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5.4.  2012 թվականի փետրվար ամսվա շրջակա բնական միջավայրի  
աղտոտվածության մշտադիտարկում 

 
Ըստ ՀՀ բնապահպանության նախարարության տեղեկատվության, հանրապետության 

շրջակա բնական միջավայրը 2012թ. փետրվարին ունեցել է հետևյալ բնութագիրը. 
5.4.1. Օդային ավազանի որակի մշտադիտարկում: Փետրվարին հանրապետության 

մթնոլորտի աղտոտվածության որակի մշտադիտարկում իրականացվել է Երևան, Գյումրի, 
Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան և Արարատ քաղաքներում տեղակայված 14 դիտակայանների, 
Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Ծաղկաձոր, Վաղարշապատ, Աբովյան և 
Սևան քաղաքներում տեղակայված պասիվ նմուշառման 769 դիտակետերի, Երևան, Ալավերդի, 
Ծաղկաձոր քաղաքներում և Ամբերդ գյուղում տեղակայված ավտոմատ կայանների միջոցով: 
Ընդհանուր առմամբ վերցվել է օդի 59670 փորձանմուշ: 

Երևան քաղաքի մշտական 5 դիտակայաններում ակտիվ նմուշառման եղանակով 
մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում որոշվել են փոշու, ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի 
և գետնամերձ օզոնի պարունակությունները: Ակտիվ նմուշառման միջոցով վերցվել է օդի 491 
փորձանմուշ: Փոշու միջին ամսական կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 1.3 անգամ, 
ազոտի երկօքսիդինը` 4.1 անգամ: Քաղաքի մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում ավտոմատ 
կայանների միջոցով որոշվել են ածխածնի մոնօքսիդի, ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի օքսիդների և 
գետնամերձ օզոնի պարունակությունները: Ավտոմատ սարքի միջոցով ածխածնի մոնօքսիդի 
պարունակության որոշման համար կատարվել է օդի 18466, ծծմբի երկօքսիդի համար` 14439, 
ազոտի օքսիդների համար` 2301, գետնամերձ օզոնի համար` 812 դիտարկում: Ըստ ավտոմատ 
սարքերի տվյալների, մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում ազոտի երկօքսիդի միջին 
ամսական կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 1.3 անգամ, ազոտի օքսիդինը` 1.4 անգամ: 
Քաղաքի պասիվ նմուշառման 15 դիտակետերի միջոցով վերցված մթնոլորտային օդի 63 
փորձանմուշներում ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի պարունակությունները դիտվել են 
թույլատրելի նորմաների սահմաններում:  

Գյումրի քաղաքի մշտական դիտակայանում փոշու պարունակության որոշման համար 
վերցվել է օդի 25 փորձանմուշ: Փոշու միջին ամսական կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն  գերազանցել է 
1.7 անգամ: Հունվար ամսվա համեմատությամբ փոշու միջին ամսական կոնցենտրացիայի 
էական փոփոխություն չի դիտվել: Քաղաքի պասիվ նմուշառման 24 դիտակետերից ծծմբի 
երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի պարունակությունները որոշելու համար վերցվել է օդի 143 
փորձանմուշ: Ծծմբի երկօքսիդի միջին ամսական կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ից բարձր է եղել 1.4 
անգամ, իսկ ազոտի երկօքսիդի միջին ամսական կոնցենտրացիան դիտվել է թույլատրելի 
նորմայի սահմանում: 

