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6.5 Լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցության գնահատում (ԼՎԱԳ) 

6.5.1 Գնահատման մեթոդոլոգիա 
Լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցությունների գնահատումը հաշվի է առնում ՄՖԿ-ի 6 

կատարողական ստանդարտը և ՎԶԵԲ-ի թիվ 6 կատարողական պահանջը, որոնց համաձայն 

Ծրագրի նախագիծը պետք է արձանագրի Ծրագրի բաղադրիչների հնարավոր 

ազդեցությունները լանդշաֆտի` որպես բնական ռեսուրսի վրա, և ՄՖԿ-ի ԿՍ3-ը և ՎԶԵԲ-ի 

ԿՊ3-ը  պահանջները, որոնք ակնկալում են Ծրագրի գործունեության հետ կապված 

հնարավոր վիզուալ ազդեցությունների գնահատում: Ճանաչվել է առաջարկվող Ծրագրի 

բաղադրիչների հնարավոր վիզուալ ազդեցությունը մարդկանց (տեսողական ընկալիչների) 

վրա: Այս վերլուծությունը քննարկում է ընկալիչների վրա վիզուալ ազդեցությունը, ներառյալ 

Ծրագրի ազդակիր համայնքների, առանձին ընկալիչների և ընկալիչների խմբերի վրա, 

հայտնաբերված ներկայացուցչական դիտակետերում գտնվող արտանետումների 

ազդեցությունը կրող օբյեկտների, և (կամ) այն տարածքների, որտեղից Ծրագրի տարածքը 

տեսանելի կլինի կարճ ժամանակով (օրինակ ճանապարհները և արահետները): 

Գնահատման համար օգտագործված մեթոդաբանությունը մշակվել է հիմնվելով Միացյալ 

Թագավորության  ժամանակակից լավագույն փորձի վրա, ներառյալ այն փորձը, որն 

ընդգրկված է Լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցության գնահատման ուղեցույցներում, երրորդ 
հրատարակչություն (GLVIA3)1: 

  
GLVIA3-ն տրամադրում է ուղեցույց թե՛ լանդշաֆտային և թե՛ վիզուալ ազդեցությունները 

գնահատելու համար,  ներառյալ ազդեցությունների աստիճանը ՝ հաշվի առնելով  ընկալիչի 

զգայունությունը և ազդեցության ուժգնությունը: ԼՎԱԳ-ի համար մշակված 

մեթոդաբանությունը հիմնականոըմ համապատասխանում է Բաժին 6.1-ով սահմանված 

ԲՍԱԳ-ի համար կիրառվող մեթոդաբանությանը, սակայն այն լրամշակվել է և հաշվի է 

առնում GLVIA3-ում նշված կոնկրետ առարկայական ուղեցույցի մանրամասները: Հետևյալ 

մեթոդաբանությունը նախանշում է Բաժիններ 6.1-ից 6.3-ում շարադրված ընդհանուր 

մեթոդաբանությունից շեղումները: 
 

6.5.2 Տվյալների աղբյուրներ 
Լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցության գնահատումը (ԼՎԱԳ) կատարվել է ստորև 

ներկայացված ելակետային տվյալների աղբյուրներից հավաքված տվյալների հիման վրա: 

                                                      
1 Լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցության գնահատման ուղեցույցներ, Երրորդ հրատարակչություն (2013թ.) 
Լանդշաֆտի Ինստիտուտ և Բնապահպանական Կառավարման ու Գնահատման Ինստիտուտ: 
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  Տեղանքի քարտեզագրում (1:100 000 և 1:50 000 քարտեզներ) 

  Դաշտային ուսումնասիրություններ և տարածքի սկզբնական վիճակի լուսանկարում 

  Աէրոլուսանկարում 

  Համակարգչային ծրագրով ստացված Տեսական Տեսանելիություն Գոտիներ (ՏՏԳ-ներ) 

  Համակարգչային մոդելավորման արդյունքում ստացված պատկերներ,  (մոդելի 

շրջանակ և ֆոտոմոնտաժված նյութ), և 

  ԲՍԱԳ-ի շրջանակներում Ծրագրի հետ առնչվող այլ բնապահպանական ոլորտներից 

ելակետային տվյալներ: 

 

Հնարավոր տեսանելիության մոդելավորման համար օգտագործված աղբյուրները ներառել են 

հետևյալ թվային տվյալները. 

  3-D տոպոգրաֆիական տեղեկատվություն 5 մ իզոգծային ինտերվալներով, և 

  3-D տոպոգրաֆիական տեղեկատվություն 25 մ իզոգծային ինտերվալներով:  

 
6.5.3 Մեթոդոլոգիայի հիմնական քայլերը 
Ծրագրի նախագծման և մշակման ընթացքում որդեգրվել է իտերատիվ/ շարունակական 

մոտեցում, որը հնարավորություն է տալիս շրջակա միջավայրի սկզբնական պայմանները 

ընկալել և նախագծում հնարավոր ազդեցությունները վաղ հայտնաբերել` 

կատարելագործելով և վերափոխելով նախագիծը, օգնելով Ծրագրի վերջնական 

գործողությունների մշակմանը:   

 

Մեթոդոլոգիայի հիմնական քայլերը հետևյալն էին. 

 

  Լանդշաֆտի և վիզուալ պատկերի հետ կապված նշագրումների առանձնացում, 

  Լանդշաֆտի այն տարրերի հայտնաբերում, որոնք կարող են ազդեցություն կրել 

Ծրագրի արդյունքում, 

  Ուսումնասիրվող տարածքում գտնվող Լանդշաֆտի Բնույթի Տեսակների (ԼԲՏ-ներ) 

որոշարկում և նկարագրում` դաշտային ուսումնասիրությունների (որն իրականցվել է 

2013թ. ապրիլ և հունիս ամիսներին) տվյալների հիման վրա, հաշվի առնելով 

երկրաբանությունը, տոպոգրաֆիական կառուցվածքը, բուսականությունը, 

լանդշաֆտի կարևորության առանձնահատկությունները (օրինակ` մշակութային, 

հնագիտական, էկոլոգիական), առկա պայմանները, որակը և ցանկացած արժեք, որը 
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հայտնի է (արտացոլված է լանդշաֆտի նշագրումներում), 

  Կախված Ծրագրի տեսակից և մասշտաբից, յուրաքանչյուր ԼԲՏ-ի զգայունության 

որոշում, հաշվի առնելով նրանց արժեքը և  փոփոխության նկատմամբ 

զգայունակությունը, 

  Ծրագրի ուսումնասիրվող տարածքում նախնական ՏՏԳ-ի առանձնացում, 

օգտագործելով համակարգչային մոդելավորում, Ծրագրի ամենահեռու ՝ մինչև 15 կմ 

շառավղով ընկած բաղադրիչների նկատմամբ ` ուսումնասիրվող տարածքը 

առանձնացնելու համար հնարավոր լանդշաֆտը, վիզուալ ընկալիչները և հիմնական 

դիտակետերը  բացահայտելու նպատակով, 

  Ծրագրի Իտերատիվ Նախագծի մշակում (տե'ս Գլուխ 5 Այլընտրանքային 

Տարբերակների Վերլուծություն), և հնարավոր ազդեցությունները մեղմացնելու 

նպատակով համապատասխան միջոցառումների որոշարկում և մշակում, 

  Վիզուալ գնահատման տվյալների ստացման նպատակով նախատեսված 

ներկայացուցչական դիտակետերի որոշում, որոնք ներկայացուցչական են հնարավոր 

ազդակիր ընկալիչի տեսարանների և տեսակների խմբում, ինչպես նաև դրանց 

ներկայացրած ընկալիչների` փոփոխության նկատմամբ զգայունության բնույթի 

որոշարկում, հաշվի առնելով նրանց արժեքը և փոփոխության նկատմամբ 

զգայունակությունը, 

  Համակարգչային մոդելավորման և ֆոտոմոնտաժի արդյունքում ստացված Ծրագրի 

պատկերներ համապատասխանաբար ընտրված ներկայացուցչական դիտակետերից, 

  Դատողություններ անել յուրաքանչյուր ազդեցությունների բնույթի կամ ուժգնության 

մասին (լանդշաֆտի առանձնահատկությունների և ռեսուրսների ուղղակի 

փոփոխություններ և հարակից լանդշաֆտների բնույթի անուղղակի 

փոփոխություններ)` հաշվի առնելով  մասշտաբը և չափերը, տևողությունն ու 

վերականգնելիությունը, 

  Դատողություններ անել լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցությունների բնույթի և 

ուժգնության մասին, յուրաքանչյուր ներկայացուցչական դիտակետում տեսարանների 

և վիզուալ պատկերի հիման վրա` հաշվի առնելով  մասշտաբը և չափերը, 

տևողությունն ու վերականգնելիությունը,  

  Դատողություններ անել արդյունքում ակնկալվող լանդշաֆտի և վիզուալ 

ազդեցությունների կարևորության վերաբերյալ և մշակել անհրաժեշտ մեղմացնող 

միջոցառումներ, 

  Գնահատել մեղմացնող միջոցառումների կիրառման արդյունքում (ենթադրելով, որ 
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մեղմացումը իրականացվել է) մնացորդային ազդեցությունների աստիճանը և 

կարևորությունը ըստ լանդշաֆտային և վիզուալ յուրաքանչյուր ընկալիչի, 

  Հաշվի առնել գումարային կամ բոլոր ազդեցությունները` մոտակայքում 

նախատեսված կամ ենթադրվող փոփոխությունների   հետ միաժամանակ Ծրագրի 

ազդեցությունների մասին դատողություններ անելու նպատակով: 

 
Լիարժեք գնահատված ազդեցություններ 
Գնահատվել են հետյալ ազդեցությունները.  

 

  Ազդեցություններ լանդշաֆտային ռեսուրսների վրա, ներառյալ Ծրագրի 

իրականացման արդյունքում լանդշաֆտի ֆիզիկական փոփոխությունները, ինչպես 

նաև լանդշաֆտի բնույթի փոփոխությունները,  

  Ազդեցություններ ազգային կամ տեղական մակարդակում գեղեցիկ տեսարանների 

կամ լանդշաֆտային հատկանիշների համար առանձնացված տարածքների վրա,  

  Ազդեցություններ վիզուալ պատկերի վրա, որը ընդլայնվում է Ծրագրի կառույցների 

արդյունքում տեսարանների փոփոխություններով, 

  Լանդշաֆտի և վիզուալ ընկալիչների վրա ազդեցությունները կարող են նաև ներառել 

իրականացվող կամ նախատեսված նման բնույթի կամ մասշտաբի այլ 

զարգացումների հետ միաժամանակ տեղի ունեցող սույն Ծրագրի զարգացման հետ 

կապված փոփոխությունները (գումարային ազդեցություններ) (տե'ս Գլուխ 7 

Գումարային ազդեցություններ): 

 

Գնահատված ազդեցություններ 
Գրասենյակային և դաշտային ուսումնասիրության, նախնական գնահատման, ԼՎԱԳ թիմի 

մասնագիտական դատողությունների և այլ ծրագրերի արդյունքների ուսումնասիրության 

հիման վրա որոշարկվել են հնարավոր հետևյալ ազդեցությունները. 

 

  Լանդշաֆտի և վիզուալ ընկալիչների վրա ազդեցություններ Ծրագրի ամենահեռու՝ 

մինչև 15 կմ շառավղով տարածքում գտնվող բաղադրիչների նկատմամբ, որտեղ 

ենթադրվում է, որ զգալի ազդեցությունների առաջացումը անհավանական է, 

  Տեղամասեր, որտեղ ընկալիչների վրա Ծրագրի ազդեցություններ չեն ակնկալվում, 

քանի որ այդ տարածքները, ըստ Տեսական Տեսանելիության Գոտու (ՏՏԳ) 

կանխատեսումների չունեն նվազագույն կամ կանխատեսված տեսանելիություն: 
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6.5.4.  Մոտեցում 
Թե՛ լանդշաֆտային, թե՛ վիզուալ ազդեցությունների գնահատման համար անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել ընկալիչների բնույթը կամ զգայունակությունը (դիտարկելով փոփոխության 

նկատմամբ դրանց արժեքն ու զգայունակությունը), ինչպես նաև ազդեցության բնույթը և 

ուժգնությունը (դիտարկելով մասշտաբն ու չափերը, տևողությունն ու 

վերականգնելիությունը): Ուսումնասիրվում է յուրաքանչյուր փոփոխական և 

դատողություններ են արվում ստանդարտ տերմինների համապատասխան օգտագործման 

միջոցով: Այնուհետև ստացված դատողությունները ամփոփվում են, կիրառելով 

մասնագիտական գիտելիքներն ու փորձը` յուրաքանչյուր ազդեցության բնույթի, աստիճանի 

և կարևորության վերաբերյալ հանգեցնելով հիմնավորումների:   

 

Լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունների գնահատումը հիմնված է տարբեր նպաստող 

ասպեկտների գնահատման և ամփոփման վրա, որի արդյունքում ներկայացվում է 

հիմնավորված դատողություն, թե ինչպես է գնահատվել յուրաքանչյուրը, և որոշարկված 

մնացած լանդշաֆտային ու վիզուալ ազդեցությունների ընդհանուր մակարդակի ու 

կարևորության համար այդ ասպեկտների նպաստելու հնարավորությունը: 

 

Մատրիքսը, որը ազդեցության կարևորությունը զգայունության աստիճանի և ուժգնության 

միջև եղած ուղիղ կապի հիման վրա է, հետևաբար, այլևս չի օգտագործվել: Յուրաքանչյուր 

ազդեցություն կարող է գնահատվել ստորև, որպես ուղեցույց ներկայացված  Դիագրամ 6.5.1-

ին հղում կատարելով:  
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Գծապատկեր 6.5.1. Ազդեցության կարևորության որոշարկում 

 

 
6.5.5. Լանդշաֆտի զգայունություն 
Լանդշաֆտի ընկալիչի զգայունությունը փոփոխվում է կախված գոյություն ունեցող 

լանդշաֆտի պայմաններից և նրա` փոփոխությանը հարամարվելու ընդունակությունից: 

Լանդշաֆտի զգայունությունը գնահատվում է նախատեսված փոփոխության նկատմամբ 

լանդշաֆտի ընկալիչի զգայունակության և ընկալիչին բնորոշ արժեքի հիման վրա: 

