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7. Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ 
7. Emissions of hazardous substances into atmosphere 

 

7.1. Արտանետման անշարժ աղբյուր-
ներից վնասակար նյութերի արտանետումը 
մթնոլորտ: Ըստ ՀՀ բնապահպանության նա-
խարարության ամփոփ տեղեկատվության, 
2008թ. մթնոլորտային արտանետումները 
կազմել են 206.5 հազ. տ, որի 83.4%-ը բաժին է 
ընկել ավտոտրանսպորտին, 16.6%-ը` 
արտանետման անշարժ աղբյուրներին:  

Արտանետման անշարժ աղբյուրների 
քանակը 2008թ. կազմել է 2935, որոնց 88.6%-ն 
ունեցել են սահմանային թույլատրելի 
հաստատված չափորոշներ: Արտանետման 
անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասա-
կար նյութերի քանակը կազմել է 275.5 հազ. 
տ, որի  87.5%-ը որսվել է, մնացած 12.5%-ը` 
արտանետվել մթնոլորտ: Արտանետում 
ունեցող մեկ կազմակերպության հաշվով 
արտանետումները կազմել են 23.3 տ, մեկ 
բնակչի հաշվով` 10.6 կգ, մեկ քառ. կմ-ի 
հաշվով (առանց Սևանա լճի հայելու 
մակերեսի` 1263.5 քառ. կմ /2008թ. միջին/)` 
1.2 տ: 

 

 7.1. Emission of hazardous 
substances into atmosphere from stationary 
sources of emission. According to the 
summary information of the Ministry of 
Nature Protection of RA, in 2008, emissions 
into atmosphere comprised 206.5 thsd. t, 
83.4% of which fell to share of vehicles, 
16.6% - to stationary sources of emission.  

In 2008, the quantity of stationary 
sources of emission comprised 2935, 88.6 % 
of which had standard marginal permissible 
norms. The quantity of hazardous 
substances detached from stationary sources 
of emission comprised 275.5 thsd. t, 87.5% 
of which was captured, the rest 12.5% - 
emitted into atmosphere. Emissions per 
organization having emission comprised 
23.3 t, per capita – 10.6 kg, per square km 
(excluding mirror surface of Sevan Lake – 
1263.5 sq. km/ average of 2008) – 1.2 t. 

 
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար 

նյութերը և դրանց շարժն ըստ ՀՀ մարզերի, 2008թ. 
Hazardous substances detached from stationary sources of emission 

 and their movement by RA marzes, 2008 
   (տոննա)         

(tons) 
 Արտանետման անշարժ 

աղբյուրներից անջատված 
վնասակար նյութերի քանակը        
Quantity of hazardous substances 
detached from stationary sources 

Որսված վնասակար 
նյութերի քանակը 

 
Quantity of captured 
hazardous substances

Մթնոլորտային արտա-
նետումների քանակը 

 
Quantity of atmospheric 

emissions 
ք.Երևան  
Yerevan city 

8203.5 5148.9 3054.6 

Արագածոտն 
Aragatsotn 

269.8 - 269.8 

Արարատ  
Ararat 

209710.1 207678.5 2031.6 

Արմավիր 
 Armavir 

53.8 - 53.8 

Գեղարքունիք 
Gegharkunik 48.0 - 48.0 
Լոռի   
Lori 22732.7 - 22732.7 
Կոտայք  
Kotayk 31486.9 28250.0 3236.9 
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 Արտանետման անշարժ 
աղբյուրներից անջատված 

վնասակար նյութերի քանակը        
Quantity of hazardous substances 
detached from stationary sources 

Որսված վնասակար 
նյութերի քանակը 

 
Quantity of captured 
hazardous substances

Մթնոլորտային արտա-
նետումների քանակը 

 
Quantity of atmospheric 

emissions 
Շիրակ   
Shirak 343.5 1.2 342.3 
Սյունիք  
Syunik 731.9 18.9 713.0 
Վայոց ձոր  
Vayots Dzor 99.4 3.2 96.2 
Տավուշ  
Tavush 1783.8 - 1783.8 
Ընդամենը ՀՀ  
Total RA 275463.4 241100.7 34362.7 

 
 

       Մթնոլորտ արտանետված վնասակար 
նյութերի 65.1%-ը կազմել է ծծմբային ան-
հիդրիդը (22.4 հազ. տ), 7.8%-ը` ածխածնի 
օքսիդը (2.7 հազ. տ), 4.9%-ը` ազոտի օքսիդ-
ները (1.7 հազ. տ): Ծանր մետաղների գումա-
րային քանակը մթնոլորտային արտանե-
տումներում կազմել է 33.1 տ: Մթնոլորտ 
արտանետված փոշու քանակը կազմել է 
3059.6 տ, որի 4.9%-ը (150.6 տ) բաժին է ընկել 
օրգանական փոշուն: 
     2008թ. ցնդող օրգանական միացություն-
ների քանակը մթնոլորտային ընդհանուր 
արտանետումներում կազմել է 179.8 տ: 

