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Տարբերակ 10 Էջ 4.1.1 

 

4  
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
4.1 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ......................................................................................................................... 4.1.2 

4.1.1 Աշխարհագրական դիրքը 4.1.2 
4.1.2 Սոցիալական իրավիճակը 4.1.2 
4.1.3 ԲՍԱԳ ելակետային ուսումնասիրության ձևաչափը 4.1-6 
4.1.4 Բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրություն 4.1-7 
4.1.5 Սոցիալական ելակետային ուսումնասիրություն 4.1.9 
4.1.6 Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը, խախտված և սահմանափակ մուտքի հնարավորությամբ 

տարածքներ 4.1.13 

 
ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ 

Աղյուսակ 4.1.1 Ելակետային վիճակի (Գլուխ 4) և ազդեցությունների գնահատման (Գլուխ 

6) բաժիններում քննարկվող բնապահպանական և սոցիալական յուրաքանչյուր ասպեկտի 

համար սահմանված ուսումնասիրվող տարածքների ամփոփ նկարագիրը ................... 4.1.11 

Աղյուսակ 4.1-2 Հողերի օտարում և նկարագրություն .......................................................... 4.1.13 

 

ՆԿԱՐՆԵՐ 

Նկ. 4.1.1. Ծրագրի աշխարհագրական և քաղաքական տեղադիրքը .................................... 4.1.4 

Նկ. 4.1.2 Ծրագրի աշխարհագրական տեղադիրքը ................................................................. 4.1.5 

Նկ. 4.1.3 Տեսարան Ամուլսար լեռան վրայից՝ երկրաբանահետախուզական ճամբարից 

դեպի հյուսիս .................................................................................................................................. 4.1-6 

Նկ. 4.1.4. Բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրության տարածք ..................... 4.1.8 

Նկ. 4.1.5 Սոցիալական ուսումնասիրության տարածք ........................................................ 4.1.10 
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Տարբերակ 10 Էջ 4.1.2 

 

4.1 Ներածություն 

4.1.1 Աշխարհագրական դիրքը 

Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ) գտնվում է Եվրասիայի Հարավկովկասյան 

տարածաշրջանում: Այն բարձրադիր, բարձրավանդակային-լեռնային, դեպի ծով 

ելք չունեցող երկիր է, որը Հարավային Կովկասի երեք պետություններից 

ամենափոքրն է՝ թե ցամաքային տարածքով, թե բնակչության թվով: Նկ. 4.11.1 և 

Նկ. 4.11.2-ում պատկերված է  Ծրագրի ուսումնասիրվող տարածքը ռեգիոնալ և 

աշխարհագրական համատեքստում: Նկ. 4.1.3-ում ներկայացված է լանդշաֆտը, 

որը բնորոշ է ուսումնասիրվող տարածքին, որի սահմաններում գտնվում է 

Ծրագրի տեղամասը: 

 

4.1.2 Սոցիալական իրավիճակը 

Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ ժողովրդավարական, սոցիալական 

պետություն է, որն առաջնորդվում է քաղաքացիական օրենքներով: Տեղակայված 

լինելով Մետաքսյա Ճանապարհի երկայնքով այն ենթարկվել է մի շարք 

կայսրությունների մշակութային ազդեցություններին: Այն հնագույն 

քրիստոնեական քաղաքակրթություններից մեկն է՝ լինելով առաջին երկիրը, որն 

ընդունել է Քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն: Դեռևս չորրորդ դարում 

առաջին եկեղեցիները կառուցվել են հենց այստեղ: 

 

Հայաստանը 3,1 մլն. բնակչությամբ փոքր երկիր է: Այն  նախկին  Խորհրդային 

Միության (ԽՍՀՄ) ամենախիտ բնակեցված երկրներից մեկն է: Արևելյան 

Հայաստանի տարածքները 19-րդ դարի սկզբին մտան ռուսական կայսրության 

տիրապետության տակ: 1918-1920թթ. կարճատև անկախությունից հետո 

Հայաստանը մտավ Խորհրդային Միության կազմի մեջ: Խորհրդային Միության 

փլուզումից հետո  1991թ. Հայաստանը ձեռք բերեց անկախություն: Կարճ 

ժամանակ անց Հայաստանը ներքաշվեց  Ադրբեջանի հետ պատերազմի մեջ՝ 

Լեռնային Ղարաբաղի ինքնիշխան  պետության տարածքի համար: 1994թ. 