Լանդշաֆտի զգայունությունը փոփոխվում է` կախված նախատեսված զարգացման տիպից և 

առանձին տարրերից, հիմնական առանձնահատկություններից, առանձնահատուկ 

հատկանիշներից և պայմաններից, փոփոխությանը հարմարվելու ընդունակությունից և 

կիրառված ցանկացած լանդշաֆտային նշագրման հետ կապված 

առանձնահատկություններից:   
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Լանդշաֆտային ընկալիչների զգայունակություն 
Զգայունակությունը սահմանվում է որպես «լանդշաֆտային ընկալիչի (որոշակի տեսակի 

կամ տարածքի ընդհանուր բնույթը կամ հատկությունները/պայմանները, կամ առանձին 

տարրը և/կամ առանձնահատկությունը կամ որոշակի էսթետիկական և զգայական 

ասպեկտը) նախատեսված զարգացմանը հարմարվելու ունակությունը առանց արտակարգ 

հետևանքների սկզբնական վիճակի պահպանման և/կամ լանդշաֆտի պլանավորման 

քաղաքականությունների և ռազմավարությունների պատշաճ իրագործման համար» (GLVIA 

3 Para 5.40): 

 
Լանդշաֆտի արժեքը 
Լանշաֆտի արժեքը համարվում է լանդշաֆտի ընկալիչների զգայունության հիմնական 

նպաստող գործոնը և որոշարկվում է համապատասխան նշագրումների առկայությամբ և 

դրանց կարևորության աստիճանով: Նշագրումների բացակայության դեպքում, որոշարկումը 

կատարվում է` ելնելով այն չափորոշիչների տվյալներից, որոնք որոշում են արժեքը, ինչպես 

օրինակ` պայմանները, գեղատեսիլ երևալու առանձնահատկությունը, հազվագյուտությունը, 

ներկայացուցչական լինելը, պահպանման տեսակետից հետաքրքրություն ներկայացնելը, 

հանգստյան գոտու նշանակությունը, զգայական ասպեկտները և առնչվող հատկությունները: 

Արժեքը ներառում է թե լանդշաֆտի առանձին բաղադրիչներ, թե նրա ընդհանուր բնույթը: 

 

Լանդշաֆտի ընկալիչների զգայունության տվյալները գրանցվել են բարձր, միջին կամ ցածր2 

ինչպես նշված է ստորև բերված Աղյուսակ 6.5.1-ում: 

  

                                                      
2 Նշում` «շատ բարձր» զգայունություն կատեգորիան, որը հանդիպում է ՇՄԱԳ-ի մեթոդոլոգիայի այլ 
բաժիններում, չի օգտագործվել սույն լանդշաֆտային և վիզուալ գնահատման մեջ:  
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Աղյուսակ 6.5.1. Լանդշաֆտի ընկալիչների զգայունության որոշում (զգայունակություն և 
արժեք) 

 
 
 
Բարձր 

Մասնավորապես տարբերակվող բնույթով լանդշաֆտ, որտեղ դրա 
բնույթի, հողօգտագործման, օրինաչափությունների և մասշտաբի` 
փոփոխությանը հարմարվելու  և/կամ արդյունավետ մեղմացման 
զարգացման հնարավորությունները չափազանց սահմանափակ են, և 
որը, հետևաբար, ունի բարձր զգայունություն փոփոխության նկատմամբ: 
Կարող են լինել միջազգային կամ ազգային մակարդակով 
առանձնացված և արժեք ներկայացնող լանդշաֆտներ: Լանդշաֆտները 
կամ նրանց որոշ առանձնահատկություններ կարող են ունենալ 
չխախտվածության և/կամ գեղատեսիլության և/կամ որոշակիորեն 
հազվագյուտության բարձր աստիճան: 

Միջին 

Տարբերակվող բնույթով լանդշաֆտ, որը բնույթի, հողօգտագործման, 
օրինաչափությունների և մասշտաբի շնորհիվ բնորոշվում է 
փոփոխությանը հարմարվելու որոշ հնարավորություններով, սակայն 
այն, նախատեսվող փոփոխության տեսակից ելնելով, կարող է դրսևորել 
որոշակի զգայունություն: Արդյունավետ մեղմացման զարգացման 
հնարավորությունները կարող են ավելի շատ լինել: Կարող է 
առանձնացվել և արժեվորվել ազգային, ռեգիոնալ կամ տեղական 
մակարդակում: Լանդշաֆտները կամ նրանց որոշ 
առանձնահատկություններ կարող են ունենալ հարաբերական 
չխախտվածության և/կամ գեղատեսիլության և/կամ որոշակիորեն 
հազվագյուտության ավելի ցածր աստիճան: 

Ցածր 

Լանդշաֆտ ցածր գեղատեսիլությամբ և/կամ որտեղ նրա բնույթը, առկա 
հողօգտագործումը, օրինաչափությունը և մասշտաբը փոփոխությանը 
հարմարվելու ցածր զգայունություն ունեն և/կամ բնորոշվում են 
արդյունավետ մեղմացման կամ հզորացման չափազանց լայն 
հնարավորություններով:  
Կարող են առանձնացվել և արժևորվել տեղական մակարդակում: 
Լանդշաֆտները կամ լանդշաֆտային հատկությունները կարող են 
դրսևորել ցածր գեղատեսիլություն և կարող են համարվել սովորական: 

Նշում. մակարդակների միջև անցումը աստիճանական և անհստակ է և լանդշաֆտի 
ընկալիչների զգայունության վերաբերյալ տվյալները կարող են ներառել առանձին 
առանձնահատկություններ կամ տարածքներ: 
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6.5.6. Լանդշաֆտային ազդեցությունների ուժգնություն 
Լանդշաֆտային ընկալիչների վրա ազդեցությունները գնահատվում են ըստ նրանց 

ուժգնության, որը ներառում է չափը և մասշտաբը, աշխարհագրական տարածումը, 

տևողությունը և վերականգնելիությունը, որոնք ավելի մանրամասն ներկայացված են ստորև: 

 

Չափը և/կամ մասշտաբը, և աշխարհագրական տարածումը 
Դա ներառում է գոյություն ունեցող լանդշաֆտային այն տարրերի մակերեսի մեծությունը, 

որոնք վերանալու են, լանդշաֆտ-ռեսուրս հարաբերությունը, այդ տարրերի համալրումը 

լանդշաֆտի բնույթին, և աշխարհագրական այն տարածքը, որի ներսում ակնկալվում են 

ազդեցություններ: Լանդշաֆտի բնույթի հետ կապված սա արտահայտում է լանդշաֆտի 

բնույթի այն չափը, որը կփոխվի լանդշաֆտի տարրերի հեռացման կամ համալրման 

արդյունքում, և թե որքանով այդ փոփոխությունները կազդեն հիմնական 

առանձնահատկությունների վրա: Չափը/մասշտաբը նկարագրվում է մեծ, միջին կամ փոքր 

չափանիշներով, իսկ աշխարհագրական տարածքը, որի շրջանակներում ազդեցությունը 

տեղի է ունենալու, նկարագրվում է լայնորեն տարածված կամ տեղային տերմիններով, 

այսինքն` ռեգիոնալ մակարդակում կամ տեղամասին համեմատաբար մոտ տարածքում: 

 

Տևողություն 
Տևողությունը դիտարկվում է որպես երկարաժամկետ (Ծրագրի շինարարության և 

շահագործման փուլերից մեղմացնող միջոցառումների կիրառումից հետո մնացած մշտական 

ազդեցություն, սովորաբար տևում է ավելի քան 15 տարի), միջնաժամկետ (սովորաբար` 3-15 

տարի), կամ կարճաժամկետ (ազդեցություն, որը կարող է առաջանալ շինարարական կամ 

շահագործման աշխատանքների ժամանակ, տևել մինչև Ծրագրի համապատասխան փուլի 

ավարտը, սովորաբար` 3 տարուց քիչ): Այն ազդեցությունները, որոնք տևում են Ծրագրի 

ամբողջ կենսունակության ընթացքում, սակայն չեն ընդլայնվում փակումից հետո  կամ այդ 

փուլում չափազանց շատ կրճատվում են, համարվում են միջնաժամկետ ազդեցություններ: 

 

Վերականգնելիություն 
Վերականգնելիությունը դիտարկվում է մշտական վերականգնելի, մասնակի վերականգնելի 

և վերականգնելի չափորոշիչներով:  

 

Լանդշաֆտի ուժգնության մասին դիտարկումները կատարվել են բարձր, միջին, ցածր և 

հազիվ նկատելի չափորոշիչներով, ինչպես ցույց է տրված ստորև` Աղյուսակ 6.5.2-ում: 
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Աղյուսակ 6.5.2. Լանդշաֆտային ազդեցության ուժգնություն (մասշտաբը և չափերը, 
տևողությունը, վերականգնելիությունը) 

Բարձր Լանդշաֆտի առանձնահատկություններում մեծ փոփոխություն և/կամ 
աշխարհագրական ընդարձակ տարածք, և/կամ որը կարող է հանգեցնել 
անվերականգնելի լանդշաֆտային ազդեցության: 

Միջին 
Լանդշաֆտի առանձնահատկություններում միջին փոփոխություն, 
և/կամ որը կարող է լինել աշխարհագրական մեծ տարածք, և/կամ որը 
կարող է վերականգնելի լինել երկար ժամանակահատվածում: 

Ցածր 

Լանդշաֆտի առանձնահատկություններում փոքր փոփոխություն և/կամ 
որը կարող է լինել համեմատաբար տեղայնացված աշխարհագրական 
տարածք, և/կամ որը կարող է վերականգնելի լինել կարճ 
ժամանակահատվածում: 

Հազիվ նկատելի  
Լանդշաֆտի առանձնահատկություններում իրականում աննկատելի 
փոփոխություն և/կամ որը կենտրոնացել է աշխարհագրական փոքր 
տարածքի վրա և/կամ որը գրեթե լիարժեք վերականգնելի է: 

 
6.5.7. Լանդշաֆտի ազդեցությունների կարևորության գնահատում 
Յուրաքանչյուր նկատառման համար մշակվել են գնահատման չափորոշիչներ, ապա դրանք 

դիտարկվել են միասին` որոշարկված յուրաքանչյուր լանդշաֆտային ազդեցության 

ընդհանուր  բնութագրման նպատակով: Հետագայում յուրաքանչյուր ասպեկտի 

դիտարկումների բաշխվածությունը ամփոփվել է` մնացած ազդեցություններից 

յուրաքանչյուրի ընդհանուր կարևորության փորձառու մասնագիտական գնահատման 

համար: Այդ ամփոփման արդյունքում կհավասարակշռվեն և հաշվի կառնվեն յուրաքանչյուր 

ասպեկտի հարաբերական կարևորությունները: Թեև առանց թվային կամ պաշտոնական 

կշռային համակարգի` դիտարկվող ասպեկտներից յուրաքանչյուրի հարաբերական 

կարևորությանը տրվել է համապատասխան կշիռ:   

 

Լանդշաֆտային ազդեցության մակարդակներ և ուժգնություն 
Զգայունության (զգայունակություն, արժեք), և ուժգնության (չափեր և/կամ մասշտաբ, 

աշխարհագրական տարածում, տևողություն և վերականգնելիություն) գնահատման 

արդյունքում, սահմանվում է լանդշաֆտային ազդեցության ընդհանուր կարևորությունը 

փորձառու մասնագիտական գնահատման շնորհիվ, հաշվի առնելով դիտարկվող բոլոր 

ասպեկտների կշիռները: 

 

Լանդշաֆտի ազդեցության մակարդակները նկարագրվում են մեծ, միջին, փոքր կամ աննշան 

չափանիշներով համապատասխան Աղյուսակ 6.5.3-ում և, ընդ որում մեծ և միջին 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

  

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

 Տարբերակ 10  Էջ 6.5.13 

 

ազդեցությունները համարվում են կարևոր: Պետք է հաշվի առնել, որ մակարդակների միջև 

անցումը տեղի է ունենում աստիճանաբար և ոչ հստակ: 

 
  
 

 

Աղյուսակ 6.5.3` Լանդշաֆտի ազդեցությունների մակարդակներ 
Մեծ Փոփոխություններ, որոնք զգալիորեն ազդում են լանդշաֆտի կամ նրա 

տարրերի  բնույթի վրա: Օրինակ` մեծ ազդեցությունը հավանական է, 
երբ բարձր զգայունության ընկալիչը ենթարկվում է բարձր ուժգնությամբ 
լանդշաֆտային ազդեցության: 

Միջին 
Փոփոխություններ, որոնք ավելի քիչ են ազդում: Օրինակ` միջին 
ազդեցությունը հավանական է, երբ միջին զգայունության ընկալիչը 
ենթարկվում է միջին ուժգնությամբ լանդշաֆտային ազդեցության:  

Փոքր 

Փոքր փոփոխություններ, որոնք ազդում են լանդշաֆտի կամ նրա 
տարրերի  բնույթի վրա: Օրինակ` փոքր ազդեցությունը հավանական է, 
երբ ցածր զգայունության ընկալիչը ենթարկվում է ցածր ուժգնությամբ 
լանդշաֆտային ազդեցության: 

Աննշան 

Լանդշաֆտի կամ նրա տարրերի  բնույթի վրա ազդող նվազագույն 
նկատելի փոփոխություն կամ փոփոխության բացակայություն: Պետք է 
նկատել, որ սա ներառում է այն տեղամասերը, որտեղ լանդշաֆտային 
ազդեցություններ չեն ակնկալվում: 

 

 

Լանդշաֆտային ազդեցությունները նկարագրվում են ոչ կարևոր կամ կարևոր, ինչպես 

ներկայացված է ստորև` Աղյուսակ 6.5.4-ում: 

 

Աղյուսակ 6.5.4. Կարևորություն 
Ոչ կարևոր 

Ազդեցությունները կարող են լինել 
վերականգնելի և/կամ կարճաժամկետ 
և/կամ սահմանափակ տարածքից 
դուրս տարածված, տարրերի և/կամ 
առանձնահատկությունների 
(ներառյալ` էսթետիկ և զգայական 
ասպեկտները) վրա ազդող, որոնք 
նպաստիչ տարրեր են, սակայն էական 
նշանակություն չունեն լանդշաֆտի 
բնույթի համար:  

