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11. Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում   
 

11. Monitoring of natural environment pollution 
 

Հանրապետության շրջակա միջավայ-
րը 2013թ. ունեցել է հետևյալ բնութագիրը. 

11.1. Օդային ավազանի որակի մշտա-
դիտարկում: Երևան քաղաքի 5 դիտակայան-
ներում շուրջօրյա ակտիվ նմուշառման եղա-
նակով մթնոլորտային օդի փորձանմուշնե-
րում որոշվել են փոշու, ծծմբի երկօքսիդի, 
ազոտի երկօքսիդի և գետնամերձ օզոնի պա-
րունակությունները: Ակտիվ նմուշառման մի-
ջոցով վերցվել է օդի 8 846 փորձանմուշ: 
Որոշված նյութերից փոշու միջին տարեկան 
կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 1.6 
անգամ: Քաղաքի մթնոլորտային օդի փորձա-
նմուշներում ավտոմատ սարքերի միջոցով 
որոշվել են ածխածնի մոնօքսիդի, ծծմբի երկ-
օքսիդի և ազոտի օքսիդների պարունակութ-
յունները: Ավտոմատ սարքերի միջոցով ընդ-
հանուր առմամբ կատարվել է օդի 373 749 դի-
տարկում: Ըստ ավտոմատ սարքերի տվյալնե-
րի, մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում 
որոշված նյութերի միջին տարեկան կոն-
ցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի 
նորմաների սահմաններում: Քաղաքի պասիվ 
նմուշառման 47 դիտակետերի միջոցով վերց-
ված մթնոլորտային օդի 3 921 փորձանմուշնե-
րում ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի 
միջին տարեկան կոնցենտրացիաները դիտ-
վել են թույլատրելի նորմաների սահմաննե-
րում:  

The following characteristics on 
natural environment for 2013 were: 

11.1. Monitoring of the quality of the 
air basin. The content of dust, sulphur 
dioxide,  nitrogen dioxide and ground level 
ozone was determined in the 5 observation 
stations of Yerevan city by twenty-four-hour 
active sampling in the atmospheric air 
samples. By active sampling 8 846 air samples 
were taken. The annual average 
concentration of dust from the determined 
substances has exceeded MPC by 1.6 times. 
The content of carbone monoxide, sulphur 
dioxide and nitrogen oxides was determined 
in the atmospheric air samples of city by 
automatic devices. In general, 373 749 
measurements of air were conducted by 
automatic devices. According to the data 
from automated devices, the determined 
substances in atmospheric air samples were 
observed within the permissible limits. In the 
3 921 samples of atmospheric air taken from 
47 passive sampling points of the city the 
annual average concentrations of sulphur 
dioxide and nitrogen dioxide were observed 
within the permissible limits. 

 
Ակտիվ նմուշառման եղանակով դիտարկումների արդյունքները  

ք.Երևանի մթնոլորտային օդում, 2013թ.  
 

The results of  measurements by active sampling in  
the atmospheric air of Yerevan city, 2013 

 

Առավելագույն ՍԹԿ-ից գե-
րազանցումների քանակը 
Amount of excesses from the 

maximal MPC 

Որոշվող աղտոտիչ-
ների անվանումը  

Name of determined 
pollutants 

 

Դիտակայան-
ների քանակը, 

միավոր 
Amount of 
observation 
stations,unit 

Դիտարկված առա-
վելագույն կոնցենտ-

րացիան, մգ/մ3 

Observated maximal 
concentration,  

mg/m3 

Դիտակա-
յանի 

համարը 
Number of 
observation 

station 
>1 ՍԹԿ 
>1 MPC 

>5 ՍԹԿ 
>5 MPC 

Միջին տարե-
կան կոնցենտ-
րացիան, մգ/մ3 

Annual average 
concentration, 

mg/m3 

ՍԹԿ միջին 
օրական, 
մգ/մ3 

Average 
daily MPC, 

mg/m3 
Ծծմբի երկօքսիդ 
Sulphur dioxide 7 0.147 2 74 - 0.021 0.05 

Ազոտի երկօքսիդ 
Nitrogen dioxide 7 0.809 8 518 21 0.036 0.04 

Փոշի 
Dust 7 2.949 18 933 50 0.237 0.15 

Գետնամերձ օզոն 
Ground level ozone 7 0.197 2 18 - 0.011 0.03 
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Ածխածնի մոնօքսիդի կոնցենտրացիան ք.Երևանի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of carbon monoxide in the atmospheric air of Yerevan city by months, 2012-2013 
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Ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան ք.Երևանի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of sulphur dioxide in the atmospheric air of Yerevan city  by months, 2012-2013 
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Ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիան ք.Երևանի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of nitrogen dioxide in the atmospheric air of  Yerevan city  by months, 2012-2013 
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Ազոտի մոնօքսիդի կոնցենտրացիան ք.Երևանի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of nitrogen monoxide in the atmospheric air of Yerevan city by months, 2012-2013 
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Փոշու կոնցենտրացիան ք.Երևանի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of dust in the atmospheric air of Yerevan city by months, 2012-2013 
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Գյումրի քաղաքի 1 դիտակայանում 
փոշու պարունակության որոշման համար 
վերցվել է օդի 292 փորձանմուշ: Փոշու միջին 
տարեկան կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն  գերա-
զանցել է 1.9 անգամ: 2012թ. համեմատ փոշու 
միջին տարեկան կոնցենտրացիայի էական 
փոփոխություն չի դիտվել: Քաղաքի պասիվ 
նմուշառման 24 դիտակետերից ծծմբի երկ-
օքսիդի և ազոտի երկօքսիդի պարունակութ-
յունները որոշելու համար վերցվել է օդի 2 496 
փորձանմուշ: Ծծմբի երկօքսիդի միջին տարե-
կան կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն  գերազանցել է 
1.6 անգամ: 

The 292 samples of atmospheric air 
were taken from 1 observation station of 
Gjumri city to determine the content of dust. 
The annual average concentration of dust 
exceeded the MPC by 1.9 times. Compared to 
2012 was not observed significant change of 
annual average concentration of dust. For 
determination of content of sulphur dioxide 
and nitrogen dioxide the 2 496 samples of air 
were taken from 24 passive sampling points 
of the city. The annual average concentration 
of sulphur dioxide exceeded the MPC by 1.6 
times. 
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Փոշու կոնցենտրացիան ք.Գյումրիի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of dust in the atmospheric air of Gyumri city  by months, 2012-2013 
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Վանաձոր քաղաքի 3 դիտակայաննե-
րում շուրջօրյա ակտիվ նմուշառման եղանա-
կով մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում 
որոշվել են ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօք-
սիդի և փոշու պարունակությունները: Ընդ-
հանուր առմամբ վերցվել է օդի 3 285 փոր-
ձանմուշ: Որոշված նյութերից փոշու միջին 
տարեկան կոնցետրացիան ՍԹԿ-ն  գերա-
զանցել է 3.0 անգամ: Քաղաքի պասիվ նմու-
շառման 24 դիտակետերից ծծմբի երկօքսիդի 
և ազոտի երկօքսիդի պարունակությունները 
որոշելու համար վերցվել է օդի 2 490 փորձա-
նմուշ: Ծծմբի երկօքսիդի միջին տարեկան 
կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն  գերազանցել է 1.6 
անգամ: 

The content of sulphur dioxide, nitro-
gen dioxide and dust was determined in the 3 
observation stations of Vanadzor city by 
twenty-four-hour active sampling in the 
atmospheric air samples. In general, 3 285 
samples of air were taken. The annual 
average concentration of dust from the 
determined substances exceeded the MPC by 
3.0 times. For determination of the content of 
sulphur dioxide and nitrogen dioxide the  
2 490 samples of air were taken from 24 
passive sampling points of the city. The 
annual average concentration of sulphur 
dioxide exceeded the MPC by 1.6 times. 