ստորագրվեց հրադադարի պայմանագիրը:  

 

Հայաստանը բարիդրացիական հարաբերությունների մեջ է Ռուսաստանի, 

Վրաստանի և Իրանի հետ: 1915-1917 թթ. ընթացքում ավելի քան մեկուկես միլիոն 
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Տարբերակ 10 Էջ 4.1.3 

 

էթնիկ հայերի ոչնչացումից  հետո, որը հայտնի է որպես Հայոց 

Ցեղասպանություն1, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները մնում 

են լարված:  

 

Մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն կազմում է  3870 ԱՄՆ դոլար (ՀԱԵ, 2013թ.), որի 

արդյունքում Հայաստանը ներկայումս դասվում է ցածր միջին եկամուտ ունեցող 

երկրների թվին2:  Անկախությունից հետո հայաստանյան տնտեսությունը մեծ 

փոփոխություններ կրեց` մինչև 2008-2009թթ. ֆինանսական ճգնաժամը գրանցելով 

ավելի քան 13% աճ: Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը դրամն է 

(ՀՀ դրամ), որը բաժանվում է 100 լումայի: 2016թ. մայիս ամսվա դրությամբ  

փոխարժեքը կազմում էր 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց 479 ՀՀ դրամ կամ 1 Եվրոյի դիմաց 

546 ՀՀ դրամ: 

 

                                                      

 
1  Հայոց Ցեղասպանություն http://www.armenian-genocide.org/genocidefaq.html (ճշտվել է 2014թ. մայիսի 14-ին) 
2 Համաշխարհային Բանկ, (2012թ,), Ընդհանուր տեղեկություններ Հայաստանի վերաբերյալ, հասանելի է 
հետևյալ կայքում www.worldbank.org/en/country/armenia/overview  

http://www.armenian-genocide.org/genocidefaq.html
http://www.worldbank.org/en/country/armenia/overview
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Տարբերակ 10 Էջ 4.1.4 

 

 
Նկ. 4.1.1. Ծրագրի աշխարհագրական և քաղաքական տեղադիրքը   
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Տարբերակ 10 Էջ 4.1.5 

 

 
Նկ. 4.1.2 Ծրագրի աշխարհագրական տեղադիրքը 
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Տարբերակ 10 Գլուխ 4.1-6 

 

 
Նկ. 4.1.3 Տեսարան Ամուլսար լեռան վրայից՝ երկրաբանահետախուզական 

ճամբարից դեպի հյուսիս 

 

4.1.3 ԲՍԱԳ ելակետային ուսումնասիրության ձևաչափը 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատման, ինչպես նաև 

ելակետային տվյալների հավաքագրման և քննարկման նպատակով սահմանվել է 

Ծրագրին առնչվող աշխարհագրական ուսումնասիրության երկու տարածք: Նկ. 

4.1.4-ում ցույց է տրված բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրության 

տարածքը (ԲԵՈՒՏ), իսկ Նկ. 4.1.5-ում պատկերված է սոցիալ-տնտեսական 

ելակետային ուսումնասիրության տարածքը (ՍՏԵՈՒՏ): 

 

Ելակետային ուսումնասիրության փուլում իրականացվում է համապատասխան 

բնապահպանական և սոցիալական  ելակետային տվյալների վերլուծություն, որը 

հնարավոր է դարձնում առկա այն պայմանների մանրակրկիտ բնութագրումը, 

որոնք կարող են ազդեցություն կրել Ծրագրի զարգացման, այդ թվում՝ 

շահագործման, փակման և հետփակման արդյունքում: Ելակետային 

ուսումնասիրությունը մշակվել է՝ որպես հիմք կանխատեսվող ազդեցությունները 

գնահատելու և ազդեցությունը մեղմելու միջոցառումներ նախագծելու համար: 
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Տարբերակ 10 Գլուխ 4.1-7 