 Կարևոր 
Ազդեցությունները կարող են լինել 
երկարատև և/կամ անվերականգնելի 
և/կամ ընդարձակ տարածում ունեցող, 
տարրերի և/կամ 
առանձնահատկությունների (ներառյալ` 
էսթետիկ և զգայական ասպեկտները) 
վրա ազդող, որոնք էական են ազգային 
արժեք ներկայացնող լանդշաֆտների 
բնույթի համար: 
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Լանդշաֆտի ազդեցությունների ուղղություն 
Ազդեցության ուղղությունը (բացասական, դրական կամ չեզոք/խառը) ցույց է տալիս, թե 

առաջադրանքը որքանով է համապատասխանում առկա լանդշաֆտի բնույթին, և որքանով է 

օգտակար լանդշաֆտի համար:   

 

6.5.8. Վիզուալ զգայունություն 
Վիզուալ ազդեցության գնահատման արդյունքում գնահատվում է առաջարկվող ծրագրի 

ազդեցությունը տեսարանների և դրանց վիզուալ հաճելիության ընկալիչների համար 

(այսինքն մարդկանց վրա, ում տեսանելի են Ծրագրի տեսարանները): Մարդկանց որոշակի 

խումբ կամ անհատ տարբեր ազդեցություններ կկրեն, տեսարանների կամ վիզուալ պատկերի 

փոփոխության հետ կապված: Վիզուալ զգայունությունը գնահատվում է ընկալիչի` 

տեսարանների/վիզուալ պատկերի փոփոխության նկատմամբ ունեցած զգայունակությամբ և 

առանձին տեսարաններին տրված արժեքներով: 

 

Վիզուալ ընկալիչների զգայունակություն 
Վիզուալ ընկալիչների զգայունակությունը տեսարանների/վիզուալ պատկերի փոփոխության 

նկատմամբ կախված է տեսարանը դիտող մարդկանց զբաղվածությունից և աշխատանքից և 

տեսարանների նկատմամաբ նրանց ուշադրության չափից:   

 

Բնապատկերին տրվող արժեքներ 
Վիզուալ ազդեցության գնահատման մեջ ներառված բնապատկերին տրվող արժեքի 

վերաբերյալ կատարվել են եզրահանգումներ, որոնցում հաշվի են առնվել հետևյալ 

հիմնական դիտարկումները. 

 

  Որոշակի տեսարաններին տրված արժեքների ճանաչում ըստ լանդշաֆտի հիմնական 

առանձնահատկությունների, ժառանգության կամ նշագրումների, 

  Որոշակի տեսարաններին ընկալիչների (մասնավորապես` այցելուներ և 

զբոսաշրջիկներ) կողմից տրված արժեքի ցուցիչներ, ուղեցույցներում կամ 

քարտեզներում դրանց առկայության կամ որոշակի հարմարությունների 

տրամադրում տեսարանները տեսանելի դարձնելու նպատակով: 

Վիզուալ ընկալիչների զգայունությանը վերաբերվող դիտարկումները ըստ ստորև բերված 

Աղյուսակ 6.5.5-ի կատարվել են բարձր, միջին կամ ցածր չափանիշներով: 
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Աղյուսակ 6.5.5. Վիզուալ ընկալիչների զգայունության որոշում (զգայունակություն և արժեք) 
Բարձր Համայնքներ, որտեղ տեսարանները նպաստում են բնակիչների վայելած 

լանդշաֆտի դիրքին, բացօթյա հանգստացողներ (ներառյալ` հանգստյան 
արահետներ օգտագործողները, ում հետաքրքրությունները հավանաբար 
կենտրոնացած են լանդշաֆտի վրա), ժառանգություն հանդիսացող 
վայրերի կամ այլ տեսարժան վայրերի այցելուներ, որտեղ շրջապատի 
տեսարանները դիտումների կարևոր նպաստիչներ են, և գեղատեսիլ 
ճանապարհներով ճամփորդողներ, որտեղ ուշադրությունը գրավում է 
շրջակա լանդշաֆտը: Սրանք այն ընկալիչներն են, որոնք հայտնի են 
փոփոխության նկատմամբ բարձր զգայունակություն ունեցող 
ընկալիչներ:  
Ճանաչված տեսարաններ, հավանաբար գրականությունում 
հիշատակված, ուղեցույցներում կամ քարտեզներում գրանցված: 

Միջին 

Հանգստացող ճանապարհորդներ ճանապարհների վրա, մարդիկ 
աշխատավայրերում, ում ուշադրությունը շրջապատը չէ, սակայն որտեղ 
տեղադրման դիրքը կարևոր է նրանց աշխատանքային կյանքի համար: 
Սրանք այն ընկալիչներն են, որոնք հայտնի են փոփոխության 
նկատմամբ միջին զգայունակություն ունեցող ընկալիչներ:  
Տեսարաններ, որոնք պաշտոնապես ճանաչված չեն, սակայն արժևորվում 
են տեղական մակարդակում:  

Ցածր 

Հեռավոր ճանապարհներ ճամփորդողներ, բացօթյա սպորտով 
զբաղվողներ և հանգստացողներ, ովքեր չեն հետաքրքրվում կամ կախում 
չունեն լանդշաֆտի տեսարանների գնահատման, մարդիկ 
աշխատավայրերում, ում ուշադրությունը շրջապատը չէ և որտեղ 
տեղադրման դիրքը քիչ կարևոր է նրանց աշխատանքային կյանքի որակի 
համար: Սրանք այն ընկալիչներն են, որոնք հայտնի են փոփոխության 
նկատմամբ ցածր զգայունակություն ունեցող ընկալիչներ: 
Ավելի սովորական տեսարաններ, որոնք հատուկ արժեք չեն 
ներկայացնում:   

Նշում. մակարդակների միջև անցումը աստիճանական և անհստակ է: Մեծ թվով դիտողների 
թիվը որևէ վայրում, որը այլապես կարող էր լինել ցածր կամ միջին զգայունության, կարող է 
բարձրացնել զգայունության մակարդակը: 
 

6.5.9. Վիզուալ ազդեցությունների ուժգնություն 
Վիզուալ ազդեցություններից յուրաքանչյուրի ընդհանուր ուժգնությունը գնահատվում է 

հետևյալ ասպեկտներով. չափեր և/կամ մասշտաբ, աշխարհագրական տարածում, 

տևողություն և հակադարձելություն: Այդ ասպեկտները ավելի մանրամասն ամփոփված են 

ստորև. 
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Չափեր և/կամ մասշտաբ 
Վիզուալ ազդեցության չափը և/կամ մասշտաբը ներառում է  

 

  Տեսարանների փոփոխության մասշտաբը` կապված առանձնահատկությունների 

կրճատման կամ ավելացման հետ և/կամ կազմի փոփոխությունների, այդ թվում 

նախատեսվող զարգացման տարրերով տեսարանների հարաբերության հետ, 

  Առկա տեսարանում նոր տարրերի կամ լանդշաֆտի փոփոխությունների ինտեգրման 

աստիճանը` կապված այնպիսի ասպեկտների հետ, ինչպիսիք են ձևը, մասշտաբը և 

զանգվածը, գծայնությունը, բարձրությունը, գույնը և կառուցվածքը, և  

  Նախատեսված զարգացման տեսարանների բնույթը` պայմանավորված զարգացման 

հարաբերական ժամանակահատվածով և այն հանգամանքով, թե արդյոք 

տեսարանները լիարժեք են լինելու, մասնակի, թե ակնթարթային: 

 

Սույն գնահատման մեջ չափ/մասշտաբ առանձնահատկությունը նկարագրվում է մեծ, միջին, 

փոքր կամ աննկատելի չափորոշիչներով:  

 

 

Աշխարհագրական տարածում 
Վիզուալ ազդեցության աշխարհագրական տարածումը, որը նկարագրվում է լայնորեն 

տարածված, տեղային կամ ամենամոտ չափորոշիչներով, տարբեր է`  տարբեր դիտակետերի 

հետ կապված և ներառում է հետևյալը. 

 

  Հիմնական գործունեության հետ կապված զարգացման տեսարանի ուղղությունը կամ 

ընկալիչի կողմից տեսանելի տեսարանը 

  Նախատեսված զարգացման տեղամասից դիտակետի հեռավորությունը, և 

  Այն տարածքի մակերեսը, որտեղ փոփոխությունները տեսանելի կլինեն: 

 

Տևողություն/վերականգնելիություն 
Տևողությունը դիտարկվում է կարճաժամկետ (0-3 տարի` ազդեցություն, որը կառաջանա 

հետախուզման և շինարարության փուլերի ընթացքում), միջինաժամկետ (3-15 տարի` 

ազդեցություն, որը կառաջանա շահագործման, շահագործումից հանելու և փակման 

փուլերում) և երկարաժամկետ (15 տարուց ավելի` ազդեցություն, որը կմնա Ծրագրի 

կենսունակությունից և վերականգման միջոցառումների կիրառումից հետո): 
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Վերականգնելիությունը դիտարկվում է որպես մշտական, մասնակի վերականգնելի կամ 

վերականգնելի չափորոշիչներով:  

 

Վիզուալ ազդեցությունների վերաբերյալ դիտարկումները նկարագրվել են բարձր, միջին, 

ցածր և հազիվ նկատելի չափորոշիչներով, ինչպես ներկայացված է ստորև` Աղյուսակ 6.5.6-

ում: 

 
 

Աղյուսակ 6.5.6. Վիզուալ ազդեցության ուժգնություն (մասշտաբ, տարածում, տևողություն, 
վերականգնելիություն) 

Բարձր Էական փոփոխություններ, որոնք կարող են տեսանելի լինել երկար 
ժամանակահատված, և/կամ պարզ նկատելի, և/կամ որոնք կարող են 
կտրուկ հակադրված լինել առկա տեսարանին, և/կամ փակել Ծրագրի 
հիմնական տարածքից դուրս տեսարանների կարևոր տարրերի էական 
հատվածը, և/կամ որոնք կարող են հանգեցնել անվերականգնելի 
փոփոխությունների: 

Միջին 

Տեղամասը տեսարանների առումով ենթարկվել է միջին 
փոփոխությունների, և/կամ որոնք տեսանելի  են ավելի կարճ 
ժամանակահատված, հավանաբար տեսարանի հիմնական ֆոկուսից 
փոքր անկյան տակ, և/կամ որոնք կարող են հակադրված լինել առկա 
տեսարանին, և/կամ փակել Ծրագրի հիմնական տարածքից դուրս 
տեսարանների տարրերի զգալի հատված: Փոփոխությունը կարող է 
հակադարձվել երկար ժամանակահատվածում: 

Ցածր 

Տեղամասը տեսարանների առումով ենթարկվել է փոքր 
փոփոխությունների, և/կամ որոնք տեսանելի  են կարճ 
ժամանակահատված, հավանաբար տեսարանի հիմնական ֆոկուսից 
փոքր անկյան տակ, և/կամ որոնք կարող են համապատասխանել առկա 
տեսարանի տարածման մակերեսին: Փոփոխությունը կարող է 
հակադարձվել ավելի կարճ ժամանակահատվածում: 

Հազիվ նկատելի 

Տեղամասը ենթարկվել է փոփոխության, որը հազիվ տեսանելի է և/կամ 
որը տեսանելի  է շատ կարճ ժամանակահատված, հավանաբար 
տեսարանի հիմնական ֆոկուսից փոքր անկյան տակ, և/կամ որը կարող է 
խառնվել առկա տեսարանի հետ, սովորաբար Ծրագրի տարածքից 
որոշակի հեռավորության վրա և/կամ որտեղ փոփոխությունը գրեթե կամ 
լիովին վերականգնելի է:  

 

6.5.10. Վիզուալ ազդեցությունների կարևորության գնահատում  
Լանդշաֆտային ազդեցությունների համար գնահատումները համեմատվել են վերը նշված 

չափորոշիչների հետ` մնացած վիզուալ ազդեցություններից յուրաքանչյուրի ընդհանուր 
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բնութագրման նպատակով: Արդյունքները ամփոփվել են, և յուրաքանչյուր վիզուալ 

ազդեցության համար կատարվել է ընդհանուր կարևորության փորձառու մասնագիտական 

գնահատում: Սույն ամփոփումը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր դիտարկման դիմաց 

կատարողականի հարաբերական կարևորության հավասարակշռությունը: Այդ պատճառով 

առանց թվային կամ պաշտոնական կշռային համակարգի, համապատասխան ուշադրություն 

է դարձվում յուրաքանչյուր դեպքում յուրաքանչյուր ասպեկտի բալանսի և հարաբերական 

կարևորության վրա:  

 

Վիզուալ ազդեցության մակարդակներ և կարևորություն 
Վիզուալ ազդեցության մակարդակները նկարագրվում են մեծ, միջին, փոքր և աննշան 

չափորոշիչներով, որոնք ամփոփված են ստորև` Աղյուսակ 6.5.7-ում և համապատասխանում 

են Աղյուսակ Աղյուսակ 6.5.3-ին, որտեղ մեծ և միջին ազդեցությունները համարվում են 

կարևոր: Պետք է նկատել, որ մակարդակների միջև անցումը աստիճանական է և պարզ չէ:  

 

 

Աղյուսակ 6.5.7. Վիզուալ ազդեցության մակարդակներ 

Մեծ 

Փոփոխություններ, որոնք էականորեն ազդում են տեսարանների և 
վիզուալ պատկերի վրա: Օրինակ` մեծ ազդեցությունը հավանական է, 
երբ բարձր զգայունության ընկալիչը ազդեցություն է կրում վիզուալ 
ազդեցության բարձր ուժգնությունից:  

Միջին Փոփոխություն, որը ավելի քիչ ազդեցություն ունի տեսարանների և 
վիզուալ պատկերի վրա: Օրինակ` միջին ազդեցությունը հավանական է, 
երբ միջին զգայունության ընկալիչը ազդեցություն է կրում վիզուալ 
ազդեցության միջին ուժգնությունից:  

Փոքր 

Փոքր փոփոխություն, որը ազդում է տեսարանների և վիզուալ պատկերի 
վրա: Օրինակ` միջին ազդեցությունը հավանական է, երբ ցածր 
զգայունության ընկալիչը ազդեցություն է կրում վիզուալ ազդեցության 
ցածր ուժգնությունից:  

