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Սույն գրքույկը Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի վիճակի և բնական 

պաշարների օգտագործման վիճակագրական համառոտ թվային պատկերն է` նախատեսված 

վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների լայն շրջանակի համար: 

Սույն հրապարակման առավել ամբողջական և մանրամասնեցված ընդարձակ տարբերակը 

զետեղված է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) կայք էջում`  

(http://armstat.am/am/?nid=82&id=1604)      

Բնապահպանական վիճակագրական առավել ծավալուն տվյալները տեղակայված են ՀՀ ԱՎԾ 

կայք էջի  “armstatbank”  բաժնում:  

 

This booklet is the statistical summary about  environment and the use of natural resources of 

Armenia, designed for a wide range of statistical information users. 

The complete and detailed version of this publication is posted on the website of the National 

Statistical Service of the Republic of Armenia (NSS RA) 

(http://armstat.am/en/?nid=82&id=1604). 

More environmental data can be found in «armstatbank» section of NSS RA website. 
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Մշտական բնակչության թվաքանակը 2013թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ,  հազ. մարդ 

3 017.1 
The number of de jure population as of 1 January, 2013, ths. 
person 

Բնակչության խտությունը, մարդ/ կմ2  101 The population density per km2, person 

Տարածքը, կմ2 29 743 Area, km2 

Անտառային հողեր, % 11.2 Forests, % 

Հատուկ պահպանվող տարածքներ, % 11,1 Special protected territories, % 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, % 68.9 Agricultural land comprises of the territory, % 

Այլ հողեր,% 8.8 Other lands,% 

Ցամաքի ամենացածր կետը, մ 375 Land’s lowest point, m  

Ամենաբարձր կետը, մ` Արագած լեռ 4 090 The highest elevation, m – Aragats mountain 

Խոշոր գետերը, կմ  The longest rivers, km 

Արաքս,      ընդհանուր  երկարությունը 1 072 The  Araks,                          the total length 

                                       ՀՀ սահմաններում 192                 in the borders of Armenia 

Ախուրյան  186  The Akhuryan 

Որոտան,   ընդհանուր  երկարությունը 178 The Vorotan,                       the total length 

                                       ՀՀ սահմաններում 111                  in the borders of Armenia 

Դեբեդ,        ընդհանուր  երկարությունը                                    176 The Debed,                          the total length 

                                       ՀՀ սահմաններում 154     in the borders of Armenia 

Հրազդան 141 The Hrazdan 

Աղստև,      ընդհանուր  երկարությունը 121 The Aghstev,                       the total length 

                                       ՀՀ սահմաններում  81         in the borders of Armenia 

Լճեր (2013թ, միջին տարեկան ցուց.)  Lakes (average annual indicators, 2013) 

Սևան,                             մակերեսը, կմ2 1 276.6 Sevan,                                  surface, km2 

                                  մակարդակի նիշը, մ 1 900.29                          water level mark, m 

Սև,                                     մակերեսը, կմ2  2.0 Sev,                                      surface, km2 

                                մակարդակի նիշը, մ 2 666                          water level mark, m 

Ակնա,                                մակերեսը, կմ2 0.8 Akna,                                  surface, km2 

                                մակարդակի նիշը, մ 3 032                          water level mark, m 

Արհեստական ջրամբարներ  Artificial reservouares 

Ախուրյան,                        մակերեսը, կմ2 41.8 Akhuryan,                                  surface, km2 

ծավալը,մլն. խոր. մ 525.0                                 volumes,  mln. kub.m 

Սպանդարյան,                 մակերեսը, կմ2                                    10.25 Spandaryan,                                 surface, km2 

ծավալը, մլն. Խոր.մ 257.0 volumes,  mln. kub.m

Թոլորս,                       մակերեսը, կմ2                                   4.80 Tolors,                                        surface, km2 

ծավալը, մլն. Խոր.մ 96.0 volumes,  mln. kub.m

Ապարան,                        մակերեսը, կմ2 7.35 Aparan                                     surface, km2

ծավալը, մլն. Խոր.մ 91.0  volumes,  mln. kub.m

Միջին ջերմաստիճանը, 2013թ.  Average temperature, 2013 

հունվարին -5.10 C in January 

շեղումը 1961-1990թթ. նորմայից +1.70 C deviation from norm 1961-1990 

հունիսին     +14.10 C in June 

շեղումը 1961-1990թթ. նորմայից +0.70 C deviation from norm 1961-1990

Տեղումների քանակը, մմ 547.3 The amount of  precipitations, mm 

      շեղումը 1961-1990թթ. նորմայից -44.7        deviation from norm 1961-1990  
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1. ՀՀ տարածքի հիդրոօդերևութաբանական վիճակի համառոտ բնութագիր 

1.Brief description of the hydrometeorological conditions of RA territory 
 

Հայաստանի տարածքում ա) օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանի (0C)  և 
 բ) տարեկան տեղումների քանակի (մմ) շեղումները 1961-1990թթ միջինի նկատմամբ 

Deviations of (a) annual mean temperature (0C) and (b) annual precipitations (mm)  
against the baseline average of 1961-1990 period  

 

 
Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը ՀՀ-ում, 2013թ. 

Monthly average air temperature in RA, 2013,     0C 
 

           
-10

-5

0

5

10

15

20

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2013 1961-1990
 

 



6 
 

Տեղումների միջին ամսական քանակը ՀՀ-ում, 2013թ., մմ 
Monthly average precipitations in RA, 2013,  mm 
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Անբարենպաստ օդերևութաբանական երևույթներ, միավոր 

 

Adverse meteorological events, number of events 
 
 

 
Վտանգավոր օդերևութաբանական երևույթներ, միավոր 

Hazardous meteorological events, number of events 
 

 

 2010 2011 2012 2013
Քամի (արագությունը 15 մ/վ-ից  մինչև 25 մ/վ)                       
Wind (speed from 15 m/sec to 25 m/sec) 132 216 238 361

Մառախուղ (տեսանելիությունը մինչև 300 մ)          
Fog (visibility up to 300 m) 48 114 106 218

Գետնաբուք (արագությունը 10 մ/վ և ավելի, տեսանելիությունը 
1000 մ-ից պակաս)          
Storm (speed from 10 m/sec or more, visibility less than 1000 m) 

3 5 7 3

Ուժեղ ձյուն (տեսանելիությունը 1 500 մ-ից պակաս)
Snowstorm (visibility less than 1 500 m) - 4 - -

Կարկուտ                      
Hail    18 17 44 10

Անձրև (20 մմ 12 ժամվա ընթացքում)    
Rain (20 mm within 12 hours)    - - 17 46

Ընդամենը           Total 201 356 412 638

 2010 2011 2012 2013
Ուժեղ քամի (արագությունը 25 մ/վ և ավելի )          
Strong wind (speed from 25 m/sec and more) 34 17 17 23
Ուժեղ մառախուղ (տեսանելիությունը 50 մ-ից ոչ ավել)    
Fog (visibility less than 50 m) 14 40 26 68
Ուժեղ ձյուն  (20 մմ և ավելի մինչև 12 ժամվա ընթացքում) 
Snowstorm (20 mm and more within 12 hours) - - 5 8
Խոշոր կարկուտ (տրամագիծը 20 մմ և ավել)
Hailstorm (diameter 20 mm and more) 9 8 18 2
Ուժեղ անձրև (30 մմ և ավելի մինչև 12 ժամվա 
ընթացքում)          
Cloudburst (30 mm and more within 12 hours)

9 6 18 26

Սաստիկ շոգ (30.07- 03.08.2011թ.) (լեռային շրջաններում` 
320C և ավելի, հովտային շրջաններում` 400C և ավելի) 
Heat (30.07- 03.08.2011) (320C and more in mountainous 
regions, 400C and more in the valleys 

- 1 - - 

Ընդամենը               Total 66 72 84 127
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2. Հողերի բարելավում1 

2. Land improvement1 
 

ՀՀ հողային հաշվեկշիռ, 2013թ., հազ. հա 
Land balance of RA, 2013, thsd ha 

 

Հողերն ըստ նշանակության 
Lands by significance 

Ընդամենը 
Total 

այդ թվում`
ոռոգվող 
of which: 
irrigative

1. Գյուղատնտեսական,  Agricultural 2051.0 154.2
այդ թվում`      of which  

          1.1. վարելահողեր                           arable land 448.2 120.2
          1.2. բազմամյա տնկարկներ         perenial plants 33.3 32.5
          1.3. խոտհարք                                 hayfield 121.8 1.5
          1.4. արոտավայրեր                        pastures 1055.3 -
          1.5. այլ հողատեսքեր                     other types of land 392.4 -
2. Բնակավայրերի                           Of settlements 151.7 53.1
3. Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական
նշանակության  
Of industrial, mining and other production significance

34.9 -

4. Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ
ենթակառուցվածքների օբյեկտների 
Of energy sector, transport, communications,  
municipal infrastructure facilities   

12.6 -

5. Հատուկ պահպանվող տարածքների
Special protected territories 331.7 -

այդ թվում`   of which  
          5.1. բնապահպանական                nature protection 313.9 -
               որից` 5.1.1.արգելոցներ     of which: preserves 34.8 -
                           5.1.2. ազգային պարկեր national parks 231.0 -
          5.2.առողջարարական                   resorts 0.1 -
          5.3.հանգստի                                     leisure 2.9 -
          5.4.պատմական                                historical 14.8 -
6. Հատուկ նշանակության                Of special significance 31.6 -
7. Անտառային  Forestry 334.3 0.425

