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Սույն գրքույկը Հայաստանի Հանրապետության շրջակա 

միջավայրի վիճակի և բնական պաշարների օգտագործման 

վիճակագրական համառոտ թվային պատկերն է` 

նախատեսված վիճակագրական տեղեկատվություն 

օգտագործողների լայն շրջանի համար: 

Սույն հրապարակման առավել ամբողջական և 

մանրամասնեցված ընդարձակ տարբերակը զետեղված է ՀՀ 

վիճակագրական կոմիտեի (Արմստատ) պաշտոնական կայքի 

«Հրապարակումներ» բաժնում: 

Բնապահպանական վիճակագրական առավել ծավալուն 

տվյալները հասանելի են Արմստատի ArmStatBank.am կայքում: 

 
 
 
 
 

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 official website of the Statistical Committee of the Republic 

of Armenia (Armstat) in “Publications” sector. 

More environmental statistical data are available in 

ArmStatBank.am website of Armstat. 

 

 

 

 

 

 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=002cc9e9-1bc8-4ae6-aaa3-40c0e377450a
http://armstatbank.am/pxweb/en/ArmStatBank/?rxid=002cc9e9-1bc8-4ae6-aaa3-40c0e377450a
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Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական քարտեզ 
Physical map of the Republic of Armenia 
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ՀՀ մշտական բնակչության միջին տարեկան  

թվաքանակը 2020թ., հազ. մարդ 

2 961.5 Average annual de jure population of RA, 

2020, thsd. person 

Բնակչության խտությունը, մարդ/կմ2  99.6 The population density,  person/ km2 

Տարածքը, կմ2 29 743 Area, km2 

Անտառային հողեր, % 11.2 Forests, % 

Հատուկ պահպանվող տարածքներ, % 11.3 Special protected territories, % 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, % 68.7  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 Araks,           the total length 

                         ՀՀ սահմաններում 192             in the borders of Armenia 

Ախուրյան,     ընդհանուր երկարությունը 186  Akhuryan,   the total length 

Որոտան,        ընդհանուր  երկարությունը 178 Vorotan,      the total length 

                         ՀՀ սահմաններում 111             in the borders of Armenia 

Դեբեդ,            ընդհանուր  երկարությունը                                    176 Debed,          the total length 

                        ՀՀ սահմաններում 154              in the borders of Armenia 

Հրազդան,      ընդհանուր  երկարությունը 141 Hrazdan,       the total length 

Աղստև,          ընդհանուր  երկարությունը 121 Aghstev,        the total length 

                        ՀՀ սահմաններում  81               in the borders of Armenia 

Լճեր (միջին տարեկան ցուցանիշներ)     Lakes (average annual indicators) 

Սևանա (2020թ.),           մակերեսը, կմ2 1 279.46 Sevan (2020),       surface, km2 

                                           մակարդակի նիշը, մ 1 900.60                   water level mark, m 

Արփի,                             մակերեսը, կմ2 7.5 Arpi,                     surface, km2 

                                           մակարդակի նիշը, մ 2 021.44                   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 (միջին տարեկան 

ցուցանիշներ) 

 Artificial reservoirs (average annual 

indicators) 

Ախուրյան,                                          հայելու մակերեսը, կմ2 41.8 Akhuryan,                        mirror surface, km2 

 ծավալը, մլն. մ3 525.0                                        volumes, mln. m3 

              լցվածությունը տարեվերջին, մլն. մ3 92.1 fullness at the end of the year, mln. m3 

Ապարան,                                           հայելու մակերեսը, կմ2 7.35 Aparan,                             mirror surface, km2 

 ծավալը, մլն. մ3 91.0                                       volumes,  mln. m3 

              լցվածությունը տարեվերջին, մլն. մ3 13.5   fullness at the end of the year, mln. m3 

Ազատ,                                                 հայելու մակերեսը, կմ2 2.85 Azat,                                 mirror surface, km2 

 ծավալը, մլն. մ3 70.0                                       volumes,  mln. m3 

              լցվածությունը տարեվերջին, մլն. մ3 20.0  fullness at the end of the year, mln. m3 

Միջին ջերմաստիճանը, 2020թ.  Average temperature, 2020 

հունվարին -5.4 C in January 

շեղումը 1961-1990թթ. նորմայից +1.40 C deviation from no rm 1961-1990  

հունիսին     +15.60 C in June 

շեղումը 1961-1990թթ. նորմայից +2.20 C deviation from norm 1961-1990 

Տեղումների քանակը, մմ 538.0 The amount of precipitations, mm 

      շեղումը 1961-1990թթ. նորմայից -54.0        deviation from norm 1961-1990   
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1. Հիդրոօդերևութաբանական վիճակի համառոտ բնութագիր 
1.Brief characteristics of hydrometeorological condition 

 

Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը և շեղումները 1961-1990թթ. նորմայի նկատմամբ, 1935-2020թթ. 