Աննշան  
/Ազդեցություն 
չկա 

Տեսարանների և վիզուալ պատկերի վրա ազդող նվազագույն նկատելի 
փոփոխություն կամ փոփոխության բացակայություն: Պետք է նկատել, որ 
սա ներառում է այն տեղամասերը, որտեղ ազդեցություններ չեն 
ակնկալվում: 

 

Տարբեր չափորոշիչների (զգայունություն, զգայունակություն, արժեք և ուժգնություն`չափեր և 

մասշտաբ, աշխարհագրական տարածում, տևողություն և վերականգնելիություն) 

գնահատման արդյունքում որոշարկվել է լանդշաֆտային ազդեցության ընդհանուր 
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կարևորությունը փորձառու մասնագիտական գնահատման շնորհիվ` հաշվի առնելով 

դիտարկվող բոլոր ասպեկտների կշիռները:   

Վիզուալ ազդեցությունները նկարագրվում են ոչ կարևոր կամ կարևոր, ինչպես ներկայացված 

է ստորև` Աղյուսակ 6.5.8-ում: 

 
 

Աղյուսակ 6.5.8. Վիզուալ ազդեցության կարևորություն 
 

Ոչ կարևոր 
Ազդեցություններ մարդկանց վրա, 
ովքեր ընդհանրապես ավելի քիչ 
զգայուն են տեսարանների/վիզուալ 
պատկերի փոփոխության նկատմամբ: 
Փոքր փոփոխություններ և/կամ 
փոփոխություններ, որոնք լավ 
ինտեգրվում են տեսարանում, հաճախ 
ներառելով տարրեր, որոնք արդեն 
ներկա են տեսարանում: 
Սրանք կարող են լինել վերականգնելի 
ազդեցություններ կամ կարճատև: 

 Կարևոր 
Ազդեցություններ մարդկանց վրա, ովքեր 
հատկապես զգայուն են 
տեսարանների/վիզուալ պատկերի 
փոփոխության նկատմամբ և/կամ հայտնի 
դիտակետերում կամ հայտնի գեղատեսիլ 
ճանապարհներում:  
Մեծամասշտաբ փոփոխություններ, 
որոնք ներկայացնում են տեսարանում 
նոր, ոչ բնորոշ կամ անհամապատասխան 
կամ ներմուծված 
 Տարրեր: 
Սրանք կարող են լինել երկարատև/ 
անվերականգնելի ազդեցություններ: 

 

Վիզուալ ազդեցությունների ուղղություն 
Ազդեցության ուղղությունը (բացասական, դրական կամ չեզոք/խառը) ցույց է տալիս, թե 

առաջադրանքը որքանով է համապատասխանում առկա տեսարաններին, որքանով է 

Ծրագիրը օգտակար տեսարանների համար:  

 

 
6.5.11. Հիմնական տերմինաբանություն 
Սույն գնահատման մեջ օգտագործված հիմնական տերմինաբանությունը ներկայացված է 

ստորև` Աղյուսակ6.5.9-ում:   

 

Աղյուսակ 6.5.9. Հիմնական չափորոշիչներ և տերմիններ 

Չափորոշիչ Տերմինաբանություն 
Զգայունություն Ցածր Միջին Բարձր 
Արժեք Տեղական Ռեգիոնալ Միջազգային/ազգային 
Զգայունակություն Ցածր Միջին Բարձր 
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Չափորոշիչ Տերմինաբանություն 
Ուժգնություն Ցածր / Հազիվ 

նկատելի 
Միջին Բարձր 

Չափ/մասշտաբ Փոքր Միջին Մեծ 
Տարածում Ամենամոտ / 

Անհատական 
Տեղական/Տեղային 

բնույթի 
Ռեգիոնալ/լայնորեն 

տարածված 
Տևողություն Կարճաժամկետ 

(0-3 տարի) 
Միջինաժամկետ 

(3-15 տարի) 
Երկարաժամկետ 

(>15 տարի) 
Վերականգնելիություն Լիարժեք 

վերականգնելի 
Մասնակի 

վերականգնելի 
Մշտական 

Հաճախականություն Ոչ հաճախակի 
ընդհատվող 

Հաճախակի 
ընդհատվող 

Շարունակական 

Ուղղություն Դրական Չեզոք/խառը Բացասական 
Կարևորություն Փոքր/ Աննշան Միջին Մեծ 
 

6.5.12. Լանդշաֆտի և Վիզուալ ռեսուրսների հետ կապված Ծրագրի տարրեր 
Լանդշաֆտի և վիզուալ հնարավոր ազդեցության աղբյուրները որոշարկվել են Ծրագրի 

աշխատանքների և առնչվող Ծրագրի տարրերի հիման վրա: Ծրագիրը կազմված է գոյություն 

ունեցող լանդշաֆտի տարբեր չափի և մասշտաբի բաղադրիչներից: Այս բաղադրիչները 

կզբաղեցնեն Ծրագրի ազդակիր տարածքի տարբեր հատվածներ և կհանգեցնեն թե՛ 

լանդշաֆտի ռեսուրսների հետ առնչվող անմիջական, և թե՛ ընդարձակ լանդշաֆտի բնույթի և 

վիզուալ պատկերի հետ առնչվող ոչ անմիջական ազդեցության տարբեր մակարդակների: 

Ամենամեծ չափեր և մակերես ունեցող բաղադրիչները, ընդհանուր առմամբ, կհանգեցնեն թե՛ 

լանդշաֆտի և թե՛ վիզուալ ընկալիչների վրա  ամենամեծ ազդեցությանը: 

 

Զարգացման հիմնական բաղադրիչները, որոնք կլինեն լանդշաֆտային և վիզուալ 

ազդեցությունների հիմնական աղբյուները, հետևյալն են. 

 

  Բացահանքեր` Տիգրանես/Արտավազդես և Էրատո 

  Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ)  

  Բացատար և մերձատար ճանապարհներ 

  Մանրացման և տեսակավորման հանգույցներ (ներառում է առաջնային և 

երկրորդական ջարդիչ կայան և դրանց համար նախատեսված շինություն)  

  Ցածրորակ հանքաքարի կույտ 

  Արդյունահանված հանքաքարի կույտ  

  Վերգետնյա փոխակրիչ, և բեռնատարների կայանատեղի 
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  Բեռնատարերի կայանատեղի, պահեստ և վարչական կառույցներ 

  Ջրի մաքրման համակարգ 

  Շինարարների բնակեցման ճամբար, և 

  Կույտային տարրալվացման հրապարակ (ԿՏՀ), այդ թվում`  

o Կույտային տարրալվացման հարթակ  

o Հետադարձ ջրի, մշակման և անձրևաջրերի ավազաններ, և 

o Ադսորբցիոն/դեսորբցիոն վերականգնման կայան  (ԱԴՎ կայան): 

 

Առկա 110 կՎ-անոց էլեկտրահաղորդման գիծը ձգվում է հյուսիսից հարավ M-2 մայրուղուն 

կից առաջնային ենթակայանից դեպի Ջերմուկի ենթակայան; այնուհետև դեպի հարավ՝ 

Գորայք: Այս գծին կից Ծրագրի համար դեպի RD-3/RD-1 ճանապարհային հանգույցը 

տանող նոր հիմնական ենթակայան պետք է կառուցվի: 35 կՎ-անոց օդային 
էլեկտրահաղորդման գիծը պետք է ծգվի հիմնական ենթակայանից վերգետնյա փոխակրիչի 

երկայնքով դեպի հանքի հանգույցները և ջարդիչ կայան, ապա դեպի բեռնատար մեքենաների 

բեռնելու կայանատեղի և ԱԴՎ կայան:  Այդ կետերում ենթակայանների լարումը կշարունակի 

իջնել և հոսանքը կբաշխվի հանքի սպասարկման օբյեկտների առանձին բաղադրիչներին, 

ջաևդիչ կայաններին և փոխանցող փոխակրիչներին, ԿՏՀ-ին, ԱԴՎ-ին, և Արփա գետի 

ջրամատակարարման պոմպակայանին: 

 

Առաջարկվող ծրագրի այլ բաղադրիչները և ենթակառուցվածքներն ավելի մանրամասն 

նկարագրված են Գլուխ 3-ում: Ծրագրի նկարագրություն և ընդհանուր ծրագրի 

բաղադրիչները ներկայացված են Պատկեր 3.1-ում:  

 

Որոշ բաղադրիչների լուսավորությունը և առաջարկվող ծրագրի ենթակառուցվածքը 

տեսանելի կլինեն օրվա մութ ժամերին, ինչպես նաև ըստ հնարավորության` որոշակի 

բաղադրիչների հետ կապված վիզուալ ազդեցությունները ներառվել են գնահատման մեջ:  

 
6.5.13. Ծրագրի և գնահատման փուլեր 
ԼՎԱԳ-ը հաշվի է առել Ծրագրի չորս հիմնական փուլերի հաջորդականությունը3  (դա է  

Ծրագրի նկարագրության մեջ նեռարված առավել մանրամասն փուլերի և ենթափուլերի 

պարզեցումը, որպեսզի հնարավոր լինի նկարագրել լանդշաֆտային և վիզուալ 
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ազդեցությունները` կապված յուրաքանչյուր հիմնական փուլի հետ), որոնք ամփոփված են 

ստորև` Աղյուսակ 6.5.10-ում: Ծրագրի կենսափուլի ընթացքում տեղի ունեցած 

լանդշաֆտային և վիզուալ հնարավոր փոփոխությունները գրանցելու համար Ծրագրի 

փուլերը պահանջում են որոշակի ամփոփում և խմբավորում ինչպես ստորև ներկայացվում է 

Գլուխ 3-ում - Ծրագրի նկարագիրը:   

 

  Շինարարության փուլ 

  Շահագործման փուլ4 

  Փակման փուլ 

  Հետփակման մոնիթորինգի փուլ: 

 

 

Ծրագրի կենսունակության ժամանակահատվածը կբաժանվի երեք հիմնական փուլերի 

(շինարարությունից մինչև փակում), սակայն գործնականում յուրաքանչյուր փուլի վերջում և 

հաջորդ փուլի վերջում կիրականացվի հեղուկի տեղափոխում, ինչպես նաև զուգահեռ 

կիրականացվեն որոշ գործողություններ: Օրինակ` Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքի 

վերականգնումն ու փակումը հնարավոր է իրականացնել Էրատոյի բացահանքի բացմանը 

զուգահեռ, մինչդեռ Էրատոյի դատարկ ապարները կարելի է օգտագործել 

Տիգրանեսի/Արտավազդեսի հանքափոսերի հետլիցքի համար:  Փակման ժամանակ Էրատոյի 

հանքափոսում կկատարվի մասնակի հետլիցք Էրատոյի հանքափոսերի դատարկ 

ապարներով մոտավորապես 30մ խորությամբ` վերջնական փոսի խորության վրա:  

 

Ծրագրի յուրաքանչյուր փուլի համար որոշարկվել և պլանավորվել են գործողություններ, 

որոնք պետք է իրականացվեն Ծրագրի տարբեր փուլերում, ինչպես նշվել է Ծրագրի 

նկարագրում: Ծրագրի նշված փուլերի լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունները հաշվի 

են առնվել գնահատման հինգ փուլերում, ինչպես ամփոփված է ստորև Աղյուսակ Աղյոսւակ 

6.5.10-ում: 

 

                                                      
4 Ծրագրի հետախուզման փուլում, ինչպես նկարագրված է բաժին 3-ում Ծրագրի նկարագրությունը չի 
գնահատվել LVIA-ի շրջանակում: Ծրագրի իրականացման վայրում անհարմարությունները, որոնք առաջացել են 
հետախուզման կամ շինարարական աշխատանքների պատճառով, շատ դեպքերում չեն կարող հստակ 
նախանշվել, հետևաբար հետախուզման փուլի ցանկացած ազդեցություն դիտարկվել է շինարարության փուլի 
ազդեցությունների գնահատման շրջանակում:  
 5 Շահագործման փուլը սահմանվել են որպես հանքահանման և հանքաքարի մշակման սկզբնական և վերջնական 
փուլ: 
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Աղյուսակ 6.5.10. Ծրագրային և գնահատման փուլեր 
Ծրագրային 

փուլ 
Տարի և 

ժամանակահատված 
Ծրագրի հիմնական 
գործողություններ 

Գնահատման փուլ 

Շինարարութ-
յուն5 

Տարի 2-1 (2 տարի) 

Շարունակական 
հետախուզական  
աշխատանքներ, 
ծրագրի 
ենթակառուցվածքների 
կառուցում (ներառյալ` 
ԿՏՀ-ը) 
 
Գիշերային 
լուսավորություն 

2-րդ տարվա 
գնահատում 
(ենթադրվում է, որ 
իրականացվելու է մինչ 
բացահանքի 
շահագործումը սկսելը)    
Ներակայացնում է  
Շինարարության 
փուլը` 2-րդ տարի 

    

Շահագործման 
փուլ 
 

1-4 Տարի (3տարի, 4 
ամիս) 

6.6 Ընթացիկ 
հետախուզական 
աշխատանքները, 
Տիգրանեսի/Արտավազ
դեսի բացահանքից 
թափոն ապարների և 
հանքաքարի դուրս 
բերում, ԿՏՀ-ի և ԴԱԼ 
շահագործում 
 
Գիշերային 
լուսավորություն 

6-րդ տարվա 
գնահատում 
(ենթադրվում է, որ 
իրականացվելու է մինչ 
Էրատոյի բացահանքի 
շահագործումը սկսելը  
Ներկայացնում է ` 
Շահագործան փուլը` 
4-րդ տարի 

Շահագործման 
փուլ 
 

4-10 տարի (7տարի, 
2 ամիս) 

Ընթացիկ 
հետախուզական 
աշխատանքները , 
Տիգրանեսի/Արտա-
վազդեսի և Էրատոյի 
բացահանքերից 
թափոն ապարների և 
հանքաքարի դուրս 
բերում, ԿՏՀ-ի և ԴԱԼ- 
շահագործում  
 