 
 

Ակտիվ նմուշառման եղանակով դիտարկումների արդյունքները  
ք.Վանաձորի մթնոլորտային օդում, 2013թ.  

 

The results of  measurements by active sampling in  
the atmospheric air of  Vanadzor city, 2013 

 

Առավելագույն ՍԹԿ-ից գե-
րազանցումների քանակը 
Amount of excesses from the 

maximal MPC 

Որոշվող աղտոտիչ-
ների անվանումը  

 
Name of determined 

pollutants 
 

Դիտակայան-
ների քանակը, 

միավոր 
Amount of 
observation 
stations,unit 

Դիտարկված առա-
վելագույն կոնցենտ-

րացիան, մգ/մ3 

Observated maximal 
concentration,  

mg/m3 

Դիտակա-
յանի 

համարը 
Number of 
observation 

station 
>1 ՍԹԿ 
>1 MPC 

>5 ՍԹԿ 
>5 MPC 

Միջին տարե-
կան կոնցենտ-
րացիան, մգ/մ3 

Annual average 
concentration, 

mg/m3 

ՍԹԿ միջին 
օրական, 
մգ/մ3 

Average 
daily MPC, 

mg/m3 
Ծծմբի երկօքսիդ 
Sulphur dioxide 

3 0.196 3 200 - 0.031 0.05 

Ազոտի երկօքսիդ 
Nitrogen dioxide 

3 0.231 2 115 1 0.022 0.04 

Փոշի 
Dust 

3 0.926 3 920 99 0.450 0.15 
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Ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան ք.Վանաձորի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of sulphur dioxide in the atmospheric air of  Vanadzor city  by months, 2012-2013 
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Ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիան ք.Վանաձորի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of nitrogen dioxide in the atmospheric air of Vanadzor city by months, 2012-2013 
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Փոշու կոնցենտրացիան ք.Վանաձորի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2013թ. 
 

Concentration of dust in the atmospheric air of Vanadzor city by months, 2013 
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Ալավերդի քաղաքի 3 դիտակայաննե-
րում և հարակից Մադան գյուղի տարածքում 
տեղադրված 1 դիտակայանում շուրջօրյա 
ակտիվ նմուշառման եղանակով մթնոլոր-
տային օդի փորձանմուշներում որոշվել են 
փոշու, ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի 
պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ 
վերցվել է օդի 3 035 փորձանմուշ: Որոշված 
նյութերից փոշու միջին տարեկան կոնցենտ-
րացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 2.0 անգամ: 
Քաղաքի մթնոլորտային օդի փորձանմուշնե-
րում ավտոմատ սարքերի միջոցով որոշվել 
են ածխածնի մոնօքսիդի, ծծմբի երկօքսիդի, 
ազոտի օքսիդների և գետնամերձ օզոնի 
պարունակությունները: Ավտոմատ սարքերի 
միջոցով ընդհանուր առմամբ կատարվել է 
օդի 125 499 դիտարկում: Ըստ ավտոմատ 
սարքերի տվյալների, մթնոլորտային օդի 
փորձանմուշներում որոշված նյութերից 
ծծմբի երկօքսիդի միջին տարեկան կոնցենտ-
րացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 3.6 անգամ: 
Քաղաքի պասիվ նմուշառման 18 և հարակից 
Մադան գյուղի տարածքում տեղադրված 20 
դիտակետերից ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի 
երկօքսիդի պարունակությունները որոշելու 
համար վերցվել է օդի 3 947 փորձանմուշ: 
Ծծմբի երկօքսիդի միջին տարեկան կոնցենտ-
րացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 1.4 անգամ: 

The content of dust, sulphur dioxide 
and nitrogen dioxide was determined in the 3 
observation stations of Alaverdi town and 
nearby Madan village by twenty-four-hour 
active sampling in the atmospheric air 
samples. In general, 3 035 samples of air were 
taken. The annual average concentration of 
dust from the determined substances 
exceeded the MPC by 2.0 times. In the 
samples of the atmospheric air of the town 
were determined content of carbon 
monoxide, sulphur dioxide, nitrogen oxides 
and ground level ozone. In general, were 
taken 125 499 measurements of air by 
automated devices. According to the data 
from automated devices annual average 
concentration of sulphur dioxide from the 
determined substances in the samples of 
atmospheric air exceeded the MPC by 3.6 
times. For determination of the content of 
sulphur dioxide and nitrogen dioxide the   
3 947 samples of air were taken from 18 
passive sampling points of the town and 20 
sampling points, replaced in nearby Madan 
village. Annual average concentration of 
sulphur dioxide exceeded the MPC by 1.4 
times. 

 
 

Ակտիվ նմուշառման եղանակով դիտարկումների արդյունքները  
ք.Ալավերդիի մթնոլորտային օդում, 2013թ.  

 

The results of  measurements by active sampling in  
the atmospheric air of Alaverdi city, 2013 

 

Առավելագույն ՍԹԿ-ից գե-
րազանցումների քանակը 
Amount of excesses from the 

maximal MPC 

Որոշվող աղտոտիչ-
ների անվանումը  

 
Name of determined 

pollutants 
 

Դիտակայան-
ների քանակը, 

միավոր 
Amount of 
observation 
stations,unit 

Դիտարկված առա-
վելագույն կոնցենտ-

րացիան, մգ/մ3 

Observated maximal 
concentration,  

mg/m3 

Դիտակա-
յանի 

համարը 
Number of 
observation 

station 
>1 ՍԹԿ 
>1 MPC 

>5 ՍԹԿ 
>5 MPC 

Միջին տարե-
կան կոնցենտ-
րացիան, մգ/մ3 

Annual average 
concentration, 

mg/m3 

ՍԹԿ միջին 
օրական, 
մգ/մ3 

Average 
daily MPC, 

mg/m3 
Ծծմբի երկօքսիդ 
Sulphur dioxide 

4 0.887 3 247 3 0.034 0.05 

Ազոտի երկօքսիդ 
Nitrogen dioxide 

3 0.453 2 143 13 0.020 0.04 

Փոշի 
Dust 

2 1.481 2 620 18 0.303 0.15 
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Ածխածնի մոնօքսիդի կոնցենտրացիան ք.Ալավերդիի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of carbon monoxide in the atmospheric air of Alaverdi city by months, 2012-2013 
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Ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան ք.Ալավերդու մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of sulphur dioxide in the atmospheric air of Alaverdi town by months, 2012-2013 
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Ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիան ք.Ալավերդու մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of nitrogen dioxide in the atmospheric air of Alaverdi town by months, 2012-2013 
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Ազոտի մոնօքսիդի կոնցենտրացիան ք.Ալավերդու մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of nitrogen monoxide in the atmospheric air of Alaverdi town by months, 2012-2013 
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Հրազդան քաղաքի 1 դիտակայանում 
մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում որոշ-
վել են ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի և 
փոշու պարունակությունները: Ընդհանուր 
առմամբ վերցվել է օդի 1 072 փորձանմուշ: 
Փոշու միջին տարեկան կոնցենտրացիան 
ՍԹԿ-ն գերազանցել է 2.5 անգամ: 2012թ. հա-
մեմատ փոշու միջին տարեկան կոնցենտ-
րացիայի էական փոփոխություն չի դիտվել: 
Քաղաքի պասիվ նմուշառման 20 դիտակե-
տերի միջոցով վերցված մթնոլորտային օդի  
1 997 փորձանմուշներում ծծմբի երկօքսիդի և 
ազոտի երկօքսիդի միջին տարեկան կոն-
ցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի 
նորմաների սահմաններում: 

The samples of atmospheric air were 
taken from 1 observation station of Hrazdan 
town to determine the content of sulphur 
dioxide, nitrogen dioxide and dust. In 
general, 1 072 samples of the air were taken. 
The annual average concentration of dust 
exceeded the MPC by 2.5 times. Compared to 
2012, was not observed significant change of 
annual average concentration of dust. In   
1 997 samples of atmospheric air, taken from 
the 20 passive sampling points of the town, 
annual average concentrations of sulphur 
dioxide and nitrogen dioxide were observed 
within the permissible limits. 