Annual average air temperature and their deviations from norm of 1961-1990, 1935-2020 

 
 

Տեղումների տարեկան քանակը և շեղումները 1961-1990թթ. նորմայի նկատմամբ, 1935-2020թթ. 
Annual average precipitations and their deviations from norm of 1961-1990, 1935-2020 

 
Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը և նորմաները, 2020թ. 

Monthly average air temperature and norms, 2020                                                  
     0C 
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Տեղումների միջին ամսական քանակը և նորմաները, 2020թ. 
Monthly average precipitations and norms, 2020 

մմ  
 mm 

 

 
 

Վտանգավոր օդերևութաբանական երևույթների դեպքերի քանակը, 2016-2020թթ. 

The number of cases of hazardous meteorological phenomena, 2016-2020 
 միավոր 

unit 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ուժեղ քամի (արագությունը 25 մ/վրկ և ավելի )           

Strong wind (speed of 25 m/sec and more) 
23 14 11 35 8 

Ուժեղ մառախուղ (տեսանելիությունը 50 մ-ից ոչ ավել)            

Heavy fog (visibility less than 50 m) 
16 43 29 21 24 

Ուժեղ անձրև (30 մմ և ավելի մինչև 12 ժամվա ընթացքում)          

Heavy rain (30 mm and more within 12 hours) 
8 7 9 4 16 

Ուժեղ ձյուն (20 սմ և ավելի մինչև 12 ժամվա ընթացքում)         

Heavy snow (20 cm and more within 12 hours) 
10 3 2 1 1 

Խոշոր կարկուտ (տրամագիծը 20 մմ և ավել) 

Hailstorm (diameter of 20 mm and more) 
7 5 1 5 - 

Սաստիկ շոգ (հովտային շրջաններում` ≥ +400C, նախալեռ-

նային շրջաններում` ≥ +350C, լեռնային շրջաններում` ≥ +320C) 

Extreme hot (in the valleys: ≥ + 400C, in the foothills: ≥ + 350C,  

in mountainous areas of `≥ + 320C) 

1 14 17 10 1 

Ուժեղ բուք (>10 մ/վրկ, 12 ժամ տևողությամբ,  

< 50 մ տեսանելիությամբ)  

Strong blizzard (>10 m/sec, with a duration of 12 hours,  

visibility < 50 m) 

… 2 - - - 

Ընդամենը   

Total 
65 88 69 76 50 
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2. Հողերի բարելավում1 
2. Land improvement1 

ՀՀ հողային հաշվեկշիռ, 2020թ. 

Land balance of RA, 2020 
հազ. հա  
thsd. ha 

 

Հողերն ըստ նշանակության 
Lands by significance 

Ընդամենը 
Total 

այդ թվում` 
ոռոգվող 
of which: 
irrigation 

1. Գյուղատնտեսական,                       Agricultural 2 043.5 155.4 

          1.1. վարելահողեր                                arable land 444.0 117.5 

          1.2. բազմամյա տնկարկներ               perenial plants 37.3 36.4 

          1.3. խոտհարք                                       hayfield 121.1 1.5 

          1.4. արոտավայրեր                              pastures 1 050.6 - 

          1.5. այլ հողատեսքեր                          other types of land 390.8 - 

2. Բնակավայրերի                                Of settlements 151.9 53.1 

3. Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական       

    նշանակության  

    Of industrial, mining and other production significance 

38.6 - 

4. Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի,  

    կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների 

    Of energy sector, transport, communications,  

    municipal infrastructure facilities   

13.7 - 

5. Հատուկ պահպանվող տարածքների 

    Special protected territories 
335.6 - 

          5.1. բնապահպանական                     nature protection 317.7 - 

                           5.1.1.արգելոցներ                          preserves 35.2 - 

                           5.1.2. ազգային պարկեր              national parks  234.5 - 

                           5.1.3 արգելավայրեր                    reserves    48.0 - 

          5.2.առողջարարական                        resorts 0.2 - 

          5.3.հանգստի                                         leisure 2.8 - 

          5.4.պատմական                                   historical 14.9 - 

6. Հատուկ նշանակության              Of special significance 30.5 - 

7. Անտառային                                   Forestry 334.0 0.4 

8. Ջրային                                            Water 25.9 - 

9. Պահուստային                               Reserve 0.6 - 

Ընդամենը                                          Total 2 974.3 208.9 
 

 

 

 

1 Ըստ Կադաստրի կոմիտեի կողմից կազմված ՀՀ հողային հաշվեկշռի` 2020թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ: 
  According to the RA Land balance formed by the Cadastre Committee as of July 1, 2020. 
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Բարելավման կարիք ունեցող հողերն ըստ որակական բնութագրիչների, 2020թ. 