Գիշերային 
լուսավորություն 

Ծրագրի 10-րդ տարում 
ծրագրի շահագործման 
փուլի  գնահատում և 
մեկնաբանում  
(ենթադրվում է, որ 
իրականացվելու է, երբ 
Էրատոյի, 
Տիգրանեսի/Արտավազ
դեսի բացահանքերը և 
ԿՏՀ-ը ու ԴԱԼ-ը իրենց 
առավելագույն 
չափերի են հասնում) 
Ներակայացնում է 

                                                      
5 Ներառում է Ծրագրի հետախուզման փուլում ակնհայտ խախտումների ուսումնասիրությունը:  
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Աղյուսակ 6.5.10. Ծրագրային և գնահատման փուլեր 
Ծրագրային 

փուլ 
Տարի և 

ժամանակահատված 
Ծրագրի հիմնական 
գործողություններ 

Գնահատման փուլ 

Շահագործան փուլը 
10-րդ տարի` 
Առավելագույն Սցենար  
 

 Փակում Տարի 11-14 (4 տարի) 

Արտադրության 
դադարեցում, փակման 
աշխատանքներ և 
վերականգնման 
միջոցառումներ 

Ծրագրի 14-րդ տարվա 
գնահատում և 
մեկնաբանում  
(ենթադրվում է, որ 
իրականացվելու է, երբ 
փակման 
աշխատանքները 
դադարեցվում են 
(պետք է նկատել, որ 
շահագործման որոշ 
աշխատանքներ 
շարունակվում են 
մինչև 11-րդ տարի))  
Ներակայացնում է ` 
Փակման փուլը` 11-14-
րդ տարի 

 Հետփակման 
մոնիտորինգ 

Տարի 15-19 (5 տարի) 

Փակման 
աշխատանքների և 
վերականգնման 
միջոցառումների 
հետփակման 
մոնիտորինգ  

Ծրագրի 19-րդ տարվա 
գնահատում և 
մեկնաբանում  
(ենթադրվում է, որ 
իրականացվելու է, երբ 
վերականգնման 
առաջադրանքները 
պատրաստ լինեն):  
Ներակայացնում է  
Հետփակման 
մոնիտորինգի փուլը` 
19-րդ տարի  

 

Ծրագրի յուրաքանչյուր փուլում ընդգրկված Ծրագրի աշխատանքները և բաղադրիչները 

համառոտ ամփոփված են ստորև: Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրվում 

աստեղ՝ Գլուխ 3 Ծրագրի նկարագիրը: 
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Շինարարության փուլ` 2-1 տարի 
Ծրագրի այս փուլում կիրականացվեն հիմնական շինարարական աշխատանքները, որոնք 

կներառեն հենարանային ենթակառուցվածքների, հանքուղիների, մոտեցնող 

ճանապարհների, ԴԱԼ-ի, մանրացման և տեսակավորման հանգույցի, որը կզբաղեցնի մոտ 

13.9 հա տարածք, վերգետնյա փոխակրիչի և բեռնատարերի բեռնման տարածքի, որը 

կզբաղեցնի մոտ 19.3 հա տարածք (մոտավորապես 5.6 կմ երկարությամբ), ԿՏՀ-ի, մշակման 

ավազանների և ԱԴՎ կայանի, որը կզբաղեցնի 165.5 հա տարածք, ենթակայանի, 

սպասարկման արհեստանոցի և կացարանների կառուցումը:     Երկու քարհանքեր կմշակվեն 

շինարարության համար  մանրացված քար մատակարարելու համար: Շահագործվող 

բացահնքից հանվող թթու չառաջացնող դատարկ ապարների հետ միասին դրանք 

կօգտագործվեն բացատար հանքատար ճանապարհների հիմքը կառուցելու համար: Ծրագրի 

այս բաղադրիչների շինարարությունը և դրանց կառուցված վերջնական տարբերակները 

կլինեն նկատելի այս փուլի ընթացքում, որը կտևի մոտավորապես երկու տարի:  

Շինարարների բնակեցման ճամբարի օգտագործումը կնվազի շինարարության փուլի 

վերջում: Ճամբարի տարածքը կվերականգնվի, հողի վերին շերտը և խոտածածկը 

կվերադարձվի ճամբարի փակումից և վերացումից հետո:  

 
Շահագործման փուլ` 1-3 տարի 
Այս փուլում կսկսվի Ծրագրի հանքային գործունեությունը, որը ներառում է 

Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքերից թափոն ապարների և հանքաքարի հանում, 

թափոն ապարների տեղադրում ԴԱԼ-ում և համապատասխանաբար հանքաքարի 

տեղադրում  կույտային տարրալվացման հարթակի 1-ին և 2-րդ փուլի տարածքում: 

Բացահանքի պրոֆիլում զարգացող փոփոխությունները նկատելի կդառնան հորիզոնում այս 

ժամանակահատվածում, իսկ բացահանքը կզբաղեցնի մոտ 96.8 հա տարածք: Այս փուլում 

ԿՏՀ-ն կզբաղեցնի մոտ 46 հա տարածք և ուղղահայաց ամենաբարձր կետում այն կունենա 80 

մ խորություն մոտ 1712մ ծ.մ.բ.: ԿՏՀ-ի 1-ին և 2-րդ փուլը կզբաղեցնի ԿՏՀ-ի ընդհանուր 

մակերեսի մոտավորապես 40%-ը և նրա ուղղահայաց բարձրությունը աստիճանաբար 

կավելանա` կապված հանքաքարի կուտակման հետ: ԿՏՀ-ի 1-ին փուլը կհասնի 1664 մ 

առավելագույն բարձրության, չորս 8 մ-անոց դարավանդներով, իսկ 2րդ փուլը կավելաղնի ևս 

վեց դարավանդներ: Տեղամասում տեխնիկայի երթևեկությունը և Ծրագրի բաղադրիչների 

շահագործումը նկատելի կլինի այս փուլի ընթացքում, որը կտևի մոտ երեք տարի:  
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Շահագործման փուլ 4-10 տարի - Առավելագույն Սցենար 
Այս փուլում Ծրագրի հանքային գործունեությունը կընդարձակվի Էրատոյի բացահանքի 

զարգացմամբ (սկսած 4-րդ տարվանից), որը կհանգեցնի հորիզոնի պրոֆիլում զարգացող 

փոփոխության` գոյություն ունեցող Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքերին զուգահեռ: 

Հորիզոնում նկատելի կդառնա երկրորդ հանքափոսը: Էրատոյի բացահանքի դատարկ 

ապարները կօգտագործվեն Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքի հետլիցքի համար 

սկսած 4-րդ տարվանից, իսկ հանքաքարը կտեղադրվի ԿՏՀ-ի 3-րդ և 4-րդ փուլերի 

տարածքում: ԴԱԼ-ում կուտակված ցածրորակ ապարի մշակումը կշարունակվի մինչ 10-րդ 

տարին: Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքից հանքաքարի արդյունահանումը 

կդադարեցվի Ծրագրի մոտավորապես 8-րդ տարում: Ծրագրի այս փուլում ԴԱԼ-ի և 

կույտային տարրալվացման հարթակի տարածքների չափերը աստիճանաբար կմեծանան, 

քանի որ ապարի և հանքաքարի կուտակումը շարունակվում է: ԿՏՀ-ի 3-րդ փուլի տարածքը 

կունենա 1768 մ ուղղահայաց առավելագույն բարձրություն այս փուլի վերջում` նախագծված 

8 մ-անոց յոթ բարձր դարավանդները ներառյալ: ԿՏՀ-ի վերջին 4-րդ փուլի տարածքում 

ուղղահայաց առավելագույն բարձրությունը կհասնի ծ.մ. 1856 մ-ի 10-րդ տարում` 

շահագործման  փուլի ավարտին, որին կհետևի  8 մետրանոց  11 դարավանդները: Այս փուլի 

ավարտին ԿՏՀ-ի առավելագույն բարձրությունը կհասնի կույտային տարրալվացման 

հարթակից վեր 120մ-ի: Տեղամասում տեխնիկայի երթևեկությունը և Ծրագրի բաղադրիչների 

շահագործումը նկատելի կլինի այս փուլի ընթացքում, որը կտևի մոտ յոթը տարի: 

Լանդշաֆտային և վիզուալ հնարավոր ազդեցությունները, որոնք որոշարկվել են Ծրագրի 10-

րդ տարվա համար հանդիսանում են «Առավելագույն Սցենար»-ի ազդեցություններ, երբ 

Ծրագիրը հնարավոր ամենամեծ տարածումն ունի և զբաղեցնում է Ծրագրի տեղամասի 

ընդհանուր տարածքի մոտ 609 հա: 

 

Այս ժամանակահատվածում Ծրագրի բաղադրիչների և գործարանի սարքավորումների ու 

տեղամասի տեխնիկայի լուսավորության հետ կապված հնարավոր վիզուալ 

ազդեցությունները հաշվի են առնվել գիշերային լուսավորության ազդեցությունների հետ 

կապված դիտարկումներում: Լուսավորության հետ կապված ազդեցությունների սույն 

գնահատումը վերաբերվում է լուսավորության առավելագույն ազդեցությունների սցենարին, 

որը հավանական է Ծրագրի կենսունակության ընթացքում:  
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Փակման փուլ` 11-14 տարի 
Ծրագրի փակման փուլը կսկսի մինչ շահագործման փուլի ավարտը, 3-7 տարիների 

ընթացքում ԴԱԼ-ի արագ վերականգմանը և 4-9 տարիներին համապատասխանաբար 

Տիգրանեսի/Արտավազդեսի և Էրատոյի բացահանքի վերականգնմանը զուգահեռ: Ծրագրի 

հանքարդյունահանման և վերամշակման աշխատանքների դադարեցմանը 10-րդ տարում 

կհաջորդի փակումը, որը կսկսվի բացահանքերի, ԴԱԼ-ի, ԿՏՀ-ի, հարթակների, ավազանների 

վերականգնմամբ, այլ բաղադրիչների հեռացմամբ, ենթակառուցվածքների 

ապամոնտաժմամբ, այս և այլ խախտված տարածքների վերականգնմամբ, որոնք ուղղված 

կլինեն խոտային բուսածածկի վերականգնմանը, որը կնպաստի մինչ Ծրագրի 

իրականացումը Ամուլսար լեռան տեղանքում գոյություն ունեցող բնական միջավայրերի 

նման միջավայր ստեղծելուն  (տես բաժին 6.11. Կենսաբազմազանություն և 

էկոհամակարգեր), մինչև Ծրագրի մեկնարկը` համաձայն հանքավայրերի նախնական 

Վերականգնման, Փակման և ռեաբիլիտացիայի պլանի (նՀՓՏԲՎՊ, տես Հավելված 8.18)  

 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ - 15-19 տարի 
Փակման աշխատանքների և վերականգնման միջոցառումների իրականացումից հետո 

նախատեսվում է շարունակել հետփակման մոնիտորինգը մինչև Ծրագրի 19-րդ տարին 

(հանքային գործունեության ավարտից ինը տարի հետո)` համոզվելու համար, որ 

վերականգնումն ու հետագա սպասարկումը ապահովված է, և անհրաժեշտ մեղմացնող 

միջոցառումները իրականացվել են: Կգնահատվեն Ծրագրի 19-րդ տարում հնարավոր 

լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունները յուրաքանչյուր դիտակետի տվյալների և երեք 

ներկայացուցչական դիտակետերի վիզուալիզացիաների հիման վրա, որոնք արտացոլում են 

19-րդ տարում փակման աշխատանքների և վերականգնման միջոցառումների 

իրականացումից հետո նախատեսված Ծրագիրը: Այդ ժամանակահատվածում ակնկալվում 

է, որ ցածր խոտային բուսականությունը աստիճանաբար ավելի նկատելի կդառնա 

նախկինում խախտված տարածքներում, իսկ լեռան ցածրադիր մասերում տնկված ծառերը 

աճած կլինեն և կունենան որոշակի բարձրություն:   

 

6.5.14. Հնարավոր լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցություններ 
Լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունները կառաջանան շինարարության և 

շահագործման փուլերում լանդշաֆտի ձևափոխման արդյունքում և դրանք աստիճանաբար 

կկրճատեն հետփակումն ու վերականգնումը: Լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունները, 

ըստ Ծրագրի զարգացման փուլերի, կտարբերվեն ուժգնությամբ, ինչպես նաև մի տեղամասից 
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մյուսը` կախված տարբեր ժամանակներում իրականացված աշխատանքների բնույթից:  

 

Ծրագրի վերոնշյալ փուլերից յուրաքանչյուրի համար աշխատանքների մանրամասն ցանկը 

ներկայացված է Գլուխ 3՝ Ծրագրի Նկարագիր գլխում, սակայն Ծրագրի յուրաքանչյուր 

փուլում նախատեսված աշխատանքները, որոնք ամփոփված են Աղյոսւակ 6.5.10-ում և որոնք 

կարող են առաջացնել հնարավոր լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցություններ՝ ամփոփված 

են ստորև: 

 

Հնարավոր ազդեցություններ. շինարարության փուլ - 2 -1տարի 
Հնարավոր լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունները կառաջանան շինարարության 

փուլի ընթացքում մակերեսի տեսանելի ձևափոխումների և շինարարական աշխատանքների 

արդյունքում, ներառյալ ստորև ներկայացված աշխատանքները (տես նաև բաժին 3. Ծրագրի 

նկարագրություն և Նկար 3.1): 

 

  Ծրագրի՝ Կեչուտի D մուտքի հանգույցից (տես Նկար 3.24) ձգվող մոտեցնող 

ճանապարհի օգտագործում շինարարական տեխնիկայի կողմից, որոնք 

կտեղափոխեն նյութեր, կառուցվածքներ և լեռան վերևում հանքավայրի հանգույցների 

շինարարության մեջ ներգրավված բանվորներին: 

  B մուտքի հանգույցից (տես Նկար 3.24) ձգվող ճանապարհի օգտագործումը նյութեր, 

բաղադրիչներ և փոխակրիչի ու մոտակա հանգույցների կառուցման մեջ ներգրավված 

աշխատողներին տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների կողմից:  

  A մուտքի հանգույցից (տես Նկար 3.24) ձգվող ճանապարհի օգտագործումը նյութեր, 

բաղադրիչներ և ԿՏՀ-ի հանգույցների կառուցման մեջ ներգրավված աշխատողներին 

տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների կողմից:  