 

Ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան ք.Հրազդանի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2013թ. 
 

Concentration of sulphur dioxide in the atmospheric air of Hrazdan town by months, 2013 
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Ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիան ք.Հրազդանի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2013թ. 
 

Concentration of nitrogen dioxide in the atmospheric air of Hrazdan town by months, 2013 
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Փոշու կոնցենտրացիան ք.Հրազդանի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of dust in the atmospheric air of Hrazdan town by months, 2012-2013 
 

 
 

Արարատ քաղաքի 1 դիտակայանում 
ցեմենտի փոշու պարունակության որոշման 
համար շուրջօրյա ակտիվ նմուշառման միջո-
ցով վերցվել է օդի 356 փորձանմուշ: Մթնոլոր-
տային օդում փոշու միջին տարեկան կոն-
ցենտրացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 3.9 ան-
գամ: 2012թ. համեմատ փոշու միջին տարե-
կան կոնցենտրացիան բարձրացել է 1.3 ան-
գամ: Քաղաքի պասիվ նմուշառման 12 դիտա-
կետերի միջոցով վերցված մթնոլորտային օդի 
1 064 փորձանմուշներում ծծմբի երկօքսիդի և 
ազոտի երկօքսիդի միջին տարեկան կոն-
ցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի 
նորմաների սահմաններում: 

The 356 samples of atmospheric air 
were taken from 1 observation station of 
Ararat town by twenty-four-hour active 
sampling to determine the content of cement 
dust. In the atmospheric air of annual average 
concentration of dust exceeded the MPC by 
3.9 times. Compared to 2012, annual average 
concentration of cement dust increased by 1.3 
times. In 1 064 samples of atmospheric air, 
taken from the 12 passive sampling points of 
the town, annual average concentrations of 
sulphur dioxide and nitrogen dioxide were 
observed within the permissible limits. 
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Փոշու կոնցենտրացիան ք.Արարատի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of dust in the atmospheric air of  Ararat town by months, 2012-2013 
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Ծաղկաձոր քաղաքի պասիվ նմուշառ-
ման 14 դիտակետերի միջոցով վերցված 
մթնոլորտային  օդի 1 456 փորձանմուշներում 
որոշվել են ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի 
երկօքսիդի պարունակությունները: Որոշված 
նյութերի միջին տարեկան կոնցենտրացիա-
ները դիտվել են թույլատրելի նորմաների 
սահմաններում: Քաղաքի մթնոլորտային օդի 
փորձանմուշներում ավտոմատ սարքերի 
միջոցով որոշվել են ածխածնի մոնօքսիդի, 
ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի օքսիդների 
պարունակությունները: Ավտոմատ սարքերի 
միջոցով ընդհանուր առմամբ կատարվել է 
օդի  31 499 դիտարկում:  Մթնոլորտային   օդի 
փորձանմուշներում որոշված նյութերի միջին 
տարեկան կոնցենտրացիաները դիտվել են 
թույլատրելի նորմաների սահմաններում: 
Քաղաքի մշտադիտարկման կայանում շուրջ-
օրյա ակտիվ նմուշառման եղանակով մթնո-
լորտային օդի փորձանմուշներում որոշվել են 
փոշու, ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի 
պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ 
վերցվել է օդի 695 փորձանմուշ: Ծծմբի երկ-
օքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին տարեկան 
կոնցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի 
նորմաների սահմաններում: 

In the 1 456 samples of atmospheric 
air taken from 14 passive sampling points of 
Tsaghadzor town the content of sulphur 
dioxide and nitrogen dioxide were 
determined. The annual average con-
centrations of the determined substances 
were observed within the permissible limits. 
In the samples of the atmospheric air of the 
town  by automatic devices were determined 
the content of carbon monoxide, sulphur 
dioxide and nitrogen oxides. In general, were 
taken 31 499 observations by automatic 
devices. In the samples of atmospheric air the 
annual average con centrations of the deter-
mined substances were observed within the 
permissible limits. In the monitoring statiom 
of the town were determined the content of 
dust, sulphur dioxide and nitrogen dioxide in 
the samples of the atmospheric air by the 
twenty-four-hour active sampling. In general, 
695 samples of atmospheric air were taken. 
The annual average concentrations of sulphur 
dioxide and nitrogen dioxide were observed 
within the permissible limits. 
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Ծաղկաձոր քաղաքի տեղումներում (ձյուն) վերահսկվող որոշ  
նյութերի պարունակությունը, 2013թ.  

 

Contents of under controlled substances in the precipitation (snow)  
samples of Tsaghadzor town, 2013 

մգ/լ 
mg/l 

Ցուցանիշներ 
Parameters 

Ցուցանիշների միջին տարեկան կոնցենտրացիաները 
Annual average concentrations of the parameters 

Ջրածնային ցուցիչ (pH)    Hydrogen Index (pH) 6.6 
Նիտրատ իոն                      Nitrate ion 2.4010 
Սուլֆատ իոն                      Sulphate ion 2.7210 
Քլորիդ իոն                          Chloride ion 2.2599 
Տեսակարար էլեկտրահաղոր-       
դականություն (μՍիմ/սմ)               

Specific Conductivity 
(μSiem/cm) 

56.0 

Ալյումին                              Aluminium 0.04736 
Կալցիում                            Calcium 4.76958 
Տիտան                                 Titanium    0.00284 
Վանադիում                        Vanadium   0.00106 
Քրոմ                                    Chromium 0.00033 
Երկաթ                                 Iron 0.02217 
Մանգան                             Manganese 0.00381 
Կոբալտ                               Cobalt 0.00005 
Նիկել                                   Nickel 0.00032 
Պղինձ                                  Copper   0.00138 
Մոլիբդեն                            Molybdenum 0.00032 
Արծաթ                                Argentinium 0.00001 
Բարիում                             Barium 0.00771 
Կապար                                  Lead 0.00037 

 

Վաղարշապատ, Աբովյան, Սևան, 
Կապան, Քաջարան և Մեղրի քաղաքների 
պասիվ նմուշառման համապատասխանա-
բար 16, 15, 10, 15, 15 և 3 դիտակետերի միջո-
ցով վերցվել է մթնոլորտային օդի 706, 738, 
507, 1 002, 708 և 222 փորձանմուշ: Արենի գյու-
ղի (ՀՀ Վայոց ձորի մարզ) պասիվ նմուշառ-
ման 4 դիտակետերի միջոցով վերցվել է մթնո-
լորտային օդի 304, Բուրաստան գյուղի (ՀՀ 
Արարատի մարզ) 6 դիտակետերի միջոցով` 
204, Սյունիք գյուղի (ՀՀ Սյունիքի մարզ) 9 դի-
տակետերի միջոցով` 412 փորձանմուշ, Ամ-
բերդ գյուղի (ՀՀ Արմավիրի մարզ) 5 դիտակե-
տերի միջոցով` 397 փորձանմուշ: Նշված 
բնակավայրերի մթնոլորտային օդի փորձա-
նմուշներում որոշված ծծմբի երկօքսիդի և 
ազոտի երկօքսիդի միջին տարեկան կոն-
ցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի 
նորմաների սահմաններում: 

706, 738, 507, 1 002, 708 and 222  
samples of atmospheric air were taken cor-
respondingly from the 16, 15, 10, 15, 15 and 
3 passive sampling points of Vagharshapat, 
Abovyan, Sevan, Kapan, Qajaran and 
Meghri towns. By the 4 passive sampling 
points of the village of Areni (Vayots Dzor 
marz of RA) were taken 304, by the 6 
sampling points of the village Burastan 
(Ararat marz of RA) 204, by the 9 sampling 
points of the Syunik village (Syunik marz of 
RA) 412 samples, by the 5 sampling points 
of the Amberd village (Armavir marz of RA) 
397 samples of the atmospheric air. Annual 
average concentrations of sulphur dioxide 
and nitrogen dioxide, determined in the 
samples of the atmospheric air of the 
mentioned places were observed within the 
permissibe limits. 
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Ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան ըստ որոշ քաղաքային և գյուղական համայնքների, 2013թ. 
 