 65.1% of hazardous substances 
emitted into atmosphere was comprised by 
sulphureous anhydride (22.4 thsd. t),  7.8% - 
carbon oxide (2.7 thsd. t), 4.9% - nitric 
oxides (1.7 thsd. t).  Total quantity of heavy 
metals in atmospheric emissions comprised 
33.1 t. Quantity of dust emitted into 
atmosphere comprised 3059.6 t, 4.9% (150.6 
t) of which was organic dust. 

 
      In 2008 the quantity of volatile organic 
compounds in the total atmos-pheric 
emissions comprised 179.8 t. 

 
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետած յուրահատուկ աղտոտիչ  

նյութերի քանակական բաշխվածությունն ըստ տեսակների (առանց ցնդող  
օրգանական միացությունների), 2008թ. 

Quantitive distribution of specific polluting substances emitted into atmosphere from  
stationary sources of emission by types (without volatile organic compounds), 2008 

   (տոննա)      
(tons) 

 Ընդամենը       Total  
Ածխաջրածիններ                                               Hydrocarbons 48.8 
Մանգան և դրա միացություններ                    Manganese and it’s compounds 0.2 
 Մուր                                                                     Soot 0.1 
Նիկել մետաղական                                           Nickel metallic 0.0 
Քրոմ վեցվալենտանի                                        Chrome six valent 0.1 
Քլորաջրածին                                        Chlorine hydrogen 4.6 
Ամոնիակ                                                              Ammonia 426.6 
Քլոր                                                                       Chlorine 5.0 
Արսենի անօրգանական միացություններ     Arsenic inorganic compounds 4.6 
Կապար և դրա միացություններ                      Lead and it’s compounds 9.7 
Ծծմբական թթու                                                 Sulphuric acid 0.1 
Ազոտական թթու                                                Nitric acid 0.1 
Բենզոլ                                                                   Benzol 0.0 
Ֆտորի գազային միացություններ                  Fluorine gaseous compounds 0.1 
Ընդամենը                                                           Total 500.0 
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  Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետած յուրահատուկ աղտոտիչ ցնդող 
օրգանական միացությունների քանակական բաշխվածությունն ըստ տեսակների, 2008թ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Quantitive distribution of specific polluting volatile organic compounds emitted into  
atmosphere from stationary sources of emission by types, 2008 

                                                                                                       (տոննա)      
(tons) 

 Ընդամենը   Total 
Տոլուոլ                                 Toluene 6.6 
Քսիլոլ                                  Xylene 7.6 
Ացետոն                               Acetone 6.7 
Բենզին                                 Petrol 5.5 
Ստիրոլ                                Styrene 0.1 
Քացախաթթու                   Acetic acid 2.2 
Ֆորմալդեհիդ                     Formaldehyde 0.1 
Սպիրտ մեթիլային            Methyl alcohol 0.0 
Էթիլացետատ                    Ethyl acetate 0.3 
Բութիլացետատ                Butyl acetate 0.2 
Տրիկրեզոլ                           Tricresol 0.4 
Քլորոպրեն                        Chloroprene 47.4 
Ընդամենը                          Total 77.1 

 
        Մթնոլորտային տեսակարար արտանետումներն ըստ ՀՀ մարզերի, 2008թ.                                             

Atmospheric specific emissions by RA marzes, 2008 
 

Արտանետումները 
Emissions 

 