 

Ելակետային տեղեկությունները և տվյալները շրջակա միջավայրի և սոցիալ-

տնտեսական միջավայրի ներկա պայմանների և իրավիճակի վերաբերյալ 

ստացվել են տարաբնույթ աղբյուրներից, այդ թվում՝ 

  Դաշտային սկզբնական տվյալներ, որոնք հավաքվել են Գեոթիմի 

մասնագետների, ինչպես նաև հայաստանյան և միջազգային այլ 

մասնագետների կողմից՝ (ներգրավված մասնագետների ցանկը 

ներկայացված է Հավելված 1.1-ում): 

  Ֆոնդային երկրորդական տվյալներ, որոնք ստացվել են հրապարակված 

աղբյուրներից, տեղական վիճակագրական գրառումներից և առկա այլ 

կառավարական տվյալներից, 

  Քարտեզագրում, հեռակառավարվող զոնդավորում և արբանյակային 

պատկերներից ստացված տվյալների մեկնաբանում և վերլուծություն, 

ցամաքային տարածական տվյալների ստացմամբ, և 

  Որակական տվյալներ և համապատասխան տեղեկություններ, որոնք 

տրամադրվել են Գեոթիմի և հայաստանյան փորձագետների կողմից՝ փորձի 

և տեղանքի առանձնահատկությունների մասին ունեցած գիտելիքների 

հիման վրա: 

 

4.1.4 Բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրություն  
Ելակետային ուսումնասիրության տարածքներն ընդհանուր առմամբ  պետք է 

լինեն ավելի ընդգրկուն, քան այն գոտիները, որտեղ առաջանում են Ծրագրի 

ազդեցությունները: Հարկ է սակայն, նշել, որ 4-րդ գլխում նշված ելակետային 

ուսումնասիրության տարածքները կարող են նաև չարտացոլել այն գոտիները, 

որոնց սահմաններում կառաջանան ազդեցություններ: Այս տարածքներն 

առանձնացվել են ներկայացնելու Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական 

միջավայրի համապատասխան վիճակը: Նկար 4.1.4-ը ցույց է տալիս 

ուսումնասիրվող տեղամասի տարածությունը, որի սահմաններում կենտրոնացել 

են բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրությունները: Այդուհանդերձ, 

ուսումնասիրության կոնկրետ տարածքների դեպքում բնապահպանական 

ասպեկտները տարբեր էին: Նշված տարբերությունները ներկայացվում են սույն 

Գլխի համապատասխան բաժիններում և հակիրճ նկարագրվում են Աղյուսակ 

4.1.1-ում: 
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Նկ. 4.1.4. Բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրության տարածք  
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4.1.5 Սոցիալական ելակետային ուսումնասիրություն 

 

Ծրագիրը տեղակայված է Կենտրոնական Հայաստանում և ընկած է երկու 

մարզերի ՝Վայոց Ձորի (արևմուտքում) և Սյունիքի ( արևելքում ) սահմանագծին: 

Սոցիալական ելակետային տվյալներ հավաքվել են տարբեր տարածքներից՝ 

կախված ելակետային տվյալների բնույթից: Սկզբնական ելակետային տվյալների 

հավաքումը կենտրոնացած էր Ծրագրին ամենամոտ գտնվող համայնքներում: Այս 

ուսումնասիրության համար Տեղական համայնքներ եզրույթը վերաբերում է մի 

շարք բնակավայրերի, ինչպես պատկերված է Նկ. 4.1.5-ում: Ջերմուկ քաղաքը 

գտնվում է Ամուլսարի հանքավայրից մոտավորապես 10կմ դեպի հյուսիս: 

Ամենամոտ համայնքը Գնդեվազն է, որը գտնվում է Ծրագրի ենթակառուցվածքի՝ 

Կույտային տարրալվացման հարթակի (ԿՏՀ) ամենամոտ հատվածից 

մոտավորապես 1,2կմ հեռավորության վրա: Սարալանջ գյուղը գտնվում է 

Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքից մոտավորապես 3,9կմ հեռավորության 