Concentration of sulphur dioxide by some urban and rural communities, 2013 
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ՍԹԿ միջ.         
MPC average

Ծծմբի երկօքսիդ      Sulphur dioxide (SO2)

Կոնց (մգ/մ3)             Conc. (mg/m3) 

 
 

Ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիան ըստ որոշ քաղաքային և գյուղական համայնքների, 2013թ. 
 

Concentration of nitrogen dioxide by some urban and rural communities, 2013 
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Ազոտի երկօքսիդ       Nitrogen dioxide (NO2)

Կոնց (մգ/մ3)               Conc. (mg/m3) 

 
 

Ամբերդ գյուղում տեղադրված կայա-
նում շուրջօրյա ակտիվ նմուշառման եղանա-
կով վերցվել է օդի 987 և փոշու 340 փորձա-
նմուշ: Օդի փորձանմուշներում որոշվել են 
ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի, ամո-
նիակի և նիտրատ իոնի, իսկ փոշու փորձա-
նմուշներում` քլոր, նիտրատ, սուլֆատ, ամո-
նիում իոնների և 21 քիմիական տարրերի 
պարունակությունները: Ավտոմատ սարքի 
միջոցով գետնամերձ օզոնի պարունակու-
թյան որոշման համար կատարվել է օդի 4 400, 
ծծմբի երկօքսիդի համար` 11 154 դիտարկում: 
Ազոտի երկօքսիդի և ամոնիակի միջին տա-
րեկան կոնցենտրացիաները դիտվել են թույ-
լատրելի նորմաների սահմաններում: 

In the station, replaced in Amberd 
village, 987 samples of air and  340 samples of 
dust were taken by twenty-four-hour active 
sampling. In the air samples sulphur dioxide, 
nitrogen dioxide, ammonia and nitrate ion 
were determined, whereas chloride, nitrate, 
sulphate, ammonium ions and 21 chemical 
elements were determined in the dust 
samples. For determination of content of 
ground level ozone 4 400 samples, of  sulphat 
dioxide 11 157 samples of air were taken by 
means of automatic sampling device. The 
annual average concentrations of nitrogen 
dioxide and ammonia were observed within 
the permissible limits. 
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Ամբերդ գյուղի կայանի հարակից տարածքի տեղումներում (անձրև և ձյուն)  
վերահսկվող նյութերի պարունակությունները, 2013թ. 

 

Contents of under controlled substances in the precipitation (rain and snow) samples  
from the neighbourhood of the station of Amberd village, 2013 

մգ/լ 
mg/l 

Ցուցանիշներ 
Parameters 

Ցուցանիշների միջին տարեկան կոնցենտրացիները 
Annual average concentrations of the parameters  

Բարձրությունը (մմ)                            Height (mm) 3.4 
Ջրածնային ցուցիչ (pH)                      Hydrogen Index (pH) 7.09 
Նիտրատ իոն                                        Nitrite ion 1.7040 
Սուլֆատ իոն                                       Sulphate ion 2.0687 
Քլորիդ իոն                                            Chloride Ion 0.8582 
Ամոնիում իոն                                      Ammonium ion 1.2814 
Տեսակարար էլեկտրահաղոր-          
դականություն (μՍիմ/սմ)                   

Specific Conductivity 
(μSiem/cm) 34.9 

Լիթիում                                                 Lithuim 0.000101 
Բերիլիում                                             Beryllium 0.000009 
Բոր                                                         Bor 0.018970 
Նատրիում                                            Sodium 0.602917 
Մագնեզիում                                         Magnesium 0.194400 
Ալյումին                                                Aluminium 0.053797 
Կալիում                                                 Potassium 0.613470 
Կալցիում                                               Calcium 3.736639 
Տիտան                                                   Titanium 0.002142 
Վանադիում                                          Vanadium 0.000603 
Քրոմ                                                       Chromium 0.000281 
Երկաթ                                                   Iron 0.070639 
Մանգան                                                Manganese 0.003876 
Կոբալտ                                                 Cobalt 0.000064 
Նիկել                                                      Nickel 0.000760 
Պղինձ                                                    Copper 0.003260 
Ցինկ                                                       Zinc 0.016027 
Արսեն                                                    Arsenic 0.000348 
Բրոմ                                                       Brom 0.002887 
Սելեն                                                     Selenium 0.002039 
Ստրոնցիում                                         Strontium 0.008481 
Մոլիբդեն                                          Molybdenum 0.002233 
Արծաթ                                                   Argentinium 0.000003 
Կադմիում                                         Cadmium 0.000073 
Անագ                                                    Stannum 0.000099 
Ծարիր                                                   Stibium 0.000268 
Բարիում                                                Barium 0.005416 
Կապար                                                 Lead 0.000389 
Բիսմութ                                                Bismuth 0.000001 

 

Ամոնիակի կոնցենտրացիան Ամբերդ գյուղի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of ammonia in the atmospheric air of Amberd village by months, 2012-2013 
 

 



Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2013թ. 
Environment and natural resources in RA for 2013 

 

 95

Ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիան Ամբերդ գյուղի մթնոլորտային օդում ըստ ամիսների, 2012-2013թթ. 
 

Concentration of nitrogen dioxide in the atmospheric air of Amberd village by months, 2012-2013 
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11.2. Մակերևութային ջրերի որակի 

մշտադիտարկում: 2013թ. մակերևութային 
ջրերի նմուշառ կատարվել է հանրապետութ-
յան 41 գետերի, Արփիլճի, Ախուրյանի, Ապա-
րանի, Ազատի, Կեչուտի ջրամբարների, 
Երևանյան և Սևանա լճերի սահմանված դի-
տակետերում: Վերցված 1 152 փորձանմուշ-
ներում որոշվել է միջին հաշվով 40-ական 
ցուցանիշ: 

11.2. Surface water quality monitoring. 
In 2013 surface water sampling was conducted 
on determined sampling points of 41 rivers, 
reservoirs of Arpilitch, Akhuryan, Aparan, 
Azat, Ketchut, Yerevanyan and Sevan lakes. In 
the taken 1 152 samples 40 parametres were 
determined for each on the average. 

 
Մակերևութային ջրերի աղտոտվածության վիճակը, 2013թ. 