Վանաձոր քաղաքի մշտական 3 դիտակայաններում ակտիվ նմուշառման եղանակով 
մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում որոշվել են ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի 
պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ վերցվել է օդի 154 փորձանմուշ: Ծծմբի երկօքսիդի 
և ազոտի երկօքսիդի միջին ամսական կոնցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի նորմաների 
սահմաններում: Քաղաքի պասիվ նմուշառման 24 դիտակետերի միջոցով վերցված 
մթնոլորտային օդի 94 փորձանմուշներում ծծմբի երկօքսիդի միջին ամսական կոնցենտրացիան 
ՍԹԿ-ից բարձր է եղել 1.2 անգամ, իսկ ազոտի երկօքսիդի միջին ամսական կոնցենտրացիան 
դիտվել է թույլատրելի նորմայի սահմանում: 
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Ալավերդի քաղաքի մշտական 2 դիտակայաններում, ինչպես նաև ավտոմատ կայանում 
ակտիվ նմուշառման եղանակով մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում որոշվել են ծծմբի 
երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ վերցվել է օդի 156 
փորձանմուշ: Ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին ամսական կոնցենտրացիաները 
դիտվել են թույլատրելի նորմաների սահմաններում: Ավտոմատ սարքի միջոցով ածխածնի 
մոնօքսիդի պարունակության որոշման համար կատարվել է օդի 4940, ծծմբի երկօքսիդի 
համար` 4860, ազոտի օքսիդների համար` 804 դիտարկում: Ըստ ավտոմատ սարքի տվյալների, 
ավտոմատ կայանի հարակից տարածքի մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում ծծմբի երկ-
օքսիդի միջին ամսական կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 4.2 անգամ: Քաղաքի պասիվ 
նմուշառման 18 դիտակետերից ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի պարունակությունները 
որոշելու համար վերցվել է օդի 108 փորձանմուշ: Ծծմբի երկօքսիդի միջին ամսական 
կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 1.5 անգամ: 

Հրազդան քաղաքի մշտական դիտակայանում ցեմենտի փոշու պարունակության որոշ-
ման համար վերցվել է օդի 75 փորձանմուշ: Մթնոլորտային օդում ցեմենտի փոշու միջին  ամսա-
կան կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 1.3 անգամ, իսկ միանվագ առավելագույն կոն-
ցենտրացիան` 1.5 անգամ: Հունվար ամսվա համեմատ փոշու միջին ամսական կոնցենտրա-
ցիան նվազել է 1.8 անգամ: Քաղաքի պասիվ նմուշառման 12 դիտակետերի միջոցով վերցված 
մթնոլորտային օդի 72 փորձանմուշներում ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին 
ամսական կոնցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի նորմաների սահմաններում: 

Արարատ քաղաքի մշտական դիտակայանում ցեմենտի փոշու պարունակության որոշ-
ման համար ակտիվ նմուշառման միջոցով վերցվել է օդի 29 փորձանմուշ: Մթնոլորտային օդում 
ցեմենտի փոշու միջին ամսական կոնցենտրացիան ՍԹԿ-ն գերազանցել է 2.8 անգամ: Հունվար 
ամսվա համեմատ ցեմենտի փոշու միջին ամսական կոնցենտրացիան նվազել է 1.8 անգամ: 

Ծաղկաձոր քաղաքի պասիվ նմուշառման 14 դիտակետերի միջոցով վերցված մթնոլոր-
տային օդի 84 փորձանմուշներում ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին ամսական 
կոնցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի նորմաների սահմաններում: Ավտոմատ սարքի 
միջոցով ածխածնի մոնօքսիդի պարունակության որոշման համար կատարվել է օդի 4777, ազո-
տի օքսիդների համար` 769, ծծմբի երկօքսիդի համար` 4901  դիտարկում: Ըստ ավտոմատ սար-
քի տվյալների, ավտոմատ կայանի հարակից տարածքի մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում 
որոշված նյութերի միջին ամսական կոնցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի նորմաների 
սահմաններում: 

Վաղարշապատ, Աբովյան և Սևան քաղաքների պասիվ նմուշառման համապատասխա-
նաբար 16, 12 և 10 դիտակետերի միջոցով վերցված մթնոլորտային օդի 93, 72 և 40 փորձա-
նմուշներում ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին ամսական կոնցենտրացիաները 
դիտվել են թույլատրելի նորմաների սահմաններում: 