  ԿՏՀ-ի հյուսիսում  շինարարների բնակեցման ճամբարի կառուցում: 

  Հիմնական հանքատար ճանապարհի կառուցում Ամուլսար լեռան արևմտյան կողմում 

և տեխնիկայի երթևեկությունը բնակեցման ճամբարի, բացահանքերի, ԴԱԼ-ի և 

մանրացնող և տեսակավորող հանգույցների կառույցի տեղամասերի միջև: 

  Աշխատանքային, պահեստավորման և արտադրման տեղամասերի, գրասենյակների 

և սպասարկման արհեստանոցների հիմնում: 

  Ծրագրի տեղամասերի շուրջը անվտանգության ցանկապատի տեղադրում: 
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  Մակերեսային շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և բեռնատար 

ավտոմեքենաների տեղադրում, տեղափոխում և պահեստավորում: 

Բուսականության, բուսահողի վերին շերտի և ենթահողային շերտի հեռացում, 

բուսահողի վերին շերտի և ենթահողային շերտի լցակույտերի ստեղծում 3-5 մ 

բարձրությամբ` բուսահողի վերին շերտով քողարկելու համար, այնպես որ արտաքին 

լանջը բուսածածկ լինի և պահպանվի շահագործման փուլի ընթացքում: Դա կարվի 

վերականգնման համար անհրաժեշտ նյութերը պահելու և/կամ շահագործվող և 

չշահագործվող հողատարածքներ միմյանցից առանձնացնելու նպատակով: 

  Հողի հեռացում, հողային աշխատանքներ և ԴԱԼ-ի ու ԿՏՀ-ի հարթակների 

տեղադրում: 

  Մանրացնող և տեսակավորող հանգույցների շինության, վերգետնյա փոխակրիչի, 

ԱԴՎ կայանի, և կուտակման ավազանների կառուցում: 

  Տեխնիկայի, պահեստային տարածքների և Ծրագրի բաղադրիչների լուսավորում: 

  Լանդշաֆտային աշխատանքներ և հետշինարարական վերականգնման 

աշխատանքներ, ինչպես օրինակ` պահեստային ժամանակավոր տարածքների 

հեռացում: 

 

Ծրագրի շինարարության փուլում, հետևաբար, առկա է լանդշաֆտի և վիզուալ պատկերի 

վրա զգալի, թեև կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ, հնարավորին չափով ընդհատվող 

ազդեցությունների պոտենցիալ:   

 

Հնարավոր ազդեցություններ. շահագործում: 1-3 տարի 
Ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր լանդշաֆտային և վիզուալ 

ազդեցությունները կհատկորոշվեն այն աշխատանքներով, որոնք տեսանելի են Ծրագրի 

ազդակիր տարածքից դուրս, ինչպես նաև նրանք, որոնք կապված են մարդկանց և 

տրանսպորտի երթևեկության և սարքավորումների աշխատանքի հետ: Դրանք ներառում են 

հետևյալը (տես նաև բաժին 3` Ծրագրի նկարագրություն)` 

 

  Շինարարության փուլում քարի մատակարարման նպատակով մշակված 

քարհանքերի վերականգնում  

    Շինարարության փուլում օգտագործմած պահեստավորման և պահպանման 

տարածքների վերականգնում  

  Ծրագրի բացատար և մերձատար ճանապարհների օգտագործում շինարարական 
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տեխնիկայի կողմից, որոնք կտեղափոխեն բանվորներին և նյութեր դեպի Ծրագրի 

ազդակիր տարածք կամ հակառակ ուղղությամբ (տես բաժին 6.19. Տրանսպորտ), 

  Լանդշաֆտում և նրա տեսարաններում Ծրագրի բաղադրիչների, նյութերի 

կուտակումների և օժանդակ ենթակառուցվածքների միջնաժամկետ առկայություն, 

  Տիգրանես/ Արտավազդեսի բացահանքի շահագործում, ներառյալ փոփոխությունները 

հորիզոնի պրոֆիլում,  

  Հանքի տեխնիկայի երթևեկություն բացահանքերի, ԴԱԼ-ի և մանրացնող և 

տեսակավորող հանգույցների միջև, 

  Մանրացնող և տեսակավորող հանգույցների շահագործում,  

  Վերգետնյա փոխակրիչի շահագործում մանրացնող և տեսակավորող հանգույցների, 

բեռնատարերի բեռնման տարածքի միջև, մանրացված հանքաքարի  փոխադրում ԿՏՀ,    

  ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի 1-ին և 2-րդ փուլերի տեղամասի շահագործման հետ կապված 

ազդեցություններ, որոնք կհանգեցնեն Ծրագրի այդ երկու բաղադրիչների չափերի 

մեծացմանը Ծրագրի այս փուլում, 

  Ծրագրի բաղադրիչների, օժանդակ ենթակառուցվածքների և տեխնիկայի 

լուսավորության հետ կապված շահագործման ազդեցություններ:  

 

Ծրագրի սույն շահագործման փուլում, հետևաբար, առկա է լանդշաֆտի և վիզուալ պատկերի 

վրա զգալի, թեև միջնաժամկետ, հնարավորին չափով ընդհատվող ազդեցությունների 

պոտենցիալ: 

 
Հնարավոր ազդեցություններ. Շահագործում:  4-10 տարի` Առավելագույն սցենար 
Ծրագրի այս փուլի գնահատումը կիրականացվի 17 ներկայացուցչական դիտակետերի 

վիզուալիզացիաների հիման վրա, որոնք արտացոլում են նախատեսված Ծրագիրը 10-րդ 

տարում, ներառյալ ձմեռային պայմանների տվյալները չորսը  դիտակետերից: 

 

Ձմռան ընթացքում փոշու տեսանելի առկայությունը ձնածածկ դաշտերում նույնպես հաշվի է 

առնվել գնահատման մեջ:  Փոշու արտանետումը պայթեցման և հանքարդյունահանման 

ժամանակ նկատելի կլինի ձյան մակերևույթի վրա ավելի մուգ մասնիկների տեսքով, 

մասնավորապես, ձմռան վերջին և գարնան սկզբին, երբ առկա է ավելի քիչ նոր տեղած ձյուն, 

և արևը կարող է հանգեցնել ավելի մուգ ձյան վաղ հալեցմանը: Ձյունը մոխրագույն / դեղին 

գույն է ստանում մթնոլորտային փոշու հետևանքով, հատկապես ձմռան վերջին և գարնանը, 

ինչը բնական երևույթ է, բայց դա կարող է մի փոքր ավելի ընդգծված բնույթ ստանալ ՝ 
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կապված Ծրագրի տարածքի շրջակայքում աշխատանքների արդյունքում առաջացած ավելի 

բարձր մակարդակով մթնոլորտային խոտորումների հետ: Հետևյալ գործողությունները 

նույնպես կարող են ընդգծել Ծրագրի բաղադրիչների տեսանելիությունը. աղի 

օգտագործումը, ձյան տակ գտնվող ավելի մուգ մակերեսների մերկացումը և ձյան մաքրումը, 

ինչը կարող է հանգեցնել ավելի մուգ մակերեսների մերկացմանը, ինչպես նաև ձնակույտերի 

առաջացումը արտադրական տարածքների հարևանությամբ և ձյան խառնումը մակերեսային 

հողի ավելի մուգ մասնիկների հետ:   

 
Փոշին ավելի քիչ տեսանելի կլինի այլ ամիսներին (մինչև ձմռանը ձյունը կծածկի հողը կամ 

ձնհալից հետո), քանի որ, այն կլինի ավելի քիչ տեսանելի շագանակագույն կամ կանաչ 

լանդշաֆտի վրա:  

 

Հնարավոր լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունները կառաջանան Ծրագրի 

շահագործման փուլի ընթացքում մակերեսի տեսանելի ձևափոխումների և շահագործման 

աշխատանքների և մակերեսի տեսանելի ձևափոխումների (մասնավորապես՝ բացահանքեր, 

ԴԱԼ և ԿՏՀ) արդյունքում, ներառյալ ստորև ներկայացված աշխատանքները (տես Բաժին 3. 

Ծրագրի նկարագրություն): 

 

  Ծրագրի մերձատար ճանապարհների օգտագործում շինարարական տեխնիկայի 

կողմից, որոնք կտեղափոխեն բանվորներին և նյութեր դեպի Ծրագրի ազդակիր 

տարածք կամ հակառակ ուղղությամբ, 

  Լանդշաֆտում և նրա տեսարաններում Ծրագրի բաղադրիչների, նյութերի 

կուտակումների և օժանդակ ենթակառուցվածքների միջնաժամկետ առկայություն, 

  Հանքի տեխնիկայի երթևեկություն բացահանքերի, ԴԱԼ-ի և մանրացնող և 

տեսակավորող հանգույցների միջև, 

  Տիգրանես/Արտավազդեսի և Էրատոյի բացահանքերի շահագործում, ներառյալ 

փոփոխությունները հորիզոնի պրոֆիլում,  

  Մանրացնող և տեսակավորող հանգույցների շահագործում,  

  Վերգետնյա փոխակրիչի շահագործում մանրացնող և տեսակավորող հանգույցների, 

բեռնատարերի բեռնման տարածքի միջև, մանրացված հանքաքարի  փոխադրում ԿՏՀ,    

  ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի 3-րդ և 4-րդ փուլերի տեղամասի շահագործման հետ կապված 

ազդեցություններ, որոնք կհանգեցնեն Ծրագրի այդ երկու բաղադրիչների չափերի 

մեծացմանը Ծրագրի այս փուլում,  
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  Ծրագրի բաղադրիչների, օժանդակ ենթակառուցվածքների և տեխնիկայի 

լուսավորության հետ կապված շահագործման ազդեցություններ, 

  Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքի շարունակական վերականգնման հետ 

կապված աշխատանքներ, որոնք կներառեն հանքային տեխնիկայի երթևեկությունը 

Էրատոյի բացահանքի թափոն ապարներով այս բացահանքի հետլիցքի ժամանակ: 

 

Ծրագրի շահագործման փուլում, հետևաբար, առկա է լանդշաֆտի և վիզուալ պատկերի վրա 

զգալի, թեև միջնաժամկետ, հնարավորին չափով ընդհատվող ազդեցությունների 

պոտենցիալ: 

 

Գիշերային լուսավորության հետ կապված ազդեցություններ 
Ծրագրի բաղադրիչների լուսավորումը, շարժական կայանի սարքավորումներն ու Ծրագրի 

ազդակիր տարածքի տեխնիկան կառաջացնեն պոտենցիալ վիզուալ ազդեցություններ: 

Լուսավորության հետ կապված այդ ազդեցությունները կարող են առաջանալ 

շինարարության, շահագործման և փակման փուլերում հետևյալ գործողությունների 

արդյունքում.  

 

  Ուղիղ լուսավորություն, երբ լույսը ուղիղ ընկնում է ընկալիչի վրա, ինչպես օրինակ` 

երբ մեքենան շարժվում է դեպի դիտողը, 

  Ոչ ուղիղ լուսավորություն, երբ լույսի աղբյուրը ուղղված չէ դեպի ընկալիչը սակայն 

երևում է Ծրագրի լուսավորված բաղադրիչի կամ մեքենաների լուսագիծը, 

  Գիշերային փայլ` ազդեցություններ, որոնք առաջանում են մթնոլորտում 

անդրադարձվող բավականին հզոր մեկ կամ բազմակի լուսավորման աղբյուրներից: 

Այդպիսի ազդեցությունների վրա կազդեն մթնոլորտային պայմանները, ինչպես 

օրինակ մառախուղը, ցածր ամպերը և/կամ փոշու մասնիկները, որոնք 

անդրադարձնում են լույսը: Իսկ պարզ գիշերներին, ընդհակառակը, այդ 

ազդեցությունները կարող են նվազել: 

 

Հնարավոր ազդեցություններ. Փակման փուլ` 11-14 տարի 
Ծրագրի փակման և վերականգնման արդյունքում հնարավոր լանդշաֆտային և վիզուալ 

ազդեցությունները կհատկորոշվեն այն աշխատանքներով, որոնք տեսանելի են Ծրագրի 

ազդակիր տարածքից դուրս, ինչպես նաև նրանք, որոնք կապված են մարդկանց և 

տրանսպորտի երթևեկության և սարքավորումների աշխատանքի հետ: Դրանք 
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աստիճանաբար կկրճատվեն աշխատանքների ավարտի հետ և կներառեն (տես նաև Բաժին 

3. Ծրագրի նկարագրություն  և նՀՓՏԲՎՊ, Հավելված 8.18) 

 

  Ծրագրի մոտեցնող ճանապարհների օգտագործում շինարարական տեխնիկայի 

կողմից, որոնք կտեղափոխեն շահագործումից հանելու և Ծրագրի ազդակիր 

տարածքի վերականգնման աշխատանքներում ներգրավված բանվորներին, 

  Տիգրանես/Արտավազդեսի և Էրատոյի բացահանքերի վերջնական պրոֆիլի 

շարունակական վերականգնում, 

  Ծրագրի բաղադրիչների, այդ թվում` մանրացնող և տեսակավորող հանգույցների 

շինության, վերգետնյա փոխակրիչի, ԱԴՎ կայանի, ավազանների, ենթակայանի, 

կացարանների, սպասարկման արհեստանոցի և հանգույցների, անվտանգության 

ցանկապատի և օժանդակ կառույցների, ինչպես օրինակ տեսանելի խողովակների և 

դրենաժի ապամոնտաժման հետ կապված աշխատանքներ, 

  Աշխատանքներ կապված մնացած բոլոր խախտված տարածքների շարունակական 

վերականգնման հետ, որպեսզի հնարավոր լինի խառնել ձևափոխված 

հողատարածքները բնական առկա տարածքների հետ և աջակցել համապատասխան 

բնական բուսականության շարունակական վերականգնմանը: 

 

Ծրագրի մնացորդների մեծ մասը, այդ թվում` բետոնի և մարդու կողմից ստեղծված այլ 

թաղված կառույցներ, կհեռացվեն մոտ 1 մ գետնի մակերևույթից ներքև, սակայն քանի որ 

դրանց լիարժեք հեռացումը կհանգեցնի մեծամասշտաբ խախտումների, որոշ տարրեր 

կթողնվեն իրենց տեղում:  

 