 

State of surface water pollution, 2013 
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Դիտակետի 
տեղադրությունը 
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observation point 

Նմուշների 
քանակը 

 
Amount  

of samples

Քիմիական  
կարգավիճակի  

դասը 
Class of chemical 

status 

Ըստ տվյալ  
ցուցանիշի 

 
By mentioned 

parametre 

1 
Հարթագյուղ գյուղից 0.5 կմ վերև

0.5 km upstream from  
Hartagyugh village 

9 1 - 

2 
ք.Սպիտակից 0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Spitak town 

12 3 
Նիտրատ իոն 

Nitrate ion 

3 
ք.Վանաձորից 0.6 կմ վերև 

0.6 km upstream from  
Vanadzor city 

12 3 

Ամոնիում իոն, 
նիտրատ իոն 

Ammonium ion, 
nitrate ion 

Հյուսիսային 
ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
 

Territory of  
North water 

bassein 
management 

Դեբեդ 
գետի 

ավազան 
 

Bassein of 
Debed river 

Փամբակ 
 

Pambak 

4 
ք.Վանաձորից 4.5 կմ ներքև 

4.5 km downstream from  
Vanadzor city 

12 5 

Ամոնիում իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Ammonium ion, 
phosphat ion  
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Ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
Territory of  

water bassein 
management 

Գետա-
վազան 

 
River  

bassein 

Ջրային 
օբյեկտ 

 
Water  
body 

Դիտա-
կետի  

համարը
Number 

of the 
observa-

tion point

Դիտակետի 
տեղադրությունը 

 
Location of the  

observation point 

Նմուշների 
քանակը 

 
Amount  

of samples

Քիմիական  
կարգավիճակի  

դասը 
Class of chemical 

status 

Ըստ տվյալ  
ցուցանիշի 

 
By mentioned 

parametre 

5 

Մարցիգետի թափման կետից 
0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Martziget confluence point 

12 2 - 

6 
ք.Այրումից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Ayrum town 

12 2 - 

Դեբեդ 
 

Debed 

7 
ՀՀ պետական սահմանի մոտ 

Near the state border of RA   
12 2 - 

8 

ք.Ստեփանավանից  
0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Stepanavan town 

12 1 - Ձորագետ 
 

Dzoraget 
10 

Գետաբերան 
River mouth 

12 1 - 

11 

Միխայելովկա գյուղից  
0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from 
Mikhaylovka village 

8 2 - 
Տաշիր 

 
Tashir 

12 

Սարատովկա գյուղից  
0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Saratovka village 

11 3 
Նիտրատ իոն 

 
Nitrate ion 

Մարցիգետ 
Martziget 

13 
Գետաբերան 
River mouth 

12 2 - 

Ախթալա 
 

Akhtala 
14 

Գետաբերան 
 

River mouth 
12 5 

Ցինկ, պղինձ, 
կադմիում, 
մանգան, 

սուլֆատ իոն 
Zinc, copper, 

cadmium, 
manganese, 
sulphate ion 

210 
Կուռթան գյուղի շրջանում 

In the region of Kurtan village 
11 1 - 

Գարգառ 
Gargar 

342 
Ակունք 

River head 11 2 - 

Դեբեդ 
գետի 

ավազան 
 

Bassein of 
Debed river 

Շնող 
Shnogh 

343 
Գետաբերան 
River mouth 

11 2 - 

15 
ք.Դիլիջանից 1.2 կմ վերև 

1.2 km upstream from  
Dilijan town 

11 1 - 

16 
ք.Դիլիջանից 0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Dilijan town 

11 3 
Ամոնիում իոն 

 
Ammonium ion 

17 
ք.Իջևանից 1 կմ վերև 
1 km downstream from  

Ijevan city 
11 2 - 

Աղստև 
 

Aghstev 

18 
ՀՀ պետական սահմանի մոտ 

Near the state border of RA 
11 2 - 

19 
ք.Ճամբարակից 0.5 կմ վերև 

0.5 km downstream from 
Tchambarak town 

8 1 - 

Հյուսիսային 
ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
 

Territory of  
North water 

bassein 
management 

Աղստև 
գետի 

ավազան 
 

Bassein of 
Aghstev 

river 

Գետիկ 
 

Getik 
20 

Գետաբերան 
River mouth 

11 1 - 
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Ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
Territory of  

water bassein 
management 

Գետա-
վազան 

 
River  

bassein 

Ջրային 
օբյեկտ 

 
Water  
body 

Դիտա-
կետի  

համարը
Number 

of the 
observa-

tion point

Դիտակետի 
տեղադրությունը 

 
Location of the  

observation point 

Նմուշների 
քանակը 

 
Amount  

of samples

Քիմիական  
կարգավիճակի  

դասը 
Class of chemical 

status 

Ըստ տվյալ  
ցուցանիշի 

 
By mentioned 

parametre 

31 
Ամասիա գյուղից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Amasia village 

6 2 - 

32 
Ամասիա գյուղից 1 կմ ներքև 

1 km downstream from  
Amasia village 

7 2 - 

33 
ք.Գյումրիից 0.8 կմ վերև 

0.8 km upstream from  
Gyumri city 

7 2 - 

34 
ք.Գյումրիից 5 կմ ներքև 
5 km downstream from  

Gyumri city 
7 5 

Նիտրիտ իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Nitrite ion, 
phosphat ion 

Ախուրյան 
 

Akhuryan 

35 

Երվանդաշատ գյուղից  
0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from 
Ervandashat village 

9 2 - 

36 
Արտաշեն գյուղից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Artashen village 

5 1 - Աշոցք 
 

Asotsk 
37 Գետաբերան 

River mouth 6 2 - 

Ախուր-
յան գետի 
ավազան 

 
Bassein of 
Akhuryan 

river 
 

Կարկաչուն 
 

Karkachun 
38 

Գետաբերան 
 

River mouth 
7 5 

Նիտրիտ իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Nitrite ion, 
phosphat ion 

40 

ք.Վաղարշապատից 10 կմ 
հարավ 

 
10 km to the south from 

Vagharshapat city 

12 3 

ԹՔՊ, ամոնիում 
իոն, նիտրիտ 
իոն, ֆոսֆատ 

իոն 
COD, ammonium 

ion, nitrite ion, 
phosphat ion 

41 

ք.Վաղարշապատից 11 կմ 
հարավ-արևելք 

 
11 km south-east from 

Vagharshapat city 

12 4 

Ամոնիում իոն, 
նիտրիտ իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Ammonium ion, 
nitrite ion, 

phosphat ion 

Ախուրյանի 
ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
 

Territory of  
Akhuryan water 

bassein 
management 

Մեծամոր 
գետի 

ավազան 
 

Bassein of 
Metsamor 

river 
 

Մեծամոր 
 

Metsamor 

42 

Ռանչպար գյուղից  
0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Ranchpar village 

12 4 

ԹՔՊ, ֆոսֆատ 
իոն 

COD, phosphat 
ion 

43 
ք.Ապարանից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from 
Aparan town 

7 2 - 

44 
ք.Ապարանից 0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Aparan town 

8 5 

Ամոնիում իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Ammonium ion, 
phosphat ion  

45 
ք.Աշտարակից 1 կմ վերև 

1 km upstream from  
Ashtarak city 

9 2 - 

46 
ք.Աշտարակից 3.5 կմ ներքև 

3.5 km downstream  
from Ashtarak city 

9 2 - 

Հրազդանի 
ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
 

Territory of  
Hrazdan water 

bassein 
management 

Քասախ 
գետի 

ավազան 
 

Bassein of 
Kasakh 

river 

Քասախ 
 

Kasakh 

47 
Գետաբերան 

 
River mouth 

12 4 

Նիտրատ իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Nitrate ion, 
phosphat ion 
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Ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
Territory of  

water bassein 
management 

Գետա-
վազան 

 
River  

bassein 

Ջրային 
օբյեկտ 

 
Water  
body 

Դիտա-
կետի  

համարը
Number 

of the 
observa-

tion point

Դիտակետի 
տեղադրությունը 

 
Location of the  

observation point 

Նմուշների 
քանակը 

 
Amount  

of samples

Քիմիական  
կարգավիճակի  

դասը 
Class of chemical 

status 

Ըստ տվյալ  
ցուցանիշի 

 
By mentioned 

parametre 

48 
Արագած գյուղից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Aragats village 