Ամբերդ գյուղում ավտոմատ եղանակով վերցվել է օդի 61 և փոշու 29 փորձանմուշ: Օդի 
փորձանմուշներում որոշվել են ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի, ամոնիակի և նիտրատ 
իոնի, իսկ փոշու փորձանմուշներում` քլոր, նիտրատ, սուլֆատ, ամոնիում իոնների և 21 քիմիա-
կան տարրերի պարունակությունները: Մթնոլորտային օդում գետնամերձ օզոնի որոշման 
համար անընդմեջ ռեժիմով կատարվել է 812 դիտարկում: Ազոտի երկօքսիդի և ամոնիակի միջին 
ամսական կոնցենտրացիաները դիտվել են թույլատրելի նորմաների սահմաններում:  
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Ամբերդ գյուղի ավտոմատ կայանի հարակից տարածքի տեղումներում (ձյուն) 
վերահսկվող նյութերի պարունակությունը, 2012թ. փետրվար 

մգ/դմ3 
Նմուշների վերցման ամսաթիվը 

Ցուցանիշներ 
02 09 10 

Ջրածնային ցուցիչ (pH) 6.29 6.67 6.51 
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն (μՍիմ/սմ) 24.9 31.2 34.9 
Սուլֆատ իոն 1.76 3.23 3.48 
Քլորիդ իոն 0.50 1.15 1.29 
Նիտրատ իոն 4.76 2.15 2.26 
Ամոնիում իոն 1.23 0.75 0.88 

 

5.4.2. Մակերևութային ջրերի որակի մշտադիտարկում: Փետրվարին մակերևութային 
ջրերի նմուշառ կատարվել է հանրապետության 18 գետերի 34 դիտակետերում: Վերցված 34 
փորձանմուշներում որոշվել է 17-19-ական ցուցանիշ: 

 

Մակերևութային ջրերի աղտոտվածության վիճակը, 2012թ. փետրվար 
 

ՍԹԿ-ն գերազանցող միացությունների 
կոնցենտրացիաները 

Ջրային 
օբյեկտի 

անվանումը 

Դիտակետի 
համարը 

Դիտակետը 
(հատվածքը) 

ԹԿՊ5, 
մգ/դմ3 

ԹՔՊ, 
մգ/դմ3 

նիտրիտ 
իոն, 

մգN/դմ3 

ամոնիում 
իոն, 

մգN/դմ3 
2 ք.Սպիտակից 0.5 կմ ներքև 5.0 - - -
3 ք.Վանաձորից 0.6 կմ վերև 3.3 - - -Փամբակ 
4 ք.Վանաձորից 4.5 կմ ներքև 4.1 42 0.044 7.176
5 Մարցիգետի թափման կետից 0.5 կմ ներքև 4.2 - - 0.593
6 ք.Այրումից 0.5 կմ վերև 3.9 - - 0.473Դեբեդ 
7 ՀՀ պետական սահմանի մոտ 4.1 - - -

Ձորագետ 10 Գետաբերան 4.0 - - -
Ախթալա 14 Գետաբերան 4.0 - - -

16 ք.Դիլիջանից 0.5 կմ ներքև - - - 0.879
Աղստև 

18 ՀՀ պետական սահմանի մոտ - - - 0.448
Գետիկ 20 Գետաբերան 3.7 37 - -

29 ք.Ագարակից 2 կմ հարավ 4.2 - - 0.431
Արաքս 

30 ք.Ագարակից 2.5 կմ հարավ-արևելք 3.9 - 0.028 -
40 ք.Վաղարշապատից 10 կմ հարավ 4.2 - 0.068 2.436
41 ք.Վաղարշապատից 11 կմ հարավ-արևելք - - 0.075 1.003Սևջուր 
42 Ռանչպար գյուղից 0.5 կմ ներքև 3.3 - 0.048 0.939

Քասախ 47 Գետաբերան 5.6 - 0.031 0.610
52 Քաղսի գյուղից 0.5 կմ ներքև 5.5 - 0.047 0.726
55 Դարբնիկ գյուղի մոտ 4.9 36 0.108 22.307Հրազդան 
56 Գետաբերան - - 0.067 2.999

Մարմարիկ 58 Գետաբերան 5.4 - - -
Արփա 87 Արենի գյուղից 0.5 կմ ներքև 3.6 - - -
Ողջի 92 ք.Քաջարանից 1.8 կմ ներքև 10.6 - 0.060 11.409
Գեղի 98 Գետաբերան 3.6 - - -

