Ինչու՞ Կալիֆորնիայի Ջրի
«Կարգավորում» (Water “Fix”)
Հարավային Կալիֆորնիայում ծորակներից հոսող ջրի 30 տոկոսը գալիս է
Հյուսիսային Կալիֆորնիայից` Սակրամենտո-Սան Ժոակին դելտայի միջոցով:
Պետական և դաշնային գործակալությունները ցանկանում են արդիականացնել
ջրային համակարգը` Հյուսիսային Դելտայում երկու թունելների հետ մեկտեղ
երեք նոր ջրատարներ կառուցելով` Հարավային Դելտայում առկա ջրատար
համակարգին ջուրը փոխանցելու նպատակով: Ինչու՞ է դա անհրաժեշտ: Ահա
հինգ պատճառ, թե ինչու է Հարավային Կալիֆորնիայի Մետրոպոլիտան
Ջրային Շրջանը աջակցում Կալիֆորնիայի WaterFix ծրագրին:

Հինգ պատճառ.
1. Ամենամեծը
Նոր թունելի խողովակաշարերը կարող են ջրի պաշարներն
անվտանգ տեղափոխել 25 միլիոն մարդկանց, ֆերմերային
տնտեսություններին, բիզնեսներին, որոնք կախված են այս ջրից,
եթե երկրաշարժի կամ այլ աղետի դեպքում դելտայի հողաթմբերը
քանդվեն և խափանվի գոյություն ունեցող տասնամյակների
հնության համակարգը:

2. Երաշտը
Հարավային Կալիֆորնիայում պահվող գրեթե ողջ ջուրը, որն
անհրաժեշտ է երաշտի և արտակարգ իրավիճակների դեպքում,
գալիս է Հյուսիսային Կալիֆորնիայից կամ Կոլորադո գետից:

Երեք նոր ջրատարներ`
յուրաքանչյուրը 3,000
խորանարդ-ոտնաչափ
վայրկյանում (cfs)
հզորությամբ։
Տարեկան միջին
արտադրողականությունը`
4.9 մլն ակր-ոտնաչափ։

Երկու թունելներ`
գետնից մինչև 150
ոտնաչափ խորության
վրա` նախատեսված
Կալիֆորնիայի
ջրի պաշարները
պաշտպանելու համար։

3. Ստորերկրյա ջրեր
Ստորերկրյա ջրերը հանդիսանում են Հարավային Կալիֆորնիայի
միակ խոշորագույն ջրի աղբյուրը, սակայն ստորերկրյա
ջրավազանի կառավարիչները, ըստ էության, կախված են
հիմնականում Հյուսիսային Կալիֆորնիայից ներկրված
պաշարներից, որպեսզի օգնեն այդ ավազանների համալրմանը։

4. Ուժեղ ամպրոպներ
Ժամանակակից համակարգը կարող է կրկին անգամ հուսալիորեն
հավաքել բավականաչափ ջուր, որպեսզի ուժեղ անձրևներից
հետո ջրամբարները վերալցվեն, քանի որ Դելտայում կլինեն շատ
տեղեր` ջրի ընթացքը փոխելու, դյուրաթեքություն ապահովելու և
արտագաղթող ձկնատեսակների, ինչպես օրինակ` սաղմոնի հետ,
կոնֆլիկտները նվազեցնելու նպատակով։

որակ = Ավելի շատ տեղական
5. Բարձրագույն
պաշարներ
Սիերայի ձյան հալոցքների ջուրը բավականաչափ մաքուր
է, որպեսզի Հարավային Կալիֆորնիայում կրկին անգամ
վերամշակվի` նպաստելով ապագայում շրջանի` ավելի շատ
վերամշակման ծրագրերին, իսկ Հյուսիսային Կալիֆորնիայի ջրի
պաշարը բավական լավ է եղել Մետրոպոլիտենի համար` ջրի
միջազգային մրցույթներում մասնակցելու և հաղթելու։

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՅԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԸ
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Կարևոր ներդրում
Ողջ նահանգով մեկ ջրային համակարգի ցանցի արդիականացումը փոքր հարց չէ: Հյուսիսային
Դելտայում նոր ջրատարների և երկվորյակ թունելներով խողովակաշարեր կառուցելը կարժենա
մոտ 15 միլիարդ դոլար` Մետրոպոլիտանի բաժինը կազմելով մոտ 25 տոկոս: Այնուամենայնիվ,
պետք է հաշվի առնել ջրի հուսալիությունը պաշտպանելու օգուտը` պետության միակ խոշորագույն
մատակարարից` Սիերայի ձնակույտից: Այս ներդրումը, տարածելով ակնկալվող ջրային պաշարների
վրա, կկազմի մատակարարվող պաշարի մեկ գալոնի համար վճարվող գումարի մեկ տասներորդից
քիչ` պաշտպանելով ինչպես եկող ջրի պաշարները տասնամյակներ շարունակ, այնպես էլ նախորդ
ներդրումների միլիարդները` այդ պաշարը ապահովելու և պահելու համար։

Ավելի մատչելի, քան

Ոմանց համար չկա

ցանկացած այլընտրանք

այլընտրանք

Հյուսիսային Կալիֆորնիայից եկող
ջրի արժեքը, անգամ համակարգը
արդիականացնելուց հետո, ցանկացած
նոր` տեղական ջրի նախագիծ
մշակելու մեգամասշտաբային ծրագրի
արժեքի մոտավորապես կեսն է:

Մետրոպոլիտանի սպասարկման
տարածքի մոտ մեկ չորրորդը,
ներառյալ Վենտուրայի և Լոս Անջելեսի
շրջանների և Ինլանդ Իմփայրում
գտնվող համայնքները, ներկրվող ողջ
ջրի պաշարը ստանում են Հյուսիսային
Կալիֆորնիայից:

երկարաժամկետ
ծրագրի համար
Վճռական դեր

Հյուսիսային Կալիֆորնիայի ջուրը օգնում է Սաութլենդին պատրաստվել ապագա
երաշտների դեմ, մինչդեռ Մետրոպոլիտանը նախատեսում է ամենօրյա շարունակվող
կարիքների բավարարման ավելի մեծ բաժին` ավելացնելով տեղական պաշարները և
ջրի պահպանման միջոցով նվազեցնելով պահանջարկը:

Ո՞Վ Է ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԱՆԸ
Հարավային Կալիֆորնիայի
Մետրոպոլիտան Ջրային Շրջանը
նահանգի կողմից հաստատված 26 անդամգործակալությունների`քաղաքների եւ
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է Կոլորադո գետից և Հյուսիսային
Կալիֆորնիայից` տեղական պաշարները
ավելացնելու համար, և օգնում է իր
անդամներին զարգացնել ավելացող ջրային
ռեսուրսների պահպանման, վերամշակման,
պահեստավորման և այլ ռեսուրսների
կառավարման ծրագրերը:

ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հարավային Կալիֆորնիայի Մետրոպոլիտան
Ջրային Շրջանի առաքելությունն իր
սպասարկման տարածքում համապատասխան
և հուսալի բարձրորակ ջուր ապահովելն է`
ներկա և ապագա կարիքները բավարարելու
նպատակով, էկոլոգիապես և տնտեսապես
պատասխանատու կերպով:

ԵՂԻՐ ԻՐԱԶԵԿ,
ԵՂԻՐ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ
www.mwdh2o.com
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