Lands in need of improvement by qualitative characteristics, 2020 
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3. Ընդերքի օգտագործում 
3. Use of underground resources 

 
 

Պինդ օգտակար մի շարք հանածոների արդյունահանված ծավալները  

(մետաղները հանքաքարում), 2016-2020թթ. 
 

Volumes of some extracted solid minerals (metals in the ore), 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Անդեզիտ, անդեզիտաբազալտ, 

անդեզիտադացիտ, անդեզի-

տատրախիտ, մ3 

Andesite, andesite basalte,    

andesite dacite, andesite   

trachite, m3 

38 133.2 81 172.6  15 455.6 45 662.3 107 970.8 

Ավազակոպճային խառնուրդ, 

ավազ, խիճ, լիպարիտային խիճ, մ3 

Sand-gravel mixture, sand, 

pebble, liparit pebble, m3 
439 468.9 309 961.5  494 636.4 570 207.6 543 469.0 

Բազալտ, բազալտի խիճ, 

դոլերիտ, դոլերիտային  

բազալտ, մ3 

Basalt, basaltic detritus, 

dolerit, doleritic basalt, m3 
274 192.0 294 935.2  371 933.0 384 739.0 569 007.3 

Բազմամետաղային  

հանքաքար, հազ. տ 
Polymetallic ore, thsd. t 1 131.4 1 443.4  1 454.3 2 178.9       1 789.2  

Բենտոնիտային կավ, տ Bentonitic clay, t 13 956.0 24 712.0  - - - 

Գաբրո, գաբրոդիորիտ, 

գաբրոսիենիտ, մոնցոնիտ,  

մ3 

Gabbro, gabrodiorit,   

gabbrosyenite, monzonite, 

m3 

213.0 94.4  25.0 6 770.0 49 535.0 

Գիպսատար կավ, մ3 Gypsiferous clay, m3 9 952.4 13 069.4  13 142.1 30 595.8 19 764.6 

Գիպսաքար, մ3 Gypsum, m3 165.9 55.0  282.4 - - 

Գրանիտ, գրանոդիորիտ, 

գրանիտ (տոնալիտ), մ3 

Granite, granodiorite, 

գranite (tonalite), m3 
20 159.0 299.9 - 433.8 1 047.0 

Դիաբազային պորֆիրիտ, մ3 Diabase porphyrite, m3     389.2 348.0  274.6 501.7 349.8 

Դիատոմիտ, մ3 Diatomite, m3 10 938.0 10 071.0  - - - 

Կավ, մ3 Clay, m3 78 817.0 64 850.7  117 188.7 78 319.1 157 741.3 

Կվարցիտ, տ  Qurtzite, t 9 126.7 2 197.3  - - - 

Կրաքար, ավազային կրաքար, 

մարմարացված կրաքար, 

մերգելային կրաքար, մ3 

Limestone, sand limestone, 

marbled limestone, mergel 

limestone, m3 

15 537.9 53 324.0  12 169.5 75 953.0 40 651.8 

Հրաբխային խարամ, հրաբխ. 

խարամի ավազ, մ3 
Scoria, scoria sand, m3 42 866.7 31 960.8  26 704.0 8 574.5 30 586.0 

Մետաղներ, տ Metals, t 130 705.8 146 249.1  109 930.6 135 678.0 130 689.6 

Պեմզա, լիտոիդային  

պեմզա, մ3 

Pumice, lithoidal  

pumice, m3 
68 213.0 55 153.8  74 048.0 72 726.5 141 143.0 

Պեռլիտ, պեռլիտային ավազ, մ3 Perlite, perlite sand, cub. m                             44 819.6 14 035.5  51 222.0 80 676.0 104 410.0 

Պղնձամոլիբդենային  

հանքաքար, հազ. տ 

Copper molybdenic ore,  

thsd. t 
29 712.9 37 112.3  24 427.0 30 023.4 31 874.6 

Տորֆ, տ Peat, t 3 422.7 - - - - 

Տուֆ, տուֆավազաքար, 

դացիտային տուֆ, մ3  

Tufa, sandi tufa, dacite  

tufa, m3 
73 538.1 60 782.7  61 257.5 71 622.4 90 804.2 

Տրակտոլիտ, տ Troctolite, t 2 2321.0 1 814.0  3 156.0 - - 

Տրավերտին, մ3 Travertine, m3 213 221.0 262 985.3  274 278.7 252 860.7 224 199.9 
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  2016 2017 2018 2019 2020 