6 2 - 

Գեղարոտ 
 

Gegharot 
49 

Գետաբերան 
 

River mouth 
7 3 

Ամոնիում իոն, 
նիտրիտ իոն, 
նիտրատ իոն 

Ammonium ion, 
nitrite ion,  
nitrate ion 

Քասախ 
գետի 

ավազան 
 

Bassein of 
Kasakh 

river 
Հախվերդ 
Hakhverd 

50 
Փարպի գյուղից 0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Parpi village 

6 2 - 

51 
Գեղամավան գյուղի մոտ 
Near Geghamavan village 

3 1 - 

52 
Քաղսի գյուղից 0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Qaghsi village 

12 2 - 

53 
Արգել գյուղից 0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Argel village 

12 2 - 

54 
Արզնի ՀԷԿ-ից 0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Arzni HPP 

12 2 - 

55 
Դարբնիկ գյուղի մոտ 

 
Near Darbnik village 

12 5 

Ամոնիում իոն, 
ֆոսֆատ իոն, 

մանգան, վանա-
դիում, ընդհա-
նուր անօրգա-
նական ազոտ, 
ընդհանուր 
ֆոսֆոր 

Ammonium ion, 
phosphat ion, 
manganese, 

vanadium, gene-
ral non organic 

nitrogen, general 
phosphor 

Հրազդան 
 

Hrazdan 

56 
Գետաբերան 

 
River mouth 

12 5 

Ամոնիում իոն, 
ֆոսֆատ իոն, 
վանադիում 

Ammonium ion, 
phosphat ion, 

vanadium 

Հրազդան 
 

Hrazdan 
225 

Գեղանիստ գյուղի մոտ 
 

Near Geghanist village 
12 5 

Ամոնիում իոն, 
ֆոսֆատ իոն, 
վանադիում 

Ammonium ion, 
phosphat ion, 

vanadium 

Հրազդանի 
ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
 

Territory of  
Hrazdan water 

bassein 
management 

Հրազդան 
գետի ավա-
զան (միջին 
ներքին 
հոսանք) 

 
Bassein of 
Hrazdan 

river  
(middle and 

lower 
stream) 

Գետառ 
 

Getar 
59 

Գետաբերան 
 

River mouth 
12 5 

Ամոնիում իոն, 
ֆոսֆատ իոն, 
վանադիում 

Ammonium ion, 
phosphat ion, 

vanadium 
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Ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
Territory of  

water bassein 
management 

Գետա-
վազան 

 
River  

bassein 

Ջրային 
օբյեկտ 

 
Water  
body 

Դիտա-
կետի  

համարը
Number 

of the 
observa-

tion point

Դիտակետի 
տեղադրությունը 

 
Location of the  

observation point 

Նմուշների 
քանակը 

 
Amount  

of samples

Քիմիական  
կարգավիճակի  

դասը 
Class of chemical 

status 

Ըստ տվյալ  
ցուցանիշի 

 
By mentioned 

parametre 

57 

Հանքավան գյուղից  
0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Hanqavan village 

8 1 - 

Մարմարիկ 
գետի ավա-

զան  
Bassein of 
Marmarik 

river  

Մարմարիկ 
 

Marmarik 
58 Գետաբերան 

River mouth 
12 2 - 

311 
ք.Ծաղկաձորից վերև 

Upstream from  
Tsaghkadzor town 

12 2 - 

Հրազդանի 
ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
 

Territory of  
Hrazdan water 

bassein 
management 

Ծառաղբ-
յուր գետի 
ավազան  
Bassein of 

Tsaraghbyur 
river  

Ծառաղբյուր 
 

Tsaraghbyur 312 
ք.Ծաղկաձորից ներքև 

Downstream from  
Tsaghkadzor town 

12 5 

Ամոնիում իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Ammonium ion, 
phosphat ion  

60 

Սեմյոնովկա գյուղից  
0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from 
Semyonovka village 

3 2 - 

Ձկնագետ 
գետի 

ավազան 
Bassein of 
Dzknaget 

river 

Ձկնագետ 
 

Dzknaget 
61 

Գետաբերան 
River mouth 

6 2 - 

62 

Վերին Շորժա գյուղից  
0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from 
Verin Shorzha village 

2 1 - 
Մասրիկ 
գետի 

ավազան 
Bassein of 

Masrik  
river 

Մասրիկ 
 

Masrik 
63 

Գետաբերան 
 

River mouth 
6 3 

Ամոնիում իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Ammonium ion, 
phosphat ion  

64 
Հանքավայրից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from the mine 
6 1 - 

Սոթք գետի 
ավազան 
Bassein of 
Sotq river 

Սոթք 
 

Sotq 65 
Գետաբերան 
River mouth 6 2 - 

66 

Աղբյուրաձոր գյուղից  
0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from 
Aghbyuradzor village 

3 2 - Կարճաղբյուր 
 

Karchaghbyur 
67 

Գետաբերան 
River mouth 

6 2 - 

69 

Վարդենիկ գյուղից  
0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Vardenik village 

3 2 - 
Վարդենիս 

 
Vardenis 

70 
Գետաբերան 
River mouth 

6 3 

Ամոնիում իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Ammonium ion, 
phosphat ion  

71 

Գեղհովիտ գյուղից  
0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Geghhovit village 

3 2 - 

Սևանի 
ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
 

Territory of  
Sevan water 

bassein 
management 

Վարդենիսի 
լեռներից 
սկսվող 
գետեր 

 
Rivers, 

streaming 
from the 

mountains  
of Vardenis 

Մարտունի 
 

Martuni 
72 

Գետաբերան 
River mouth 

6 2 - 
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Ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
Territory of  

water bassein 
management 

Գետա-
վազան 

 
River  

bassein 

Ջրային 
օբյեկտ 

 
Water  
body 

Դիտա-
կետի  

համարը
Number 

of the 
observa-

tion point

Դիտակետի 
տեղադրությունը 

 
Location of the  

observation point 

Նմուշների 
քանակը 

 
Amount  

of samples

Քիմիական  
կարգավիճակի  

դասը 
Class of chemical 

status 

Ըստ տվյալ  
ցուցանիշի 

 
By mentioned 

parametre 

73 

Լեռնակերտ գյուղից  
0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Lernakert village 

3 2 - Արգիճի 
 

Argichi 
74 

Գետաբերան 
River mouth 

6 2 - 

Ծակքար 
Tsakqar 

75 
Գետաբերան 
River mouth 

3 2 - 

Շողվակ 
Shoghvak 76 

Գետաբերան 
River mouth 6 2 - 

77 

Ծաղկավան գյուղից  
0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Tsaghkavan village 

2 2 - 

Սևանի 
ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
 

Territory of  
Sevan water 

bassein 
management 

Գեղամա 
լեռներից 
սկսվող 
գետեր 

 
Rivers, 

streaming 
from the 

mountains  
of Geghama Գավառագետ 

 
Gavaraget 

78 
Գետաբերան 

 
River mouth 

6 3 

Ամոնիում իոն, 
նիտրատ իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Ammonium ion, 
nitrate ion, 

phosphat ion 

80 

Ուրցաձոր գյուղից  
0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Urtsadzor village 

12 2 - 
Վեդի գետի 
ավազան 

 
Bassein of 
Vedi river 

Վեդի 
 

Vedi 
82 

ք.Արարատից 2 կմ ներքև 
2 km downstream from  

Ararat town 
6 2 - 

83 
ք.Ջերմուկից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Jermuk town 

10 2 - 

84 
ք.Վայքից 0.5 կմ վերև 
0.5 km upstream from  

Vayk town 
11 2 - 

85 
ք.Վայքից 0.5 կմ ներքև 
0.5 km downstream from  

Vayk town 
11 2 - 

86 
ք.Եղեգնաձորից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Eghegnadzor city 

