուն նե րում: Ոչ բո լոր դեպ քե րում է հնա րա վոր հեշ տու թյամբ տար բե րել վտան գա վոր ա ղբն այլ նմա
նա տիպ թա փոն նե րից: Ա մեն դեպ քում կար ևոր է ի մա նալ, որ վտան գա վոր թա փոն նե րը լուրջ վտանգ 
են ներ կա յաց նում ա ռող ջու թյա նը և թու նա վոր են շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար, հետ ևա բար դրանց 
հան դեպ պետք է հա տուկ մո տե ցում կի րա ռել:

 Բո լոր սին թե տիկ հե ղուկ նե րը, ո րոն ցից են ներ կե րը, սո սին ձը, մաք րող նյու թե րը, ախ տա հա նող մի
ջոց նե րը, լու ծիչ նե րը և այլն, հիմ նա կա նում թու նա վոր են և նե տե լու դեպ քում ա ռան ձին մո տե ցում 
են պա հան ջում: Թու նա քի մի կատ նե րը (պես տի ցիդ նե րը) և ար հես տա կան պա րար տա նյու թե րը թու
նա վոր քի մի ա կան նյու թե րի մեկ այլ խմ բի են պատ կա նում: Չվա ճառ ված դե ղա մի ջոց նե րը նույն պես 
պետք է ա ռան ձին վայր տե ղա փոխ վեն: Ո րոշ ի րեր, օ րի նակ՝ մարտ կոց նե րը, ջեր մա չա փե րը և ցե
րե կային լույ սի լամ պե րը, սն դիկ են պա րու նա կում, ին չը չա փա զանց թու նա վոր է մար դու հա մար: 
Մի շարք տար բեր վտան գա վոր թա փոն նե րի աղ բյուր նե րից է հա մար վում ավ տո մե քե նան, այ սինքն՝ 
բեն զի նը, շար ժի չի յու ղը, հա կա սա ռեց նող նյու թը և այլն: Ո րոշ է լեկտ րո նային սար քեր, ի նչ պես օ րի
նակ՝ հա մա կար գիչ նե րը և բջ ջային հե ռա խոս նե րը, նույն պես կա րող են վտան գա վոր հա մար վել, 
չնա յած դրանք, ան շուշտ, կա րող են է լեկտ րո նային թա փոն հա մար վել: Ան գամ կեն ցա ղում օգ տա
գործ վող պրո պան գա զը կա րող է վտան գա վոր թա փոն դառ նալ: Եվ վեր ջա պես, կեն ցա ղում կա րող 
են ար տադր վել ան գամ զի նամ թերք և ռա դի ոակ տիվ թա փոն ներ: Ծխի ո րոշ դե տեկ տոր ներ, թեև 
փոքր քա նա կու թյամբ, սա կայն պա րու նա կում են «ա մե րի ցի ում» ռա դի ոակ տիվ նյութ:  
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 Բա րե լավ ման տար բե րակ ներ 

Հ նա րա վոր թու նա վոր հե ղուկ նե րի օգ տա գործ ման ժա մա նակ մշ տա պես պետք է հաշ վի առ նել օգ
տա գործ ման չա փա քա նա կը և հա ճա խու թյու նը: Այդ նյու թե րից օ գտ վեք մի այն ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ
տու թյան դեպ քում: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում օգ տա գոր ծեք կեն սա քայ քայ վող նյու թեր: 

Մ տա ծեք նաև ձեր ծնող նե րի ավ տո մե քե նայի մա սին. այն պետք է լվալ մի այն ավ տոլ վաց ման կե տում 
կամ ա ռանց քի մի ա կան նյու թե րի: Շար ժի չի յու ղը, ի նչ պես նաև բեն զի նը չպետք է ցան կա ցած ժա
մա նակ մթ նո լորտ ար տա նետ վեն: ՉԱ ՓԱ ԶԱՆՑ ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ Է հի շել. ջեր մա չա փե րը և, հատ կա պես, 
այս պես կոչ ված «է կո բա րե կա մա կան», ժա մա նա կա կից է ներ գախ նայող լամ պե րը սն դիկ են պա րու
նա կում: Կոտր վե լու դեպ քում եր կուսն էլ խիստ թու նա վոր են մար դու, հատ կա պես ե րե խա նե րի կյան
քի հա մար: Այս ա ռար կա նե րը պետք է ան պայ ման ա ռան ձին դեն նետ վեն: Ա վե լին, պետք է միշտ 
հա վա քել օգ տա գործ ված մարտ կոց նե րը և եր բեք չնե տել սո վո րա կան աղ բա հա վաք ման հա մա կարգ, 
քա նի որ դրանք պա րու նա կում են վտան գա վոր և այն պի սի ար ժե քա վոր տար րեր, ի նչ պի սիք են 
կադ մի ու մը, ար ծա թը, ցին կը և նի կե լը: 

Ընդ հան րա պես, բո լոր հնա րա վոր վտան գա վոր նյու թե րի հետ պետք է զգու շո րեն վար վել և նե տե լու 
դեպ քում ա ռան ձին մո տե ցում ցու ցա բե րել: 

2.2.8. Այ գե գոր ծա կան թա փոն ներ

 Ի րադ րու թյու նը 

Այ գե գոր ծա կան թա փոն ներն ա ռա ջա նում են մաս նա վոր այ գի նե րում, զբո սայ գի նե րում և այլ հա սա
րա կա կան բաց (կա նաչ) տա րածք նե րում: Դրանց մեջ են մտ նում կտր ված խո տը, ծա ռե րից կու տակ
ված աշ նա նային տերև նե րը և այլն: Այ գե գոր ծա կան թա փոն նե րը ա մե նից ան վտանգ թա փոն ներն 
են, քա նի որ 100%ով ա ռանձ նաց վում են: Սա կայն հա ճախ այ գե գոր ծա կան թա փոն նե րը թափ վում 
են ճա նա պար հա մերձ հատ ված նե րում, ան տառ նե րի եզ րե րին, ավ տո կա յա նա տե ղի նե րում և այլն: 
Այս ձևով թա փող այ գե գոր ծա կան թա փոն նե րը նպաս տում են ան հրա պույր բնա պատ կե րի ա ռա
ջաց մա նը և քա ղա քային իշ խա նու թյուն նե րի հա մար աղ բա հան ման լրա ցու ցիչ ծախ սե րի պատ ճառ 
դառ նում: Այ գե գոր ծա կան թա փոն նե րի ան վե րահս կե լի այ րու մը նպաս տում է օ դի աղ տոտ մա նը և 
CO2ի ար տա նետ մա նը: 

 Բա րե լավ ման տար բե րակ ներ 

Այ գե գոր ծա կան թա փոն նե րի օգ տա գործ ման լա վա գույն ե ղա նա կը կոմ պոս տա ցումն է: Կոմ պոս տա
ցու մը կեն սա բա նա կան նյու թի վե րամ շակ ման բնա կան ե ղա նակ է, ո րի մի ջո ցով շատ լավ պա րար
տա նյութ է ստաց վում: Այն կա րե լի է օգ տա գոր ծել այ գում և գու մար խնայել:  Մե ծա քա նակ այ գե գոր
ծա կան թա փոն նե րը պետք է կոմ պոս տաց վեն դրա հա մար նա խա տես ված սար քա վոր ման մեջ: 

Դպ րո ցի բա կում կամ այ գում կոմ պոստ պատ րաս տե լը կա րող է նաև լավ ժա մանց լի նել ամ բողջ դա
սա րա նի հա մար (տես գլուխ 4.2.):
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2.2.9.  Տեքս տիլ թա փոն ներ

 Ի րադ րու թյու նը

 Տեքս տիլ թա փոն նե րը պա րու նա կում են տեքս տի լի բո լոր տե սակ նե րը, ո րոնք չեն օգ տա գործ վում 
ի րենց ա ռաջ նային նպա տա կով, օ րի նակ՝ դեն նետ ված հա գուստ և վա րա գույր ներ, դրանց ար տադ
րու թյան մեջ օգ տա գործ վող նյու թեր, կո շիկ ներ: Չնա յած այն բա նին, որ ան պետք տեքս տիլ թա փոն
նե րը հա մե մա տա բար քիչ դժ վա րու թյուն ներ են ստեղ ծում, դա շա րու նա կում է խն դիր մնալ, քա նի որ 
տեքս տիլ ար դյու նա բե րու թյու նը չա փա զանց մեծ մի ջոց ներ է կլա նում: Ա րևմ տյան ե րկր նե րում տեքս
տիլ թա փոն ներն, ը ստ է ու թյան, պետք է կոչ վեն «օգ տա գործ ված գործ ված քե ղեն», քա նի որ գոր ծում 
է բա րե գոր ծա կան և ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից դրանց հա վաք ման լավ կա յա ցած 
հա մա կարգ: Սա նշա նա կում է, որ օգ տա գործ ված գործ ված քե ղե նը ոչ թե ի րենց տեղն են գտ նում 
կեն ցա ղային հնո տի քի մեջ, այլ ա ռան ձին են հա վաք վում: 

Տեքս տիլ ար դյու նա բե րու թյունն ի րա կա նում ե րկ ճյուղ է, ո րի գե րիշ խող մասն ար տադր վում է եր
րորդ աշ խար հի ե րկր նե րում: Ա րևմ տյան ե րկր նե րում նոր գործ ված քե ղե նի մեծ մա սը սպառ վում է, 
սա կայն դրա նից հե տո տեքս տիլ թա փոն նե րը գրե թե ամ բող ջու թյամբ վերս տին ար տա հան վում են 
նվազ զար գա ցած ե րկր ներ: 

2007թ. Գեր մա նի ա յում հա վաք վել է շուրջ 750.000 տոն նա տեքս տիլ թա փոն ներ (օգ տա գործ ված 
գործ ված քե ղեն), ո րը կազ մում է Գեր մա նի այի ո ղջ տեքս տիլ ար տադ րու թյան 70%ը: Սրա եր կու եր
րոր դը տե սա կա վոր վում է ձեռ քով, ի սկ մեկ եր րոր դը մնում է չտե սա կա վոր ված: Այս ո ղջ գործ ված քե
ղե նը ար տա հան վում է Ար ևե լյան Եվ րո պա և Աֆ րի կա: 

Հա վաք ված հա գուս տի մո տա վո րա պես 40%ը կր կին օգ տա գործ վում է, 35%ն օգ տա գործ վում է 
մաք րող կտոր նե րի, ի սկ 15%ը՝ հա գուս տի և թղ թի ար տադ րու թյան հա մար: Դրա մի այն 10%ն է վե
րած վում չօգ տա գործ վող թա փո նի:  

 Բա րե լավ ման տար բե րակ ներ 

Ինչ պես շատ այլ ի րե րի դեպ քում, հին հա գուս տը դեն նե տե լուց ա ռաջ պետք է լավ մտա ծել նո րը 
գնե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին: Մտա ծեք օգ տա գործ ման են թա կա հա գուստն ըն կեր նե րին վա ճա
ռե լու կամ դրա կա րիքն ու նե ցող նե րին նվի րե լու հնա րա վո րու թյան մա սին: 

Ա վե լին, ան պի տան հա գուս տը կա րող եք օգ տա գոր ծել որ պես մաք րող լա թակ տոր: 

2.2.10.  Մե տա ղի թա փոն ներ

 Ի րադ րու թյու նը

 Սո վո րա բար կեն ցա ղում ա ռա ջա նում են նաև մե տա ղի թա փոն ներ: Դրանք հիմ նա կա նում պա հա
ծոյի թի թե ղյա տու փե րը և շշե րի կա փա րիչ ներն են, ի նչ պես նաև կա հույ քի, գրա սե նյա կային պա րա
գա նե րի ո րոշ մե տա ղա կան մա սեր:   Այդ նյու թը գրե թե բո լոր դեպ քե րում եր կաթն է, ո րն ար ժե քա վոր 
հումք է: Ա վե լին, փայ լա թի թե ղը և փա թե թա վոր ման հա մար նա խա տես ված փայ լուն թղ թե րը հիմ նա
կա նում ա լյու մին են պա րու նա կում, ո րը նույն պես ար ժե քա վոր հումք է: Ո ւս տի, մե տա ղի թա փոն նե րի 
հետ կապ ված հիմ նա կան խն դի րը բնա կան պա շար նե րի խնա յու մը և կր ճա տումն է: 