վրա: Կան չորս գյուղական համայնքներ՝ Կեչուտը (որը Ջերմուկի մասն է 

համարվում), Սարավանը ( ներառյալ Սարալանջը և Ուղեձորը) և Գնդեվազը, 

որոնք գտնվում են Վայոց Ձորի մարզում, իսկ Գորայք համայնքը գտնվում է 

Սյունիքի մարզում: Աղյուսակը 3.1-ը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր համայնքի 

ամենամոտ սահմանի հեռավորությունը Ծրագրի ենթակառուցվածքների 

առանձին տարրերից: 

 

Սոցիալ-տնտեսական ելակետային վիճակը ներկայացնելու համար օգտագործված 

տվյալների մեծ մասը ընդհակառակը կենտրոնացած էին մարզերի և երկրի 

մակարդակով գնահատումների վրա: Նկ.4.1.5-ում ցույց է տրված ԲՍԱԳ-ում 

քննարկվող սոցիալական ելակետային ուսումնասիրության տարածքը և 

հիմնական բնակավայրերի աշխարհագրական կապը Ծրագրի հետ: 

 

Գլուխ 4-ի առանձին բաժիններում մանրամասն ներկայացվում են սոցիալական 

ասպեկտների ուսումնասիրության համար առանձնացված տարածքները, որոնք 

ամփոփ նկարագրվում են Աղյուսակ  4.1.1-ում: 
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Նկ. 4.1.5 Սոցիալական ուսումնասիրության տարածք  
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Աղյուսակ 4.1.1 Ելակետային վիճակի (Գլուխ 4) և ազդեցությունների գնահատման (Գլուխ 6) բաժիններում քննարկվող բնապահպանական և սոցիալական յուրաքանչյուր ասպեկտի համար սահմանված 
ուսումնասիրվող տարածքների ամփոփ նկարագիրը  

Ասպեկտ 
Ուսումնասիրվող տեղամասի 

տարածումը 
Հակիրճ նկարագիրը. Ուսումնասիրվող տարածքի հիմնական բաղադրիչները 

Կլիմա (և ջերմոցային 
գազերի 
արտաետումներ) 

Ազգային, տարածաշրջանային 
և տեղական 

Ազգային տվյալները վերցված են տեղեկատվության հանրամատչելի աղբյուրներից: Տեղական միջավայրի վերաբերյալ տվյալները հիմնված են 
երկու պետական օդերևութաբանական կայաններից ստացված տվյալների համեմատության արդյունքների վրա: Այս համեմատության 
արդյունքներից ելնելով Ծրագրի համար կլիմայի վերաբերյալ տվյալները վերցվել են Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական կայանից: 
Ջերմոցային գազերի արտանետումները կապված են Ծրագրի կոնկրետ գործողությունների, ինչպես նաև Ծրագրի տեղամաս մտնող և դուրս եկող 
տրանսպորտային միջոցների հետ: 

Լանդշաֆտ 
Տարածաշրջանային և 
տեղական 

Ուսումնասիրվող տարածքը որոշվել է Միացյալ Թագավորության՝ լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցությունների գնահատման ուղենիշների 
համաձայն, ըստ որի դրա շառավիղը Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի արտաքին սահմանից կազմում է 15 կմ: Տեղական ուսումնասիրության 
տարածքը սահմանվել է  այն տարածք, որի սահմաններում լանդշաֆտը ազդեցություն կրող բնույթ ունի: Այդ տարածքը սահմանել է նաև այն 
դիտակետերը, որտեղից տեսանելի է Ծրագրի տեղամասը: 

Օդի որակ, աղմուկ և 
վիբրացիա 
 

Տեղական 
 

Տեղական ուսումնասիրության տարածքը բնութագրվում է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքին ամենամոտ բնակավայրերով, և այն ներառում է երեք 
ամենամոտ գյուղական բնակավայրերը (Գորայք Գնդեվազ և Սարավան, այդ թվում՝ Սարալանջ և Ուղեձոր) և Ջերմուկ քաղաքը (ներառյալ 
Կեչուտը):   
Գնահատման մեջ ներառվել են ոչ մշտապես բնակվող կամ ներկա գտնվող ընկալիչները, այդ թվում՝ նախրապաններ, կաթնասուններ և բույսերի 
համակեցություններ, և ուսումնասիրվող տարածքում դրանք նկարագրվում են վերը նշված ելակետային վիճակի մոնիտորինգում: 