Վերականգնման փուլում, հետևաբար, առկա է լանդշաֆտի և վիզուալ պատկերի վրա զգալի, 

թեև միջնաժամկետ, հնարավորին չափով ընդհատվող ազդեցությունների պոտենցիալ:  

 

 

Հնարավոր ազդեցություններ. Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 15-19 տարի 
Ծրագրի այս փուլի գնահատումը կհիմնվի երեք ներկայացուցչական դիտակետերի 

վիզուալիզացիաների վրա, որոնք արտացոլում են 19-րդ տարում` վերականգնման բոլոր 

միջոցառումների իրականացումից և հետփակման մոնիտորինգից հետո նախատեսված 

Ծրագիրը: Լանդշաֆտային և վիզուալ հնարավոր երկարաժամկետ ազդեցությունները 

կորոշարկվեն հողատարածքի` պահպանված մշտական ձևափոխություններով: 
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Վերականգնման բացակայության դեպքում խախտված մակերեսները կարող են գոյություն 

ունենալ տարիներ շարունակ, սակայն համապատասխան մեղմացնող միջոցառումների, 

իրականացումը կնպաստի հողերի ամբողջականության և բուսածածկի վերականգնման 

արդյունավետությանը: 

 

Այս փուլը կտևի մոտ հինգ տարի շարունակական մոնիտորինգի հետ զուգահեռ, հատկապես 

դանդաղ աճ ունեցող ենթալպյան և ալպյան բուսականության աստիճանական 

վերականգնման հետ կապված, որը զբաղեցնում է Ծրագրի անմիջական ազդակիր տարածքի 

համեմատաբար մեծ մակերես: Ենթալպյան և ալպյան բուսականությամբ գոտիների 

վերաբնակեցման համար անհրաժեշտ կլինի շահագործման և արտադրման փուլերում 

կիրառված ուսումնասիրությունների և փորձերի կրկնակի իրականացում շատ ավելի մեծ 

տարածքների համար` ազդակիր տարածքների բուսածածկի վերականգնման նպատակով: 

Բուսականության վերականգնման վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն է 

տրամադրվում 6.11 Կենսաբազմազանություն և էկոհամակարգեր բաժնում: 

Ծրագրի սույն գնահատման փուլում որոշարկված լանդշաֆտային և վիզուալ 

ազդեցությունները հանդիսանում են Ծրագրի արդյունքում երկարաժամկետ մշտական 

մնացորդային ազդեցություններ: 

 

6.5.15. Հնարավոր լանդշաֆտային ընկալիչներ 
Հնարավոր լանդշաֆտային ընկալիչների որոշարկում 
Բաժին 4.3 Լանդշաֆտ և վիզուալ միջոցներ բաժնում առանձնացվել են և նկարագրվում են 

վեց լայն Լանդշաֆտի բնույթի տեսակների (ԼԲՏ-ներ): Լանդշաֆտի  այս ընկալիչների վրա 

հնարավոր ազդեցությունները կառաջանան Ծրագրի շինարարության, շահագործման 

փակման արդյունքում, ինչպես ամփոփվել է նախորդ բաժնում: 

 

Անմիջական և ոչ անմիջական լանդշաֆտային ազդեցություններ 
Ազդեցությունները կարող են լինել անմիջական (այսինքն երբ Ծրագրի բաղադրիչները 

գտնվում են ԼԲՏ-ի տարածքում և ուղղակիորեն կամ ֆիզիկապես ազդում են լանդշաֆտային 

ռեսուրսի վրա) կամ ոչ անմիջական (այսինքն երբ Ծրագրի բաղադրիչները գտնվելով 

լանդշաֆտի տեսակի տարածքից դուրս կարող են ազդել հարակից կամ ավելի հեռու 

լանդշաֆտի տեսակի, բնույթի կամ տեսարանների վրա): 

Լանդշաֆտի բնույթի վրա անմիջական ազդեցություններ կանխատեսվել են այն 

տարածքներում, որտեղ Ծրագրի բաղադրիչները տեղադրված կլինեն ֆիզիկական 
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տեղամասերի երկայնքով:  

 

Լանդշաֆտի բնույթի վրա ոչ անմիջական ազդեցությունները որոշարկելու նպատակով 

ստեղծվել են Տեսական Տեսանելիության Գոտիներ (ՏՏԳ-ներ), որոնց նպատակն է 

բացահայտել ուսումնասիրվող տարածքում Ծրագրի բաղադրիչների տեսական 

տեսանելիության մակարդակը (Նկար 6.5.2, վերաբերում է 5-րդ հատորին): Ուսումնասիրվող 

տարածքում որոշարկված լանդշաֆտի տեսակների երկայնքով Ծրագրի բաղադրիչների 

տեսական տեսանելիության մակարդակը թույլ է տալիս հայտնաբերել լանդշաֆտի բնույթի 

վրա ոչ անմիջական ազդեցությունները (Նկար 6.5.3 - 6.5.8, վերաբերում է 5-րդ հատորին): 

Հիմնականում լանդշաֆտի բնույթի փոփոխությունները կլինեն լայն տարածքների վրա 

տեսանելի փոփոխությունների անմիջական հետևանքները: 

 

Ինչպես ամփոփված է Գլուխ 4.3-ում, ուսումնասիրվող տարածքում չկան լանդշաֆտի 

առանձնահատկությունների համար առանձնացված տարածքներ, ինչպես օրինակ 

պետական արգելոցներ կամ Ազգային պարկեր: Ուսումնասիրվող տարածքից դուրս, 

լանդշաֆտի հատուկ առանձնահատկությունների համար առանձնացված ոչ մի տարածք թե 

անմիջական և թե ոչ անմիջական ազդեցության չի ենթարկվի նախատեսված Ծրագրի 

կողմից: 

 

Թեև ուսումնասիրվող տարածքում չկան լանդշաֆտի առանձնահատկությունների համար 

առանձնացված տարածքներ, մի շարք Հատուկ Պահպանվող Տարածքներ, որոնք 

առանձնացվել են բնության պահպանության առանձնահատկությունների և խոցելիության 

հետ կապված, գտնվում են ուսումնասիրվող տարածքում: Այդ պետական արգելավայրերը 

ներկայացված են ստորև և ցույց են տրված Նկար 4.3.5-ում, դրանք ավելի մանրամասն 

նկարագրված և գնահատված են Կենսաբազմազանություն Բաժին 6.11-ում: 

 

  Հերհերի նոսրանտառային պետական արգելավայր 

  Ջերմուկի անտառային արգելավայր: 

 

Լանդշաֆտի որոշակի բնույթի և առանձնահատկության վրա հնարավոր անմիջական և ոչ 

անմիջական ազդեցությունները, որոնք կարող են նպաստել նրանց` բնության պահպանման 

համար առանձնացված կարգավիճակից Հատուկ Պահպանվող Բնական Տարածքների 

վերածվելուն, հաշվի են առնվել առանձին ԼԲՏ-ների (որոնց սահմաններում դրանք գտնվում 
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են) գնահատման ժամանակ:  

 

Աղյուսակ 6.5.11-ում ամփոփված են գնահատման ժամանակ հաշվի առնված ԼԲՏ-ների 

տիպերը և դրանց հետ առնչվող լանդշաֆտային հնարավոր ազդեցությունների բնույթը: 

 

 

Աղյուսակ 6.5.11. Լանդշաֆտի բնույթի տեսակներ 
Լանդշաֆտի բնույթի տեսակ Անմիջական/ոչ անմիջական 

ազդեցություններ 
Կայուն ցածրավայր և ժայռոտ կիրճեր (հիմնականում 
ավելի ցածր, քան 2000  մ ծ.մ.բ.), 

Ոչ անմիջական ազդեցություններ 

Ցածրադիր մշակված և կայուն ստորոտներ  
(հիմնականում 2000 - 2300 մ ծ.մ.բ.) 

Անմիջական և ոչ անմիջական 
ազդեցություններ 

Անտառային վերին կիրճ և ստորոտներ 
(հիմնականում 2300 - 2500 մ ծ.մ.բ.) 

Անմիջական և ոչ անմիջական 
ազդեցություններ 

Բարձր տափաստանային և սարահարթային 
արոտավայրեր (հիմնականում 2000 - 2300 մ ծ.մ.բ.) 

Ոչ անմիջական ազդեցություններ 

Բարձրադիր բլուրներ և արոտավայրեր 
(հիմնականում 2300 – 2700 մ ծ.մ.բ.), 

Անմիջական և ոչ անմիջական 
ազդեցություններ 

Բարձր ժայռագագաթներ (հիմնականում 2700 մ-ից 
ավելի ծ.մ.բ.) 

Անմիջական և ոչ անմիջական 
ազդեցություններ 

 

 
6.5.16. Հնարավոր վիզուալ ընկալիչներ 
վիզուալ ազդեցությունների բացահայտում 
Ինչպես ամփոփվել է Բաժին 4.3-ում, Ծրագրի վիզուալ ազդեցության չափերի բացահայտման 

գործընթացը հիմնվել է Տեսական Տեսանելիության Գոտիների (ՏՏԳ-ներ) տեղեկատվության 

վրա:  

 

 

Տեսական Տեսանելիության Գոտիներ  
ՏՏԳ-ները մշակվել են ուսումնասիրվող տարածքում Ծրագրի տեսական տեսանելիության 

մակերեսը որոշարկելու նպատակով (Նկար 6.5.2, վերաբերում է 5-րդ հատորին), ընդգրկելով 

Ծրագրի ամենահեռու բաղադրիչներից մոտ 15 կմ շառավղով տարածք, որտեղ հավանական 

է, որ զգալի վիզուալ ազդեցություններ ակնկալվեն: ՏՏԳ-ի հիմքում ընկած է դատարկ 
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գրունտով տեղանքի մոդելը, ուստի այն արտացոլում է «առավելագույն սցենար», երբ հաշվի 

չի առնվում բուսականության կամ շինությունների կողմից տեսադաշտի փակումը: 

 

ՏՏԳ-ները նաև ստեղծվել են Ծրագրի հետևյալ առանձին բաղադրիչների համար. 

 

  Էրատոյի բացահանք     (Նկար 6.5.3, վերաբերում է 5-րդ հատորին) 

  Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանք (Նկար 6.5.4, վերաբերում է 5-րդ հատորին) 

  ԿՏՀ      (Նկար 6.5.5, վերաբերում է 5-րդ հատորին) 

  ԴԱԼ       (Նկար 6.5.6, վերաբերում է 5-րդ հատորին) 

  Մանրացնող և տեսակավորող հանգույցների շինություններ (Նկար 6.5.7) 

  Վերգետնյա փոխակրիչ  (Նկար 6.5.8, վերաբերում է 5-րդ հատորին) 

 

Առանձին ՏՏԳ-ները միավորվել են` ստեղծելու Գումարային ՏՏԳ (ԳՏՏԳ) (Նկար 6.5.9, 

վերաբերում է 5-րդ հատորին), որը ցույց է տալիս Ծրագրի բաղադրիչ մասերի տարբեր 

համադրության դեպքում հարաբերական տեսական տեսանելիությունը: 

 

Հնարավոր վիզուալ ազդեցությունների որոշարկում 
Բաժին 4.3-ը ներառում է հնարավոր վիզուալ այն ընկալիչների (մարդիկ) համառոտ 

նկարագիրը, ում տեսանելի է Ծրագրի տարածքը, ուստի նաև ով ենթարկվելու է 

տեսարանների փոփոխությունների ազդեցությանը: Այս ընկալիչները (մարդկանց խմբեր, ում 

տեսարանները կարող են փոփոխվել) թվարկված են ստորև. 

 

  Հնարավոր ազդակիր համայնքներում (օրինակ` Գնդեվազ, Ջերմուկ, Կեչուտ, 

Սարավան, Սարալանջ, Ուղեձոր, Գորայք) բնակելի շինությունների ընկալիչներ 

  Զբոսաշրջիկներ և այցելուներ (օրինակ` Ջերմուկի զբոսաշրջիկներ և այցելուներ) 

  Հանգստի գոտու ընկալիչներ (օրինակ` Ջերմուկի դահուկասպորտով զբաղվողներ) 

  Ուսումնասիրվող տարածքում ճանապարհորդ ընկալիչներ (այդ թվում` H-42 և M-2 

ճանապարհները, օրինակ` Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհից օգտվողներ, ովքեր 

հնարավոր է, որ ճամփորդում են դեպի Իրան կամ Իրանից Հայաստան, կամ էլ 

Ջերմուկ կամ Ջերմուկից);  

  Լանդշաֆտում աշխատող ընկալիչներ (օրինակ` սեզոնային հովիվներ, 

նախրապաններ, գյուղատնտեսական դաշտերում աշխատողներ և մարդիկ, ովքեր 

սնունդ են հայթայթում այս հողերում, և/կամ հողային բույսեր): 
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ՏՏԳ-ներում ստվերով նշված տարածքներից դուրս տեղակայված ընկալիչների համար 

Ծրագրի հիմնական բաղադրիչները տեսականորեն տեսանելի չեն լինի և հետևաբար 

կանխատեսվել է, որ այս ընկալիչները չեն ենթարկվի վիզուալ ազդեցության այդ 

բաղադրիչների նկատմամբ: Որոշ դեպքերում ընկալիչները կարող են տեսնել Ծրագրի փոքր 

բաղադրիչներ (այսինքն այն բաղադրիչները, որոնք չեն մոդելավորվել ՏՏԳ-ներում) և 

տեսարաններ լրացուցիչ դիտակետերից և/կամ ենթակառուցվածքների և տեխնիկայի լույսեր 

գիշերվա ընթացքում: Ներառվել են լրացուցիչ դիտակետերի վիզուալիզացիաներ այդ 

հնարավոր տեսարանները արտացոլելու համար: Բացի դա, վիզուալ ընկալիչները կարող են 

տեսնել Ծրագրի բաղադրիչները ընդհատումներով կամ հաջորդաբար, մինչ նրանք շարժվում 

են տարածքի շրջակայքում: Ընդհատվող տեսարանները, որոնք, օրինակ, կապված են 

ճանապարհով շարժվելու հետ համարվում են հաջորդական ազդեցություններ:   

 

Ստորև ներկայացված Աղյուսակ 6.5.12-ը ցույց է տալիս, թե արդյոք որտեղ է հնարավոր 

Ծրագրի բաղադրիչների տեղամասերի տեսական տեսանելիությունը պոտենցիալ խոցելի 

ընտրված տեղամասերից, որոնք հանդիսանում են վերոնշյալ վիզուալ ընկալիչները: 