 Բա րե լավ ման տար բե րակ ներ

 Դուք կա րող ե նք նվա զեց նել մե տա ղի թա փո նը պա հա ծո յաց ված սնն դի քա նա կը կր ճա տե լու կամ 
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խու սա փե լու մի ջո ցով: Աշ խա տե՛ք ա վե լի շատ թարմ մթերք օգ տա գոր ծել (ին չը նաև շատ ա վե լի 
ա ռող ջա րար է): Է ՛լ ա վե լի դժ վար է խու սա փել մե տա ղե ա տամ նա վոր կամ պտու տա կա վոր կա փա
րիչ նե րից: Միշտ խու սա փեք գնել փոքր շշե րով խմիչք ներ կամ փա թե թա վոր ման մեջ մե տաղ պա րու
նա կող այլ նյու թեր: 

2.2.11.  Մե ծա ծա վալ թա փոն ներ

 Ի րադ րու թյու նը
 Մե ծա ծա վալ թա փոն ներն ա ռա ջա նում են կեն ցա ղային օգ տա գործ ման կարճ ժամ կետ ու նե ցող կամ 
մի շարք տար բեր նյու թեր թա փե լու ար դյուն քում: Սո վո րա բար մե ծա ծա վալ թա փոն նե րը բաղ կա ցած 
են դեն նետ ված կա հույ քից, այդ թվում՝ ա թոռ ներ, պա հա րան ներ և մահ ճա կալ ներ, ի նչ պես նաև 
գոր գեր, ներք նակ ներ և կեն ցա ղային մե ծա ծա վալ այլ պա րա գա ներ: Այս ա ռար կա նե րի մի մա սը 
պատ րաստ ված է փայ տից, սա կայն դրան ցից շա տե րը պա րու նա կում են սին թե տիկ կամ նույ նիսկ 
վտան գա վոր բա ղադ րա նյու թեր, ո րոնք ի հայտ են գա լիս ա ռն վազն այր ման ժա մա նակ: Չնա յած 
նրան, որ մի այն աղ քատ բնակ չու թյան շր ջա նում են մե ծա ծա վալ թա փոն նե րը խիստ հազ վա դեպ 
խն դիր դառ նում, սա կայն կա րող են լուրջ խն դիր դառ նալ ա ռա վել ո ւն ևոր բնակ չու թյան շր ջա նում, 
որ տեղ օգ տա գործ ման հա մար պի տա նի մեծ թվով ի րեր են թափ վում՝ նոր ի րե րի «անհ րա ժեշ տու
թյու նից» ել նե լով: 

 Բա րե լավ ման տար բե րակ ներ

 Մինչև ա մե նօ րյա օգ տա գործ ման տար բեր ի րե րը թա փե լը, ի նչ պես հարկն է կշ ռա դա տեք, պե՞տք է 
ա րդյոք դրանք նո րով փո խա րի նել: Հա ճախ պարզ վում է, որ հիմ նա կան մա սը դեռևս պի տա նի է, 
ե թե ան գամ ոչ իր սկզբ նա կան նշա նա կու թյամբ օգ տա գործ վե լու հա մար: Թերևս կա րող եք ան գամ 
վա ճա ռել այդ ի րե րը: 



26
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ. ՆՎԱԶԵՑՐՈՒ՛, ՎԵՐԱՕԳՏԱԳՈՐԾԻ՛Ր, ՎԵՐԱՄՇԱԿԻ՛Ր

3. 

Ի ՐԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

3.1.  ՆԵՐ ԿԱ Ի ՐԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Թա փոն նե րի  հետ  կապ վա ծ ի րա վի ճա կը  Հա յաս տա նում  կա րե լի  է  շատ  լուրջ  հա մա րել: Չի գոր ծու մ 
աղ բա հա վաք ման  հա մընդ հա նուր  հա մա կարգ, ի սկ ս պա ռող նե րի  կող մի ց ար տադր ված  թա փոն նե րի  
ա ռանձ նաց ման  հա մա կար գի  մա սին  նույ նիս կ ա վե լոր դ է  խո սել: Հա յաս տա նի  ո րոշ  մար զե րում պ լաս
տի կի  վե րամ շակ ման  հար ցը  լու ծու մ է գ տել  մի ջազ գային  կազ մա կեր պու թյուն նե րի  օ ժան դա կու թյամբ: 

Սկ սած 2004 թվա կա նից ի րա կա նաց վել են ե լա կե տային ի րա վի ճա կի մի շարք ու սում նա սի րու թյուն
ներ և կար ճա ժամ կետ պի լո տային կամ փորձ նա կան մի ջո ցա ռում ներ՝ ա վե լի քան 10 տե ղա կան և 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից: Այ դու հան դերձ, ցա վոք, դեռևս չկա թա փոն նե րի կա
ռա վար ման մեկ հաս տատ ված հա մա լիր հա մա կարգ:  

Պ լաս տիկ թա փոն նե րի խնդ րից բա ցի, ան դրա դարձ է կա տար վել նաև այն պի սի հար ցե րի, ի նչ պի
սիք են կա նաչ թա փոն նե րի և թղ թի վե րամ շա կու մը: Ա ռա վել ու շագ րավ աշ խա տանք նե րի թվում են 
ծա ղիկ նե րի վե րամ շակ ման մի ջո ցա ռու մը Ծի ծեռ նա կա բեր դի հու շա հա մա լի րում (սկ սած 2008 թվա
կա նից), որ դե րի մի ջո ցով կեն սա հու մու սի ար տադ րու թյու նը և ի րե րին ե րկ րորդ կյանք հա ղոր դե լը, 
ո րոն ցից են թա փոն նե րից պատ րաստ ված տո նա ծառ նե րը, ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րը և է կո լո գի
ա կան պա յու սակ նե րը: Այս աշ խա տանք նե րը կյան քի են կոչ վում բազ մա պի սի մի ջո ցա ռում նե րի, մր
ցույթ նե րի, աշ խա տա ժո ղով նե րի ու այլ քա րո զար շավ նե րի օգ նու թյամբ, ո րոնք կազ մա կերպ վում են 
տե ղա կան և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան հեն քի վրա: 

Ինչ վե րա բե րում է ար դյու նա բե րու թյա նը, ա պա նշա նա կա լի քայ լեր են ձեռ նարկ վել թա փոն նե րի 
ա վե լի լավ կա ռա վար ման ո ւղ ղու թյամբ: Հա յաս տա նում 2009 թվա կա նին կա ռուց վել են աղ բի տե
սա կա վոր ման եր կու (Գյում րի և Վա նա ձոր քա ղաք նե րում), ի նչ պես նաև մեկ վե րամ շակ ման գոր
ծա րան ներ: ՊԵՏ շշե րի տե սա կա վոր ման և լվաց ման ար տադ րա մա սը տե ղա կայ ված է Եր ևա նում և 
կա րող է վե րամ շա կել տա րե կան 2000 տոն նա օգ տա գործ ված ՊԵՏ շշեր: Բարձ րա կարգ հոս քա գի ծը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բարձ րո րակ թե փուկ ներ ար տադ րել սին թե տիկ ման րա թե լե րի ար տադ
րու թյան հա մար: 

2009 թվա կա նից ի վեր Հա յաս տա նի տար բեր քա ղաք նե րում տե ղադր վել են պլաս տիկ աղ բի հա մար 
նա խա տես ված ա րկ ղեր, ո րոնք էլ ա պա հո վում են Եր ևա նի վե րամ շակ ման գոր ծա րա նի « հում քը»: 

Բա ցի ա ռան ձին մարդ կանց կամ փոքր ձեռ նար կու թյուն նե րի կող մից թա փոն նե րի հա վաք ման ո րոշ 
ան կա տար մե թոդ նե րից, թա փոն նե րը մի ջա վայր են նետ վում ո ւղ ղա կի ո րեն և ան վե րահս կե լի կեր
պով, գե ղե ցիկ բնա պատ կե րը մե ծա պես տու ժում է թա փոն նե րից, ի սկ դրանց  մեծ մա սը հիմ նա կա
նում կազմ ված է ա մեն տե սակ նե րի պլաս տիկ աղ բից, հատ կա պես՝ պո լի է թի լե նային տոպ րակ նե րից 
և շշե րից: Պ լաս տիկ շշե րը, սնն դի փա թե թա վոր ման տու փերն ու ցե լո ֆա նե տոպ րակ նե րը կազ մում 
են տե սա նե լի աղ բի թերևս գե րակ շիռ մա սը Հա յաս տա նում, այ սինքն՝ ՊԵՏ (պո լի է թի լեն տե րեֆ տա
լա տից) պատ րաստ ված ար տադ րան քը հան դի սա նում է ցա մա քային և ջրային ու ղի նե րի աղ տոտ ման 
գլ խա վոր աղ բյու րը:
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 Գե տե րը, լճե րը և դրանց ա փե րը մա սամբ կամ ամ բող ջո վին ծածկ ված են թա փոն նե րով: Այդ գե տե րի 
և լճե րի հա տակ նե րը նույն պես ա ռանձ նա պես լավ վի ճա կում չեն: Դրա նից բա ցի, շատ չար տոն ված 
աղ բա վայ րեր լց ված են ա մեն տե սա կի չտե սա կա վոր ված թա փոն նե րով, ին չը վտան գա վոր ի րա վի
ճակ է ստեղ ծում շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար: 

Տ նային տն տե սու թյուն նե րից գո յա ցած թա փոն նե րի մեծ մասն այր վում է բնա կա վայ րե րին մո տիկ՝ 
ա ռանց օ դի և ջրի աղ տոտ ման մա սով որ ևի ցե հս կո ղու թյան: Վտան գա վոր բա ղադ րիչ ներ պա րու նա
կող թա փոն նե րը,որ պես կա նոն, ա ռան ձին չեն մշակ վում, ո ւս տի մշ տա կան սպառ նա լիք են ներ կա
յաց նում մարդ կանց  ա ռող ջու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար: Այս տե ղից կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ վտան գա վոր բա ղադ րիչ նե րի տո կո սային մեծ մասն ա ռանց զտ վե լու ո ւղ ղա կի ո րեն օ դի և գրուն
տային ջրե րի մեջ է ան ցնում: Այս հան գա մանք ներն այն պի սի ի րա վի ճակ են ստեղ ծում, ո րը պետք 
է հա մար վի վտան գա վոր՝ ի նչ պես շր ջա կա մի ջա վայ րի, այն պես էլ բո լոր կեն դա նի ա րա րած նե րի 
հա մար: 

Չ նա յած թա փոն նե րի ան վե րահս կե լի հե ռաց ման խնդ րի, այդ թվում՝ մար դու և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
հա մար դրա ներ կա յաց րած սպառ նա լի քի առ կա յու թյա նը, թա փոն նե րի ար տադ րու թյան, դրան ցից 
խու սա փե լու և նվա զեց նե լու խն դիր նե րը շատ ա վե լի վաղ են սկս վում՝  ար տադ րու թյան շղ թա յում, 
բնա կան պա շար նե րի և թու նա վոր ման վե րա բե րյալ գի տակ ցու թյամբ, ի նչ պես նաև սպա ռող նե րի 
ի րա զեկ մամբ և վե րա բեր մուն քով: 

Հա յաս տա նում 2004 թվա կա նին ըն դուն վել է թա փոն նե րի մա սին օ րենք, ո րը կար գա վո րում է աղ բի 
հա վա քու մը, պահ պա նու մը, տե ղա փո խու մը, մշա կու մը, վե րամ շա կու մը, հե ռա ցու մը և դրա ծա վալ նե
րի կր ճա տու մը: Դրա նից բա ցի, գո յու թյուն ու նի նաև տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
մա սին օ րեն քը, որ տեղ աղ բի հա վաք ման, փո ղոց նե րի մաքր ման աշ խա տանք նե րը հատ կաց ված են 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին: Կան նաև թա փոն նե րի պե տա կան գույ քագր ման, 
աղ բա հե ռաց ման, ան ձնագ րա վոր ման և այլ հար ցե րի վե րա բե րյալ մի շարք այլ օ րենք ներ և են թաօ
րենսդ րա կան ակ տեր: Չնա յած այս ա մե նին, այդ ծա վա լուն օ րենսդ րա կան և կար գա վո րիչ փա թե
թը պետք է բա րե լավ վի, որ պես զի նե րա ռի Հա յաս տա նում թա փոն նե րի կա ռա վար ման բազ մա պի սի 
հար ցեր:  