Երկրաբանություն 
Տարածաշրջանային և 
տեղական 

Ռեգիոնալ երկրաբանությունը նկարագվել է հանրամատչելի աղբյուրներից վերցված տվյալներիհիման վրա, ինչպես նաև տրվել է 
երկրաբանական տարածաշրջանի մանրամասն բնութագրումը, որի սահմաններում գտնվում է Ամուլսար լեռը: Կոնկրետ Ծրագրի տեղամասի 
երկրաբանական կառուցվածքի նկարագիրը տրվել է տեղամասի հետազոտությունների արդյունքում ստացված սկզբնական տվյալների հիման 
վրա: Նշված հետազոտություններն ընդգրկում են Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը և հարակից տարածքները: 

Հողեր և հողածածկույթ Տեղական 
Նախնական տվյալները հավաքվել են Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի սահմաններում: Լրացուցիչ տեղեկություններ ստացվել են Ծրագրի 
զբաղեցրած տարածքին հարակից հողերից և դրանք օգտագործվել են սույն գնահատման մեջ:   

Ստորգետնյա ջրեր 
Տարածաշրջանային և 
տեղական 

Տեղական տարածքը բնութագրվում է Արփա, Դարբ և Որոտան գետերի հիդրավլիկ սահմաններով և դեպի հյուսիս և հարավ տարածվող ջրառի 
սահմաններով: Նշված տարածքը ձգվում է Դարբ և Արփա գետերի միախառնման կետը հարավ-արևմուտքւմ, այնուհետև Սպանդարյանի 
ջրամբար հարավ-արևելքում ձգվելով դեպի հյուսիս, մոտավորապես հյուսիսային լայնության 4407500 կոորդինատները: Ջերմուկի գեոթերմալ 
ջրերի պարկն ընկած է հիդրավլիկ բնութագրվող տարածքի սահմաններից, քանի որ այն գտնվում է Արփա գետի հյուսիսում: Այդուհանդերձ այն 
ներառվել է ուսումնասիրվող տարածքում՝ հաշվի առնելով տեղական և ազգային մակարդակով շահագրգիռ կողմերի համար աղբյուրների 
կարևորությունը: 

Մակերևութային ջրեր 
Ազգային, տարածաշրջանային 
և տեղական 

Ազգային տվյալները վերցվել են հանրամատչելի աղբյուրներից, իսկ նախնական տվյալները ստացվել են Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից վերև և 
ներքև գտնվող մշտադիտարկման կետերից:  

Կենսաբազմազանություն 
Միջազգային, 
տարածաշրջանային և 
տեղական 

Միջազգային և ազգային տվյալները հիմնված են բաց աղբյուրների վրա: 2008-ից 2014թ. ընկած ժամանակահատվածում հավաքված նախնական 
տվյալները լրացրել են իրականացված տեղական ուսումնասիրություններին Ծրագրի ազդեցության տարածքում, որն ընդգրկում է Ծրագրի 
զբաղեցրած տարածքը և հարակից տարածքները, որոնք որոշվել են հետազոտված տաքսոնների և տեսակների կենսաբանության հիման վրա: 

Սոցիալական, 
քաղաքական, 
ժողովրդագրություն և 
տնտեսական վիճակը  
 

Ազգային, տարածաշրջանային 
և տեղական  

Ազգային տվյալները վերցվել  են բաց աղբյուրներից: Ռեգիոնալ տարածքն ընդգրկում է Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերը, որոնք փռված են հանքի 
հատակագծի և զբաղեցրած տարածքի վրա: Տեղական ուսումնասիրության տարածքը բնութագրվում է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքին 
ամենամոտ բնակավայրերով, և այն ներառում է երեք ամենամոտ գյուղական բնակավայրերը (Գորայք Գնդեվազ և Սարավան, այդ թվում՝ 
Սարալանջ և Ուղեձոր) և Ջերմուկ քաղաքը (ներառյալ Կեչուտը): 

