
Քլորոֆիլի կոնցենտրացիայի և Էվտրոֆիկացիայի 
դինամիկայի գնահատում

Կարապետ Գազանճեան
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան (AUA)

Արմեն Ղլիջյան
ՀՀ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին



Aims          
նպատակներ

1. The PONTOS platform will acquire data from land and marine databases (e.g. Copernicus, MODnet, 
Géoservices Sextant and BLACKSEASCENE) and process space-borne images to assess the dynamics of 
chlorophyll concentration as an indicator of water eutrophication to operatively monitor nutrient pollution 
within the pilots for the period 2009-2021.

2. In-situ historical and PONTOS field data (e.g. TN, DON, NO3
-, NH4

+ & TP, PO4
3-) will be used for 

establishing correlations.

1. PONTOS պլատֆորմը տվյալներ ձեռք կբերի ցամաքային և ծովային տվյալների 
շտեմարաններից (օրինակ՝ Copernicus, MODnet, Géoservices Sextant և BLACKSEASCENE) և 
կմշակի տարածության վրա հիմնված պատկերներ՝ քլորոֆիլի կոնցենտրացիայի դինամիկան 
գնահատելու համար՝ որպես ջրի էվտրոֆիկացիայի ցուցիչ սննդանյութերի աղտոտումը 
վերահսկելու համար 2009-2021թթ. ժամանակահատվածում։

2. Կապակցություններ հաստատելու համար կօգտագործվեն տեղում պատմական և դաշտային 
տվյալները (օրինակ՝ TN, DON, NO3

-, NH4
+ & TP, PO4

3-):
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Նախագիծը ներառում 
է 4 վայրեր`

● Ափամերձ 
տարածքներ

● Ծովածոցներ
● Լճեր
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Method                   
Մեթոդաբանություն
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2017 թվականից սկսած պատկերների 
համար մենք ապավինելու ենք 
Sentinel-2 արբանյակին 
(հաճախականություն= 5 օրը մեկ, մինչև 10 
մ լուծաչափ): 

Նախնական պատկերների համար 
կարող ենք ապավինել Landsat 7 և 8 
արբանյակներին:
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Արբանյակային պատկերներից քլորոֆիլ ա֊ի մակարդակը վերլուծելու համար 
մենք կօգտագործենք SNAP (Sentinel Application Platform) փաթեթը

հղումը ներբեռնելու համար` https://step.esa.int/main/download/snap-download/

Method                   
Մեթոդաբանություն
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Անհրաժեշտ 
չափումները`
● աղիություն
● ջերմաստիճանը
● օզոն
● օդի ճնշումը լճի 

մակարդակում

Նախ ավելացնում ենք 
ներբեռնված 
պատկերները

Method                   
Մեթոդաբանություն
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SNAP փաթեթը հաշվարկում է քլորոֆիլ-աի 
կոնցենտրացիան քարտեզի յուրաքանչյուր պիքսելի 
համար:

Հաշվարկված կոնցենտրացիաները պետք է ստուգվեն 
տեղում չափումներով կամ պատմական տվյալներով:

Method                   
Մեթոդաբանություն
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Օգտագործելով այս մեթոդը՝ մենք կարող ենք պարզել, 
● Թե երբ և որտեղ են սկսվում էվտրոֆիկացման 

ծայրահեղ իրադարձությունները:
● Թե որքան են տևում նման իրադարձությունները:
● Քլորոֆիլի ընդհանուր կոնցենտրացիան Սևանա 

լճում:
● Էվտրոֆիկացիայի սկզբնական կետերը կապել 

աղտոտման աղբյուրների հետ:

Method                   
Մեթոդաբանություն
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Լրացուցիչ չափումներով և տվյալների 
միջոցով մենք կարող ենք 

● ուսումնասիրել տարբեր 
պարամետրերի 
փոխհարաբերությունները:

● վերլուծել էվտրոֆիկացման 
պատճառներն ու հետևանքները: 

● կապել շրջակա լանդշաֆտի 
(գյուղատնտեսություն, ջրի հոսք, 
բուսականություն ...) 
փոփոխությունները Սևանա լճի 
ջրի որակի հետ կապված 
իրադարձությունների հետ:

Additional analysis             Լրացուցիչ 
վերլուծություններ



Additional analysis             Լրացուցիչ 
վերլուծություններ
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Պարամետրերի օրինակներ, որոնց վերաբերյալ 
մենք կարող ենք ուսումնասիրել

● Ջրի մակարդակի տատանումները
● TSS: Ընդհանուր կախյալ նյութեր; Ջրի 

թափանցիկություն
● Սննդարար նյութերի կոնցենտրացիան 

(N, P)
● Բույսերի ծածկույթ և կենսազանգված
● Գյուղատնտեսական գործունեություն 

շրջակա տարածքում
● Լուծված թթվածնի կոնցենտրացիան
● Զոոպլանկտոն
● Ձկան պաշարներ

Wikimedia, CC0

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en


Additional analysis / Լրացուցիչ վերլուծություններ
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