Գ րե թե բո լոր ա րևմ տյան ե րկր նե րում ա ռևտ րում գոր ծում են վա ճառ ված ապ րան քի փա թե թա վոր
ման թա փոն նե րի տա րա ներ տրա մադ րե լու հրա հանգ ներ, սա կայն Հա յաս տա նում չկա հա մար ժեք 
հա մա կարգ: Սա էլ իր հեր թին չի խրա խու սում փա թե թա վոր ման թա փոն նե րի նվա զե ցու մը ա ռևտ
րում կամ ար տադ րու թյան մեջ: Ա վե լին, Հա յաս տա նում չկա շշե րի հանձն ման մեկ ը նդ հա նուր հա մա
կարգ, մի այն Եր ևա նում են կա տար վում փոքր չա փե րի ա պա կե շշե րի հանձն ման աշ խա տանք ներ,  
ի նչն ա վե լի լայն ծա վալ նե րով ի րա կա նաց վե լու դեպ քում զգա լի ո րեն կն վա զեց ներ ա պա կե և պլաս
տիկ թա փոն նե րի քա նա կը: Ի նչ ևէ, հա սա րա կու թյան շր ջա նում թա փոն ներն ա ռանձ նաց նե լու պատ
րաս տա կա մու թյու նը և գի տակ ցու թյու նը դեռևս քիչ չա փով են առ կա, քա նի որ դրանց հա վաք ման և 
վե րամ շակ ման են թա կա ռուց վածք նե րը ե րկ րում դեռևս լայն տա րա ծում չու նեն:  Ո ւս տի, թա փոն նե րի 
կա ռա վար ման  հիմ նա հար ցը պետք է սկս վի մտա ծե լա կեր պի հա մազ գային փո փո խու թյու նից, սկ
սած դպ րո ցից, և այս մո տե ցու մը չպետք է մի այն ե րե խա նե րով սահ մա նա փակ վի: 

2017թ.ին ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյու նը մշա կել և սահ մա նել « Մա քուր Հա յաս
տան» հայե ցա կար գը՝ իր հս տակ գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նով ու ժա մա նա կա ցույ ցով: « Մա քուր Հա
յաս տան» նա խա ձեռ նու թյու նում ը նդ գրկ ված մի ջո ցա ռում նե րը բա ժան վում են եր կու խմ բի՝ օ պե րա
տիվ, այ սօ րե ա կան քայ լեր, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեն, և ո րո շա կի գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք պետք 
է ա պա հո վեն հա սած ար դյուն քի շա րու նա կա կա նու թյու նը, այ սինքն՝ բե րեն աղ բա հա նու թյան, սա
նի տա րա կան մաքր ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան, մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի 
բարձ րաց ման, ա վե լի շատ տա րածք նե րի և սուբյեկտ նե րի ը նդ գրկ ման, մյուս կող մից է լ՝ աշ խա տանք 
բնակ չու թյան հետ, որ պես զի նրանք ո րո շա կի ի նք նա կազ մա կերպ վա ծու թյան վար քա գիծ որ դեգ րեն` 
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դրա նով ի սկ օ ժան դա կե լով Հա յաս տա նը մա քուր պա հե լու հան րային նշա նա կու թյուն ու նե ցող հա
մա ժո ղովր դա կան խնդ րին: Նա խա ձեռ նու թյան շր ջա նա կում նա խա տես վում է պո լի է թի լե նային փա
թե թա վոր ման ե ղա նա կից աս տի ճա նա բար թղ թային փա թե թա վոր ման ե ղա նա կին ան ցնե լու մե խա
նիզմ նե րի մշա կում, ի նչ պես նաև վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի հա մա կար գի փո փո խու թյուն:

3.2. ՇՐ ՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՎՐԱ ԹԱ ՓՈՆ ՆԵ ՐԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ
ԹՅՈՒ ՆԸ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱ ԿԵ ԼՈՒ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

3.2.1  Հա մա պար փակ ռազ մա վա րու թյուն ներ

 Ա վե լորդ է նշել, որ քա ղա քա կա նու թյան, ա ռևտ րի և ար դյու նա բե րու թյան միջև պետք է լի նի հա մա
ձայ նու թյուն թա փոն նե րից խու սա փե լու, նվա զեց նե լու և վե րամ շակ ման հար ցե րում ներգ րավ վե լու 
շուրջ: Մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ ստեղծ վի թա փոն նե րի կա ռա վար ման հա մազ գային հա մա կարգ, 
այն ժա մա նակ կա րող է այս հար ցը հա ջո ղու թյամբ լու ծում գտ նել: 
Հետ ևա բար, իշ խա նու թյուն նե րը ա ռևտ րաար դյու նա բե րա կան շր ջա նակ նե րի հետ մի ա սին պետք է 
ստանձ նեն թա փոն նե րի կա ռա վար մանն ա ռնչ վող հետ ևյալ հար ցե րի շուրջ աշ խա տե լու պար տա վո
րու թյու նը. 

• 	Ս տեղ ծել թա փոն նե րի հա վաք ման հա մընդ հա նուր ար դյու նա վետ հա մա կարգ. 
• 	Ս տեղ ծել վե րամ շակ ման հա մա կարգ կամ կազ մա կեր պել պե տու թյան ներ սում վե րամ շակ ման ոչ 

են թա կա թա փոն նե րի ար տա հա նու մը ե րկ րից. 
• 	Ս տեղ ծել հանձն ման հա մա կարգ, ա ռն վազն շշե րի հա մար. 
• 	Դա դա րեց նել պո լի է թի լե նային տոպ րակ նե րի չվե րահսկ վող տա րա ծու մը. 
• 	Դա դա րեց նել չվե րահսկ վող աղ բա թա փու մը և աղ տո տու մը, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում տու

գանք ներ կի րա ռել. 
• 	Ի րա կա նաց նել և ա ջակ ցել թա փոն նե րի խնդ րի մա սին ի րա զե կու թյան բարձ րաց ման քա րո զար

շավ նե րին: 
Կան ե րկր ներ, ո րոնք ը նդ հան րա պես աղ բա վայ րեր չու նեն և այն տեղ աղ բի կա ռա վար ման ռազ մա
վա րու թյու նը տար բեր վում է մյուս ե րկր նե րից, քա նի որ աղ բը տա րան ջատ վում է և նրա նից կորզ վում 
են այն նյու թե րը, ո րոնք կա րե լի է վե րամ շա կել, ի սկ մնա ցա ծը այր վում է է ներ գի ա ստա նա լու հա մար:

 

3.2.2 Ան հա տա կան կի րառ ման ռազ մա վա րու թյուն ներ

 Կան մի շարք գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց մի ջո ցով կա րե լի է խու սա փել և նվա զեց նել թա փոն նե րը: Ձեր 
կող մից ի րա կա նաց վող թա փոն նե րի ան հա տա կան կա ռա վա րու մը կա րող է լի նել հետ ևյա լը՝ 

• 	 Խա ղե րի, է լեկտ րո նային սար քա վո րում նե րի, մաս նա վոր տրանս պոր տային մի ջոց նե րի հա մա
տեղ օգ տա գոր ծում.

• 	 Փո խա նա կում և նվի րատ վու թյուն (գր քեր, ե րաժշ տա կան սկա վա ռակ ներ, խա ղեր).
• 	Օգ տա գործ ված ի րե րի ձեռք բե րում.
• 	 Վե րա լից քա վոր վող և բազ մա կի օգ տա գործ ման տա րա նե րի (դե պո զի տային հա մա կարգ) ձեռք

բե րում.                      
• 	Ինք նա շեն ի րե րի օգ տա գոր ծում.   
• 	Փոք րա ծա վալ փա թեթ նե րից (փոքր ծա վա լի պա րու նա կու թյամբ փա թե թա վո րում ներ) խու սա

փում.  
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• 	Նոր պո լի է թի լե նային տոպ րա կի փո խա րեն գնում նե րի  սե փա կան պա յու սա կի օգ տա գոր ծում.
• 	Սնն դի պա շար նե րի ա վե լի լավ պլա նա վո րում.
• 	Գ նե լու փո խա րեն վար ձա կա լում, ե թե սար քը կամ ի րը շատ կարճ ժա մա նա կով եք օգ տա գոր ծե

լու.
• 	 Թա փե լու փո խա րեն նո րո գում.
• 	 Փա թե թա վոր ման նյու թե րի այլ նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծում (տես՝ գլուխ 4.2.3.).
• 	Օգ տա կար փա թեթ նե րը, տա րա նե րը և շշե րը վե րաօգ տա գործ ման նպա տա կով պա հել.
• 	 Նոր ի րի ձեռք բեր ման ան հրա ժեշ տու թյուն ն ինչ պես հարկն է կշ ռա դա տել.
• 	 Ձեր վե րա բեր մուն քը որ պես սպա ռող փո խե լը և ըն կեր նե րի հետ այդ մա սին զրու ցե լը:

 Ձեր բնա կա վայ րում թա փոն նե րի հա վաք ման հա մա կար գի ստեղ ծու մից հե տո ան պայ ման մաս նակ
ցեք թա փոն նե րի ա ռանձ նաց մա նը:

 Եվ կր կին, հի շեք այս ոս կե կա նո նը՝ նվա զեց րու ՛ ,  վե րաօգ տա գոր ծի՛ր ,  վե րամ շա կի՛ր :

 Լո լի կի մա ծու կի մտա խաղ. Եր բեմն այն քան էլ հեշտ չէ գտ նել է կո լո գի ա պես ա ռա վել ող ջա միտ լու
ծու մը: Որ պես օ րի նակ կա րող ե նք քն նար կել  լո լի կի մա ծու կի ձեռք բեր ման դեպ քը: 
Հար ցը հետ ևյալն է՝ գնել պա հա ծո յաց րած, ա պա կե տա րա յում պահ վող, թե՞ բա ղադ րյալ (պո լի մե
րային, մե տա ղյա, թղ թե և այլն) փա թե թա վոր մամբ լո լի կի մա ծուկ: Պա տաս խա նը դժ վար է: Այս պես, 
ե թե չեք պատ րաստ վում կր կին օգ տա գոր ծել տա րան, ա պա չպետք է գնեք ա պա կե տա րայով, քա
նի որ դա ա մե նա ծանրն է, հետ ևա բար՝ փո խադր ման և ար տադ րու թյան հա մար չա փա զանց շատ 
է ներ գի ա է ծախս վել: Ի րա վի ճա կը փոխ վում է, ե րբ հանձն ման են թա կա տա րայով եք գնում: Ե թե ոչ, 
ա պա պետք է ը նտ րու թյուն կա տա րեք պա հա ծոյի թի թե ղյա տու փի և բա ղադ րյալ փա թե թա վոր ման 
միջև: Ու րեմն, ո ՞րն է սրան ցից է կո լո գի ա պես ա ռա վել ան վտան գը: Թերևս ճիշտ պա տաս խանն է, որ 
ե թե հե տա գա յում մտա դիր եք օգ տա գոր ծել այն որ պես ծաղ կա ման, ա պա գնել թի թե ղյա տու փով, 
ե թե ոչ, ա պա բա ղադ րյալ փա թե թա վոր մամբ: Ի սկ գու ցե ը նդ հան րա պես կա րիք չկա՞ մտա ծել փա
թե թա վոր ման վե րա բե րյալ, քա նի որ տար վա այս ե ղա նա կին լո լի կը կա րե լի է նաև թարմ վի ճա կում 
գնել: 
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4. 