7.1. անտառ                         forest 289.5 0.41
7.2. թփուտ                          bush 18.7 -
7.3. վարելահող                   arable land 0.3 0.015
7.4. խոտհարք                      hayfield 9.1 -
7.5. արոտ                             pasture 10.9 -
7.6. այլ հողեր                      other lands 5.8 

8. Ջրային                                       Water 25.9 -
9. Պահուստային                          Reserve 0.6 -

Ընդամենը   Total 2974.3 207.7
 

1- Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից կազմված 
ՀՀ հողային  հաշվեկշռի` 2013թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ:  

1- According to the RA Land balance formed by the State Committee of Real Estate Cadastre under RA 
Government as of   July 1, 2013. 
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Բարելավման կարիք ունեցող հողերի քանակն ըստ դրանց նպատակային 

նշանակության և որակական բնութագրիչների, 2013թ. հա 
Lands requiring improvement by their targeted use and qualitative characteristics,  

2013, ha 
 

 Ընդա- 
մենը 

 
 
 

Total 

այդ թվում`    of which 
հողատարված 
under erosion 

երկրոր-
դային 
աղա-
կալված

secondary 
saline  

խախտ-
ված 

 
 

distur-
bed 

գերխո-
նավա-
ցած 

 
over-

dewied

քարքարոտ և 
թափոններով 
աղտոտված 

 
stony and 

 waste polluted

անապա- 
տացված 

 
 

desertifi-
cated 

այլ 
 
 
 

other 

Քամուց
 

from  
wind 

ջրից 
 

from   
water 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Գյուղատնտեսական  
նշանակության  հողեր,  
     Ընդամենը 
1. Agricultural lands, total 

188 913.8 6 108.0 10 587.8 5 815.0 2 100.0 3 724.0 974.0 153 164.0 318.0

  1.1. վարելահողեր 
  1.1. arable land 

21 803.0 1 388.0 2 827.0 3 525.0 1 500.0 1 489.0 299.0 8 761.0 86.0

  1.2. բազմամյա  
տնկարկներ 

  1.2. perenial plants 
2 715.0 - - - - - - 2 600.0 -

  1.3. խոտհարքեր 
  1.3. hayfield 

9 514.0 14.0 1 675.0 - - 45.0 175.0 6 970.0 100.0

  1.4. արոտավայրեր 
  1.4.  pastures 

88 578.0 2 706.0 5 739.0 440.0 600.0 1 790.0 300.0 74 583.0 10.0

1.5. այլ հողատեսքեր 
1.5. other types of  land 

66 303.8 2 000.0 346.8 1 850.0 - 400.0 200.0 60 250.0 122.0

Ոռոգվող հողեր  
    (տող 1-ից) 
Irrigative lands  
    (from line 1) 

378.0 145.0 20.0 - - 30.0 15.0 15.0 3.0

2. Հատուկ 
պահպանվող  
տարածքների հողեր,  
    ընդամենը 
2. Lands of special 
protected territories,  
total 

374.0 86.0 25.0 - - - - 263.0 -

   2.1. բնապահ-
պանական 
   2.1. nature protection 

374.0 86.0 25.0 - - - - 263.0 -

3. Անտառային հողեր,   
ընդամենը 
3.  Forest lands, total 

178.0 25.0 74.0 - - - - 79.0 -

     3.1. անտառներ 
     3.1. forests 

128.0 23.0 26.0 - - - - 79.0 -

Ընդամենը     Total 189 465.8 6 219.0 10 686.8 5 815.0 2 100.0 3 724.0 974.0 153 506.0 318.0
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3. Ընդերքի օգտագործում 

3. Use of underground resources 
 

Պինդ օգտակար մի շարք հանածոների արդյունահանված ծավալները  
(մետաղները հանքաքարում) 

Volumes of extracted solid minerals (metals in the ore) 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 

2013 

Ընդա-
մենը 
Total 

Կորուստները մար-
վող պաշարներից, %
Losses from exhausted

supplies, %
Պղնձամոլիբդենայի
ն հանքաքար, 
հազ.տ 

Copper molybdenic 
ore, thsd. t 

13 246 13 745 15 883 16 497 19 525 20830.2 1.4 

Պղինձ, տ       Copper, t 28 280 32 920 40 946 43 094 52 467 57 653.2 1.6 
Մոլիբդեն, տ       Molybdenum, t 5 595 5 312 5 408 5 745 6 526 6 900.2 1.4 
Ցինկ, տ     Zinc, t 8 469 7 238 8 972 10 492 10 719 8 447.6 3.3 
Կապար, տ    Lead, t 2 146 1 655 733 826 1 335 929.8 3.5 
Սելեն, կգ          Selenium, kg 1 200 380 1 541 968 1 927 3 000.0 3.4 
ելուր, կգ           Թ Tellurium, kg 2 100 846 5 998 1 780 588 5 700.0 4.7 
Ոսկու բազմամե-
տաղային հանքա-
քար, հազ.տ     

Gold polymetallic 
ore, thsd. t 

233 225 650 1 327 1 945 2 161.0 4.7 

Ոսկի, կգ       Gold, kg 720 499 1 946 2 736 2 896 3 473 4.5 
Արծաթ, կգ       Silver, kg 443 218 10 794 21 892 25 205 22 243 19 458 3.2 
Կադմիում, տ           Cadmium, t - - - - 42.5 41.2 3.4 
Բիսմուտ, տ              Bismuth, t - - - - 1.5 1.5 3.3 
Ածուխ, խոր. մ     Coal, cub. m 4 004 2 923 2 367 2 269 558 104 3.9 
Քարաղ, տ       Rock-salt, t 29 849 21 584 13 910 19 702 22 118 16 439 48.7 
Աղ (աղային 
լուծույթից), տ   

Salt (from the 
brine), t 

- 17 382 24 116 86 380 150 304 119 499 - 

Ծծումբ, տ      Sulfur, t 7 425 2 830 403 50 6 840 6 630.0 3.4 
Բազալտ, խոր. մ   Basalt, cub. m 165 277 138 497 196 223 176 689 178 805 317 068 18.2 
Դոլերիտային 
բազալտ, խոր. մ         

Doleritic basalt, 
cub. m 

- 4 562 9 384 9 690 9 600 10 350 8.5 

Տուֆ, խոր. մ        Tufa, cub. m 154 735 115 820 118 865 122 503 90 595 164 116 17.4 
Ֆելզիտ, խոր. մ    Felsite, cub. m 14 499 12 844 11 466 13 852 8 826 10 068 14.6 
արմար,խոր.մ   Մ Marble, cub.m 468.9 330.4 531.0 83.0 153.6 434.5 52.5 
Լիտոիդային 
պեմզա, խոր. մ           

Lithoidal pumice, 
cub. m 

142 462 120 589 115 040 64 293 62 073 81 417 8.8 

Պեռլիտ, խոր. մ   Pearlite, cub.m 129 700 84 142 74 200 74 627 - 62 629 11.1 
Տրավերտին, խոր.մ   Travertine, cub. m 38 742 44 375 45 579 55 404 46 720 64 133 14.1 
Անդեզիտ,խոր.մ   Andesite,cub.m - - - - 4 072 4216 33.0 
Ավազակոպճային 
խառնուրդ, խոր. մ     

Sand-gravel 
mixture, cub. m 

107024 126143 156199 130340 199770 524103 7.1 

Ավազ, խոր. մ             Sand, cub. m 58528 76 950 106415 91 267 27 639 78111 16.8 
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ՀՀ արտահանված և ներմուծված օգտակար հանածոների ծավալները (ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի ամփոփ տեղեկատվության), 2013թ., տ  

Information of State Revenue Committee under RA Government), 2013, t 

 
 
  

Օգտակար հանածոների օգտագործումը հանքահարստացման ժամանակ, 2013թ. 
Utilization of solid minerals by ore dressing, 2013 

 
Փաստացի վերամշակված օգտակար հանածոներ  և 

դրանցում պարունակվող բաղադրիչներ 
(մետաղները` հանքաքարում) 

Actual processed minerals and components 
contained in them  (metals in the ore) 

Ստացված է հարստացված արտադրանք, հանված է օգտակար 
բաղադրիչներ (մետաղները` խտանյութում) 

Obtained concentrated products, extracted components 
(metals in the concentrate) 