100 ք.Սիսիանից 1 կմ վերև 4.3 - - -
Որոտան 

102 Տաթև ՀԷԿ գյուղից 0.5 կմ ներքև 3.9 - - -
Գորիսգետ 107 ք.Գորիսից 1.5 կմ ներքև 7.6 - 0.153 10.977
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Հավելված 
 

Մթնոլորտային օդում որոշ աղտոտիչների սահմանային  
թույլատրելի կոնցենտրացիաները (ՍԹԿ) 

մգ/դմ3 
Աղտոտիչի 
անվանումը 

Միջինացված 
ժամանակը 

ՀՀ-ում  Առողջապահության համաշխար-
հային կազմակերպությունում 

Եվրամիությունում 

15 րոպե - 100 - 
30 րոպե 5 60 - 

1 ժամ - 30 - 
8 ժամ - 10 10 

Ածխածնի 
մոնօքսիդ 

24 ժամ 3 - - 

1 ժամ - 0.2 
0.2 (չպետք է գերազանցի 
տարվա մեջ 18 անգամից 

ավել) 
8 ժամ - - - Ազոտի երկօքսիդ 

24 ժամ 0.04 - 
0.125 (չպետք է գերազանցի 
տարվա մեջ 3 անգամից 

ավել) 
1 ժամ - - - 
8 ժամ - - - Ազոտի մոնօքսիդ 

24 ժամ 0.06 - - 
1 ժամ - - - 
8 ժամ - - - Ազոտի օքսիդներ 

24 ժամ - - - 
1 ժամ - - - 
8 ժամ - 0.12 - Օզոն 

24 ժամ 0.03 - - 
10 րոպե 0.5 0.5 - 

1 ժամ - - 
0.350 (չպետք է գերազանցի 
տարվա մեջ 3 անգամից 

ավել) 
8 ժամ - - - 

Ծծմբի երկօքսիդ 

24 ժամ 0.05 0.125 
0.125 (չպետք է գերազանցի 
տարվա մեջ 3 անգամից 

ավել) 
 

Մակերևութային ջրերի աղտոտվածության չափանիշներ 
(ըստ 1990թ. ընդունված ձկնատնտեսական նորմերի) 

 
Բաղադրամասերը և  

ցուցանիշները 
Վնասակարության լիմիտացված 

ցուցանիշը 
Սահմանային թույլատրելի 
կոնցենտրացիա, մգ/դմ3 

Լուծված թթվածին Ընդհանուր պահանջները 6-ից ոչ պակաս 
ԹԿՊ5 Ընդհանուր պահանջները 3.0 
ԹՔՊ Ընդհանուր պահանջները 30.0 
Ամոնիում իոն Թունագիտական 0.5 (N/դմ3-0.39) 
Նիտրատ իոն Սանիտարա-թունագիտական 40.0 (N/դմ3-9.0) 
Նիտրիտ իոն Թունագիտական 0.08 (N/դմ3-0.02) 
Ֆոսֆատ իոն Ընդհանուր պահանջները 3.5 
Ընդհանուր երկաթ Զգայարանական 0.5 
Սելեն Զգայարանական 0.001 
Պղինձ Թունագիտական 0.001 
Ցինկ Թունագիտական 0.01 
Ալյումին Թունագիտական 0.04 
Վանադիում Թունագիտական 0.001 
Քրոմ Թունագիտական 0.001 
Մանգան Թունագիտական 0.01 
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Բաղադրամասերը և  
ցուցանիշները 

Վնասակարության լիմիտացված 
ցուցանիշը 

Սահմանային թույլատրելի 
կոնցենտրացիա, մգ/դմ3 

Կալիում Թունագիտական 50.0 
Կալցիում Թունագիտական 180.0 
Մագնեզիում Թունագիտական 40.0 
Նատրիում Թունագիտական 120.0 
Կոբալտ Թունագիտական 0.01 
Նիկել Թունագիտական 0.01 
Արսեն Թունագիտական 0.05 
Կադմիում Թունագիտական 0.005 
Կապար Թունագիտական 0.1 
Բրոմ Սանիտարա-թունագիտական 0.2 
Մոլիբդեն Սանիտարա-թունագիտական 0.5 
Ստրոնցիում Սանիտարա-թունագիտական 2.0 
Սուլֆատ իոն Սանիտարա-թունագիտական 100.0 
Քլոր իոն Սանիտարա-թունագիտական 300.0 
Իոնների գումարը Ընդհանուր պահանջներում 1000.0 