Փիրուզ, կգ Turquoise, kg 2 010.4 534.7 - - - 

Քարաղ, աղ/աղային 

լուծույթից/, տ 

Rock-salt, salt (from the 

brine), t 
68 434.4  137 235.2 155 393.2 56 684.5 24 401.1 

Ֆելզիտ, մ3 Felsite, m3 3 458.0 4 997.7 5 026.1 2 996.9 778.0 

Ֆելզիտային տուֆ, մ3 Felsite tufa, m3 3 129.0 3 373.3 4 512.7 2 575.0 4 862.9 

 
Օգտակար հանածոների օգտագործումը հանքահարստացման ժամանակ, 2020թ. 

Utilization of solid minerals by ore dressing, 2020 

 
 

Փաստացի վերամշակված օգտակար հանածոներ  

և նրանցում 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 enriched 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 

32 440.7 

Պղնձի և մոլիբդենի 

խտանյութ, հազ. տ 

Copper molybden  

concentrate, thsd. t 

384.6 1.2 

որտեղ`        of which: որտեղ`      of which:  

պղինձ, տ   

copper, t 
96 504.8 

պղինձ, տ             

copper, t 
81 022.6 84.0 

մոլիբդեն, տ            

molybdenum, t 
13 749.9 

մոլիբդեն, տ          

molybdenum, t 
11 909.1 86.6  

այլ մետաղներ, տ 

other metals, t 
20.9 

այլ մետաղներ, տ   

other metals, t 
1.8 8.6 

ծծումբ, հազ. տ      

sulfur, thsd. t 
39.5 

ծծումբ, հազ. տ     

sulfur, thsd. t 
11.5 29.2 

Բազմամետաղային 

հանքաքար, հազ. տ 

Polymetallic ore, thsd. t 

2 472.4  Մետաղը՝ բազմամետաղային խտանյութում 

 Metal in polymetallic concentrate 

որտեղ`     of which: 

պղինձ, տ   

copper, t 
 2 476.6  

     պղինձ, տ  

     copper, t             
 2 268.8  91.6 

ցինկ, տ                                        

zinc, t       
 9 715.9  

     ցինկ, տ               

     zinc, t        
 8 683.9  89.4 

այլ մետաղներ, տ              

other metals, t 
35.4 

     այլ մետաղներ, տ 

     other metals, t 
25.0 70.6 
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ՀՀ արտահանված և ներմուծված օգտակար հանածոների ծավալները  
(ըստ Պետական եկամուտների կոմիտեի ամփոփ տեղեկատվության), 2020թ.  

 

Volume of imported and exported minerals of RA 
(according to the summary information of State Revenue Committee), 2020 

տոննա 
tons 

 

 

 
4. Հանքային ջրերի արդյունահանում և օգտագործում 

4. Extraction and use of mineral waters 
Հանքային ջրերի արդյունահանման ծավալներն ըստ ՀՀ մարզերի, 2020թ. 

Volume of mineral water exstraction by marzes of RA, 2020               հազ. մ3  
thsd. m3 

 

Ծավալներն ըստ 
ընդերքօգտագործման իրավունքի 
Volumes by in accordance with the 

mining licenses 

Փաստացի ծավալները 
 

Actual volumes   Ազատ 
հոսքը 

 
Free flow 

 

հանքային ջրի 

արդյունահանման 

extraction of mineral 

water 

ածխաթթու 

գազի 

կորզման 

carbon dioxide 

ramp 

հանքային ջրի 

արդյունահանման 

extraction of mineral 

water 

ածխաթթու գազի 

կորզման 

carbon dioxide 

ramp 

Արարատ          Ararat  145.600  - 0.489  - 145.111  

Գեղարքունիք  Gegharkunik 321.953  1 676.300  106.456  568.620  215.497  

Լոռի                  Lori 154.826  78.300  0.110  - 154.716  

Կոտայք            Kotayk 361.045  485.900  118.200  149.400  242.845  

Սյունիք            Syunik 3.000  - 0.305  - 2.695  

Վայոց ձոր       Vayots Dzor 202.544  - 36.993  - 165.551  

Տավուշ             Tavush 84.700  - 0.615  - 84.085  

Ընդամենը ՀՀ  Total RA 1 273.668  2 240.500  263.168  718.020  1 010.500  
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Հանքային ջրերի  ծավալն ըստ օգտագործման նպատակի և ՀՀ մարզերի, 2020թ. 