11 2 - 

Արփա 
 

Arpa 

87 
Արենի գյուղից 0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Areni village 

11 2 - 

Եղեգիս 
Eghegis 

88 
Շատին գյուղից 0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Shatin village 

11 2 - 

Արարատյան 
ջրավազանա- 
յին կառավար- 
ման տարածք 

 
Territory of  

Araratyan water 
bassein 

management 

Արփա 
գետի 

ավազան 
 

Bassein of 
Arpa river 

Արփա-Սևան 
ջրատար 

Arpa-Sevan 
water-pipe 

68 
Ծովինար գյուղից 0.7 կմ վերև 

0.7 km upstream from  
Rsovinar village 

6 3 

Նիտրատ իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Nitrate ion, 
phosphat ion 
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Ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
Territory of  

water bassein 
management 

Գետա-
վազան 

 
River  

bassein 

Ջրային 
օբյեկտ 

 
Water  
body 

Դիտա-
կետի  

համարը
Number 

of the 
observa-

tion point

Դիտակետի 
տեղադրությունը 

 
Location of the  

observation point 

Նմուշների 
քանակը 

 
Amount  

of samples

Քիմիական  
կարգավիճակի  

դասը 
Class of chemical 

status 

Ըստ տվյալ  
ցուցանիշի 

 
By mentioned 

parametre 

89 
ք.Մեղրիից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Meghri town 

12 1 - 
Մեղրի 
գետի 

ավազան 
Bassein of 

Meghri river 

Մեղրիգետ 
 

Meghriget 
90 

Գետաբերան 
River mouth 

12 2 - 

91 
ք.Քաջարանից 1.7 կմ վերև 

1.7 km upstream from  
Qajaran town 

12 1 - 

5 

Ամոնիում իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Ammonium ion, 
phosphat ion 

92 

ք.Քաջարանից 1.8 կմ ներքև 
 

1.8 km downstream from  
Qajaran town 

12 

4 

Մոլիբդեն, 
մանգան 

Molybdenum, 
manganese 

3 

Մոլիբդեն, ման-
գան, վանադիում

Molybdenum, 
manganese, 
vanadium 

93 

ք.Կապանից 0.8 կմ վերև 
 

0.8 km upstream from  
Kapan city 

12 

2 - 

5 

Մոլիբդեն, 
մանգան 

Molybdenum, 
manganese 

Ողջի 
 

Voghji 

94 

ք.Կապանից 6.8 կմ ներքև 
 

6.8 km downstream from  
Kapan city 

12 

3 

Ամոնիում իոն, 
նիտրիտ իոն 

Ammonium ion, 
nitrite ion 

95 
Պոչամբարից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from tailings 
storage reservoir 

8 2 - 

5 

Մոլիբդեն, ման-
գան, վանա-

դիում, սուլֆատ 
իոն  

Molybdenum, 
manganese, 
vanadium, 

sulphate ion 

Ողջի  
գետի 

ավազան 
 

Bassein of 
Voghji  
river 

Արծվանիկ 
 

Artsvanik 
96 

Գետաբերան 
 

River mouth 
12 

3 

ԹԿՊ5, ԹՔՊ, 
ամոնիում իոն, 
նիտրիտ իոն 
BOD5, COD, 

ammonium ion, 
nitrite ion   

97 
Աջաբաջ գյուղից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Ajabaj village 

9 1 - 

Հարավային 
ջրավազանա- 
յին կառավար- 
ման տարածք 

 
Territory of  
South water 

bassein 
management 

 

Գեղի գետի 
ավազան 
Bassein of 

Geghi river 

Գեղի 
 

Geghi 
98 

Գետաբերան 
River mouth 

12 2 - 
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Ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 
Territory of  

water bassein 
management 

Գետա-
վազան 

 
River  

bassein 

Ջրային 
օբյեկտ 

 
Water  
body 

Դիտա-
կետի  

համարը
Number 

of the 
observa-

tion point

Դիտակետի 
տեղադրությունը 

 
Location of the  

observation point 

Նմուշների 
քանակը 

 
Amount  

of samples

Քիմիական  
կարգավիճակի  

դասը 
Class of chemical 

status 

Ըստ տվյալ  
ցուցանիշի 

 
By mentioned 

parametre 

99 
Գորայք գյուղից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Gorayk village 

11 1 - 

100 
ք.Սիսիանից 1 կմ վերև 

1 km upstream from  
Sisian town 

12 2 - 

101 
ք.Սիսիանից 2 կմ ներքև 
2  km downstream from  

Sisian town 
12 2 - 

Որոտան 
գետի 

ավազան 
Bassein of 
Vorotan 

 river 

Որոտան 
 

Vorotan 
 

102 

Տաթև ՀԷԿ գյուղից  
0.5 կմ ներքև 

0.5 km downstream from  
Tatev HPP village 

12 2 - 

103 
Արևիս գյուղից 0.5 կմ վերև 

0.5 km upstream from  
Arevis village 

10 1 - 
Սիսիան 
գետի 

ավազան 
Bassein of 

Sisian 
 river 

Սիսիան 
 

Sisian 
104 

Գետաբերան 
River mouth 

11 2 - 

106 
ք.Գորիսից 3 կմ վերև 
3 km upstream from  

Goris town 
12 1 - 

Հարավային 
ջրավազանա- 
յին կառավար- 
ման տարածք 

 
Territory of  
South water 

bassein 
management 

 

Գորիս 
գետի 

ավազան 
Bassein of 
Goris river 

Գորիսգետ 
 

Gorisget 
107 

ք.Գորիսից 1.5 կմ ներքև 
 

1.5 km downstream from  
Goris town 

12 5 

Ամոնիում իոն, 
նիտրիտ իոն, 
ֆոսֆատ իոն 

Ammonium ion, 
nitrite ion, 

phosphat ion 
 

ՀՀ ջրամբարների, Սևանա լճի և Արաքս գետի ջրի որակի  
մշտադիտարկման արդյունքները, 2013թ.  

 

The results of water quality monitoring of the reservoirs, Sevan lake  
and Araks river of RA, 2013 

 

Ջրային օբյեկտի 
անվանումը 

 
 

Name of water 
object 

 

Դիտակետի 
համարը 

 
 

Number of 
observation 

station 

Դիտակետը 
(հատվածքը) 

 
 

Observation point  
(site) 

Նմուշների 
քանակը 

 
 

Ammount 
of samples 

Աղտոտիչների 
անվանումը 

 
 

Name of  
pollutants 

ՍԹԿ-ն գերա-
զանցող դեպքերի 
քանակը, միավոր 

 
Ammount of cases 

exceesing MPC, unit 

Միջին տարեկան 
կոնցենտրացիայի 
գերազանցումները 
ՍԹԿ-ից, անգամ 

Exceeding of average 
annual concentration 

from MPC, times 
ալյումին 

aluminium 
8 13.9 

վանադիում 
vanadium 

8 9.0 

քրոմ 
chromium 

8 6.8 

մանգան 
manganese 

8 4.1 

պղինձ 
copper 

8 3.1 

Արաքս 
 
Araks 

25 
Սուրմալու գյուղի դիմաց 

 
In front of Surmalu village 

8 

սելեն 
selenium 

3 1.1 
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Ջրային օբյեկտի 
անվանումը 

 
 

Name of water 
object 

 

Դիտակետի 
համարը 

 
 

Number of 
observation 

station 

Դիտակետը 
(հատվածքը) 

 
 

Observation point  
(site) 

Նմուշների 
քանակը 

 
 

Ammount 
of samples 

Աղտոտիչների 
անվանումը 

 
 