անվանումը  
 

name 

փաստացի 
վերամշակված 
actual processed 

անվանումը  
 

name 

փաստացի 
ստացված  

actual  
obtained  

%-ով վերա-
մշակումից 
in % out of 
processing 

Պղնձամոլիբդենային   
  հանքաքար, հազ. տ 
 
Copper molybdenic ore, thsd. t 

22094.7

պղնձի խտանյութ, հազ. տ 
copper concentrate, thsd. t 

189.3 0.9

մոլիբդենի խտանյութ, հազ.տ 
molybden concentrate, thsd. t  

11.5 0.1

ցինկի խտանյութ, հազ. տ 
zinc concentrate, thsd. t 

15.7 0.1

Պղինձ, տ              Copper, t 57109.8 պղինձ, տ             copper, t 44796.7 78.4
Մոլիբդեն, տ        Molybdenum, t 6945.1 մոլիբդեն, տ         molybdenum, t 5722.5 82.4
Ցինկ, տ                 Zinc, t 9895.2 ցինկ, տ                 zinc, t 9054.1 91.5
Բիսմութ, տ          Bismuth, t 24.0 բիսմութ, տ           bismuth, t 4.0 16.7
Սելեն, տ               Selenium, t 46.8 սելեն, տ                selenium, t 19.8 42.3
Թելուր, տ             Tellurium, t 2.4 թելուր, տ              tellurium, t 0.2 8.3
Ռենիում, կգ         Rhenium, kg 698.3 ռենիում, կգ          rhenium, kg 298.2 42.7
Ոսկու բազմամետաղային 
հանքաքար, հազ. տ 
Gold polymetallic ore, thsd. t 

1640.9
ոսկու խտանյութ, տ 
gold concentrate, t 

56.0 0.0

Ոսկի, կգ               Gold, kg 2991.1 ոսկի, կգ                gold, kg 2323.7 77.7
 Արծաթ, կգ            Silver, kg 22709.7 արծաթ, կգ            silver, kg 18178.6 80.0
Ծծումբ, հազ. տ   Sulfur, thsd. t 122.8 ծծումբ, հազ. տ     sulfur, thsd. t 51.0 41.5
Կապար, տ           Lead, t 509.1 կապար, տ            lead, t 427.0 83.9
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4. Անտառային և որսորդական տնտեսություններ, հատուկ պահպանվող տարածքներ 

4. Forestry hunting grounds, special protected areas 
 

Հիմնական աշխատանքների կատարումն անտառային տնտեսությունում 
Main activities implemented in forestry sector 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Անտառվերականգնում, հա 
Reforestation in forests, ha 5 187 25 190.2 52.2 177.6 274.7 

                    այդ թվում` անտառի տնկում և ցանքս
                    of which:     forest planting and sowing 237.0 25.0 190.2 52.2 177.6 274.7 

Մատղաշ տնկիների փոխադրումն արժեքավոր անտառային
տնկիների կարգի մեջ, հա 
Movement of underbrush in the valuable forest plants, ha 

32.0 13.5 14.1 35.0 65.9 30.0 

Վերականգնողական  
և գլխավոր օգտագործման 
անտառհատումներ 
Restorative and main use 
loggings 

մակերեսը, հա
surface, ha 1 452 1 049 958 808 718 1597.7 
հատվել է լիկվիդային
փայտանյութ, հազ. խիտ խոր. մ 
felled liquidative wood, thsd. dense 
cub. m 

33.3 21.0 19.8 17.3 16.7 16.1 

Անտառխնամքի և 
սանիտարական 
նպատակներով 
անտառհատումներ 
Loggings with purpose of 
forest care and sanitary 

մակերեսը, հա
surface, ha 22 818 2 303 1 527 1 603 1 417 2539.5 

հատվել է լիկվիդային
փայտանյութ, հազ. խիտ խոր. մ 
felled liquidative wood, thsd. dense 
cub. m 

40.0 50.5 34.3 33.2 37.9 35.6 

  

Անտառհատումների ծավալներն ըստ տեսակների, հա 
Volume of  loggings by types, ha 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Լուսավորման և մաքրման 
Clarification and cleaning 99.8 - - - - - 

Նոսրացման  Thinning out 80.0 64.5 95.7 79.7 79.2 86.7
Անցումային   Transition 8.2 511.8 400.9 531.6 573.8 692.7
Սանիտարական  Sanitary 1 452.0 1 049.0 957.5 808.3 718.4 1 597.7 
Այլ   Other 21 178.2 678.1 73.0 183.8 46.1 162.4
Հատումների ծավալը, ընդամենը 
Vollume of felling, total 22 818.2 2 303.4 1 527.1 1 603.4 1 417.5 2 539.5 

 

Անտառների պահպանումը վնասատուներից և հիվանդություններից,  2008-2013թթ. , հազ. հա 
Forests protection from pests and forest diseases, 2008-2013,  thsd. ha 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Վարակված օջախների ընդհանուր մակերեսը տարեսկզբին
Total surface of infected hotbeds at the beginning of the year 19.5 15.5 19.4 8.2 14.0 12.7
      որից`      վարակված անտառային հիվանդություններով     
      of which: infected by forest diseases 10.8 8.4 17.1 7.5 9.2 11.0

Բուժում պահանջող վարակված օջախների մակերեսը
Surface of infected hotbeds requiring treatment  7.7 15.5 19.4 8.2 14.0 12.7

Վարակված օջախների մակերեսից պայքարի միջոցներով
վերացված մակերեսը  
Surface liquidated through the fighting measures from the 
infected hotbeds surface 

7.7 5.1 0.2 0.1 9.2 8.9

Հատուկ պահպանվող տարածքներ, քանակը` միավոր/տարածք`հազ. հա 
Specially protected areas, unit/ total area, thsd ha 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ազգային պարկեր և պետական արգելոցներ
National parks and State reserves    5/201.1 7/260.9 7/256.6 7/272,1 7/272,1 7/272,1 

Պետական արգելավայրեր 
State sanctuaries 25/89.5 26/111.7 27/104.3 26/96.2 26/96.2 27/111.5 
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Անտառխախտումներն ըստ տեսակների  
Forest-related violations by types    

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ապօրինի անտառհատումներ 
Illegal loggings 

ակտերի քանակը, միավոր
quantity of acts, unit 227 218 179 187 194 179 

ծառերի քանակը, միավոր
quantity of trees, unit 1 150 1 670 1 462 1 767 1 186 867 

ծավալը, հազ. խոր. մ /volume, thsd.cub.m 1.1 1.2 1.2 1,2 0.8 0.7

Անասունների չթույլատրված 
արածեցում 
Prohibited pasture of cattle 

ակտերի քանակը, միավոր
quantity of acts, unit 8 16 4 4 4 6 

գլխաքանակը, միավոր
quantity of heads, unit 2 292 132 66 88 422 72 

Հողազավթում 
Land capture 

ակտերի քանակը, միավոր
quantity of acts, unit 5 1 - 1 - - 

տարածքը, հա  /  territory, ha 0.8 0.1 - 0,01 - -

Անօրինական խոտհունձ և այլն 
Illegal haymaking and other 

ակտերի քանակը, միավոր
quantity of acts, unit - 5 - 2 - - 

տարածքը, հա / territory, ha - 0.12 - 1.01 - -
Որսականոնների խախտումների ակտերի քանակը, միավոր
Quantity of acts  of hunting rules violations, unit 2 79 53 24 2 5 

Անտառխախտումների ակտերի ընդհանուր քանակը, միավոր
Total quantity of acts of forest violations, unit 242 319 236 218 200 190 

 

Անտառային հրդեհները, 2008-2013թթ. 
Forest fires, 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Հրդեհների քանակը, միավոր   
Quantity of fires, unit 9 17 50 56 63 23 

այդ թվում` ըստ 
պատճառների 

 
of which:  
by causes  

գյուղատնտեսական հողատեսքերի հրկիզումից
from firing of agricultural lands 3 15 46 48 57 13 

բնակչության մեղքով 
through population`s fault 4 - - 4 2 3 

կազմակերպությունների մեղքով
through oganization`s fault - - 2 - - - 

Այլ     /  other  2 2 2 4 4 7
Հրդեհված տարածքի մակերեսը, հա 
Square of fired area, ha 19.0 18.7 846.9 472.6 239.3 109.0 

որից`       անտառածածկ    / of which:  forest covered 15.2 7.5 786.1 421.2 170.4 39.4
 

Որսված կենդանիների քանակը, 2008-2013թթ. , միավոր 
The number of shot animals, 2008-2013,  unit 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Կճղավորներ (վարազ)                Hoofed animals (boar) - - - - - 11 
Մուշտակամորթներ                    Fur-coats 160 110 160 180 220 741 
            այդ թվում՝                              of which:       

նապաստակ                                 hare 160 110 160 180 220 490 
գորշուկ                                          badger - - - - - 1 
կարմիր աղվես                            red fox - - - - - 250 

Փետրավոր թռչուններ                Feathered birds 23 686 12 088 15 220 48 410 47 400 111 463 
            այդ թվում՝                              of which:             

կտցար                                           snipe    - - - - - 2 900 
աղավնի                                        pigeon 1 620 752 1 100 3 250 9 100 10 000 
քարակաքավ                               stone partridge         1 606 800 920 1 160 1 500 2 900 
ջրլող թռչուններ                          water fowls 4 160 1 756 2 200 8 500 6 550 10 863 
կեռնեխ                                         thrush - - - - - 2 900 
լոր                                                 quail 16 300 8 780 11 000 35 500 30 250 81 900 
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5. Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ 
5. Emissions of hazardous substances into atmosphere 

 

Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը, հազ. տ 
Quantity of hazardous substances emitted into atmosphere, thsd t 

 
 

Մթնոլորտային արտանետումներն ըստ տնտեսական գործունեության 
հիմնական տեսակների (ըստ ՏԳՏԴ խմբ. 2-ի), 2011-2013թթ. հազ. տ 
Emissions of hazardous substances into atmosphere by the main types of 

economic activities (by NACE REV.2), 2011-2013 , thsd. t 

 
 