Volume of mineral water by the the purpose of use and marzes of RA, 2020 

հազ. մ3   
thsd. m3 

 

Ընդամենը1 

 

 

 

Total1 

այդ թվում`        of which: Փոխանցվել է այլ 

կազմակերպու-

թյան առանց 

օգտագործման 

Transferred to 

another organization 

without use 

շշալցում 

 

 

bottling 

ածխաթթու 

գազի կորզում 

 

carbon dioxide 

ramp 

ածխաթթու գազի 

կորզում համալիր 

օգտագործումից 

carbon dioxide 

ramp during the 

complex use 

բուժա-

կան 

 

curative 

ռեկրեա-

ցիա 

 

recreation 

Արարատ 

Ararat  
0.441  0.441  - - - - - 

Գեղարքունիք  

Gegharkunik 
106.432  0.044  106.388  - - - - 

Լոռի 

Lori 
0.110   -     -    - 0.110  - - 

Կոտայք 

Kotayk 
113.650  11.070  43.280  13.400  2.600  56.700  1.064  

Սյունիք 

Syunik 
0.296  0.296  - - - - - 

Վայոց ձոր 

Vayots Dzor 
30.068  30.068  - - - - 6.324  

Տավուշ 

Tavush 
0.019  0.019  - - - - 0.595  

Ընդամենը ՀՀ 

Total RA 
251.016  41.938  149.668  13.400  2.710  56.700  7.983  

 
 

Փաստացի արդյունահանված հանքային ջրերի ծավալներն ըստ մարզերի, 2016-2020թթ. 

Volume of actually extracted mineral water by marzes, 2016-2020 
հազ. մ3   
thsd. m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Առանց հանքային ջրերի համալիր օգտագործման ժամանակ ուղեկցող ազատ ածխաթթու գազի ստացման համար ծախսված ջրի ծավալի: 
  Excluding the volume of water used to extract the concomitant free carbon dioxide, during the complex use of mineral water. 
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5. Անտառային տնտեսություններ, հատուկ պահպանվող տարածքներ, 

ձկնաբուծություն 
5. Forestry, special protected areas, fish-breeding 

 
Անտառհատումների ենթարկված տարածքներն ըստ տեսակների, 2016-2020թթ. 

Felled area by types, 2016-2020 
հա 
ha 

 

 

 
Մթերված փայտանյութի ծավալներն ըստ անտառհատման տեսակների, 2016-2020թթ. 

Volume of harvested timber by logging types, 2016-2020 

 
 

խիտ մ3   

 dense m3 
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Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների օջախները, 2016-2020թթ. 

Hotbeds of forest pests and diseases, 2016-2020 
                    հա 

 ha 

 
 

Հատուկ պահպանվող տարածքներ, (%-ով երկրի ընդհանուր տարածքից) 2020թ.  

Specially protected areas, (% of total area of the country) 2020 
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Բնության հուշարձանների քանակն ըստ ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և  

դասակարգման, 2020թ. 

Number of natural monuments according to RA marzes,  

Yerevan city and classification, 2020 
միավոր / unit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Արժեքավոր արդյունագործական մանրաձկների արձակումը  

բնական ջրատարներ և ջրամբարներ, 2016-2020թթ. 

Release of fry of valuable commercial fish species into natural  

water bodies and reservoirs, 2016-2020 
հազ. հատ 

thsd. unit 
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6. Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ 
6. Emissions of hazardous substances into atmosphere 

 

Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը, 2016-2020թթ. 
Quantity of hazardous substances emitted into atmosphere, 2016-2020 

հազ. տ 
thsd. t  

 
 

Մթնոլորտային արտանետումներն ըստ տնտեսական գործունեության 

հիմնական տեսակների (ըստ ՏԳՏԴ խմբ. 2-ի), 2020թ. 

Emissions of hazardous substances into atmosphere by the main types of 

economic activities (by NACE REV.2), 2020                                 հազ. տ          

thsd. t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

16 

 

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված 

վնասակար նյութերը, 2016-2020թթ. 

Hazardous substances emitted from static point of sources, 2016-2020 
տոննա  

tons  

 

 
 
 

Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերը, 2016-2020թթ. 

Hazardous substances emitted from mobile sourses into atmosphere, 2016-2020 

տոննա  
tons  
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7. Ջրառ, ջրօգտագործում և ջրհեռացում 
7. Water abstraction, use and discharge 

 

 

Ընդհանրացված հիմնական ցուցանիշներ, 2016-2020թթ. 

Generalized key indicators, 2016-2020 

մլն. մ3  

    mln. m3      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ջրօգտագործումն ըստ ՏԳՏԴ խմբ. 2-ի, 2018-2020թթ.   

Water use by NACE REV. 2, 2018-2020 

մլն. մ3 
mln. m3      
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Սևանա լճի մակարդակի նիշը և հայելու մակերեսը, 1940-2020թթ. 