Շ ՓՈՒ ՄԸ ԹԱ ՓՈՆ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ 

4.1. ԱՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ

 Ա ռա ջարկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րից շա տե րը են թադ րում են ո ւղ ղա կի շփում թա փո նա նյու թե րի հետ: 
Այն պես որ միշտ հա վաս տի ա ցեք, որ հա մա պա տաս խան հա գուս տով եք, այդ թվում՝ ձեռ նո ցով, ե թե 
ան հրա ժեշտ է: Եր բեք մի՛ փոր ձեք վտան գա վոր կամ թու նա վոր նյու թե րը ցույց տա լու նպա տա կով 
դրան ցից որ ևէ նյութ տա րան ջա տել: Մի՛ աշ խա տեք վտան գա վոր հե ղուկ նե րով կամ գա զե րով: Թա
փոն ներ հա վա քե լիս կամ դրանց հետ աշ խա տե լիս մտա պա հեք, որ թա փոն նե րի ո րոշ մա սեր կա
րող են ձեզ վնա սել: Խու սա փեք մե տա ղա կան մա սե րով (պա հա ծոյի թի թե ղյա տուփ, կա փա րիչ ներ 
և այլն) կամ այլ սուր ի րով վնաս վե լուց: Աշ խա տե լիս մի՛շտ ու շա դիր ե ղեք: Ցան կա ցած աշ խա տանք 
կա տա րե լիս բնա կա նա բար պետք չէ փոր ձել օգ տա գոր ծել (ե փել կամ ու տել) սնն դի մնա ցորդ նե րը: 

 

4.2. ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵՐ

 Բո լոր նշ ված աշ խա տանք նե րի ա ռանց քում թա փոն նե րը տար բեր ե ղա նակ նե րով կա ռա վա րե լու խն
դիրն է: Դրան ցից մի քա նի սը խա ղային են, մյուս ներն՝ ա վե լի լուրջ և նա խա գիծ հի շեց նող, ո րոնք 
ե րե խա նե րի մեջ ա րթ նաց նում են « հե տա զո տո ղին»: Ո րոշ աշ խա տանք ներ խթա նում են մաս նա կից
նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան հմ տու թյուն նե րը: Բո լոր դեպ քե րում, խթան վում է թա փոն նե րի ազ դե ցու
թյան մա սին գի տակ ցու թյու նը և դրանց կա ռա վար ման կար ևո րու թյու նը: Խն դիր նե րի նկատ մամբ 
տար բեր մո տե ցում ներ կի րա ռե լը կհան գեց նի թա փոն նե րի ա ռանձ նաց ման, սպա ռող նե րի վար քագ
ծի, թա փոն նե րից խու սա փե լու և դրանց վե րամ շակ ման հար ցե րի հրա տա պու թյան մա սին ի րա զե
կու թյան ա վե լաց մա նը: 

Աշ խա տանք նե րի մի մա սը կա րող է եր կա րաձգ վել կամ հա մակց վել՝ կախ ված ու նե ցած ժա մա նա կից 
և նա խընտ րե լի ակ տի վու թյու նից: Ի հար կե, բո լոր ա ռա ջար կու թյուն նե րը կա րող են փո փոխ վել՝ ը ստ 
ձեր ան հա տա կան գա ղա փար նե րի: Ա զա տո րեն փո փո խու թյուն ներ կա տա րե՛ք: 

4.2.1.  Թա փոն նե րի հե տագ ծում

4.2.1.1.  Մի վատ նեք՝ նվի րեք

 Թա փոն նե րի խնդ րի վե րա բե րյալ ի րա զեկ մա նը նպաս տե լուն ո ւղղ ված ա ռա ջին մո տե ցու մը կա րող է 
լի նել հետ ևյալ խա ղը, ո րն օգ տա կար է բո լոր մաս նա կից նե րին և նպաս տում է թա փոն նե րի կր ճատ
մա նը հա ճե լի ձևով: 

Խնդ րեք ա շա կերտ նե րին մի մյանց նվի րել որ ևէ օգ տա կար իր, ո րը հա կա ռակ դեպ քում նվի րո ղը 
պետք է թա փեր: Այն պես ա րեք, որ ե րե խա նե րը հոգ տա նեն ևս մեկ ան գամ զն նե լու բո լոր հնա րա վոր 
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նյու թե րը: Հա ջորդ օ րը նվեր նե րը բա ժան վում են տե րե րին: 

Այս խա ղի մեկ այլ տա րա տե սա կը կա րող է լի նել գեր մա նե րե նով « գաղտ նի Ձմեռ պապ» կոչ վող խա
ղը: Կր կին ա շա կերտ նե րը տնից բե րում են ի նչ պես հարկն է փա թե թա վոր ված (օ րի նակ՝ հին լրագ րի 
մեջ) նվե րը, ո րը չի թույ լատր վում ու րի շին ցույց տալ: Բո լոր նվեր նե րը հա վաք վում են մեկ տե ղում: 

Այժմ ա շա կերտ նե րի ա նուն նե րը գր վում են ա ռան ձին թղ թիկ նե րի վրա, ա պա լց վում տու փի մեջ: 
Յու րա քան չյուր ա շա կերտ աչ քե րը փա կած մեկ թղ թիկ է դուրս բե րում տու փից, ո րը չպետք է ցույց 
տա մյուս նե րին: Ե թե ի րենց ա նունն են դուրս  բե րել, ա պա նո րից են փոր ձում: Այ նու հետև յու րա քան
չյուր ա շա կեր տի խնդ րում եք թղ թի կի վրա գր ված ան վա նա տի րոջ հա մար նվեր նե րի կույ տից նվեր 
ը նտ րել, ա պա նրա ա նու նը գաղտ նա բար գրել կամ ամ րաց նել նվե րի վրա: Դրա նից հե տո նվեր նե րը 
կր կին հա վաք վում են: Ե րբ բո լոր նվեր նե րը պատ րաստ են, հայ տա րար վում է « սուրբծնն դյան տոն» 
և բո լո րը գտ նում ու բա ցում են ի րենց նվեր նե րը:

Կ տես նեք, որ չնա յած հա մընդ հա նուր ծի ծա ղին և զվար ճու թյա նը, շատ բա ներ դեռևս կգ նա հատ վեն: 

Կա րող եք խա ղը շա րու նա կել զա ռեր նե տե լու մի ջո ցով, զա ռե րը ժա մա ցույ ցի ո ւղ ղու թյամբ պտ տե լով: 

Նա, ով 2ի, 4ի կամ 5ի զույգ է գցում, կա րող է իր ցան կու թյամբ որ ևէ մե կից պա հան ջել նվե րի փո
խա նա կում կա տա րել: Սրա հե տաքրք րու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ ը նտր ված ան ձը կա րող է 
ո րո շել՝  կա տա րել նրա ցան կու թյու նը, թե ոչ:   

Զույգ 6 գցո ղը կա րող է իր ցան կու թյամբ որ ևէ մե կի հետ նվե րը փո խա նա կել՝ ա ռանց վեր ջի նիս ցան
կու թյան: 

Զույգ 3 գցո ղը պետք է իր նվե րը փո խա նա կի ի րենց ձախ նս տած ա շա կեր տի, ի սկ զույգ 1 գցո ղը՝ աջ 
կող մում նս տա ծի հետ: 

Խաղն ա վարտ վում է սահ ման ված ժա մա նա կին, ո րը նա խա պես հա մա ձայ նեց վում է: Ի հար կե, ե րե
խա նե րին թույ լատր վում է և ող ջուն վում է փո խա նա կում կա տա րել դա սե րի ա վար տից հե տո: 

4.2.1.2.  Օր վա թա փոն նե րի ու սում նա սի րու թյուն

	Աշ խա տան քային ձեռ նոց բո լո րի հա մար 
	Տա րա ներ հա վաք ված թա փոն նե րի հա մար 
	Պ լաս տիկ նր բա թի թեղ, 2 x 2 մ
	 Թա փո նի գույ քագր ման ստու գա ցանկ (տես՝ գլուխ 4.3.)

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Այս խա ղի նպա տա կը դպ րո ցա կան մեկ օր վա ըն թաց քում ա ռա ջա ցած թա փոն նե րի ու սում նա սի րու
թյունն է: 

Բո լոր ա շա կերտ նե րին ա պա հո վեք տա րա նե րով և աշ խա տան քային ձեռ նոց նե րով: Ա պա հրա հան
գեք զույ գե րով ող ևոր վել դպ րո ցի մեր ձա կա տար բեր հատ ված նե րում կու տակ ված թա փոն նե րը, նե
րա ռյալ որ պես ա ղբ թափ վա ծը, հա վա քե լու: Ը նդ ո րում, պար տա դիր չէ ա մեն ի նչ հա վա քել, սա կայն 
գո նե մե կա կան օ րի նակ թա փոն նե րի յու րա քան չյուր տե սա կից: Ա շա կերտ նե րը պետք է նշեն նաև 
այն թա փոն նե րը, ո րոնք չեն կա րո ղա ցել բե րել ի րենց հետ: 

Հա վա քե լուց հե տո բո լոր նյու թե րը և նշում նե րը տա րա ծում են ըն դար ձակ պ լաս տիկ նր բա թի թե ղի 
վրա:
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 Այժմ թա փոն նե րը կա րող են ա ռանձ նաց վել տար բեր սկզ բունք նե րով՝ 
• 	Ըստ թա փո նի ծագ ման 
• 	Ըստ դա սե րի  ըն թաց քում փա թե թա վոր ման կամ սն վե լու հետ ևան քով ա ռա ջա ցած թա փոն նե րի 
• 	Ըստ նյու թե րի կամ մի ջոց նե րի տե սակ նե րի. պլաս տիկ, թուղթ, բա ղադ րյալ նյութ, սնունդ և այլն

 Դուք կա րող եք սահ մա նա փա կել աշ խա տան քը վե րը նշ ված նե րից մի այն մե կով կամ մի քա նի սը 
նե րա ռել: Ցան կա ցած դեպ քում հան գա մա նա լից ու սում նա սի րեք գտա ծո նե րը և մի ա սին քն նար կեք 
դրան ցից խու սա փե լու, կր ճա տե լու կամ վե րամ շա կե լու ճա նա պարհ նե րը: Ստու գա ցան կի օգ նու
թյամբ նշեք բո լոր գտա ծո նե րը և փոր ձեք գնա հա տել ի րա վի ճա կը: Կհա մոզ վեք, որ ստու գա ցան կով 
աշ խա տե լը չա փա զանց հե տաքր քիր քն նար կում նե րի տե ղիք կտա: 

Որ պես այս աշ խա տան քի ը նդ լայ նում կամ ձևա փո խում, կա րող եք հա վաք ված նյու թե րից կո լաժ 
պատ րաս տել, կա ռու ցել թա փո նի բուրգ կամ թա փո նի քան դակ ստեղ ծել:

4.2.1.3.   Կոմ պոս տի կույ տի պատ րաս տում

	20 հատ հա վա սար եր կա րու թյան (ա ռն վազն 80 սմ) և  
լայ նու թյան (մոտ 10 սմ) փայ տե շեր տա ձող   

	Փայ տի սղոց
	 Մի քա նի ոս տեր

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

 Կոմ պոս տի կույ տի պատ րաս տու մը մե ծա պես նպաս տում է կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի վե րամ
շակ մա նը՝ դրան ցից լավ կոմ պոստ կամ բնա կան պա րար տա նյութ ստա նա լու հա մար: 

Ձեզ նախ և ա ռաջ հար կա վոր է տա րածք հատ կաց նել այ գում կամ հետ նա բա կում: Այն պետք է մոտ 
լի նի գետ նին, ո րը թույլ կտա հո ղում բնակ վող այն պի սի օր գա նիզմ նե րի, ի նչ պի սիք են որ դե րը, ներ
թա փան ցե լու կոմ պոս տաց վող նյու թե րի մեջ: Դուք կա րող եք ո րո շել կոմ պոս տի բաց կույտ պատ
րաս տել, ո րի հա մար որ ևէ այլ նյութ հար կա վոր չէ: Այդ դեպ քում պետք է ա պա հո վեք, որ տա րած քը 
հիմ նա վո րա պես պաշտ պան ված լի նի ան հար կի մի ջամ տու թյուն նե րից, այ լա պես կարճ ժա մա նակ 
ան ց ձեր կեն սա բա նա կան թա փո նը ո ղջ տա րած քով սփռ ված կգտ նեք: Կամ էլ կա րող եք ո րո շել 
պատ շաճ կոմ պոս տի կույտ հիմ նել, ո րը բաղ կա ցած է շր ջա նակ ված խո րա նար դից, ցան կա լի է փայ
տե շեր տա ձո ղե րից պատ րաստ ված: 

 Ցու ցում եր

 Ձեզ ան հրա ժեշտ է ճեղ քեր բա ցել շեր տա ձո ղե րի մի կե սի վրա: Այն պես որ, ե թե ու նեք 20 շեր տա ձող, 
դրան ցից 10ի վրա ան հրա ժեշտ է կա տա րել հետ ևյալ գոր ծո ղու թյու նը. 