Ջերմոցային գազերի արտանետումներն ըստ նյութերի  (CO2 համարժեքով), 2005-2010թթ.1, տ 
Greenhouse gas emissions  into atmosphere (in CO2 equivalents), by substanses, 2005-20101, t  

 

 2005 2006 2207 2008 2009 2010 
Ածխածնի երկօքսիդ/ Carbon  dioxide 3 554.40 3 658.30 4 413.72 4 542.39 3 802.13 3 911.92 
Ազոտի ենթօքսիդ  /  Nitrous oxides 632.14 681.38 513.23 483.94 502.65 482.76 
Մեթան    /   Metan 2 097.49 2 163.87 2  414.49 2  458.02 2 272.56 2 261.12 

 

                                                 
1 Առանց ՀՀՓԱՏ-ի (հողօգտագործում, հողօգտագործման փոփոխություն և անտառային տնտեսություն): 
  Without LULUCF (land use, land use change and forestry). 
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Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերը,  
%-ով ընդհանուրի նկատմամբ, 2013թ 

Hazardous substances emitted from static point of sources, t, 2013 

 
 

 
Որսված վնասակար նյութերի մասնաբաժինն արտանետման անշարժ աղբյուրներից 

անջատված նյութերի մեջ ըստ հանրապետության մի շարք քաղաքների, 2013թ. 
 

Share of captured hazardous substances in detached substances from stationary 
 sources of emission by some cities of the republic, 2013 

 

 Անջատված 
նյութերի քանակը, 

տ 
 

Quantity of detached 
substances, t 

Որսված նյութերի 
քանակը,  

%-ով անջատվածից 
 

Quantity of captured 
substances,  

in % from detached 

Արտանետման անշարժ 
աղբյուրներից մթնոլորտ 

արտանետված վնասակար 
նյութերի քանակը, տ 

Quantity of hazardous substances  
emitted into atmosphere from 

stationary sources of emission, t 
Երևան            Yerevan 20 583.5 29.4 14 538.5
Արարատ        Ararat 182 410.8 99.1 1 621.5
Ալավերդի      Alaverdi 31 344.9 - 31 344.9
Հրազդան       Hrazdan 8 022.1 95.3 376.1
Վանաձոր      Vanadzor 11 126.5 - 11 126.5
Գյումրի          Gyumri 4 121.7 - 4 121.7

 

Ավտոտրանսպորտից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերը, տոննա  
Hazardous substances emitted from vehicles into atmosphere, t 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ազոտի օքսիդներ  /  Nitric oxides 15 620.0 14 414.0 15 256.0 15 111.0 15 341.0 15 263.0 

Ցնդող օրգանական միացություններ       
Volatile organic  compounds 

30 425.0 28 494.0 29 464.0 26 677.0 23 593.0 23 256.0 

Ածխածնի օքսիդ   / Carbon oxide 125 472.0 116 960.0 121 135.0 112 276.0 102 816.0 102 593.0 

Մուր /  Soot 550.0 508.0 563.0 581.0 639.0 602.0 

Կապար /  Lead 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 

Ծծմբի երկօքսիդ / Sulfur dioxide 88.0 30.0 6.0 6.0 6.0 5.0 

Ընդամենը  / Total 172 155.9 160 406.9 166 424.9 154 651.8 142 395.7 141 719.7 
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6. Ջրօգտագործում և ջրհեռացում 

6. Water use and discharge 
 

Ջրօգտագործումն ու տրանզիտային կորուսները, %-ով ջրառի նկատմամբ 
Water use and water losses due to transit 

 

  
 

Ջրօգտագործումն ու տրանզիտային կորուսները ջրմուղի ցանցում` 
%-ով ցանցին տրված ջրի ծավալի նկատմամբ 

Water use and water losses due to transit 
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Ջրօգտագործումը, ըստ ՏԳՏԴ և տարիների,  /  Water use, by NACE and years 
 
 

  

 

 
Սևանա լճի մակարդակի նիշը և հայելու մակերեսը, 1927-2013թթ. 

 

Sevan lake water level mark and the mirror surface, 1927-2013 
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Ոռոգում /   Irrigation  (01.61.1)

Ձկնորսություն/Ձկնաբուծություն (03)

Հանքագործական արդյունաբերություն եվ

բացահանքերի շահագործում /  Mining and quarrying   

(05-09)  

Մշակող արդյունաբերություն /  Manufacturing      (10-

33)  

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի

մատակարարում / Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply     (35)

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների

կառավարում եվ վերամշակում / Water supply; 

sewerage; waste managment and remediation activities    …

Շինարարություն /  Construction    (41-43)  

Տնտեսության գործունեության այլ տեսակներ / 

Other activities

2013

2012

2011
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Սևանա լճից ջրի բացթողումներն ըստ տարիների և լճի մակարդակի 

տատանումներն ըստ ամիսների  
Water discharge from Sevan Lake by years and variations 

of the lake level by months  
 

 Ջրի 
բաց-

թողում- 
ները, 
մլն. 

 խոր. մ 
 
 
 

Water 
dischar-
ge, mln. 
cub. m  

Լճի մակարդակը և ամսական տատանումները 
Level of lake and monthly variations 

ջրի մա-
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նիշը 
տարե-
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մակարդակի ամսական տատանումները նախորդ  
ամսվա համեմատ, սմ 

monthly variations of level compared to the previous month, cm 
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2008 303.7 1 898.79 + 3 + 4 + 10 + 12 + 13 + 5 - 2 - 13 - 10 - 7 - 6 - 2 1 898.86 + 7

2009 126.5 1 898.85 + 1 + 2 + 6 + 10 + 21 + 14 - 1 - 3 - 1 - 5 - 3 - 3 1 899.23 + 38

2010 157.7 1 899.23 + 5 + 4 + 10 + 21 + 27 + 15 - 5 - 11 - 9 0 - 5 - 5 1 899.70 + 47

2011 168.3 1 899.90 +3 +3 +4 +15 +20 +11 -5 -7 -8 -5 -4 -4 1 900.13 +23

2012 317.62 1 900.13 -1 +7 +4 +9 +14 0 -2 -13 -8 -5 -6 -2 1 900.10 -3

2013 169.95 1 900.10 -1 +2 +7 +12 +19 +9 -7 -14 -9 -8 -2 -3 1 900.16 +6

 
Հեռացված կեղտաջրերի ծավալն ըստ ջրավազանային կառավարման տարածքների, 2013թ., մլն. խոր. մ 

 

Volume of discharged waste water by the basin menagment areas, 2013,  mln. cub. m 
  

 Հեռացված 
կեղտաջրեր, 
ընդամենը 

 
Discharged waste 

water, total 

այդ թվում` ըստ որակի  of which: by quality 
աղտոտված (առանց

մաքրման) 
polluted (without 

purification) 

չափորոշային մաքուր 
(առանց մաքրման) 

pure according to 
standards (without 

purification) 

ոչ բավարար  
մաքրված 

insufficiently  
purified 

Ախուրյան 
Akhuryan 204.6 16.1 179.8 8.7
Արարատյան 
Araratyan 586.1 29.2 553.0 3.9
Հարավային 
South 44.0 3.1 9.9 31.0
Հյուսիսային 
North 12.1 2.5 9.4 0.2
Հրազդան   Hrazdan 83.0 13.6 41.1 28.3
Սևան      Sevan 7.9 0.5 5.7 1.7
Ընդամենը ՀՀ 
Total RA  

937.7 65.0 798.9 73.8

                                                 
1 Ըստ ամիսների հանրագումարի հետ անհամապատասխանությունը պայմանավորված է ցուցանիշների կլորացմամբ: 
1  The discrepancy between the totals and sum by months is explained by using rounded data. 
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7. Թափոնների կառավարում 
7. Waste management 

 
Թափոնների քանակական շարժն ըստ վտանգավորության դասերի, 2013թ.,  տոննա 

 

Quantitative movement of wastes by hazardous class, 2013,  t 
 Ստացվել են 

թափոններ այլ 
կազմակեր-

պություններից 
 

Waste received 
from other 

organizations 

Առաջացել 
են թափոններ 

տարվա 
ընթացքում 

 
Waste generated 

during the  
year 

Տրվել են 
թափոններ այլ 
կազմակերպու-

թյունների 
 

Waste 
transmitted to 

other 
organizations 

Վնասազերծվել 
և ոչնչացվել են 
կազմակերպու-
թյան կողմից 

 
Treated and 

destructed by 
organizations 

Օգտագործվել 
 են թափոններ 
կազմակերպու-
թյան կողմից 

 
Waste 

used by 
organizations 

Տեղափոխվել են 
տեղադրման 
վայրեր կազ-

մակերպության 
միջոցներով 

Transported to 
landfills by means  
of organizations 

1-ին դասի 
1-class - 1.0 1.0 - - - 

2-րդ դասի 
2-nd class - 89.8 1.8 - 3.2 - 

3-րդ դասի 
3-rd class 10.0 41 097.1 17 478.4 2.1 2 313.3 3 078.4 

4-րդ դասի 
4-th class 5 271.2 20 163.9 20 645.7 15.0 1 742.6 14 664.9 

Ոչ վտանգավոր 
Not hazardous  9 427.5 49 270 770.7 509.0 4 241.2 1 843.4 45 862 529.7 