Կրթություն Տեղական 
Ուսումնասիրվող տարածքը բնութագրվում է Ամուլսարի հանքավայրին ամենամոտ բնակավայրերով, և այն ներառում է երեք ամենամոտ 
գյուղական բնակավայրերը (Գորայք Գնդեվազ և Սարավան, այդ թվում՝ Սարալանջ և Ուղեձոր) և Ջերմուկ քաղաքը (ներառյալ Կեչուտը): 

Համայնքային 
առողջապահություն 

Տեղական 
Ազգային տվյալները վերցվել են բաց աղբյուրներից: Ռեգիոնալ տարածքն ընդգրկում է Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերը, որոնք փռված են հանքի 
հատակագծի և զբաղեցրած տարածքի վրա: Տեղական ուսումնասիրության տարածքը բնութագրվում է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքին 
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ամենամոտ բնակավայրերով, և այն ներառում է երեք ամենամոտ գյուղական բնակավայրերը (Գորայք Գնդեվազ և Սարավան, այդ թվում՝ 
Սարալանջ և Ուղեձոր) և Ջերմուկ քաղաքը (ներառյալ Կեչուտը): 

Հողօգտագործում և հողի 
տիրապետում 

Տեղական 
Տեղական ուսումնասիրության տարածքը բնութագրվում է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքին ամենամոտ բնակավայրերով, և այն ներառում է երեք 
ամենամոտ գյուղական բնակավայրերը (Գորայք Գնդեվազ և Սարավան, այդ թվում՝ Սարալանջ և Ուղեձոր) և Ջերմուկ քաղաքը (ներառյալ 
Կեչուտը): 

Կենսամիջոցներ 
Ազգային, տարածաշրջանային 
և տեղական 

Ազգային տվյալները վերցվել են բաց աղբյուրներից: Ռեգիոնալ տարածքն ընդգրկում է Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերը, որոնք փռված են հանքի 
հատակագծի և զբաղեցրած տարածքի վրա: Տեղական ուսումնասիրության տարածքը բնութագրվում է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքին 
ամենամոտ բնակավայրերով, և այն ներառում է երեք ամենամոտ գյուղական բնակավայրերը (Գորայք Գնդեվազ և Սարավան, այդ թվում՝ 
Սարալանջ և Ուղեձոր) և Ջերմուկ քաղաքը (ներառյալ Կեչուտը): 

Տրանսպորտ 
Միջազգային, 
տարածաշրջանային և 
տեղական 

Միջազգային և ազգային տվյալները վերցվել ենհանրամատչելի աղբյուրներից: Ռեգիոնալ տարածքը բնութագրվում է միջպետական և պետական 
ճանապարհների ցանցով, մասնավորապես M-2 և H-42: Տեղական տարածքը ներառում է Ծրագրի տեղամասը և ամենամոտ երեք գյուղական 
բնակավայրերը (Գորայք, Գնդեվազ և Սարավան (այդ թվում՝ Սարալանջ և Ուղեձոր) և Ջերմուկ քաղաքը (ներառյալ Կեչուտը)) կապող 
ճանապարհների  և մայրուղու հանգույցը: 

Մշակութային 
ժառանգություն 

Տեղական 
Նախնական տվյալները հավաքվել են Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի սահմաններում: Լրացուցիչ տեղեկություններ ստացվել են Ծրագրի 
զբաղեցրած տարածքին հարակից հողերից և դրանք օգտագործվել են սույն գնահատման մեջ:   

Ծանոթագրություն՝ 
Տես նաև Նկ. 4.1.4 և Նկ. 4.1.5.  
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4.1.6 Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը, խախտված և սահմանափակ մուտքի 

հնարավորությամբ տարածքներ 

Աղյուսակ 4.1-2-ը ցույց է տալիս Ծրագրի գործողությունների հետևանքով 

հավանական ազդեցություն կրող հողատարածքի չափը (տես նաև Նկ. 4.1.6): 

 

