ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՎԱՐՉԱՇՐՋԱՆ
Ինչու՞ Կալիֆորնիայի Ջրի «Կարգավորում» (“Fix”)
Հինգ օգուտ Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի համար
Ունենալով Հարավային Կալիֆորնիայի բնակչության կեսից ավելին` Լոս Անջելեսի շրջանը հուսալի ջրային
պաշարի համար կախված է բազմաթիվ աղբյուրներից, այդ թվում`Հյուսիսային Կալիֆորնիայից: Լոս
Անջելեսի և ողջ Հարավային Կալիֆորնիայի համար այս ներմուծվող պաշարի հուսալիությունը վտանգված
է պոմպային սահմանափակումների, Սակրամենտո-Սան Ժոակին Դելտայում շրջակա միջավայրի
պայմանների վատթարացման և հնացող ջրային համակարգի պատճառով, որը նախատեսված չի եղել այսօրվա
մարտահրավերներին դիմակայելու համար: Պետական և դաշնային գործակալությունները ցանկանում
են արդիականացնել այս համակարգը մի ծրագրի միջոցով, որը հայտնի է որպես Կալիֆորնիայի Ջրի
«Կարգավորում» (WaterFix) անվամբ, որը կբերի ինչպես ջրի մատակարարման, այնպես էլ էկոհամակարգային
օգուտներ: Ահա այս նախագծի հինգ պոտենցիալ օգուտները` Լոս Անջելես շրջանի ավելի քան 10 մլն
բնակիչների համար:

Պահպանելով մեր քաղաքները
Ջուրը Հյուսիսային Կալիֆորնիայից միակ ներմուծվող պաշարն է, որը հասանելի է
Լոս Անջելեսին` Սան Ֆերնանդո հովտում, Սան Ֆերնանդո քաղաքում, Կլերմոնտում,
Պոմոնայում, Կալաբասասում, Ագուրա Հիլզում, Հիդն Հիլզում, Վեստլեյք Վիլիջում և շրջակա
չընդգրկված տարածքներում:

Տեղական ստորերկրյա ջրերի ապահովում
Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի մյուս քաղաքներն ապավինում են Հյուսիսային Կալիֆորնիայից
եկող ջրին` տեղական ստորերկրյա ջրերի պաշարն ավելացնելու համար, ներառյալ`
Մոնրովիան, Արկադիան, Կովինան, Վեստ Կովինան, Էլ Մոնտեն, Հարավային Էլ Մոնտեն,
Հարավային Փասադենան, Բալդվին զբոսայգին, Ասիենդա Հայթսը և Լա Պուենտեն։

Տեղական պաշարների խթանում
Հյուսիսային Կալիֆորնիայի բարձրորակ պաշարը թույլ է տալիս այնպիսի տարածքների,
ինչպիսիք են Արևմտյան ափը և Կենտրոնական ավազանը, կրկին և կրկին անգամ
վերամշակել ջուրը` տեղական պահանջարկի բավարարման համար:

Գոյատևում երաշտներից
Շարունակական երաշտի ընթացքում Լոս Անջելեսի շրջանի քաղաքներն ու համայնքներն
ապավինել են ներկրվող ջրին ավելի, քան երբևէ նախկինում, քանի որ իրենց սեփական
պաշարները նվազել են:

Մեծ ամպրոպների «գրավում»
Կալիֆորնիայի մակերևութային ջրերի ամենախոշոր աղբյուրը Սիերա Նևադան է:
Կալիֆորնիայի Ջրի Կարգավորում ծրագիրը (WaterFix) ձգտում է բարելավել նահանգի
որոշ խոշոր սելավներից ջուր ստանալը և այն Լոս Անջելեսի շրջանի ստորերկրյա
ջրավազաններում և ջրամբարներում պահելը, քանի որ երաշտի տարիներին տեղական
անձրևաջրերը դառնում են սահմանափակ և անվստահելի ջրի պաշար:
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՅԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ

Ինչպես է Կալիֆորնիայի Ջրի Կարգավորում ծրագիրը Հարավային
երկրի “Թվարկված բոլորը” ջրային ռազմավարության մաս կազմում
Հարավային Կալիֆորնիայի բազմաթիվ ջրային մարտահրավերներին չկա միակ լուծում: Կլիմայի փոփոխությունը,
բնակչության աճը, տնտեսական զարգացումը և տարբեր օրենսդրական մարտահրավերներ պահանջելու են
գործողություններ` յուրաքանչյուր ճակատում` հուսալի ջրի ապագան ապահովելու համար: Պահպանել, այլ ոչ թե
ավելացնել ներկրված պաշարները. սա է Սաութլենդի երկարաժամկետ ջրային ռազմավարության մասը: Ահա թե
ինչպես է Կալիֆորնիայի Ջրի Կարգավորումը (WaterFix) ընդգրկվում ավելի լայն ծրագրի մեջ:

Տեղական
պաշարներ
Հարմարվել
փոփոխվող
հանգամանքներին

Կալիֆորնիայի
WaterFix ծրագիր

Բնակչության աճի
աղբյուրներ

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

Ներկրված
պաշարներ

Նորարություն

Էական նշանակություն
դիմակայող երաշտների
դեմ

Առօրյա կարիքների և
երաշտի պաշարներ

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

Պահեստավորված
պաշարներ

Պահպանում
Նվազող պահանջը
ավելացնում է
պահեստավորված
պաշարները

700 N. Alameda St./ 700 Ն. Ալամեդա փ.
Los Angeles, CA 90012/ Լոս Անջելես,
Կալիֆորնիա 90012
P.O. Box 54153/ Փոստարկղ 54153
Los Angeles, CA 90054-0153/ Լոս
Անջելես, Կալիֆորնիա 90054-0153

(213) 217-6000
(800) զանգահարել-mwd
(225-5693)