Name of  
pollutants 

ՍԹԿ-ն գերա-
զանցող դեպքերի 
քանակը, միավոր 

 
Ammount of cases 

exceesing MPC, unit 

Միջին տարեկան 
կոնցենտրացիայի 
գերազանցումները 
ՍԹԿ-ից, անգամ 

Exceeding of average 
annual concentration 

from MPC, times 
նիտրիտ իոն 

nitrite ion 7 2.3 

ԹԿՊ5 

BOD5 3 1.2 

ԹՔՊ 
COD 3 1.2 

ալյումին 
aluminium 4 2.3 

վանադիում 
vanadium 7 11.9 

քրոմ 
chromium 7 4.7 

մանգան 
manganese 5 2.1 

պղինձ 
copper 7 1.9 

26 

Հրազդան գետի թափման 
կետից վերև 

 
Upstream from Hrazdan 
river confluence point 

7 

սելեն 
selenium 5 3.0 

սուլֆատ իոն 
sulphate ion 

6 1.3 

նիտրիտ իոն 
nitrite ion 7 6.4 

ամոնիում իոն 
ammonium ion 

7 4.0 

ԹՔՊ 
COD 3 1.2 

ալյումին 
aluminium 5 2.0 

վանադիում 
vanadium 7 15.0 

քրոմ 
chromium 7 4.1 

մանգան 
manganese 5 2.1 

պղինձ 
copper 6 2.1 

27 

Հրազդան գետի թափման 
կետից ներքև 

 
Downstream from Hrazdan 

river confluence point 
 

7 

սելեն 
selenium 6 2.9 

սուլֆատ իոն 
sulphate ion 

6 1.4 

նիտրիտ իոն 
nitrite ion 6 5.9 

ամոնիում իոն 
ammonium ion 

3 1.3 

ալյումին 
aluminium 4 1.9 

վանադիում 
vanadium 6 14.3 

քրոմ 
chromium 6 3.8 

մանգան 
manganese 3 1.7 

պղինձ 
copper 6 2.2 

Արաքս 
 
Araks 

28 

Արմաշ գյուղից 0.5 կմ 
ներքև 

 
0.5 km from Armash 

viilage 
 
 

7 

սելեն 
selenium 4 1.7 
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Ջրային օբյեկտի 
անվանումը 

 
 

Name of water 
object 

 

Դիտակետի 
համարը 

 
 

Number of 
observation 

station 

Դիտակետը 
(հատվածքը) 

 
 

Observation point  
(site) 

Նմուշների 
քանակը 

 
 

Ammount 
of samples 

Աղտոտիչների 
անվանումը 

 
 

Name of  
pollutants 

ՍԹԿ-ն գերա-
զանցող դեպքերի 
քանակը, միավոր 

 
Ammount of cases 

exceesing MPC, unit 

Միջին տարեկան 
կոնցենտրացիայի 
գերազանցումները 
ՍԹԿ-ից, անգամ 

Exceeding of average 
annual concentration 

from MPC, times 
սուլֆատ իոն 
sulphate ion 

12 1.9 

նիտրիտ իոն 
nitrite ion 11 1.7 

ԹՔՊ 
COD 7 1.2 

ալյումին 
aluminium 10 3.1 

վանադիում 
vanadium 12 12.7 

քրոմ 
chromium 12 4.0 

պղինձ 
copper 12 1.9 

29 

ք.Ագարակից 2 կմ 
հարավ 

 
2 km to the south from  

Agarak town 

12 

սելեն 
selenium 9 4.0 

սուլֆատ իոն 
sulphate ion 

12 1.9 

նիտրիտ իոն 
nitrite ion 10 2.3 

ԹՔՊ 
COD 8 1.4 

ալյումին 
aluminium 10 3.1 

վանադիում 
vanadium 12 12.8 

քրոմ 
chromium 12 4.1 

պղինձ 
copper 12 4.3 

Արաքս 
 
Araks 

30 

ք.Ագարակից 2.5 կմ 
հարավ-արևելք 

 
2.5 km south-east from  

Agarak town 

12 

սելեն 
selenium 8 4.0 

ալյումին 
aluminium 6 14.5 

վանադիում 
vanadium 6 8.6 

քրոմ 
chromium 5 2.1 

մանգան 
manganese 5 4.7 

Արփիլճի  
ջրամբար 
 
Arpilitch 
reservoir 

109 
Ամբարտակի մոտ 

 
Near the dam 

6 

պղինձ 
copper 6 3.7 

նիտրիտ իոն 
nitrite ion 5 2.2 

ալյումին 
aluminium 8 4.1 

վանադիում 
vanadium 8 9.4 

քրոմ 
chromium 7 2.4 

մանգան 
manganese 6 4.5 

Ախուրյանի 
ջրամբար 
 
Akhuryan 
reservoir 

110 
Ամբարտակի մոտ 

 
Near the dam 

8 

պղինձ 
copper 8 1.9 
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Ջրային օբյեկտի 
անվանումը 

 
 

Name of water 
object 

 

Դիտակետի 
համարը 

 
 

Number of 
observation 

station 

Դիտակետը 
(հատվածքը) 

 
 

Observation point  
(site) 

Նմուշների 
քանակը 

 
 

Ammount 
of samples 

Աղտոտիչների 
անվանումը 

 
 

Name of  
pollutants 

ՍԹԿ-ն գերա-
զանցող դեպքերի 
քանակը, միավոր 

 
Ammount of cases 

exceesing MPC, unit 

Միջին տարեկան 
կոնցենտրացիայի 
գերազանցումները 
ՍԹԿ-ից, անգամ 

Exceeding of average 
annual concentration 

from MPC, times 
ԹԿՊ5 

BOD5 
5 1.3 

ալյումին 
aluminium 

8 4.2 

վանադիում 
vanadium 

8 3.6 

մանգան 
manganese 

8 4.7 

Ապարանի 
ջրամբար 
 
Aparan  
reservoir 

111 
Ամբարտակի մոտ 

 
Near the dam 

8 

պղինձ 
copper 

6 1.4 

նիտրիտ իոն 
nitrite ion 

12 6.2 

ամոնիում իոն 
ammonium ion 

10 2.0 

ալյումին 
aluminium 

2 1.7 

վանադիում 
vanadium 

12 20.1 

քրոմ 
chromium 

12 4.7 

մանգան 
manganese 

11 3.3 

պղինձ 
copper 

11 4.4 

Երևանյան 
լիճ 
 
Yerevanyan 
Lake 

112 
Ամբարտակի մոտ 

 
Near the dam 

12 

սելեն 
selenium 

8 6.9 

ԹԿՊ5 

BOD5 
4 1.3 

վանադիում 
vanadium 

6 14.7 

Ազատի 
ջրամբար 
 
Azat reservoir 

113 
Ամբարտակի մոտ 

 
Near the dam 

6 

մանգան 
manganese 

3 1.9 

ալյումին 
aluminium 

6 1.8 

վանադիում 
vanadium 

11 4.4 

մանգան 
manganese 

7 1.5 

Կեչուտի 
ջրամբար 
 
Kechut 
reservoir 

114 
Ամբարտակի մոտ 

 
Near the dam 

11 

պղինձ 
copper 

4 1.3 

մագնեզիում 
magnesium 97 1.2 

վանադիում 
vanadium 115 5.7 

քրոմ 
chromium 96 1.8 

115-119, 
130-131 

Փոքր Սևան 
 

Small Sevan 
115 

սելեն 
selenium 60 2.5 

վանադիում 
vanadium 52 5.0 

Սևանա լիճ 
 
Sevan Lake 

120-129 
Մեծ Սևան 

 
Big Sevan 

52 
քրոմ 

chromium 52 2.5 
 