Աղյուսակ 4.1-2 Հողերի օտարում և նկարագրություն 

Հողերի օտարում Տարածք 

(հա) 

Նկարագիր 

Ծրագրի 
զբաղեցրած 
տարածք 
 

609 
 

Հանքի և դրա հետ կապված ենթակառուցվածքների 
կողմից (այդ թվում՝ ժամանակավոր 
ենթակառուցվածքներ շինարարության փուլի 
ընթացքում) զբաղեցվող հողատարածք, ինչպես 
պատկերված է Նկ. 3.1-ում (Ծրագրի տեղանքի 
հատակագիծը): 
 

Խախտված 
տարածք 

930 Հողատարածք, որն ընդգրկում է Ծրագրի զբաղեցրած 
տարածքն ու անմիջապես դրան հարող հողերը, որոնք 
հնարավոր է ազդեցություն կրեն շինարարության 
(հողի բերրի շերտի խախտում) և շահագործման 
ընթացքում (բուսականության վրա փոշու նստվածքի 
հետևանքով, որը նվազեցնում է գյուղատնտեսական 
նպատակներով օգտագործելու համար հողի արժեքը): 
Ծրագրի գործողությունների հետևանքով խախտվող 
տարածքւ ներառում է բուֆերային գոտիները, որոնք 
են՝  
  100մ բուֆերային գոտի բացահանքերի 

հարևանությամբ; 
  50մ ԴԱԼ-ի, փոխակրիչի և հանքատար 

ճանապարհների հարևանությամբ; 
  30մ ԿՏՀ-ի հարևանությամբ, և 
  15մ հանքի մերձատար ճանապարհների 

հարևանությամբ: 
Ծրագրի 
գործողությունների 
հետևանքով 
բնապահպանական 
առումով 
խախտված հողեր 

362 
 

Լրացուցիչ 1կմ բուֆերային գոտի հանքատար 
ճանապարհներից և 500մ հանքի մերձատար 
ճանապարհներից, որոնց սահմաններում 
արտանետումները, ինչպիսիք են NOx, Sox և հանքի 
ավտոմեքենաների առաջացրած փոշին կարող է 
ազդել բուսականության էկոլոգիայի վրա: 

 Ծրագրի արգելված  
տարածք 
(շահագործման 
ընթացքում) 

323 
 

Բուֆերային գոտի յուրաքանչյուր բացահանքի 
(Տիգրանես, Արտավազդես և Էրատո) սահմանների 
հարևանությամբ, որի սահմաններում 
անվտանագության նկատառումներից ելնելով մուտքի 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահապանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 4  
 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 4.1.14 

 

 հնարավորությունը կսահմանափակվի բացահանքերի 
սահմաններում իրականացվող պայթեցումների 
ընթացքում: Այն կարող է նաև ազդեցություն կրել 
բուսականության վրա փոշու նստեցումից: 

Ծրագրի 
ցանկապատով 
սահմանափակվող 
տարածք 

60 
 

Լրացուցիչ հողատարածքներ, որոնք չեն զբաղեցվի 
Ծրագրի ենթակառուցվածքների կողմից, սակայն 
կսահմանափակվեն պարագծով անցկացված 
ցանկապատի պատճառով:  

Վայրի 
կենդանիների 
համար արգելված 
տարածք 

94 Հողատարածքներ, որոնց տարածքում կենդանական 
աշխարհի կողմից օգտագործումը կարգելվի հանքի 
ենթակառուցվածքների (ներառյալ մերձատար 
ճանապարհներ և փոխակրիչ) առկայությամբ 
պայմանավորված: 
 

Ընդամենը 1769 Ծանոթագրություն. Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը 

ներառված է խախտված տարածքում 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  


	4.1 Ներածություն
	4.1.1 Աշխարհագրական դիրքը
	4.1.2 Սոցիալական իրավիճակը
	4.1.3 ԲՍԱԳ ելակետային ուսումնասիրության ձևաչափը
	4.1.4 Բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրություն 
	4.1.5 Սոցիալական ելակետային ուսումնասիրություն
	4.1.6 Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը, խախտված և սահմանափակ մուտքի հնարավորությամբ տարածքներ