Կախված մասնիկներ Ընդհանուր պահանջներում 
Կախված մասնիկների պարունա-
կությունը բնական ֆոնից չպետք է 

գերազանցի 0.75 մգ/դմ3 
 

Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի էկոլոգիական նորմեր 
(ըստ ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի թիվ 75-Ն որոշման) 

 
Որակի դաս Որակի ցուցանիշներ 

I II III IV V 
Միա-
վոր 

Լուծված թթվածին 
>7 կամ ֆոնային կոն-
ցենտրացիա (ՖԿ) 

>6 >5 >4 <4 մգO2/լ

ԹԿՊ5 3 5 9 18 >18 մգO2/լ
ԹՔՊCr 10 25 40 80 >80 մգO2/լ
Ամոնիում իոն 0.2 կամ ՖԿ 0.4 1.2 2.4 >2.4 մգN/լ 
Նիտրիտ իոն 0.01 կամ ՖԿ 0.06 0.12 0.3 >0.3 մգN/լ 
Նիտրատ իոն 1 կամ ՖԿ 2.5 5.6 11.3 >11.3 մգN/լ 
Ֆոսֆատ իոն 0.05 կամ ՖԿ 0.1 0.2 0.4 >0.4 մգ/լ 
Ցինկ, ընդհանուր ՖԿ 100 200 500 >500 մկգ/լ 
Պղինձ, ընդհանուր ՖԿ ՖԿ + 20 50 100 >100 մկգ/լ 
Քրոմ, ընդհանուր ՖԿ ՖԿ + 10 (50) 100 250 >250 մկգ/լ 
Արսեն, ընդհանուր ՖԿ 20 50 100 >100 մկգ/լ 
Կադմիում, 
ընդհանուր 

ՖԿ ՖԿ + 1 ՖԿ + 2 ՖԿ + 4 >ՖԿ + 4 մկգ/լ 

Կապար, ընդհանուր ՖԿ ՖԿ + 10 25 50 >50 մկգ/լ 
Նիկել, ընդհանուր ՖԿ ՖԿ + 10 (20) 50 100 >100 մկգ/լ 
Մոլիբդեն, 
ընդհանուր  

ՖԿ 2xՖԿ կամ 10 4xՖԿ կամ 25 8xՖԿ կամ 50 >8xՖԿ մկգ/լ 

Մանգան, ընդհանուր ՖԿ 2xՖԿ կամ 100 4xՖԿ կամ 200 8xՖԿ կամ 500 >8xՖԿ մկգ/լ 
Վանադիում, ընդհա-
նուր 

ՖԿ 2xՖԿ+5 կամ 10 4xՖԿ 8xՖԿ կամ 100 >8xՖԿ մկգ/լ 

Կոբալտ, ընդհանուր ՖԿ 2xՖԿ կամ 20 4xՖԿ կամ 50 8xՖԿ կամ 100 >8xՖԿ մկգ/լ 
Երկաթ, ընդհանուր ՖԿ 2xՖԿ կամ 0.5 0.5 1 >1 մգ/լ 
Կալցիում ՖԿ 100 200 300 >300 մգ/լ 
Մագնեզիում ՖԿ 50 100 200 >200 մգ/լ 
Բարիում ՖԿ 2xՖԿ կամ 100 4xՖԿ կամ 250 1000 >1000 մկգ/լ 
Բերիլիում ՖԿ 2xՖԿ 4xՖԿ 100 >100 մկգ/լ 
Կալիում ՖԿ 2xՖԿ 4xՖԿ 8xՖԿ >8xՖԿ մգ/լ 
Նատրիում ՖԿ 2xՖԿ 4xՖԿ 8xՖԿ >8xՖԿ մգ/լ 
Լիթիում ՖԿ ՖԿ  2500 >2500 մկգ/լ 
Բոր ՖԿ 450 700 1000 >2000 մկգ/լ 
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Որակի դաս Որակի ցուցանիշներ 
I II III IV V 