Ընդամենը ՀՀ 
Total RA 14 708.7 49 332 122.5 38 635.9 4 258.3 5 902.5 45 880 273.0 

  

 

Համայնքների տարածքից համայնքային աղբույսներ տեղափոխված թափոնը/աղբը 
Wastes/garbage transfered to community landfills from community areas  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Տեղափոխված է համայնքային կոշտ թափոնն, 
հազ.խոր.մ 
Removed municipal solid waste, thsd. cub.m 
 

1543.5 1643.7 1528.3 1615.8 2090.0 2070.7 

Տեղափոխված ձյուն և այլ թափոններ, տոննա 
Removed snow and other waste, t 
 

4151.0 3222.0 4159.0 4744.0 3565.0 4050.0 
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Համայնքների տարածքից համայնքային աղբույսներ տեղափոխված թափոնը/աղբը  
ըստ Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի, հազ.խոր.մ 

Wastes / garbage transfered to community landfills from community areas 
 by Yerevan city and marzes of RA, th. cub. m 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ք. Երևան 800.1 811.6 867.9 939.5 1 380.2 1386.5 
Արագածոտն 35.9 38.1 62.7 63.8 63.6 37.5 
Արարատ 117.9 129.4 34.0 32.7 53.0 59.0 
Արմավիր 188.5 261.2 120.8 133.9 140.5 138.7 
Գեղարքունիք 42.1 46.2 52.4 59.8 60.9 60.1 
Լոռի  52.8 52.8 87.8 87.0 84.4 80.0 
Կոտայք 67.1 78.1 85.6 74.2 62.7 81.7 
Շիրակ 56.2 72.8 70.0 77.8 84.8 67.4 
Սյունիք 77.8 50.3 55.3 57.7 59.3 51.0 
Վայոց ձոր 3.5 3.3 5.2 5.4 14.5 15.3 
Տավուշ 101.6 99.9 86.6 84.0 86.1 93.5 

Ընդամենը     Total 1 543.5 1 643.7 1 528.3 1 615.8 2 090.0 2070.7 
 

8. Բնապահպանության իրավախախտումներ 
8. Environmental violations 

Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների հիմնական ցուցանիշները,   
Main indicators of nature protection legislation violations  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ստուգված կազմակերպությունների քանակը, միավոր         
Number of inspected entities, unit 

1 752 725 385 186 156 88 

Բնապահպանության օրենսդրության հայտնաբերված 
խախտումների քանակը, միավոր 
Nature protection legislation violations, unit 

1 417 823 769 1 197 872 774 

Կազմվել են վնասի հատուցման 
արձանագրություններ 
Protocols on compensation 
 for a loss 

քանակը, միավոր 
quantity, unit 

466 413 446 599 518 480 

գումարը,   
մլն. դրամ 
sum, mln. drams 

267.1 152.6 153.6 138.9 136.9 133.0

Հանձնվել են նյութեր դատաքննչական մարմիններին, միավոր 
Materials submitted to juridical investigatory bodies, unit 

208 256 234 294 176 274 

Կազմակերպության գործունեության ժամանակավոր 
դադարեցում, միավոր 
Temporary suspension of entity’s activity, unit 

1 2 - 2 2 - 

Ա
ռգ

րա
վվ

ել
 է

   
  

Co
nf

isc
at

ed
 ձկնագողության պարագաներ, միավոր 

fishing stealing tackles, unit 
588 250 144 269 93 185 

որսագողության պարագաներ, միավոր 
poaching tackles, unit 

10 3 6 1 1 3 

ձուկ, կգ             
fish, kg 

1395.5 528.0 593.0 
1 077 

հատ / unit
257.0 463.4

փայտանյութ, խոր. մ      wood, cub. m - - 4.4 6.0 6.0 4.0 
Հայտնաբերված խախտումների քանակն ըստ բնապահպանության ուղղությունների,միավոր 

Number of revealed violations by environmental sectors, unit 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ընդերքի     Underground resources 113 32 38 64 8 3
Ջրային պաշարների  Water resources 279 101 129 72 71 43
Օդային ավազանի   Air basin 454 180 100 106 57 43
Հողային պաշարների  Land resources 90 70 57 57 75 57
Թափոնի Waste - - - 21 9 6
Էկոփորձաքննության 
Environmental impact assessment - - - 5 8 2 

Սահմանված ժամկետում հաշվետվություն չներկայացնելու
համար 
For not providing reports in the schedule time 

- - - 172 117 84 

Բուսական աշխարհի         Flora 379 335 306 498 434 438
Կենդանական աշխարհի   Fauna 102 105 139 202 93 98

Ընդամենը     Total 1 417 823 769 1 197 872 774
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Վարչական տույժի ենթարկվածների թվաքանակը և վարչական տույժի համար սահմանված գումարը նրանցից 
մեկի հաշվով, 2008-2013թթ., մարդ/հազ.դրամ  

Number of persons incurred an administrative penalty and compensation for damages per capita, 2008-2013, person/tdrams 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ընդերքի 
Underground resources 

98
/80.9 

29
/91.7 

38
/100.5 

64 
/55.6 

8
/91.3 

3
/66.7 

Ջրային պաշարների 
Water resources 

150
/97.5 

63
/98.2 

129
/107.5 

68 
/94.9 

67
/115.1 

34
/96.8 

Օդային ավազանի 
Air basin 

150
/100.0 

75
/80.7 

99
/103.3 

104 
/76.4 

52
/84.6 

41
/73.2 

Հողային պաշարների 
Land resources 

54 
/72.1 

36 
/61.9 

57 
/74.4 

52 
/67.5 

72 
/72.9 

55 
/60.2 

Թափոնի 
Waste - - - 11 

/73.6 
6

/116.7 
4

/82.5 
Էկոփորձաքննության 
Environmental impact assessment - - - 5 

/80.0 
8

/97.5 
2

/50.0 
Սահմանված ժամկետում հաշվետվություն 
չներկայացնելու համար 
For not providing reports in the schedule time 

- - - 172 
/60.2 

113 
/65.4 

84 
/65.0 

Բուսական աշխարհի 
Flora 

330
/53.7 

252
/58.5 

219
/68.1 

437 
/86.2 

335
/70.1 

339
/69.0 

Կենդանական աշխարհի 
Fauna 

67 
/35.4 

93 
/38.6 

133 
/34.9 

196 
/41.8 

88 
/66.6 

80 
/57.5 

Ընդամենը  
Total 

849
/72.5

548
/64.7

675
/76.6

1109 
/71.1 

749
/75.2

642
/68.0

 

 
Վնասի հատուցման գումարն ըստ բնապահպանական տեսչությունների, 2008-2013թթ., հազ. դրամ 

Compensation for damages according to the environmental inspectorates, 2008-2013,  thsd. drams 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ք.Երևան 
Yerevan city 26 540.4 4 861.9 7 025.7 1 053.0 350.0 2 647.7

Արագածոտն       
Aragatsotn 590.8 100.0 2 719.3 1 275.0 2 579.8 87.0

Արարատ              
Ararat 164.2 245.0 621.1 45.2 214.3 529.0

Արմավիր             
 Armavir 420.7 10.0 1 409.2 570.0 725.0 142.5

Գեղարքունիք     
Gegharkunik 358.7 2 482.5 1 530.5 2 231.1 2 487.4 3 451.2

Լոռի                      
Lori 17 599.6 7 179.3 47 678.7 17 979.6 13 853.3 9 434.2

Կոտայք                 
Kotayk 3 529.3 1 031.3 3 576.8 1 922.8 2 737.1 1 561.9

Շիրակ                   
Shirak 891.5 1 303.6 2 773.3 1 330.5 3 915.2 1 723.8

Սյունիք                
Syunik 134 430.2 7 216.5 27 848.2 16 611.0 22 314.6 14 910.6

Վայոց ձոր           
Vayots Dzor 12 971.5 1 629.5 4 958.2 454.7 678.5 220.5

Տավուշ                 
Tavush 19 594.6 52 299.2 53 436.8 39 634.5 35 805.3 64 914.2

Բնապահպանական 
պետական տեսչություն1 
State  environmental 
inspectorate1 

49 972.7 74 261.9 -1 55 844.0 51 280.8 33 410.2

Ընդամենը ՀՀ       
Total RA 267 064.2 152 620.7 153 577.8 138 951.4 136 941.3 133 032.8

 
 
 

                                                 
1 2010թ. տվյալներն արտացոլված են ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի ցուցանիշներում: 
 2010 data are reflected in the indexes of RA marzes and Yerevan city. 
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9.Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում 
9.Monitoring of environmental pollution 