1.   Շեր տա ձո ղի ծայ րա մա սե րին մո տիկ չորս ճեղք սղո ցեք: Ճեղ քե րը պետք է լի նեն շեր տա ձո ղի 
հաս տու թյան և ու նե նան դրա լայ նու թյան մոտ մեկեր րոր դի չա փով խո րու թյուն (տես նկա րը).

Ճեղք = խորությունը 
լայնության 1/3ի չափով
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2.   Շեր տա ձո ղե րը պատ րաս տե լուց հե տո սկ սեք աշ խա տել չմ շակ ված շեր տա ձո ղե րով: Դրեք դրանք 
ո ւղ ղա կի ո րեն գետ նին՝ եր կու հա կա դիր կող մե րով:

3.  Այժմ ճեղք ու նե ցող եր կու շեր տա ձո ղիկ ո ւղ ղա հա յաց տե ղադ րեք դրանց մեջ: 
4.   Հա ջորդ քայ լով ևս մեկ զույգ ա ռանց ճեղ քի շեր տա ձո ղեր եք տե ղադ րում դրանց մեջ և այդ պես 

շա րու նակ, տե́ ս նկա րը: 

5.   Բո լոր շեր տա ձո ղե րը տե ղադ րե լուց հե տո ձեր կոմ պոս տի խո րա նար դը պատ րաստ է լց վե լու հա
մար:

6. Այժմ խո րա նար դի հա տա կին 1520 սմ բարձ րու թյամբ ոս տե րի շերտ լց րեք (ա ռա վե լա գույն հաս
տու թյու նը = մեկ դյույմ կամ փոքրի նչ ա վել): 

7.  Ա վե լաց րեք կոմ պոս տաց ման հար մար նյու թեր. սնն դային մնա ցորդ ներ, կտր տած խոտ, տերև
ներ և այլ ան մշակ/ հում օր գա նա կան նյու թեր: ՉԱ ՎԵ ԼԱՑ ՆԵԼ միս, ե փած կամ այն պի սի նյու թեր, 
ո րոնք կա րող են գրա վել առ նետ նե րին կամ աղ վես նե րին:   

8.   Խո նա վու թյան և օ դի շր ջա նա ռու թյան հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծեք կոմ պոս տաց վող նյու թե րի 
հա մար, մի սեղ մեք դրանք: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ա վե լաց նել որ ևէ նոսր նյութ (ճյու ղեր կամ 
նմա նա տիպ նյու թեր): Ե թե կոմ պոս տը չա փա զանց չոր է, մի քիչ ջուր ա վե լաց նել: 

9.   Մեկ տա րի հե տո կա րող եք բա ցել խո րա նար դը և օգ տա գոր ծել ստաց ված նյու թը: Ա մե նա լավ 
կոմ պոս տաց ված մա սը պետք է ստո րին շեր տը լի նի:

10.   Պատ րաստ է:

 
4.2.1.4. Օգ տա գործ ված ի րե րի շու կա

	Վա ճառ քի են թա կա ո րոշ թա փոն ներ կամ օգ տա գործ ված 
ի րեր, շու կայի հա մար նա խա տես ված վայր, գու ցե ո րոշ 
սե ղան ներ 

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

 Նե տե լու են թա կա « թա փո նի» օգ տա գործ ման ևս մեկ հա ճե լի (և շա հու թա բեր) ե ղա նա կը օգ տա գործ
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ված ի րե րի շու կայի կազ մա կեր պումն է: Պար զա պես ե րե խա նե րին խնդ րեք բե րել օգ տա գործ ման 
հա մար դեռևս պի տա նի ցան կա ցած իր, օ րի նակ՝ գր քեր, հա գուստ ներ, խա ղեր և այլն, ո րոշ սե ղան
ներ ճա րեք և աշ խա տեք ո րո շա կի ի րա զե կում կազ մա կեր պել: Օգ տա գործ ված ի րե րի շու կան, ան
շուշտ, ո րո շա կի գու մար կբե րի և, միև նույն ժա մա նակ, ե րե խա նե րը մեծ բա վա կա նու թյուն կս տա նան 
որ պես շու կայի վա ճա ռող հան դես գա լով: 

Ցան կու թյան դեպ քում կա րող եք օգ տա գործ ված ի րե րի շու կայի գա ղա փա րը զու գակ ցել թա փոն նե րի 
խնդ րի մա սին ի րա զե կու թյան բարձ րաց ման հետ, ա սենք՝ ո րոշ ի նք նա շեն ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե
րի ու ղեկ ցու թյամբ (տես՝ գլուխ 4.2.3.2.): 

4.2.2.  Խա ղեր 

4.2.2.1. Աղ բի հար ցա շար

	Ստ վա րա թուղթ կամ թուղթ, մա տիտ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Այս խա ղի ա ռանց քում թա փոն նե րի, վե րամ շակ ման և սպա ռող նե րի վար քագ ծի մա սին գի տե լիքն է: 
Սա կա րե լի է կի րա ռել նաև որ պես սո վո րա կան դա սա ժա մի մաս, կամ էլ որ պես զվար ճա խաղ ա շա
կերտ նե րի հա մար: Ցան կու թյան դեպ քում կա րող եք հար ցե րը գրել ստ վա րաթղ թե քար տե րի վրա և 
բա ժա նել խա ղա ցող նե րի մեջ: Ա մեն խա ղա ցող միև նույն թվով քարտ է ստա նում: Այն խա ղա ցո ղը, 
ով ա ռա ջինն է ճիշտ պա տաս խա նը գտ նում, ստա նում է հա մա պա տաս խան քար տը, հա վա քում և 
հա ջորդ հարցն ը նտ րում իր ու նե ցած քար տե րից: Հաղ թող է դառ նում նա, ով վեր ջին հար ցից հե տո 
ա մե նա շատ քար տերն է ու նե նում:

Ս տորև ներ կա յաց ված են ո րոշ հե տաքրք րա կան հար ցեր, սա կայն կա րող եք ի նք ներդ այլ հար ցեր 
մտա ծել: 

 Հար ցե րի օ րի նակ ներ կամ ա ռա ջար կու թյուն ներ, ճիշտ պա տաս խանն ը նդ գծ ված է: 

Աղ բի նշ ված տե սակ նե րից ո ՞րն է նա խընտ րե լի.

•  Կեն սա բա նա կան աղ բը
• 	 Պա հա ծոյի թի թե ղյա տու փե րը
• 	Թղ թի թա փո նը 
• 	Աղ բը, ո րն ը նդ հան րա պես չի ա ռա ջա ցել

Նշ ված նյու թե րից ո ՞րն է ան վտանգ.

• 	Ար գե լա կի հե ղուկ 
• 	Թու նա քի մի կատ 
• 	Լաք
• 	 Կե րակ րի ձեթ 
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 Ինչ պե՞ս է կոչ վում թա փոն նե րի տար բեր տե սակ նե րի տա րան ջա տու մը.

• 	 Թա փոն նե րի ա ռանձ նա ցում
• 	 Հի մար գա ղա փար
• 	Բ նա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյուն 
• 	Ըն տա նի քի պլա նա վո րում 

 Ինչ պե՞ս եք վար վում հին, սա կայն լի ո վին պի տա նի հա գուստ նե րի հետ.

• 	 Նե տում կոմ պոս տի կույ տի մեջ
• 	 Պար զա պես մո ռա նում դրա գո յու թյան մա սին և նո րը գնում 
• 	Հագ նում. ի սկ ին չո՞ւ ոչ 
• 	Օգ տա գոր ծում որ պես թիկ նա բար ձի խծ կոնք 

Ս տորև նշ ված տա րա նե րից ո րո՞նք են նպաս տում աղ բից խու սա փե լուն.

• 	 Մե կան գա մյա օգ տա գործ ման շշե րը 
• 	Ըմ պե լի քի թի թե ղյա տու փե րը 
• 	Հանձն վող շշեր 
• 	« Տետ րա պակ»

 Ո՞րն է վե րա դարձ վող ա պա կե շշե րի ա մե նա մեծ ա ռա վե լու թյու նը.

•  Աղ բից խու սա փե լը 
• 	Ա պա կու վե րամ շա կու մը 
• 	Ա վե լի լավ ար տա քին տես քը 
• 	Ա վե լի ձեռն տու գի նը 

 Աղ բի ո ՞ր տա րա տե սա կին են պատ կա նում ծխա խո տի քն թուկ նե րը.

• 	 Կեն սա բա նա կան աղ բի
• 	Մ նա ցոր դային թա փոն ներ
• 	 Մե ծա ծա վալ թա փոն ներ
• 	Թղ թի թա փոն 

 Ինչ պե՞ս եք ճա նա չում բնա պահ պա նա կան ա ռու մով ան վտանգ ապ րանք նե րը.

• 	 Ծա վա լուն փա թե թա վո րու մից 
• 	Փոք րա ծա վալ փա թե թա վոր ված կտոր նե րից 
• 	Կոշտ պլաս տիկ փա թե թա վո րու մից 
• 	Ա ռանց կամ բնա կան փա թե թա վո րու մից 
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Ս տորև նշ ված ա ռար կա նե րից ո րի՞ փա թե թա վո րումն է ա ռա վել բնա կան.

• 	Ըն կույզ 
• 	Պ լաս տիկ նր բա թի թե ղով փա թաթ ված մսակ տոր 
• 	Լ րագ րի մեջ փա թաթ ված խո րո ված ձուկ 
• 	Ս պի տակ լո բու պա հա ծո 

 Իմ խա ղա լիք նե րի հետ վար վում եմ հետ ևյալ կերպ.
• 	 Դեն եմ նե տում 
• 	Դ նում եմ որ ևէ տեղ ու մո ռա նում իր մա սին 
• 	Ն վի րում եմ ու րի շին կամ փո խա նա կում 
• 	Ինձ չի հե տաքրք րում դրանց ճա կա տա գի րը 

 Ինչ պե՞ս ես ա զատ վում վար ժու թյուն նե րի հին տետ րե րիցդ.
• 	 Նե տում եմ մնա ցոր դային թա փո նի մեջ 
• 	Նե տում եմ թղ թի թա փո նի մեջ
• 	 Նե տում եմ կոմ պոս տի կույ տի մեջ
• 	 Նե տում եմ մո տա կա գե տա կի մեջ 

4.2.2.2.  Հի շի՛ր  թա փոն նե րը (հի շո ղա կան խաղ)

	Փոք րա ծա վալ, միև նույն չա փի զույ գե րով թա փոն ներ (ա ռն
վազն 30) 

	Միև նույն քա նա կով նույ նան ման գլ խարկ ներ՝ ա ռար կա նե րը 
թաքց նե լու  հա մար (յո գուր տի տու փեր կամ մի ան ման տա
րա ներ)

	 Սո սինձ 

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Այս խա ղը ե րեք ա ռա վե լու թյուն ու նի. թա փոն նե րի մա սին հա վա քա կան քն նար կում, խա ղի ստեղ ծում 
և ի նք նին խա ղը: 