մարզի մեկ բնակչի  
հաշվով, կգ 

per capita of marz, kg 

մարզի մեկ քառ. կմ 
հաշվով, կգ 

per square km of marz,kg 

մարզի մեկ կազմակեր-
պության հաշվով, տ21 

per organization of marz, t2  
ք.Երևան 
 Yerevan city 2.8 13456.4 3.8 

Արագածոտն 
 Aragatsotn 1.9 98.0 4.9 

Արարատ  
Ararat 7.3 969.3 31.2 

Արմավիր  
Armavir 0.2 43.3 3.2 

Գեղարքունիք  
Gegharkunik 0.2 11.71 1.8 

Լոռի   
Lori 80.6 5999.7 267.4 

Կոտայք  
Kotayk 11.6 1549.5 17.9 

Շիրակ   
Shirak 1.2 127.7 2.0 

Սյունիք  
Syunik 4.7 158.2 20.3 

Վայոց ձոր  
Vayots Dzor 1.7 41.7 2.5 

Տավուշ  
Tavush 13.3 659.7 111.5 

Ընդամենը ՀՀ  
Total RA 10.6 1206.21 23.3 

                                                  
1 Առանց Սևանա լճի հայելու մակերեսի : 
1 Excluding mirror surface of Sevan Lake. 
2Ցուցանիշները հաշվարկվել են ըստ արտանետումների մասին հաշվետվություն ներկայացրած   
կազմակերպությունների քանակի: 
2 Indicators are calculated according to the quantity of organizations provided report about emissions.    
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Որսված վնասակար նյութերի մասնաբաժինն արտանետման անշարժ աղբյուրներից 
անջատված նյութերի մեջ ըստ հանրապետության մի շարք քաղաքների, 2008թ. 

Share of captured hazardous substances in detached substances from stationary 
 sources of emission by some cities of the republic, 2008 

 
 Անջատված 

նյութերի 
քանակը, տոննա 

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  8203.5 62.8 3054.6
 Արարատ       Ararat 209503.1 99.1 1824.7
Ալավերդի     Alaverdi 21976.0 - 21976.0
Հրազդան      Hrazdan 29832.0 94.7 1582.0
Վանաձոր     Vanadzor 661.5 - 661.5
Գյումրի         Gyumri 45.6 2.6 44.4

 
Մթնոլորտային արտանետումներն անշարժ աղբյուրներից, 2004-2008թթ.   

Emissions from stationary sources, 2004-2008 
(տոննա)    

(tons) 
 2004 2005 2006 2007 2008 

ք.Երևան                      Yerevan city 2174.9 2805.8 2525.5 2989.9 3054.6
Արագածոտն              Aragatsotn 154.3 140.1 148.2 165.8 269.8
Արարատ                     Ararat 14953.1 19566.0 9306.3 2014.2 2031.6
Արմավիր                     Armavir 86.4 67.2 47.4 42.1 53.8
Գեղարքունիք            Gegharkunik 49.5 2275.0 28.7 36.6 48.0
Լոռի                             Lori 19220.3 24550.0 27111.6 25292.7 22732.7
Կոտայք                        Kotayk 3218.7 3101.0 3448.5 2904.1 3236.9
Շիրակ                         Shirak 297.4 0.3 253.0 296.4 342.3
Սյունիք                       Syunik 337.2 300.3 259.1 258.6 713.0
Վայոց ձոր                   Vayots Dzor 130.4 108.7 94.2 133.5 96.2
Տավուշ                         Tavush 116.8 82.5 84.9 105.2 1783.8
Ընդամենը ՀՀ              Total RA 40739.0 50996.9 43307.4 34239.1 34362.7

 

7.2. Մթնոլորտային արտանետումներն 
ավտոտրանսպորտից: Ավտորտանսպորտից 
մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութե-
րի քանակը 2008թ. կազմել է 172.1 հազ. տ: 
Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել 
ածխածնի օքսիդը` 125.5 հազ. տ կամ ընդհա-
նուր արտանետումների 72.9%-ը, ցնդող 
օրգանական միացությունները` 30.4 հազ. տ 
կամ 17.6%, ազոտի օքսիդները` 15.6 հազ. տ 
կամ 9.1%: Ավտորտանսպորտից մթնոլորտ 
արտանետված ջերմոցային գազերի քանակը 
կազմել է 2088.9 հազ. տ (արտահայտված 
ածխածնի երկօքսիդի համարժեքով), որից 
ածխածնի երկօքսիդը` 1703.5 հազ. տ, մեթա-
նը` 17.9 հազ. տ (375.8 հազ. տ` արտահայտ-
ված ածխածնի երկօքսիդի համարժեքով), իսկ 
ազոտի ենթօքսիդի քանակը կազմել է 31 տ 
(9.6 հազ. տ` արտահայտված ածխածնի 
երկօքսիդի համարժեքով): 

 7.2. Atmospheric emissions from 
vehicles. In 2008, the quantity of hazardous 
substances emitted into atmosphere from 
vehicles comprised 172.1 thsd. t. A large 
share was comprised by carbon oxide 125.5 
thsd. t or 72.9% of total emissions, volatile 
organic compounds – 30.4 thsd. t or 17.6%, 
nitric oxides – 15.6 thsd. t or 9.1%. The 
quantity of greenhouse gases emitted from 
vehicles into atmosphere  comprised 2088.9 
thsd. t (expressed equivalent to carbon 
dioxide), of which carbon dioxide – 1703.5 
thsd. t, methane – 17.9 thsd. t (375.8 thsd. t 
expressed equivalent to carbon dioxide), and 
the quantity of nitric protoxide comprised 
31 t (9.6 thsd. t expressed equivalent to 
carbon dioxide). 
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