Օդային ավազանի որակի մշտադիտարկում: Երևան քաղաքի 5 
դիտակայաններում շուրջօրյա ակտիվ նմուշառման եղանակով 
մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում որոշվել են փոշու, ծծմբի երկ-
օքսիդի, ազոտի երկօքսիդի և գետնամերձ օզոնի պարունակություն-
ները: Ակտիվ նմուշառման միջոցով վերցվել է օդի 8 846 փորձանմուշ: 
Որոշված նյութերից փոշու միջին տարեկան կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն 
գերազանցել է 1.6 անգամ: Քաղաքի մթնոլորտային օդի փորձանմուշ-
ներում ավտոմատ սարքերի միջոցով որոշվել են ածխածնի մոնօքսիդի, 
ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի օքսիդների պարունակությունները: 
Ավտոմատ սարքերի միջոցով ընդհանուր առմամբ կատարվել է օդի 373 
749 դիտարկում: Ըստ ավտոմատ սարքերի տվյալների, մթնոլորտային 
օդի փորձանմուշներում որոշված նյութերի միջին տարեկան 
կոնցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի նորմաների 
սահմաններում: Քաղաքի պասիվ նմուշառման 47 դիտակետերի 
միջոցով վերցված մթնոլորտային օդի 3 921 փորձանմուշներում ծծմբի 
երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին տարեկան կոնցենտրացիաները 
դիտվել են թույլատրելի նորմաների սահմաններում:   
Գյումրի քաղաքի 1 դիտակայանում փոշու պարունակության որոշման 
համար վերցվել է օդի 292 փորձանմուշ: Փոշու միջին տարեկան 
կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն  գերազանցել է 1.9 անգամ: 2012թ. համեմատ 
փոշու միջին տարեկան կոնցենտրացիայի էական փոփոխություն չի 
դիտվել: Քաղաքի պասիվ նմուշառման 24 դիտակետերից ծծմբի 
երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի պարունակությունները որոշելու 
համար վերցվել է օդի 2 496 փորձանմուշ: Ծծմբի երկօքսիդի միջին 
տարեկան կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն  գերազանցել է 1.6 անգամ: 
Վանաձոր քաղաքի 3 դիտակայաններում շուրջօրյա ակտիվ 
նմուշառման եղանակով մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում 
որոշվել են ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի և փոշու պարունակու-
թյունները: Ընդհանուր առմամբ վերցվել է օդի 3 285 փորձանմուշ: 
Որոշված նյութերից փոշու միջին տարեկան կոնցետրացիան ՍԹԿ-ն  
գերազանցել է 3.0 անգամ: Քաղաքի պասիվ նմուշառման 24 դիտա-
կետերից ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի պարունակություն-
ները որոշելու համար վերցվել է օդի 2 490 փորձանմուշ: Ծծմբի 
երկօքսիդի միջին տարեկան կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն  գերազանցել է 
1.6 անգամ: 
Ալավերդի քաղաքի 3 դիտակայաններում և հարակից Մադան գյուղի 
տարածքում տեղադրված 1 դիտակայանում շուրջօրյա ակտիվ 
նմուշառման եղանակով մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում 
որոշվել են փոշու, ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի 
պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ վերցվել է օդի 3 035 
փորձանմուշ: Որոշված նյութերից փոշու միջին տարեկան 
կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 2.0 անգամ: Քաղաքի 
մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում 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 կոնցենտրացիան 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 3947 
փորձանմուշ: Ծծմբի երկօքսիդի միջին տարեկան կոնցենտրացիան 
ՍԹԿ-ն գերազանցել է 1.4 անգամ: 

Monitoring of the quality of the air basin. In 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. 
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. 
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. 
 
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. 
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Հրազդան քաղաքի 1 դիտակայանում մթնոլորտային օդի փորձա-
նմուշներում որոշվել 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. համեմատ փոշու միջին տարեկան 
կոնցենտրացիայի էական փոփոխություն չի դիտվել: Քաղաքի պասիվ 
նմուշառման 20 դիտակետերի միջոցով վերցված մթնոլորտային օդի   1 
997 փորձանմուշներում ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին 
տարեկան կոնցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի նորմաների 
սահմաններում: 
Արարատ քաղաքի 1 դիտակայանում ցեմենտի փոշու պարունա-
կության որոշման համար շուրջօրյա ակտիվ նմուշառման միջոցով 
վերցվել է օդի 356 փորձանմուշ: Մթնոլորտային օդում փոշու միջին 
տարեկան կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 3.9 անգամ: 2012թ. 
համեմատ փոշու միջին տարեկան կոնցենտրացիան բարձրացել է 1.3 
անգամ: Քաղաքի պասիվ նմուշառման 12 դիտակետերի միջոցով վերց-
ված մթնոլորտային օդի 1 064 փորձանմուշներում ծծմբի երկօքսիդի և 
ազոտի երկօքսիդի միջին տարեկան կոնցենտրացիաները դիտվել են 
թույլատրելի նորմաների սահմաններում: 
Ծաղկաձոր քաղաքի պասիվ նմուշառման 14 դիտակետերի միջոցով 
վերցված մթնոլորտային  օդի 1 456 փորձանմուշներում որոշվել են 
ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի պարունակությունները: Որոշ-
ված նյութերի միջին տարեկան կոնցենտրացիաները դիտվել են թույ-
լատրելի նորմաների սահմաններում: Քաղաքի մթնոլորտային օդի 
փորձանմուշներում ավտոմատ սարքերի միջոցով որոշվել են ածխած-
նի մոնօքսիդի, ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի օքսիդների պարունակու-
թյունները: Ավտոմատ սարքերի միջոցով ընդհանուր առմամբ կատար-
վել է օդի 31 499 դիտարկում:  Մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում 
որոշված նյութերի միջին տարեկան կոնցենտրացիաները դիտվել են 
թույլատրելի նորմաների սահմաններում: Քաղաքի մշտադիտարկման 
կայանում շուրջօրյա ակտիվ նմուշառման եղանակով մթնոլորտային 
օդի փորձանմուշներում որոշվել են փոշու, ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի 
երկօքսիդի պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ վերցվել է օդի 
695 փորձանմուշ: Ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին 
տարեկան կոնցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի նորմաների 
սահմաններում: 
Վաղարշապատ, Աբովյան, Սևան, Կապան, Քաջարան և Մեղրի 
քաղաքների պասիվ նմուշառման համապատասխանաբար 16, 15, 10, 
15, 15 և 3 դիտակետերի միջոցով վերցվել է մթնոլորտային օդի 706, 738, 
507, 1 002, 708 և 222 փորձանմուշ: Արենի գյուղի (ՀՀ Վայոց ձորի մարզ) 
պասիվ նմուշառման 4 դիտակետերի միջոցով վերցվել է մթնոլորտային 
օդի 304, Բուրաստան գյուղի (ՀՀ Արարատի մարզ) 6 դիտակետերի 
միջոցով` 204, Սյունիք գյուղի (ՀՀ Սյունիքի մարզ) 9 դիտակետերի 
միջոցով` 412 փորձանմուշ, Ամբերդ գյուղի (ՀՀ Արմավիրի մարզ) 5 
դիտակետերի միջոցով` 397 փորձանմուշ: Նշված բնակավայրերի 
մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում որոշված ծծմբի երկօքսիդի և 
ազոտի երկօքսիդի միջին տարեկան կոնցենտրացիաները դիտվել են 
թույլատրելի նորմաների սահմաններում: 
Ամբերդ գյուղում տեղադրված կայանում շուրջօրյա ակտիվ 
նմուշառման եղանակով վերցվել է օդի 987 և փոշու 340 փորձանմուշ: 
Օդի փորձանմուշներում որոշվել են ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի 
երկօքսիդի, ամոնիակի և նիտրատ իոնի, իսկ փոշու 
փորձանմուշներում` քլոր, նիտրատ, սուլֆատ, ամոնիում իոնների և 21 
քիմիական տարրերի պարունակությունները: Ավտոմատ սարքի 
միջոցով գետնամերձ օզոնի պարունակության որոշման համար 
կատարվել է օդի 44 00, ծծմբի երկօքսիդի համար` 11 154 դիտարկում: 

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  
1997 samles 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. 
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. 
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 31499 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. 
706, 738, 507, 1002, 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. 
 
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. 
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Ազոտի երկօքսիդի և ամոնիակի միջին տարեկան կոնցենտրացիաները 
դիտվել են թույլատրելի նորմաների սահմաններում: 
Մակերևութային ջրերի որակի մշտադիտարկում: 2013թ. 
մակերևութային ջրերի նմուշառ կատարվել է հանրապետության 41 
գետերի, Արփիլճի, Ախուրյանի, Ապարանի, Ազատի, Կեչուտի 
ջրամբարների, Երևանյան և Սևանա լճերի սահմանված 
դիտակետերում: Վերցված 1 152 փորձանմուշներում որոշվել է միջին 
հաշվով 40-ական ցուցանիշ: 

The annual average concentrations of nitrogen dioxide and 
ammonia were observed within the permissible limits. 
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 
Ջրային 
օբյեկտ 

 
Water  
body 

Դիտակետի  
համարը 

Number of the 
observation 

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 

Դեբեդ 
 

Debed 

4 
ք.Վանաձորից 4.5 կմ ներքև

4.5 km downstream from 
Vanadzor city 

12 5 
Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն 
Ammonium ion, phosphat ion  

6 
ք.Այրումից 0.5 կմ վերև

0.5 km upstream from  Ayrum town 12 2 - 

7 
ՀՀ պետական սահմանի մոտ

Near the state border of RA  12 2 - 

Աղստև 
 

Aghstev 

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 - 

18 
ՀՀ պետական սահմանի մոտ

Near the state border of RA 
11 2 - 

Ախուրյան 
 

Akhuryan 

34 ք.Գյումրիից 5 կմ ներքև
5 km downstream from Gyumri city 7 5 Նիտրիտ իոն, ֆոսֆատ իոն