• 	Նախ և ա ռաջ մի ա սին քն նար կեք թա փոն նե րի տար բեր տե սակ նե րը, ո րոնք միև նույն չա փի են և 
կա րող են հեշ տու թյամբ ճար վել: Նյու թե րը չպետք է գե րա զան ցեն ո րո շա կի չա փը. այն պես ա րեք, 
որ տե ղա վոր վեն թաքց նե լու հա մար նա խա տես ված տա րա նե րի մեջ: 

• 	Այժմ ե րե խա նե րին պատ վի րեք ա ռանձ նա նալ և այդ ա ռար կա նե րի հա մար զույգ գտ նել կամ էլ 
հա ջորդ օ րն ի րենց հետ դպ րոց բե րել: Ա պա ի րերն ամ րաց րեք յո գուր տի տու փե րի մեջ և շր ջեք 
դրանք (կա րող եք նաև մի քա նի զույգ տա րա տալ ե րե խա նե րին և թող հա ջորդ օ րն ի րենց հետ 
բե րեն ար դեն ներ սի պա րու նա կու թյամբ, ի նչն ա վե լի զվար ճա լի կդարձ նի օ րը): 

• 	Այժմ ա մեն ի նչ ըն թա նում է ի նչ պես ցան կա ցած հի շո ղու թյան խաղ: Շր ջեք բո լոր տա րա նե րը և 
խառ նեք: Ա շա կերտ նե րից մեկն սկ սում է խա ղը՝ շր ջե լով տա րա նե րից եր կու սը: Ե թե ներ սում նույ
նան ման ա ռար կա նե րի զույգ է, կա րե լի է պա հել դրանք և կր կին փոր ձել այն քան ժա մա նակ, 
մինչև այլևս զույգ չգտն վի: Այժմ հա ջորդ խա ղա ցո ղի հերթն է: Խա ղի ի մաստն ի րե րը հնա րա վո
րինս լավ մտա պա հելն է, ո րը թույլ կտա ձեր զույգ գտ նել, ե րբ ձեր հեր թը հաս նի: 

Երբ այլևս տա րա չի մնում, հաղ թող է ճա նաչ վում նա, ով ա մե նա շատ թվով տա րա ներ է ու նե նում: 
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4.2.2.3. Թա փոն նե րի էս տա ֆետ

	~ 50 տար բեր թա փո նային ա ռար կա ներ կամ բա ցի կի չա փի 
ստ վա րաթղ թի կտոր ներ, ~ 5 տար բեր դույ լեր կամ տու փեր, 
ո րոշ թա փան ցիկ պո լի է թի լե նային տոպ րակ ներ 

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Այս խա ղի ի մաս տը թա փոնն նե րի ա ռան ձին ա ռար կա նե րը ճիշտ կամ հա մա պա տաս խան թա փո նի 
տա րայի մեջ դնելն է: Դրա հա մար պա հանջ վում է ա րագ ռե ակ ցի ա, գի տե լիք ներ, ի նչ պես նաև դա 
նպաս տում է խմ բային աշ խա տան քին: 

Ու սու ցի չը պետք է ա ռա ջին հեր թին փոր ձի գտ նել թա փո նի տար բեր ա ռար կա ներ: Ե թե նա խա տե
սում եք օգ տա գոր ծել նաև հո տա վետ կամ կեղ տոտ թա փոն ներ, ա պա կա րող եք դրանք պո լի է
թի լե նային տոպ րակ նե րով բա ժա նել: Սրա մեկ այլ տար բե րա կը կա րող է լի նել հա մա պա տաս խան 
ա ռար կայի գծա գի րը, լու սան կա րը կամ պար զա պես բա ցի կի չա փով ստ վա րաթղ թե րի վրա դրանց 
ան վա նում նե րը գրե լը:  

Նախ և ա ռաջ կազ մեք խա ղա ցող նե րի եր կու թիմ: Դա սա սե նյա կի դռան մոտ տե ղադր վում են կեն
սա բա նա կան աղ բի, ա պա կու, թղ թի թա փո նի, մնա ցոր դային աղ բի, պլաս տիկ և/ կամ մե տա ղե թա
փոն նե րի հա մար նա խա տես ված ա ռան ձին տա րա ներ: 

Ա ռար կա նե րը (կամ գծագ րե րը, լու սան կար նե րը, կամ ստ վա րաթղ թի կտոր նե րը՝ ա ռար կա նե րի ան
վա նում նե րով) հա վա սար թվով պահ վում են եր կու մեծ տա րայի մեջ, ո րոնք ա ռջ ևի տա րա նե րից 
ո րո շա կի հե ռա վո րու թյան (մոտ 510 մ) վրա են գտն վում՝ մեկ տա րա յու րա քան չյուր խմ բի հա մար: 
Յու րա քան չյուր տա րայի ա ռջև թի մի ան դամ ներն ի րար հետ ևից շարք են կազ մում: 

Մեկ նար կի ազ դան շա նի հետ (օ գտ վեք սու լի չից, այդ պես ա վե լի « մար զա կան» է դառ նում խա ղը) 
թի մի ա ռա ջին խա ղա ցո ղը որ ևէ իր է վերց նում տա րայից և հնա րա վո րինս ա րագ դնում ա ռջ ևում 
գտն վող տվյալ ի րի տե սա կին հա մա պա տաս խա նող տա րայի մեջ: Ա վար տե լուց հե տո վե րա դառ նում 
է խմ բի մոտ և ա փով հար վա ծում իր թի մի հա ջորդ մաս նակ ցի ա փին, ով կրկ նում է նույն գոր ծո ղու
թյու նը: 

Հաղ թող է ճա նաչ վում այն խում բը, ո րն ա ռա ջինն է դա տար կում ա ռա ջին տա րան: Սա կայն ե թե հաղ
թող խում բը ե րե քից ա վել սխալ է թույլ տվել, խա ղը վերսկս վում է …

4.2.3. Ս տեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում ներ

4.2.3.1. «Թղ թային» գա ղա փար ներ

4.2.3.1.1.  Նոր կի սա կո շիկ ներ բո լո րի հա մար

	Յու րա քան չյուր ա շա կեր տի հա մար՝  23 հին լրագ րեր,  
կպ չուն ժա պա վե նի շեր տեր, մոտ 1 մ եր կա րու թյան  
ի նք նա սոսնձ վող (կպ չուն) ժա պա վեն 

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր
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Այս աշ խա տան քը տևում է 1ից 2 ժամ և շատ զվար ճա լի է: Ստորև նկա րագր վում է մեկ զույգ կի
սա կոշ կի պատ րաստ ման ձևը: Այս աշ խա տան քում ա ռանց քայի նը վե րամ շակ ման և ա ռար կա նե րի 
գնա հատ ման խն դիր ներն են: 

 Ցու ցում եր.

Եր կու լրագ րի թեր թերն ի րար վրա դրեք և մի եզ րից սկ սեք 23 սմ լայ նու
թյան շեր տե րով ծա լել: 

Կպ չուն ժա պա վե նի փոքր կտո րով մեջ տե ղի մա սում ամ րաց րեք ծայ րը:

Ա մուր փա թա թեք շեր տը եր կայ նա կի, ա ռա ջին մա սը մո տա վո րա պես 7 
սմ դե պի ներս ծա լե լով՝ տա լով ձվաձև տեսք: Ծալ ված քի վեր ջին մասն ամ
րաց րեք կպ չուն ժա պա վե նով:

 Ներ բա նի ա ռջ ևի մասն ա վար տե լու հա մար ձեզ ան հրա ժեշտ է այն քան 
շեր տեր պատ րաս տել, մինչև այն ձեր ոտ քի չափ սով լի նի:  

Կ րուն կի հա մար պատ րաս տեք ևս մեկ թղ թագ լան, այս ան գամ թղ թի 
ա ռջ ևի մա սը 3 սմի չա փով դե պի ներս ծա լե լով: Այս կերպ կրուն կի հա
մար կա րող եք ա վե լի կլո րա վուն ձև ստա նալ: 

Ձ վաձև մա սը և կրուն կի մա սը մի աց րեք մեկ այլ շեր տով, ո րը պետք է ան
ցկաց նել ձվաձև հատ վա ծի ու կրն կա մա սի գլա նա փա թեթ նե րի ա մե նաա
ռա ջին շեր տի տա կով: 

Ներ բա նի եր կու մա սերն ի րար մո տեց րեք մեկ հար թու թյան վրա: Կա պող 
շեր տե րի ծայ րե րը կտ րել, յու րա քան չյուր կող մից թող նե լով մոտ 5 սմ: 

Ինք նա սոսնձ վող կպ չուն ժա պա վե նով եր կու ծայ րերն ա մուր ամ րաց նել 
ներ բա նին: Այժմ շր ջեք պատ րաս տի աշ խա տան քը:
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Պատ րաս տեք ևս մեկ շերտ ե րիզ նե րի հա մար, կա րող եք ցան կու թյան 
դեպ քում փոքրի նչ լայն ա նել: Ա նց կաց րեք ա ռջ ևի մա սի ար տա քին եզ րի 
մի ջով և ի րար վրա բե րեք ներ բա նի տակ: 

Կտ րեք շեր տը, յու րա քան չյուր կող մում 5 սմի չա փով թող նե լով: Ամ րաց
րեք ի նք նա սոսնձ վող ժա պա վե նով: 

Ինք նա սոսնձ վող ժա պա վե նի մի ջո ցով մի աց նել և վերջ նա կա նա պես ամ
րաց նել ե րիզ նե րը:

 Պատ րա՛ստ է:

Ն շում. խու սա փե՛ք քայ լել թաց մա կեր ևույ թին: 

4.2.3.1.2. Թղ թե բա ժակ

	 լ րագ րի 2 թերթ 
	1 լիտր ջուր 
	1 ճա շի գդալ օս լա 
	հա րիչ
	1 մեծ մաղ
	1 փոքր մաղ
	1 մեծ թաս 
	1 կաթ սա
	 Զար դա րանք (ը ստ ցան կու թյան)
	Սնն դի գու նա ներ կեր (ը ստ ցան կու թյան)

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Ցու ցում եր.

• 	Լ րա գի րը բա ժա նեք մանր մա սե րի և լց րեք հա րի չի մեջ: 
• 	Ա վե լաց րեք ջուր և օս լա (գու նա վոր բա ժակ ստա նա լու հա մար կա րող եք ա վե լաց նել նաև գու նա

ներկ):
• 	 Խառ նել բո լոր բա ղադ րա մա սե րը մինչև հա մա սեռ զանգ ված ստաց վի: 
• 	Խառ նուր դը լց նել մա ղի մեջ և թող նել քամ վի: 
• 	Այժմ փոքր մա ղի օգ նու թյամբ սեղ մե լով հա նեք խառ նուր դի մեջ մնա ցած ջու րը՝ մի ա ժա մա նակ 

մեծ մա ղի մեջ զանգ վա ծին բա ժա կի հա վա սար տեսք տա լով:  Ինչ քան շատ ջուր քա մեք, այն քան 
քիչ ժա մա նակ կպա հանջ վի չո րա նա լու հա մար: 

• 	Այժմ պետք է համ բե րա տար լի նեք: Մա ղը դրեք կաթ սայի վրա և տե ղա փո խեք տաք ու չոր վայր: 
Ե րբ բա ժա կի եզ րե րը չո րա նան (23 օր ան ց կամ ջե ռո ցում մի քա նի ժամ հե տո), զգու շո րեն հա նեք 
բա ժա կը մա ղից և դրեք հարթ մա կեր ևույ թի վրա, փոքրի նչ տա փա կաց նե լով տա կի մա սը: Սա 
բա ժա կին ամ րու թյուն կհա ղոր դի: 
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• 	Ե թե ցան կա նում եք, կա րող եք կտ րել բա ժա կի ծայ րե րը և դրանք ա վե լի հա վա սար դարձ նել: 
• 	Երբ բա ժա կը լի ո վին չոր լի նի, կա րող եք նաև ներ կել: Պատ րաստ է:

2. 3.

1. 4. 5.

    
6.                          7.

    
8.                          9. 10.