Water level mark and the mirror surface lake Sevan, 1940-2020 

 

 
 

Սևանա լճի ջրային հաշվեկշիռը, 1940-2020թթ. 

Water balance of Lake Sevan, 1940-2020 
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8. Թափոնների կառավարում 
8. Waste management 

 
Տարվա ընթացքում առաջացած թափոնների հիմնական  

ցուցանիշները, 2016-2020թթ. 

Main indicators of waste generated during the year, 2016-2020  

 
 

Կազմակերպություններում առաջացած  թափոնների  

 քանակը, 2016-2020թթ. 
 

Quantity of waste generated in organizations, 2016-2020 

մլն. տոննա 
mln. tons  
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Կազմակերպություններում  առաջացած  վտանգավոր թափոններն  

ըստ դասերի, ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2020թ. 

  Hazardous waste generated in organizations by classes, RA marzes and Yerevan city, 2020 
 

տոննա 
tons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Համայնքների տարածքից համայնքային աղբյուսներ տեղափոխված  

թափոններն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2016-2020թթ. 
 

Wastes transfered to community landfills from community areas 

by RA marzes and Yerevan city, 2016-2020 
հազ. տոննա 

thsd. tons 
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9. Բնապահպանության իրավախախտումներ 

9. Environmental violations 
 

 

 

Բնապահպանության օրենսդրության հայտնաբերված խախտումների քանակն  

ըստ բնապահպանության ուղղությունների, 2016-2020թթ. 
 

Number of revealed nature protection legislation violations  

by environmental sectors, 2016-2020 
միավոր / unit 
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10. Բնապահպանական հարկեր և բնօգտագործման վճարներ 
10. Environmental taxes and payments for nature use 

 

Բնապահպանական հարկերն ըստ տեսակների, 2016-2020թթ. 

Environmental taxes by types, 2016-2020 

% 

 
 

Բնօգտագործման վճարներն ըստ տեսակների, 2016-2020թթ. 

Payments for nature use by types, 2016-2020 

% 

   



     

23 

 

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

Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերն ըստ բնապահպանության  

ոլորտների, 2016-2020թթ. 

Current expenditure for nature protection by environmental sphere, 2016-2020 
մլն. դրամ 

  mln. drams 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը, 

ընդամենը 

Current expenditure for nature protection, total 

 8 775.5   9 818.7 12 121.7 9 507.5 9 978.3 

այդ թվում`      of which:      

 ջրային պաշարների պահպանության և  

 արդյունավետ օգտագործման համար 

 for water resources protection and efficient use 

  4 499.7  4 858.7 5 314.8 4 094.1 4 196.7 

որից`   վճարված այլ կազմակերպություններին    

              կեղտաջրերի ընդունման և մաքրման         

              համար 

of which:  paid to other organizations 

          for taking and cleaning of waste-water 

  524.1   404.2  423.8  389.6 367.9 

մթնոլորտային օդի պահպանության համար 

for atmospheric air protection 
  597.7   959.3  925.0  1 985.6 810.2 

արտադրական թափոններից և այլ վնասակար  

նյութերից հողի պահպանության համար 

for land protection against industrial waste and other  

hazardous substances 

  3 640.8    3 881.6 5 146.8 3 280.1 4 880.5 

 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 

  3 208.4  3 457.2 4 815.3 2 628.5 2 394.2 

հողերի վերամշակելիացման (ռեկուլտիվացիա) 

համար       

for land treatment (recultivation) 

  37.3   119.1  735.2  147.7  90.9 

 

Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերն ըստ բնապահպանության ոլորտների, 2020թ.  

Current expenditure for nature protection by environmental sphere, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

24 

 

12. Արտակարգ դեպքեր 
12. Emergency events 

 
Գրանցված տարերային վտանգավոր երևույթների, տեխնածին և սոցիալ- 

կենսաբանական արտակարգ դեպքերի քանակները, 2016-2020թթ. 

Registered number of natural hazards, man-maid  and social-biological  

emergency events, 2016-2020 
միավոր / unit 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Տարերային վտանգավոր 

երևույթներ 
Natural hazards 389 289 306 389 498 

Տեխնածին արտակարգ        

դեպքեր 

Man-maid                                        

emergency events 
7 988      9 287      10 989 15 195 10 699 

Սոցիալ-կենսաբանական 

արտակարգ դեպքեր 

Social-biological                                            

emergency events 
4 394  4 797      4 936 5 305 4 019 

Ընդամենը Total 12 771 14 373 16 231 20 889 15 216 
 

 

Գրանցված տարերային վտանգավոր երևույթներից տուժածների և 

տարահանվածների թվաքանակը, 2016-2020թթ. 