Nitrite ion, phosphat ion

35 

Երվանդաշատ գյուղից 0.5 կմ
ներքև

0.5 km downstream from 
Ervandashat village

9 2 - 

Հրազդան 
 

Hrazdan 

55 
Դարբնիկ գյուղի մոտ

Near Darbnik village 
12 5 

Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, մանգան, 
վանադիում, ընդհանուր անօրգանական ազոտ, 
ընդհանուր ֆոսֆոր 
Ammonium ion, phosphat ion, manganese, 
vanadium, general non organic nitrogen, general 
phosphor 

56 
Գետաբերան

River mouth 
12 5 

Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն, վանադիում 
Ammonium ion, phosphat ion, vanadium 

Ողջի 
 

Voghji 

92 
ք.Քաջարանից 1.8 կմ ներքև

1.8 km downstream from 
Qajaran town 

12 
5 

Ամոնիում իոն, ֆոսֆատ իոն 
Ammonium ion, phosphat ion 

4 
Մոլիբդեն, մանգան 
Molybdenum, manganese 

94 

ք.Կապանից 6.8 կմ ներքև

6.8 km downstream from 
Kapan city 

12 
5 

Մոլիբդեն, մանգան 
Molybdenum, manganese 

3 
Ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն 
Ammonium ion, nitrite ion 

Արծվանիկ 
 

Artsvanik 

95 
Պոչամբարից 0.5 կմ վերև

0.5 km upstream from tailings 
storage reservoir 

8 2 - 

96 
Գետաբերան

River mouth 
12 

5 
Մոլիբդեն, մանգան, վանադիում, սուլֆատ իոն  
Molybdenum, manganese, vanadium, sulphate ion 

3 
ԹԿՊ5, ԹՔՊ, ամոնիում իոն, նիտրիտ իոն 
BOD5, COD, ammonium ion,  
nitrite ion   
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ՀՀ ջրամբարների և Սևանա լճի   ջրի որակի մշտադիտարկման արդյունքները, 2013թ. 
The results of water quality monitoring of the reservoirs and Sevan lake of RA, 2013 

 
 

Ջրային օբյեկտի 
անվանումը 

 
Name of water object 

 

Դիտակետի 
համարը 

 
Number of 
observation 

station 

Նմուշների 
քանակը 

 
Ammo- 
unt  of 
samples 

Աղտոտիչների 
անվանումը 

 
Name of  

pollutants 

ՍԹԿ-ն գերա-
զանցող դեպ-
քերի քանակը, 

միավոր 
Ammount of cases 

exceesing MPC, 
unit

Միջին տարեկան 
կոնցենտրացիայի գերա-

զանցումները ՍԹԿ-ից, անգամ
Exceeding of average annual 

concentration from MPC, times 

Արփիլճի  
ջրամբար 
 
Arpilitch reservoir 

109 6 

Ալյումին   aluminium 6 14.5 
Վանադիում  vanadium 6 8.6

Քրոմ  chromium 5 2.1
Մանգան manganese 5 4.7

Պղինձ copper 6 3.7

Ախուրյանի 
ջրամբար 
 
Akhuryan 
reservoir 

110 8 

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 

Պղինձ copper 8 1.9 

Ապարանի 
ջրամբար 
 
Aparan  
reservoir 

111 8 

ԹԿՊ5   BOD5 5 1.3 
Ալյումին  aluminium 8 4.2 

Վանադիում 
 vanadium 

8 3.6 

Մանգան  manganese 8 4.7 
Պղինձ   copper 6 1.4 

Երևանյան լիճ 
 
Yerevanyan Lake 

112 12 

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 
Սելեն selenium 8 6.9 

Ազատի ջրամբար 
 
Azat reservoir 

113 6 

ԹԿՊ5   BOD5 4 1.3 
Վանադիում  

vanadium 
6 14.7 

Մանգան manganese 3 1.9 
Մանգան  manganese 7 1.5 

Պղինձ  copper 4 1.3 

Սևանա լիճ 
 
Sevan Lake 

115-119, 
130-131 115 

Մագնեզիում  magnesium 97 1.2
Վանադիում  

vanadium 115 5.7 

Քրոմ chromium 96 1.8
Սելեն  selenium 60 2.5

120-129 52 Վանադիում  vanadium 52 5.0
Քրոմ  chromium 52 2.5
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10. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ 
10. Payments for nature protection and nature resources use 

 
2013թ. վիճակագրական հաշվառման դաշտում ընդգրկված 
կազմակերպությունների բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարները կազմել են 1 930.8 մլն. դրամ, որից 706.1 մլն. դրամը 
կամ 36.6%` բնապահպանական (վնասակար նյութերը շրջակա 
միջավայր (օդային և ջրային ավազան) արտանետելու, 
արտադրության և սպառման թափոնները շրջակա միջավայրում 
տեղադրելու, շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող 
ապրանքների համար), 1 224.7 մլն. դրամը կամ 63.4%` բնօգ-
տագործման (ջրօգտագործման, պինդ օգտակար հանածոների 
մարված պաշարների, ստորերկրյա քաղցրահամ ու հանքային 
ջրերի և աղի արդյունահանված պաշարների, կենսապաշարների 
օգտագործման համար) վճարներն են: 
2013թ. ջրային ավազան թափված աղտոտիչ նյութերի դիմաց 
վճարը կազմել է 237.8 մլն. դրամ կամ բնապահպանական 
ընդհանուր վճարների 33.7%-ը: Արտանետման անշարժ 
աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 
դիմաց վճարը կազմել է 133.8 մլն. դրամ կամ բնապահպանական 
ընդհանուր վճարների 18.9%-ը: ՀՀ-ում արտադրված և իրացված, 
շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների դիմաց 
վճարը կազմել է 261.1 մլն. դրամ կամ բնապահպանական 
ընդհանուր վճարների 37.0%-ը: Թափոնակուտակիչներում 
թափոնների տեղադրման դիմաց վճարը կազմել է 73.3 մլն. դրամ 
կամ բնապահպանական ընդհանուր վճարների 10.4%-ը: 
2013թ. օգտագործված ջրի դիմաց վճարը կազմել է 
բնօգտագործման դիմաց ընդհանուր վճարների 14.4%-ը, 
օգտակար հանածոների արդյունահանման դիմաց վճարը` 69.1%-
ը, կենսապաշարների օգտագործման դիմաց վճարը` 16.5%-ը: 

In 2013 the payments for nature protection and use by the 
organizations which were included in statistical observation comprised 
1 930.8 mln. drams, of which 706.1 mln. drams or 36.6% - payments 
for nature protection (for emitting of hazardous substances (into air 
and water basin), for disposal of indusrtrial and consumption waste in 
the surroundings, for products causing damage to the environment), 1 
224.7 mln. drams or 63.4% - payments for environmental use (for 
water use, exhausted reserves of solid minerals, underground fresh and 
mineral water and extracted reserves of salt, bioresources). 
In 2013 the payment for contaminants discharged into water basin 
comprised 237.8 mln. drams or 33.7% of the total payments for nature 
protection. The payment for hazardous substances emitted into 
atmosphere from stationary sources of emission comprised 133.8 mln. 
drams or 18.9% of the total payments for nature protection. The 
payment for goods produced and sold in RA that cause damage to the 
environment comprised 261.1 mln. drams or 37.0% of the total 
payments for nature protection. The payment for disposal of wastes in 
the landfills comprised 73.3 mln. drams or 10.4% of the total payments 
for nature protection. 
In 2013 the payment for used water comprised 14.4% of the total 
payments for environmental use, the payment for minerals extraction – 
69.1%, the payment for use of bioresources – 16.5%. 

 
 
 
 
 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներն ըստ տեսակի, 2008-2013թթ. 1 
Payments for nature protection and use by type, 2008-2013 1 

հազ. դրամ          thsd. drams 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Բնապահպանական վճարներ 
Payments for nature protection 

569 582.2 591 105.6 735 145.5 803 481.9 546 467.3 706 085.6

այդ թվում`  of which:        
ջրային ավազան թափված 

վնասակար նյութերի դիմաց 
hazardous substances discharged into 

water basin 

303 710.8 279 323.6 283 830.5 366 106.4 223 554.0 237 846.3

արտանետման անշարժ 
աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետ-
ված  վնասակար նյութերի դիմաց 

hazardous substances emitted into 
atmosphere from stationary sources of 
emission 

169 014.1 203 069.5 356 452.7 293 669.0 163 388.0 133 766.3

թափոնակուտակիչներում 
տեղադրված թափոնների դիմաց 

waste disposed in landfills 
46 639.1 43 628.9 53 304.4 64 855.4 66 350.4 73 332.2

շրջակա միջավայրին վնաս  
պատճառող ապրանքների  
համար  
for goods that cause damage to the 

environment 

50 218.2 65 083.6 41 557.9 78 851.1 93 174.9 261 140.8

                                                 
1 Անհամապատասխանությունները նախորդ հրապարակումների հետ արդյունք են վիճակագրական ցուցանիշների արժեքային 
ճշգրտումների: 