Թղ թե բա ժա կի ցու ցում ներ 

4.2.3.2. Ե րաժշ տա կան թա փոն ներ

 Թա փոն նե րից կա րե լի է ստա նալ սքան չե լի ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ, այն պես որ նո րա րար մո տե
ցում ներ կի րա ռեք: Ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի պատ րաս տու մը հա ճե լի է և ո րոշ ժա մա նակ հատ
կաց նե լու ար դյուն քում կա րող եք  ի րա պես գե ղե ցիկ ղո ղան ջյուն գոր ծիք ներ ստեղ ծել: 

Ս տորև շա րադր ված են շշե րից դաշ նա մուր, կա փա րիչ նե րից չխկչխ կան և բո ժո ժա ձող պատ րաս
տե լու ցու ցում ներ: Դուք կա րող եք նաև այլ ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ պատ րաս տե լու ե ղա նակ ներ 
հո րի նել: Ի սկ ին չո՞ւ չկազ մա կեր պել ձեր ի սկ թա փո նային ե րաժշ տա կան փա ռա տո նը: 
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4.2.3.2.1. Շ շա դաշ նա մուր

	1 ուղ ղան կյուն փայ տակ տոր, 3 x 3 x 100 սմ
	4 ու ղ ղան կյուն փայ տակ տոր, 3 x 3 x 40 սմ
	6 ան կյու նային բար ձակ ներ
	24 պտու տա գամ, 3 x 25 մմ
	8 պտու տա կա կե ռիկ
	8 (ցան կա լի է միև նույն չա փի) շշեր
	 Նայ լո նե լար
	Պ տու տա կա հան
	Մկ րատ
	 Ջուր և ցն ցուղ

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Ցու ցում եր

• 	 Վերց րեք եր կու ո ւղ ղան կյու նաձև փայ տակ տոր նե րը և եր կու ան կյու նային բար ձակ ներ, պտու տա
գա մով ամ րաց րեք ի րար, որ պես զի սի մետ րիկ Tան ման ձև ստա նա:

• 	 Վերց րեք մյուս եր կու ան կյու նային բար ձակ նե րը և եր կար փայ տակ տորն ամ րաց րեք վեր ևի մա
սում: 

• 	Շր ջեք շր ջա նա կը և հա վա սար հե ռա վո րու թյամբ տե ղադ րեք պտու տա կա կե ռե րը: 
• 	Յու րա քան չյուր շշի վեր նա մա սում նայ լո նե լար ամ րաց րեք: 
• 	Այժմ շր ջեք շր ջա նա կը և կա խեք շշե րը: 
• 	Ցն ցու ղի օգ նու թյամբ բո լոր շշե րը ջրով լց րեք: 
• 	Շ շե րը կա րե լի է լա րելդ րան ցից հա մա պա տաս խան քա նա կու թյամբ ջուր թա փե լու մի ջո ցով. Այդ 

նպա տա կով օգ տա գոր ծեք որ ևէ մե տա ղե ա ռար կա (օ րի նակ՝ գդալ կամ պա տա ռա քաղ): Պատ
րա՛ստ է:

 Խոր հուրդ. Դուք կա րող եք դաշ նա մու րի շշե րը ցան կա ցած այլ շր ջա նա կից կա խել: 

Շ շա դաշ նա մուր
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4.2.3.2.2.  Կա փա րիչ նե րով չխկչխ կան

	1 խե չակ, թևե րի միջև մոտ 15 սմ հե ռա վո րու թյամբ 
	12 պտու տա կա փա րիչ ներ
	 Մե տա ղա լար
	 Գայ լի կոն,3մմ
	 Ծա կո տիչ կամ այլ ծա կող ա ռար կա 
	Դա նակ (գր պա նի) 
	Ակ րի լե ներ կեր (ը ստ ցան կու թյան)

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

 Ցու ցում եր

• 	 Խե չա կի եր կու ծայ րե րում ան ցք բա ցել: 
• 	Ծա կո տի չի օգ նու թյամբ կա փա րիչ նե րի կենտ րո նում ան ցք բա ցեք (դա ա րեք հար մար մա կե րե սի 

վրա): Այժմ, ե թե ցան կա նում եք, կա րող եք ներ կել կա փա րիչ նե րը: 
• 	Խե չա կի մի կող մից մտց նել մե տա ղա լա րը: 
• 	Կա փա րիչ նե րը շա րեք մե տա ղա լա րի վրա: 
• 	Մե տա ղա լա րի մյուս ծայրն ան ցկաց րեք խե չա կի մյուս ան ցքով և եր կու կող մից ամ րաց րեք 

 մե տա ղա լա րը: Պատ րաստ է:

 Խոր հուրդ. Կա փա րիչ նե րը շա րեք տա փակ մա սերն ի րար կպած, այդ պես ձայ նը ա վե լի 
հն չեղ է: 

 Կա փա րիչ նե րով չխկչխ կան
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4.2.3.2.3. Բո ժո ժա ձող

	1 ու ղ ղան կյուն փայ տակ տոր, 2 x 2 x 120 սմ 
(կամ ան տա ռից բեր ված հար մար փայտ) 

	Մոտ 80 կա փա րիչ
	 Մոտ 20 գն դա սեղ, 4 սմ
	1 մեծ գն դա սեղ, 8 սմ
	 Մուրճ

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

 Ցու ցում եր

• 	 Մուր ճի և մեծ գն դա սե ղի օգ նու թյամբ շշե րի կա փա րիչ նե րի կենտ րո նում ան ցք բա ցեք: 
• 	Փայ տին մե խեք 4ա կան կա փա րիչ նե րի խմ բեր: Այն պես ա րեք, որ գն դա սեղ ներն ա մուր նս տած 

լի նեն, սա կայն կա փա րիչ նե րը շարժ վե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նան: Պատ րա՛ստ է:

 Խոր հուրդ. Ի նչ քան շատ թվով կա փա րիչ ներ օգ տա գոր ծեք, այն քան բարձ րա հունչ կլի նի 
ձեր բո ժո ժա ձո ղը: 

 Բո ժո ժա ձող



44
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ. ՆՎԱԶԵՑՐՈՒ՛, ՎԵՐԱՕԳՏԱԳՈՐԾԻ՛Ր, ՎԵՐԱՄՇԱԿԻ՛Ր

4.2.3.3. Գա ղա փար ներ « Տետ րա պա կի» հա մար

4.2.3.3.1. « Տետ րա պա կե» ծաղ կա ման

	1 « Տետ րա պակ» տուփ
	Մկ րատ

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

 Ցու ցում եր

• 	Կտ րել « Տետ րա պակ»ի վե րին հատ վա ծի մեկ եր րորդ մա սը կամ կտ րել ա վե լի եր կար կող մե րից 
մե կը: Մոտ 1 սմ ե զր թո ղեք՝ ա վե լի մեծ կա յու նու թյուն հա ղոր դե լու հա մար: 

• 	Խ նամ քով մաք րեք « Տետ րա պակ»ը: 
• 	Տա կա մա սում ջրա հե ռաց ման նպա տա կով գր չա ծայ րի մե ծու թյան ան ցքեր  բա ցեք: Պատ րա՛ստ 

է:

 Խոր հուրդ. Մտա ծեք այն տա րա նե րի մա սին, ո րոնք կա րող եք որ պես ծաղ կա ման օգ տա
գոր ծել: Դրանք ան թիվան հա մար ե ն…

« Տետ րա պա կե» ծաղ կա ման ներ
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4.2.3.3.2. « Տետ րա պա կե» դրա մա պա նակ

	1 դա տարկ « Տետ րա պակ» տուփ
	10 սմ կպ չու կի (липучка) շերտ 
	մկ րատ
	 կա րիչ

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

 Ցու ցում եր

• 	Կտ րեք « Տետ րա պակ»ի վեր ևի և տա կի մա սե րը, ա պա ո ւղ ղեք եզ րե րը: 
• 	Եր կու եր կար կող մե րը դե պի ներս ծա լեք: Ա վե լի գե ղե ցիկ մա սը պետք է ո ւղղ ված լի նի ա ռաջ, այն

պես որ այդ կող մը չծա լեք:
• 	 Լավ հար թեց րեք տու փը: 
• 	Ներք ևի և վեր ևի մա սե րը ծա լեք դե պի միջ նա մաս: Ներք ևի և մեջ տե ղի հատ վա ծը դրա մի պա հոց

ներ կծա ռայեն, վեր ևի մա սը՝ փեղկ: 
• 	Կտ րեք փեղ կը դր սի կող մի հետ ևա մա սի ծալ վածք նե րից՝ եր կու կող մը դե պի վեր՝ մինչև « Տետ րա 

պակ»ի միջ նա մա սի ծալ ված քը: 
• 	Այժմ կտ րեք փեղ կի ներ սի մա սե րը: Այժմ ու նեք դրա մի չորս պա հոց: 
• 	Կա րի չի մի ջո ցով եր կու միջ նա մա սերն ի րար ամ րաց րեք՝ այդ նպա տա կով կա րի չը հնա րա վո րինս 

հետ տա նե լով: 
• 	Այժմ մկ րա տով կլո րաց րեք փեղ կը: 
• 	Եվ վեր ջա պես փեղ կի վրա և դրա մա պա նա կի հա կա ռակ կող մում ամ րաց րեք կպ չու կը: Պատ

րա՛ստ է:

1.  2.  3.  4.

5.  6.  7.  8.
« Տետ րա պա կե» դրա մա պա նա կի ցու ցում ներ
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4.2.3.3.3.  « Տետ րա պա կե» գնում նե րի պա յու սակ

	20 դա տարկ « Տետ րա պակ» տու փեր
	 գո տու 2 կտոր ներ (կամ որ պես գո տի ծա ռայող ցան կա ցած 

պա րան), 2 x 80 սմ
	1 տուփ ե րկ կող մա նի ի նք նակպ չուն ժա պա վեն 

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

 Ցու ցում եր

Վերց րեք 20 հատ « Տետ րա պակ» տուփ, կտ րեքհե ռաց րեք դրանց 
վեր ևի և ներք ևի մա սե րը, ի նչ պես նաև այն մա սը, որ տեղ տու փը 
կպց րած է եր կար կո ղի եր կայն քով (ի րար վրա ե կող մա սը): Այդ բո
լոր տու փե րից կտ րեք 2 սմ լայ նու թյան շեր տեր: Ձեզ, ը նդ հա նուր առ
մամբ, ան հրա ժեշտ է ու նե նալ մինչև 162 այդ պի սի շերտ՝ կախ ված 
« Տետ րա պակ»ե րի չա փից: 

Կպ չուն ժա պա վե նի օգ նու թյամբ շեր տե րի ծայ րե րը մի աց րեք ի րար: 
Ծայ րե րի ի րար վրա ե կող մա սը պետք է լի նի մոտ 2 x 2 սմ:

Ձեզ ան հրա ժեշտ է ստա նալ 21 հատ 4հա տա նոց շերտ և 26 հատ 
3հա տա նոց  շերտ: 

Սե ղա նի կամ հա տա կի վրա ի րար կող քի փռեք 15 հատ 4հա տա նոց 
շերտ: 

Այժմ 6 հատ 4հա տա նոց շերտ հյու սեք փռած 15 հատ 4հա տա նոց 
շեր տե րին՝ մեջ տե ղի մա սից: Աշ խա տեք ա մուր հյու սել, որ պես զի շեր
տե րի միջև տա րա ծու թյուն չմ նա: Այդ մեջ տե ղի մա սը հե տո դառ նա լու 
է պա յու սա կի հա տա կը/ տա կա մա սը:  

Մեջ տե ղի մա սում ար դեն հյուս ված 4հա տա նոց շեր տե րի վեր ևից և 
ներք ևից հյու սեք 24 հատ 3հա տա նոց շեր տեր (12ը՝ վեր ևից, 12ը՝ 
ներք ևից): Սրանք  հե տո կդառ նան պա յու սա կի լայն կո ղային մա սե րը:
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Հի մա ձեր աշ խա տան քը շր ջեք: Ա մեն կող մից մե կա կան 3հա տա նոց 
շերտ դրեք 12րդ շեր տի վրա:

 Շեր տե րի դուրս մնա ցած ծայ րե րի եր կա րու թյու նը պետք է լի նի ա ռն
վազն 4 սմ, հա կա ռակ դեպ քում  պետք է ա մեն կող մից հա նել մե կա
կան կամ եր կո ւա կան 3հա տա նոց շեր տեր:

Այժմ կո ղային մա սե րի շեր տե րի դուրս մնա ցած ծայ րե րը հետ հյու
սեք դե պի մեջ տե ղի մաս. և պա յու սա կի կո ղային մա սերն ու հա տա կը 
պատ րա՛ստ են:

Հի մա կո ղային մա սե րը ծա լեք վերև. լայն ու նեղ կո ղային մա սե րի 
շեր տե րը հյու սեք ի րար: Ի րար վրա ը նկ նող բո լոր մա սե րը հյու սեք 
դե պի ներս: Ե թե շեր տե րի եր կա րու թյու նը թույլ չի տա լիս մինչև վերջ՝ 
վերև հյու սել, կպ չուն գո տի օգ տա գոր ծեք:

Պա յու սա կի եր կու լայն կող մե րից ամ րաց րեք գո տի կամ պա րան.