Միա-
վոր 

Ալյումին ՖԿ 2xՖԿ 4xՖԿ 5000 >5000 մկգ/լ 
Սելեն, ընդհանուր  ՖԿ կամ 10 20 40 80 >80 մկգ/լ 
Ծարիր, ընդհանուր ՖԿ 2xՖԿ 4xՖԿ 8xՖԿ >8xՖԿ մկգ/լ 
Անագ, ընդհանուր ՖԿ 2xՖԿ 4xՖԿ 8xՖԿ >8xՖԿ մկգ/լ 
ԹՔՊMn 5 կամ ՖԿ 10 15 20 >20 մգO2/լ
Ընդհանուր անօրգա-
նական ազոտ 

1.5 կամ ՖԿ 4 8 16 >16 մգN/լ 

Ընդհանուր ֆոսֆոր 0.1 կամ ՖԿ 0.2 0.4 1 >1 մգ/լ 
Քլորիդ իոն ՖԿ 2xՖԿ 150 200 >200 մգ/լ 
Սուլֆատ իոն ՖԿ 2xՖԿ 150 250 >250 մգ/լ 
Սիլիկատ իոն ՖԿ 2xՖԿ կամ 10 4xՖԿ կամ 20 8xՖԿ >8xՖԿ մգSi/լ 
Ընդհանուր հանքայ-
նացում 

ՖԿ 2xՖԿ 1000 
1500 (ոռոգման 
համար 1000) 

>1500 մգ/լ 

Էլեկտրահաղորդա-
կանություն 

ՖԿ 2xՖԿ 1000 
1500 (ոռոգման 
համար 1000) 

>1500 
մկՍիմ/

սմ 

Կոշտություն 2.8 10 20 40 <40 
մգԷկ
վ/լ 

Կախված մասնիկներ ՖԿ 1.2xՖԿ 2xՖԿ (30) 4xՖԿ >4xՖԿ մգ/լ 
Հոտ (200C և 600C) <2 (բնական) 2 (բնական) 2 4 >4 բալ 

Գույն (բնական) <5 (բնական) 20 30 >200 
աստի-
ճան 

 
Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի ջրօգտագործման նպատակային  
նշանակության կամ որակի կարգերի փոխադարձ կապերի առաջարկվող համակարգ 

(ըստ ՀՀ կառավարության 2011թ. հունվարի 27-ի թիվ 75-Ն որոշման) 
 

Նշանակություն/ 
գործառնություն 

Կարգը, ըստ 
որակի նշա-
նակության 

 I կարգ, 
գերազանց 

II կարգ,  
լավ 

III կարգ, 
միջակ 

IV կարգ, 
անբավարար 

V կարգ, 
վատ 

Ազգային ջրային պաշար  կիրառվում է կիրառվում է կիրառվում է կիրառվում է կիրառվում է 
Ջրահոսքերի 
պահպանություն 

 
կիրառվում է կիրառվում է չի կիրառվում չի կիրառվում չի կիրառվում

Սաղմոնային 
ձկներ 

կիրառվում է կիրառվում է չի կիրառվում չի կիրառվում չի կիրառվումԷկոհամակարգերի գոր-
ծունեություն, ձկների 
բուծում/պահպանում Կարպային 

ձկներ 
կիրառվում է կիրառվում է կիրառվում է չի կիրառվում չի կիրառվում

Ոռոգում1  կիրառվում է կիրառվում է կիրառվում է կիրառվում է չի կիրառվում
Արդյունաբերական 
ջրօգտագործում 

 
կիրառվում է կիրառվում է կիրառվում է կիրառվում է կիրառվում է 

Էներգիայի 
արտադրություն 

 
կիրառվում է կիրառվում է կիրառվում է կիրառվում է կիրառվում է 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1  Ոռոգման  նպատակով  կիրառվում  է,  եթե  pH-ի  արժեքը  չի  գերազանցում  8.5, իսկ  էլեկտրահաղորդականության   
   արժեքը փոքր է 1000 մկՍիմ/սմ-ից: 