 Nncompliance with previous publications is a result of corrections of values of statistical data. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Բնօգտագործման վճարներ 
Payments for use of natural resources 

3 309455.3 2 788349.9 4 073450.3 4 792661.9 1 091881.6 1 224737.9

այդ թվում`  of which:  
ջրօգտագործման համար  
for water use  

193 299.9 154 032.6 159 007.4 166 883.2 198 118.6 176 439.0

պինդ օգտակար հանածոների 
մարված պաշարների, ստորերկրյա 
քաղցրահամ ու հանքային ջրերի և 
աղի արդյունահանված պաշարների 
համար 

for exhausted reserves of solid 
minerals, underground fresh and mineral 
waters and reserves of extracted salt 

3 051837.0 2 558761.5 3 831084.6 4 538053.8 769  299.6 845  803.6

     կենսապաշարների օգտագործ ման 
համար 
     for use of bioresources  

64 318.4 75 555.8 83 358.3 87 724.9 124 463.4 202 495.3

Ընդամենը ՀՀ  
Total RA 

3 879037.5 3 379455.5 4 808595.8 5 596143.8 1 638348.9 1 930823.5

 
11. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսեր  
11. Current expenditure for nature protection 

Ըստ բնապահպանության ընթացիկ ծախսերի մասին ՀՀ 
ԱՎԾ հաշվառման համակարգում ընդգրկված կազմակեր-
պություններից ստացված վիճակագրական հաշվետվու-
թյունների ամփոփ տվյալների, 2013թ. այդ նպատակով իրենց 
միջոցներից ծախսել են 9 265.4 մլն. դրամ: Այդպիսի 
միջոցառումներ իրականացրած մեկ կազմակերպության 
հաշվով բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը կազմել են 
13 912.1 հազ. դրամ: 

According to the summary data of statistical reports 
on current expenditure for nature protection, 
received from the organizations that are involved in 
the record system of NSS RA, organizations spent 9 
265.4 mln. drams in 2013 from their assets for that 
purpose. Current expenditure for nature pro-tection 
per organization which has done such activities 
comprised 13 912.1 thsd. drams.  

 
Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերն ըստ բնապահպանության ոլորտների, 2008-2013թթ. 

Current expenditure for nature protection by environmental sphere, 2008-2013 
մլն. դրամ      mln. drams 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը, ընդամենը 
Current expenditure for nature protection, total 

4 426.1 4 461.5 8 778.7 6 514.3 7 069.9 9 265.4 

այդ թվում`      of which:            
   ջրային պաշարների պահպանության և  
   արդյունավետ օգտագործման 
   water resources protection and efficient use 

2 970.6 2 761.4 3 197.3 2 965.3 3 141.8 3 276.7 

        որից`  վճարված այլ կազմակերպություններին  կեղտաջրերի 
ընդունման և մաքրման համար 

       of which:  paid to other organizations for taking and cleaning of 
waste-water 

427.4 415.0 333.9 395.8 431.7 454.4 

   մթնոլորտային օդի պահպանության 
   atmospheric air protection 

621.6 699.4 2 653.2 455.6 373.1 290.9 

   արտադրական թափոններից և այլ վնասակար  նյութերից հողի 
պահպանության 
   land protection against industrial waste and other   
   hazardous substances 

735.5 939.9 2 738.1 2 894.5 3 203.2 5 686.5 

        որից` վճարված այլ կազմակերպություններին թափոնների 
ընդունման, պահպանման, վնասազերծման և ոչնչացման համար 

       of which:  paid to other organizations for receipt,  maintenance, 
neutralizing and  destruction  of waste 

355.8 664.8 1 104.7 2 750.6 3 033.4 3 373.4 

   հողերի վերամշակելիացման (ռեկուլտիվացիա) 
   land treatment (recultivation) 

98.4 60.8 190.1 198.9 351.8 11.3 

 



27 
 

12. Արտակարգ իրավիճակներ 
12. Emergency situations 

2013թ. հանրապետությունում գրանցվել է արտա-
կարգ իրավիճակի 11 091  դեպք, տուժել է 9 262 մարդ 
(615-ը զոհվել են, 8 647-ը` վիրավորվել), 375-ը` 
ժամանակավորապես տարհանվել: 
Գրանցված արտակարգ իրավիճակների դեպքերի 
2.7%-ը բաժին է ընկել տարերային աղետներին, 
որոնց հետևանքով տուժել է 9 մարդ (1 զոհ, 8 
վիրավոր), 375-ը` ժամանակավորապես տարհանվել: 
Արտակարգ իրավիճակների դեպքերի 57.7%-ը 
բաժին է ընկել տեխնածին աղետներին, որոնց 
հետևանքով տուժել է 4 407 մարդ (333 զոհ, 4 074 
վիրավոր): 
Արտակարգ իրավիճակների դեպքերի 39.6%-ը 
բաժին է ընկել սոցիալկենցաղային աղետներին, 
որոնց հետևանքով տուժել է 4 846 մարդ (281 զոհ,   
4 565 վիրավոր): 

 In 2013 11 091 cases of emergency situations were 
registered in the republic, 9 262 persons suffered 
(615 persons of which perished, 8 647 – injured), 375 
– temporary evacuated. 
2.7% of the registered cases of emergency situations 
were natural disasters, as a result of which 9 persons 
were suffered (1– perished, 8 – injured), 375 – 
temporary evacuated. 
57.7% of the registered cases of emergency situations 
were man-caused disasters, as a result of which 4 407 
persons were suffered (333 – perished, 4 074 – 
injured). 
39.6% of the registered cases of emergency situations 
were social-domestic disasters, as a result of which   
4 846 persons were suffered (281 perished, 4 565 - 
injured). 

Գրանցված տարերային աղետների քանակն ըստ տեսակի, միավոր 
Registered number of  natural disasters by type,  unit 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ուժեղ քամի, փոթորիկ, մրրիկ, պտտահողմ, փոշեփոթորիկ 

Strong breeze, tornado, storm, sandstorm, dust tornado 
44 55 45 29 38 48 

Ամպրոպ, կայծակ     Thunderstorm, lightning 1 2 3 4 9 4 
Կարկուտ       Hail 34 58 32 53 41 33 

Տեղատարափ անձրև    Downpour  7 30 19 17 15 7 
Սողանք       Landslide 5 9 19 12 6 6 

Սելավ          Heavy shower 5 19 13 10 4 2 
Ձյան առատ տեղումներ, բուք, ձյունահողմ 

Abundant snowfall, frost, snowstorm 
27 7 19 41 81 77 

Ձնահյուս
Snow avalanche - - - - 1 - 

Անտառային հրդեհ       Forest fire 21 2 21 5 26 4 
Ցրտահարություն վեգետացիոն շրջանում  Frostbite in vegetativ period 2 2 - - - 3 

Գետերի վարարումներ և ջրհեղեղ   High water of rivers and flood 15 37 29 39 4 8 
Փլվածք         Destruction 8 3 15 8 2 9 

Քարաթափվածք        Collapse 2 5 11 5 19 32 
Երկրաշարժ            Earthquake 109 170 150 222 179 72 

Ստորերկրյա ջրերի բարձրացում
Rise of underground water - - 7 - 1 - 

Ընդամենը         Total 280 399 383 445 426 305 
 

 

Գրանցված տեխնածին աղետների քանակն ըստ տեսակի, միավոր   
Registered number of  technogenic disasters by types, unit 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Վթարներ (աղետներ) ավտոճանապարհներին

Accidents (catastrophes) on highways
2 202 2 002 1 974 2 319 2 603 2824 

Հրդեհ գյուղատնտեսական օբյեկտներում, տարածքներում   
Fire in agricultural units, territories 

31 19 91 109 81 66 

Հրդեհ պահեստավորված անասնակերի, տնկված բուսածածկույթի վայրերում 
(տարածքներում)

Fire in places of warehoused fodder, planting-covered places (territories)
727 459 2 773 2 710 1 467 1479 

Տրանսպորտային ուղիների կառուցվածքային տարրերի  փլուզում     Transportation 
routes structural elements collapse

- 4 14 14 6 2 

Այլ տեսակի                    Other 1787 1195 1580 1618 1858 2025 
Ընդամենը              Total 4 747 3 675 6 418 6 756 6 009 639 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 

 
 

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2013 թվականին  
և ցուցանիշների 2008-2013թթ. շարժընթացը 

 
ENVIRONMENTAL STATISTICS OF ARMENIA FOR 2013 AND  

TIME-SERIES OF INDICATORS FOR 2008-2013 
 

Վիճակագրական ժողովածու 
Statistical handbook 
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ՀՀ վիճակագրության պետական  
խորհրդի անդամ  
          ՅՈւՐԻԿ  ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
yupoghosyan@armstat.am 
       (3741) 524 618 
        
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ է    
ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայության աշխատակազմի 
սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության 
բաժինը   
    
    ՆԵԼԼԻ  ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
       
      ՆԱԻՐԱ  ՄԱՆԴԱԼՅԱՆ 
      ԱՆՆԱ  ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
      ԱՆԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ 
      ԱՍՏՂԻԿ  ՊՈԴՊՈՄՈԳՈՎԱ  
 
Թողարկման պատասխանատու` 
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմի վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման և 
հասարակայնության հետ կապերի բաժին  
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