Registered number of casualties and evacuees from natural hazards, 2016-2020 
մարդ / person 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Տուժածների թվաքանակը Number of casualties 6 7 4 13 6 

զոհվել են dead victims 2 3 2 7 5 

վիրավորվել են injured 4 4 2 6 1 

Տարահանվել են  Evacuated 5 294 1 990      104 2 699 1 932 

 
Գրանցված տեխնածին արտակարգ դեպքերից տուժածների և 

տարահանվածների թվաքանակը, 2016-2020թթ. 

Registered number of casualties and evacuees from man-maid emergency events, 2016-2020 
մարդ / person 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Տուժածների թվաքանակը Number of casualties 4 820       5 565      6 378 7 268 6 292 

զոհվել են dead victims 293       299      364 359 376 

վիրավորվել են injured 4 527       5 266      6 014 6 909 5 916 

Տարահանվել են  Evacuated 226 119 437 435 278 

 
Գրանցված սոցիալ-կենսաբանական արտակարգ դեպքերից տուժածների և 

տարահանվածների թվաքանակը, 2016-2020թթ. 

Registered number of casualties and evacuees from social-biological  

emergency events, 2016-2020 
մարդ / person 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Տուժածների թվաքանակը Number of casualties 4 748 5 471      5 234 5 648 164 144 

զոհվել են dead victims 59 54      37 61 2 903 

վիրավորվել են injured 4 689 5 417      5 197 5 587 161 241 

Տարահանվել են  Evacuated 66 81 499 1 614 2 980 
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13. Բնապահպանական տնտեսական հաշիվներ. Ջրի հաշիվներ1 
Հիմնական ցուցանիշները, 2016-2020թթ. 

13. Environmental Economic Accounts: Water Accounts1 
Key indicators, 2016-2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
1 Ամբողջական աղյուսակները տես՝ www.armstatbank.am 

    See complete spreadsheets  www.armstatbank.am 

http://www.armstatbank.am/
http://www.armstatbank.am/
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«ArmStatBank.am» կայքի բնապահպանական  

տեղեկատվության բաժնի բովանդակությունը 
  

Շրջակա միջավայր  
• Մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը և օզոնային շերտի քայքայումը 

(A1) Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ ըստ նյութերի և տարիների 
(A1-1) Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ (բնակչության մեկ շնչի և մեկ քառակուսի 
կմ-ի հաշվով) ըստ նյութերի և տարիների 
(A2) Քաղաքային բնակավայրերում մթնոլորտային օդի որակն ըստ քաղաքների, արտանետման և 
տարիների 
(A3) Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի օգտագործումն ըստ նյութերի և տարիների 

• Կլիմայի փոփոխություն 

(B1) Օդի միջին ջերմաստիճանը և շեղումը 1961-1990թթ նորմայից ըստ ամիսների և տարիների 

(B2) Մթնոլորտային տեղումները և վերահսկվող նյութերի պարունակությունը, ըստ տարիների 

(B3) Ջերմոցային գազերի արտանետումները 

• Ջրային ռեսուրսներ 

(C1) Քաղցրահամ ջրերի վերականգվող ռեսուրսները, ըստ ապահովվածության տոկոսի և 

տարիների 

(C2) Քաղցրահամ ջրերի ջրառը (մակերևույթային և ստորերկրյա) ըստ ցուցանիշների և տարիների 

(C2-1) Քաղցրահամ ջրերի ջրառն ըստ ՏԳՏԴ և տարիների 

(C3) Ջրօգտագործումն ըստ ՏԳՏԴ և տարիների 

(C4) Կենցաղային ջրօգտագործումը մեկ շնչի հաշվով ըստ ցուցանիշների և տարիների 

(C5) Կենտրոնացված ջրամատակարարումն ըստ նպատակների և տարիների 

(C6) Բնակչության մատչելիությունը կենտրոնացված ջրամատակարարմանը /անվտանգ 

ջրամատակարարմանը/ ըստ ցուցանիշների և տարիների 

(C7) Ջրերի կորուստն ըստ ՏԳՏԴ և տարիների 

(C9) Խմելու ջրի որակն ըստ ջրամատակարարման տեսակների, տարիների և ցուցանիշների 

(C10, C11) Ջրի որակի ցուցանիշներ, ըստ դիտակետերի և տարիների 

(C11) Կենսածին նյութերը ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերում ըստ ցուցանիշների և տարիների 