 Պատ րա՛ստ է:
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4.2.3.4. Տար բեր գա ղա փար ներ

4.2.3.4. 1.  Թի թե ղյա փո թոր կա լամպ

	1 դա տարկ պա հա ծոյի թի թե ղա տուփ
	 դա կիչ
	 մուրճ
	ջ րա կա յուն մար կեր
	սր բիչ
	 թեյի մոմ (փոքր, թի թե ղյա ա մա նով մո մեր)
	(սառ ցա րան)

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Ցու ցում եր

•  Մաք րեք թի թե ղա տու փը և վրայից հե ռաց րեք բո լոր թղ թյա մա սե րը:
• 	 Մար կե րով թի թե ղա տու փի վրա նկա րեք զվար ճա լի կամ գե ղե ցիկ պատ կեր ներ, կամ պար զա պես 

կե տագ ծե րով ո ւր վագ ծեք պատ կե րը, քա նի որ այդ պի սով կհեշ տա նա ան ցքեր բա նա լը: 
• (Սառ ցա րա նի առ կա յու թյան դեպ քում կա րե լի է թի թե ղա տու փը լց նել ջրով և գի շե րը թող նել սառ

ցա րա նում, այդ պես ան ցքեր բա նալն ա վե լի հեշտ կլի նի):
• 	 Թի թե ղա տու փը դրեք սր բի չի վրա և նշած տե ղե րում մուր ճի և/ կամ դա կի չի օգ նու թյամբ ան ցքեր 

բա ցեք: 
• 	Փոք րիկ մո մը տե ղադ րեք ներ սում, վա ռեք և... պատ րա՛ստ է:

 Խոր հուրդ. Ե թե ցան կա նում եք բռ նել ձեռ քով, ա պա մե տա ղա լա րից բռ նիչ պատ րաս տեք: 
Թի թե ղա տու փի վեր ևա մա սում եր կու հա կա ռակ կող մե րում պար զա պես ան ցք բա ցեք և 
մե տա ղա լա րը մի ջով ան ցկաց րեք: Վեր ջինս պետք է ա ռն վազն 40 սմ եր կա րու թյուն ու նե
նա, որ պես զի չվա ռի ձեր մատ նե րը: 

 Թի թե ղյա փո թոր կա լամպ 
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4.2.3.4.2. Խրտ վի լակ/ խա մա ճուկ/« մո բիլ»

Խրտ վի լա կը լավ դեր է կա տա րում այ գին կամ դաշ տերն ան ցան կա լի թռ չուն նե րից պահ պա նե լու 
գոր ծում, ի նչ պես նաև կա րող է ան տա ռում որ պես զգու շաց նող ցու ցա նակ ծա ռայել, քա նի որ խտաս
կա վա ռա կի մա կեր ևույթն ան դրա դարձ նում է թե՛ ար ևի, թե՛ ար հես տա կան լույ սը: 

	8 ոչ պի տա նի խտաս կա վա ռակ 
	Բ թա մա տի լայ նու թյան փայ տակ տոր, մոտ 70 սմ եր կա րու

թյամբ
	2 ու ղ ղան կյուն փայ տակ տոր ներ, 2 x 2 x 40 սմ
	1 պտու տա գամ, 5 սմ
	 Նայ լո նե լար
	 Բուրդ,  ճի լոպ, փե տուր ներ և այլն՝ զար դա րե լու հա մար 
	Ու նի վեր սալ սո սինձ
	Ձ ևա վոր պտու տա կա հան
	 Տար բեր գույ նե րի չջնջ վող մար կեր ներ 
	Ս ղոց և գայ լի կոն (ցան կու թյան դեպ քում)

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

 Ցու ցում եր

• 	 Վերց րեք խտաս կա վա ռակ նե րից մե կը և հարթ կող մին մա կե րե սի մեկ եր րոր դի վրա սո սինձ 
քսեք: Այդ մա սում ամ րաց րեք ար հես տա կան մա զեր՝ ճի լո պի ո րոշ կտոր նե րով, ծղոտ կամ այլ 
նյու թեր: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ևս մի փոքր սո սինձ ա վե լաց րեք և ա ռա ջին խտաս կա վա
ռա կի վրա ամ րաց նեք ե րկ րոր դը, այդ պի սով դրանց միջև ամ րաց նե լով մա զե րը: Ե րկ րորդ խտաս
կա վա ռակն ամ րաց նե լիս այն պես ա րեք, որ մա զե րը տե սա նե լի լի նեն: 

• 	Այժմ կա րող են խտաս կա վա ռա կի վրա դեմք նկա րել, ա վե լաց նել աչ քեր, թար թիչ ներ, մո րուք, 
տա տու և այլն: 

• 	Խ տաս կա վա ռա կի ան ցքով ան ցկաց րեք մոտ 50 սմ եր կա րու թյան նայ լո նե լա րը  և ծայրն ա գու
ցեք մա զե րի մա սում: 

• 	Եր կու կարճ փայ տակ տոր նե րի մեջ տե ղում և եր կար փայ տի գա գա թին գայ լի կո նի օգ նու թյամբ 
ան ցքեր բա ցեք և պտու տա գա մով ի րար ամ րաց րեք: 

• 	Ս տաց ված շր ջա նա կի չորս ծայ րե րից կա խեք չորս խտաս կա վա ռակ նե րը: Պատ րա՛ստ է: 

 Խոր հուրդ. Քա մուց ա վե լի լավ պաշտ պա նե լու նպա տա կով կարճ փայ տե րի ծայ րե րին 
ա կոս ներ բա ցեք, որ պես զի նայ լո նե պա րանն ա վե լի ա մուր մնա: 

 Խրտ վի լակ/ խա մա ճուկ/« մո բիլ»
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4.2.3.4.3.  Ներք նակ պո լի է թի լե նային տոպ րակ նե րից

	Պո լի է թի լե նային տոպ րակ ներ (հ նա րա վո րինս շատ)
	Մկ րատ
	 Հե լուն

Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

 Ցու ցում եր

•  Պո լի է թի լե նային տոպ րակ նե րից նեղ շեր տիկ ներ կտ րեք՝ օ ղակ ներ ձևա վո րե լու նպա տա կով: 
•  Շեր տի կի ծայ րերն ան ցկաց րեք մյուս շեր տի կի օ ղա կի մի ջով, ա պա նո րից հա նեք իր օ ղա կի մի

ջից: 
•  Ամ րաց րեք եր կու շեր տե րը և վե րը նկա րագր ված ձևով ա վե լաց րեք հա ջոր դը և այդ պես շա րու

նակ: 
•  Այժմ հե լու նի օգ նու թյամբ սկ սեք գոր ծել գե ղե ցիկ, ե ղա նա կային պայ ման նե րի ն կատ մամբ դի

մաց կուն ներք նակ: Պատ րա՛ստ է: 

 Խոր հուրդ. Կա րող եք փոր ձել պո լի է թի լե նային« թե լե րի» հետ այլ նյու թեր հյու սել, օ րի նակ՝ 
ա վե լի ա մուր պո լի է թի լե նային տոպ րակ, վա րա գույր, մի ջա տա ցանց և այլն:

1. 2. 3.

4. 
 Պո լի է թի լե նային տոպ րակ նե րից պատ րաստ ված ներք նա կի ցու ցում ներ
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4.3.  Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ԸՆ ԹԵՐ ՑԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

4.3.1.  Հա յաս տա նում թա փոն նե րի կա ռա վար մամբ զբաղ վող կազ մա կեր պու թյուն ներ

№  Կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը Կոն տակտ ներ

1. «Ուր բան»  հիմ ադ րամ

ՀՀ, Եր ևան 0070, Ա լեք Մա նու կյան 9,104 սեն.
 Հեռ. (+37410) 512070
info@urbanfoundation.am
www.urbanfoundation.am

2. «Էյ Թի Փի» բա րե գոր ծա կան  հիմ ադ րամ
ՀՀ, Եր ևան 0026, Ար շա կու նյաց 57/5
 Հեռ. (+37410) 447401
www.armeniatree.org

3. « Վայ րի բնու թյան և մշա կու թային ար ժեք
նե րի պահ պան ման»  հիմ ադ րամ

ՀՀ, Եր ևան 0025, Մյաս նի կյան 20
 Հեռ. (+37410) 555209
info@sunchild.org     
www. fpwc.org

4. « Հայ կա նայք հա նուն ա ռող ջու թյան և 
ա ռողջ շր ջա կա մի ջա վայ րի»  ՀԿ

ՀՀ, Եր ևան 0019, Բաղ րա մյան պող. 24շ,
609 սե նյակ
 Հեռ. (+37410) 523604
office@awhhe.am
www.awhhe.am

5. «Է կո Ին ջի նե րինգ» ՍՊԸ ՀՀ, Եր ևան 0019, Խան ջյան 13

6. «Ք լին լենդ» ՍՊԸ Հեռ. (+37410) 441508
info@cleanland.am

7. « Տա պան» է կո ա կումբ  ՀԿ
ՀՀ, Եր ևան 0010, Վար դա նանց 14/1, բն.19
 Հեռ. (+37410) 523249
info@tapan.am

8. « Կա նաչ ա րա հետ»  ՀԿ www.greenlane.am

9. « Ղո ղանջ»  ՀԿ

ՀՀ, Եր ևան 0010
 Հեռ. (+37410) 528618
info@childrenscenter.am
www.childrenscenter.am

10. « Փոք րիկ Իշ խան» կր թա հա մա լիր
ՀՀ, Եր ևան 0026, Սևա նի 132
 Հեռ. (+37410) 442545
www.pogrikishkhan.am

11. «Օ հա նյան»   կր թա հա մա լիր

ՀՀ, Եր ևան 
Ա վան,Ի սա հա կյան թա ղա մաս 
Հեռ. (+37410) 617683
www.ohanjan.eiu.am
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4.3.2. Առ ցանց հա սա նե լի օգ տա կար տե սա նյու թեր

1. ՀԾԾ (ATP)ի կող մից նկա րա հան ված կար ճա մետ րաժ ֆիլմ « Մի նոր բան» վեր նագ րով.
http://www.youtube.com/watch?v=9fTnmC03xsc

2.  Պա րագ վայ ցի ե րա ժիշտ նե րի մա սին տե սա նյութ, ով քեր նվա գում են թա փոն նե րից պատ րաստ
ված գոր ծիք նե րով. 

http://www.1tv.ru/news/world/247354

http://www.youtube.com/watch?v=yiYFcuIkBjU

3. Պ լաս տիկ շշե րի վե րամ շա կում.

http://www.youtube.com/watch?v=zyF9MxlcItw

4.  Հա յաս տա նում ի րա կա նաց ված նա խա ձեռ նու թյուն ներ.

http://www.youtube.com/watch?v=fziAabysZp0

http://www.youtube.com/watch?v=_BgxuCrlPgI

5. Աղ բի վե րամ շակ ման  և թա փոն նե րի կա ռա վար ման Շվեյ ցա րի այի օ րի նա կը.

https://www.currenttime.tv/a/28870076.html

6. Այլ հե տաքր քիր նյու թեր և հո լո վակ ներ՝

http://ecobeing.ru/video/2015/thestoryofstuffwithannieleonard/

https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM&t=31s
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