(C14) Բնակչության ապահովվածությունը կեղտաջրերի մաքրման հարմարանքներով ըստ 

ցուցանիշների և տարիների 

(C15) Կեղտաջրերի մաքրման կառուցվածքներն ըստ ցուցանիշների և տարիների 

(C16) Աղտոտված կեղտաջրեր (չմաքրված և ոչ բավարար մաքրված կեղտաջրեր), ըստ տարիների 

• Կենսաբազմազանություն 

(D1) Հատուկ պահպանվող տարածքների հիմնական ցուցանիշներն ըստ կատեգորիաների և տա

րիների 1 
(D3) Անտառներ և այլ անտառածածկ տարածքներն ըստ ցուցանիշների և տարիների 2 
(D4) Անհետացման վտանգի տակ գտնվող և պահպանվող տեսակներն ըստ տեսակների, 3 
ցուցանիշների և տարիների 4 

• Հողային ռեսուրսներ և Գյուղատնտեսություն 5 
(E1, F1) Հողային ռեսուրսներն ու ոռոգվող հողերն ըստ նպատակային նշանակության, ըստ 6 
տեսակների և տարիների 7 
(F2) Պարարտանյութերի օգտագործումն ըստ ցուցանիշների և տարիների 8 
(F4) Պեստիցիդների օգտագործումն ըստ ցուցանիշների և տարիների 9 

• (H) Տրանսպորտ 10 
• Թափոններ 11 

(I1) Թափոնների առաջացումն ըստ գործունեության տեսակների, վտանգավորության դասերի և 12 
տարիների 13 
(I1-1) Թափոնների առաջացումն ըստ ցուցանիշների և տարիների 14 
(I2) Վտանգավոր թափոնների (առանց կենցաղային թափոնների) շարժն ըստ ցուցանիշների և 15 
տարիների 16 

• (J) Բնապահպանական միջոցառումների ֆինանսավորումը 17 
• Պինդ օգտակար հանածոների հանքարդյունաբերությունն ըստ ցուցանիշների և տարիների 18 
• Բնապահպանական տնտեսական հաշիվներ / Ջրի հաշիվներ 19 

http://armstatbank.am/pxweb/en/ArmStatBank/?rxid=002cc9e9-1bc8-4ae6-aaa3-40c0e377450a
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 20 

The content of environmental information section  21 

of the “ArmStatBank.am” webpage 22 
 23 
   24 

Environment  25 
• Emissions of pollutants into the atmospheric air 26 

(A1) Emissions of pollutants into the atmospheric air by pollutants and years 27 
(A1-1) Emissions of pollutants into the atmospheric air (per capita and per square) by pollutants and years 28 
(A2) Ambient air quality in urban areas by cities, emissions and years 29 
(A3) Consumption of ozone-depleting substances by substance and years 30 

• Climate change 31 
(B1) Average temperature of air and deviation from norm of 1961-1990 by months and years 32 
(B2) Atmospheric precipitation and concentration of controlled substances, by years 33 
(B3) Greenhouse gas emissions 34 

• Water resources 35 
(C1) Renewable freshwater resources, by percentage of reliability and years 36 
(C2) Freshwater abstraction (surface and groundwater) by indicators and years 37 
(C2-1) Freshwater abstraction by NACE and years 38 
(C3) Water use by NACE and years 39 
(C4) Household water use per capita by indicators and years 40 
(C5) Public water supply by purpose and years 41 
(C6) Population connected to public water supply by indicators and years 42 
(C7) Water losses by NACE and years 43 
(C9) Drinking water quality by types of water supply, years and indicators 44 
(C10, C11) Water quality indicator, by observation points and years 45 
(C11) Nutrients in freshwater - groundwater by indicators and years 46 
(C14) Population connected to wastewater treatment by indicators and years 47 
(C15) Wastewater treatment facilities by indicators and years 48 
(C16) Polluted waste water (without purification and insufficiently purified waste water), by years 49 

• Biodiversity 50 
(D1) Main indicators specially protected areas by categories and years 51 
(D3) Forests and other wooded areas by indicators and years 52 
(D4) Threatened and protected species (animals and plants) by types, indicators and years 53 

• Land and Agriculture 54 
(E1, F1) The land resources and irrigated lands by significance, types and years 55 
(F2) Fertilizer consumption by indicators and years 56 
(F4) Pesticide consumption by indicators and years 57 

• (H) Transport 58 
• Waste 59 

(I1) Waste generation by source, hazardous classes and years 60 
(I1-1) Waste generation per by indicators and years 61 
(I2) Movement of hazardous waste (without municipal waste) by indicators and years 62 

• (J) Environmental financing 63 
• Mining of solid minerals by indicators and years 64 
• Environmental economic accounts / Water Accounts 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 
 73 
 74 
 75 
 76 

http://armstatbank.am/pxweb/en/ArmStatBank/?rxid=002cc9e9-1bc8-4ae6-aaa3-40c0e377450a
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