 

 

Աղյուսակ 6.5.12. ՏՏԳ-ների վերլուծություն 

 
Խոցելի 

տեղամասեր 
Ծրագրի բաղադրիչ 

Էրատոյի 
բացահանք 

Տիգրանես/Ա
րտա-

վազդեսի 
բացահանք 

ԴԱԼ ԿՏՀ Մանրացնող և 
տեսակավորող 
հանգույցների 
շինություններ 

Վերգետնյա 
փոխակրիչ 

 

Գնդեվազ      
 
 

Ջերմուկ       
Կեչուտ       
Սարավան       
Սարալանջ       
Ուղեձոր       
Գորայք       
Ջերմուկի 
Դահուկա-
սպորտի 
bարձունք 

      

Սպանդարյանի 
ջրամբար 
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Աղյուսակ 6.5.12. ՏՏԳ-ների վերլուծություն 

 
Խոցելի 

տեղամասեր 
Ծրագրի բաղադրիչ 

Էրատոյի 
բացահանք 

Տիգրանես/Ա
րտա-

վազդեսի 
բացահանք 

ԴԱԼ ԿՏՀ Մանրացնող և 
տեսակավորող 
հանգույցների 
շինություններ 

Վերգետնյա 
փոխակրիչ 

 

Հայաստանի 
Մետաքսի 
Ճանապարհ(M-
2) 

      

H-42 
Ճանապարհ 
(M-2-ի 
հարավից դեպի 
Ջերմուկ) 

     
 
 

Փոքր 
ճանապարհ 
Որոտանի 
հովտով (դեպի 
գետաբերան) 

      

 

Հնարավոր ներկայացուցչական դիտակետերի տեղամասերի որոշարկում 
Վիզուալ ընկալիչների հնարավոր տեսարանները արտացոլելու համար մի շարք 

ներկայացուցչական դիտակետերի տեղամասեր են որոշարկվել: Այդ դիտակետերի 

տեղամասերը ընտրվել են ՏՏԳ-ների և Ծրագրի թիմի հետ քննարկումների հիման վրա, որոնք 

անդրադարձնում են համայնքների և համապատասխան մարմինների պոտենցիալ հուզող 

հարցերը, և որոնք վավերացվել են 2013թ. ապրիլին և հունիսին իրականացված դաշտային 

այցելությունների ժամանակ: Տեղամասերը վերանայվել են Ծրագրի իտերատիվ նախագծման 

գործընթացի ժամանակ` համոզվելու համար, թե արդյոք դրանք մնացել են հիմնական 

վիզուալ ընկալիչների կողմից դիտված հնարավոր տեսարանների ներկայացուցչական 

դիտակետեր: 2013թ. հոկտեմբերին նախանշվել են լրացուցիչ դիտակետեր (դիտակետ 7. H-42 

չանապարհ` կույտային տարրալվացման հարթակից հարավ-արևմուտք)` ներկայացնելու H-

42 ճանապարհի հյուսիսում ԿՏՀ-ի հարավից դեպի Ջերմուկ ճանապարհորդող ընկալիչների 

տեսարանները: 

 

Երեք դիտակետներ (15-17 դիտակետները) նույնպես հայտնաբերվել են 2015 թ.-ի 

հոկտեմբերին, որպեսզի ցույց տան վերանայված ծրագրի բաղադրիչների դիտակետները 

2015թ. ձեռնարկած Ծրագրի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման գործընթացից հետո: 
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Ընտրված դիտակետերը ցույց են տալիս են տարբեր տեղամասեր, որոնք ներկայացուցչական 

են տարբեր վիզուալ ընկալիչների համար և ընտրվել են  Գլուխ 4-ի Բաժին 4.3-ում 

նկարագրված չափորոշիչների համաձայն: 

 

Ընդհանուր թվով 17 դիտակետեր են որոշարկվել, որոնք ներկայացնում են ուսումնասիրվող 

տարածքի տարբեր ընկալիչների կողմից դիտարկված տեսարանները: Դրանք ընդանուր 

առմամբ համարակալվել են թվային կարգով` Ջերմուկի դահուկասպորտի բարձունքի 

(դիտակետ 1) հյուսիսային կողմից ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ Ծրագրի ազդակիր 

տարածքի շուրջը, դեպի Փոքր Էրատո6 (դիտակետ 14), և վերջապես Կեչուտի ջրավազանի 

արևմուտքում (դիտակետ 17): Այս դիտակետերը արտացոլված են Նկար 6.5.1-ում և 

ներկայացված են Աղյուսակ 6.5.13.-ում: 

 

Աղյուսակ 6.5.13. Ներկայացուցչական դիտակետեր 
ԴԿ 
ՀՀ 

Դիտակետի անվանում Կոորդինատային 
համակարգ 

Ծրագրի 
տարածքից 
մոտավոր 

հեռավորու-
թյուն 

Արևելք 
(Ա) 

Հյուսիս 
(Հ) 

1 Ջերմուկի Դահուկասպորտի Բարձունքի 
գագաթ 

558566 4409466 6.8 կմ 

2 Օլիմպիա հյուրանոց, Ջերմուկ 557105 4410044 7.4 կմ 
3 Արմենիա հյուրանոց, Ջերմուկ 556928 4410153 7.5 կմ 
4 Եղնիկ հուշարձան, Ջերմուկի արևմտյան 

հատված 
556657 4409747 7.0 կմ 

5 Գնդեվազ գյուղի7 արևմտյան ծայրամաս 552765 4401848 2.5 կմ 
6 H-42 Ճանապարհ Գնդեվազի հարավում  551961 4398867 4.4 կմ 
7 H-42 ճանապարհ կույտային 

տարրալվացման հարթակի հարավ- 
արևմուտքում  

551805 4398323 1.0 km 

8 Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհ (M-2 
ճանապարհ)  H-42 Ճանապարհի հետ 
հատման մոտ 

548084 4393759 10.6 կմ 

                                                      
6 Անանուն բլուր, Հյուսիսային Էրատոյի հյուսիս-արևելքում, որին հղում է կատարվել որպես Փոքր 
Էրատո սույն գնահատման նպատակներով, բլրի գագաթի կենտրոնի մոտավոր կոորդինատներն են` Ա 
559600, Հ 4402000: 
7 Գնդեվազի արևմտյան ծայրամասը հանդիսանում է բնակավայրի միակ տարածքը, որից հնարավոր է, 
որ տեսանելի լինեն Ծրագրի բաղադրիչները: 
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9 Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհ (M-2 
ճանապարհ) Սարալանջ գյուղում  

557307 4395581 4.2 կմ 

10 Ուղեձոր գյուղի հյուսիսային ծայրամաս 558390 4393710 4.6 կմ 
11 Որոտանի լեռնանցքի վրա Սյունիքի 

դարպասներ (M-2 Ճանապարհ) Սարավանի 
և Գորայքի միջև 

561166 4393305 3.9 կմ 

12 Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհ (M-2 
ճանապարհ) Ծղուկի և Գորայքի միջև 

568877 4392779 8.2 կմ 

13 Փոքր ճանապարհ Որոտանի հովտով 562986 4403300 620 մ 
14 Փոքր Էրատո (բլրի գագաթ) 559564 4401931 50մ 
15 Փոքր ճանապարհ Գնդեվազից դեպի 

Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհ 
555695 4400977 260 մ 

16 Ջերմուկի եկեղեցի 557920 4407279 4.7 կմ 

17 Կեչուտի ջրավազանի արևմուտք 555743 4405611 4.0 կմ 

 

 
6.5.17. Դիտակետերի վիզուալիզացիաներ 
Գնահատումն ուղեկցող վիզուալիզացիաների նպատակն է արտացոլել նախատեսված 

ծրագրի՝ ներկայացուցիչներին տեսանելի տեսարանները: Դրանք կարող են ստացվել մի 

շարք եղանակներով (ձեռքով գծված էսքիզներ, լուսանկարներ ծանոթագրություններով, 

ֆոտոմոնտաժներ), սակայն դրանք երբեք չեն կարող իրական պատկերը ցույց տալ: 

Վիզուալիզացիաները գործիքներ են, որոնք կարող են տեղեկատվություն տրամադրել 

վիզուալ ազդեցությունների գնահատման համար և հետևաբար դրանք կիրառելիս պետք է 

լինել ուշադիր: Կարևոր է նշել, որ համակարգչային պատկերները, այդ թվում ՏՏԳ-ները, 

մոդելի շրջանակները և ֆոտոմոնտաժները օգտագործվում են որպես գործիքներ հնարավոր 

վիզուալ ազդեցությունները արտացոլելու նպատակով: Նրանք չեն փոխարինում հնարավոր 

վիզուալ փոփոխությունների իրական դաշտային դիտարկումներին, որոնք կազմում են 

գնահատման մեթոդաբանության հիմնական մասը: 

 

Վիզուալիզացիաների ստեղծման մեթոդաբանությունը հիմնվել է կիրառվող ուղեցույցում8 9 

ներառված առաջատար փորձի հիման վրա ստեղծված ուղենիշների վրա: Մոտեցման մասին 

հետագայում տեղեկատվություն է տրամադրվում հաջորդ բաժնում: Հղված փաստաթղթերը 

                                                      
8 Լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցության գնահատման ուղեցույցներ` Երրորդ հրատարակություն 
(2013թ.) Լանդշաֆտի Ինստիտուտ և Բնապահպանական Կառավարման ու Գնահատման Ինստիտուտ: 
9 Խորհուրդ նշում 01/11` Լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցության գնահատման լուսանկարում և 
ֆոտոմոնտաժ  (2011թ.) Լանդշաֆտի Ինստիտուտ 
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նաև ներառում են ուղեցույցներ վիզուալիզացիաների ճիշտ օգտագործման և դիտարկումների 

վերաբերյալ և պետք է ընթերցվեն մինչ դրանց օգտագործումը:  

 
Դիտակետերից լուսանկարում 
Դիտակետերից լուսանկարման համար օգտագործվել է Nikon D7000 թվային  SLR ոսպնյակով 

ֆոտոխցիկը` ֆիքսված 35 մմ-անոց ֆոկալ երկարությամբ ոսպնյակով (համարժեք է 52.5 մմ 

ֆոկալ երկարությամբ ոսպնյակի 35 մմ ֆոտոժապավենով ֆոտոխցիկի վրա տեղադրված), 

բացառությամբ այլ դեպքերի: Ուղղահայաց և հորիզոնական սպիրտային մակարդակներով 

եռոտանին օգտագործվել է կայունությունը և հարևան պատկերների մակարդակի 

ֆիքսվածությունը ապահովելու նպատակով: Շտատիվն օգտագործվել է, համոզվելու համար, 

որ ֆոտոխցիկը պտտեցված է դեպի ոսպնյակի ոչ պարալաքս կետը, որպեսզի խուսափեն 

պարալաքսի սխալներից հաջող ստացված նկարների միջև և հնարավոր դարձնեն 

պատկերների ճշգրիտ միավորումը: Ֆոտոխցիկը շարժվել է անկյան 15 աստիճան 

ավելացումներով և պտտվել մինչև լիարժեք 360 աստիճանը յուրաքանչյուր դիտակետի 

համար: Քսանչորս լուսանկար է նկարվել յուրաքանչյուր 360 աստիճան տեսարանից: Դա 

հնարավորություն է տվել ընդհանուր 360 աստիճանից կտրելու 90 աստիճանի անկյան 

նկարները, որոնց կենտրոնում նախատեսված զարգացումն է: 

 

Յուրաքանչյուր դիտակետի կոորդինատները գրանցվել են դաշտում ձեռքի ԳԴՀ (GPS): 

Եղանակային պայմաններն ու տեսանելիությունը լուսանկարման նպատակով 

իրականացված դաշտային այցելությունների  համար համարվել են կարևոր ասպեկտ: Ըստ 

հնարավորության, դիտակետերից լուսանկարումը իրականացվել է պարզ, լավ 

տեսանելիության օրերին` 2013թ. ապրիլ, հունիս և նոյեմբեր ամիսներին  իրականացված 

դաշտային այցելությունների ժամանակ: Այդ երկու նախնական այցելությունների ժամանակ 

արված լուսանկարները ներկայացրել են թե ձմռան (ապրիլ) և թե ամռան (հունիս) սեզոնային 

պայմանները: Դիտակետ յոթի լուսանկարումն իրականացվել է 2013թ. նոյեմբերին` 

աշնանային պայմաններում, իսկ հետագա լուսանկարչությունը ստանձնվել է 2015թ. 

նոյեմբերին 15 դիտակետի համար: Դիտակետերը այցելվել են օրվա այն 

ժամանակահատվածում, երբ որքան հնարավոր է արևը տեսարանում հայտնվի հետևից կամ 

լուսանկարիչի մի կողմից: Ըստ հնարավորության` արևին ուղղված լուսանկարներից 

խուսափել են Ծրագրի ազդակիր տարածքի ստվերում երևալը կանխելու նպատակով: 

Ծրագրի ազդակիր տարածքի լուսանկարների լուսային կարգավորումները  կատարվել են 

համակարգչային վիզուալիզացիայի ծրագրով` լուսանկարման ժամանակ տարածքում առկա 
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լուսային և մթնոլորտային պայմանները համապատասխանեցնելու նպատակով և 

համոզվելու համար, որ Ծրագրի բաղադրիչները տեսարանում իրական են երևում: 

 

Լուսանկարների միավորում, բազային մոդելներ և ֆոտոմոնտաժներ 
Լուսանկարների միավորման համակարգչային ծրագիրը (Photoshop) օգտագործվել է 

հարևան պատկերները միավորելու նպատակով: Topos R2 (43D) համակարգչային ծրագիրը 

օգտագործվել է մոդելի ֆորմատում ընտրված դիտակետերից զարգացումը դիտելու համար: 

Յուրաքանչյուր դիտակետի համար օգտագործվել է գետնի մակերևույթից 2 մ լռելյայն դիտողի 

բարձրություն: Նախապես պատրաստված 90 աստիճանի միավորված լուսանկարների վրա 

դրվել են բազային մոդելների տեսարանները, որպեսզի յուրաքանչյուր տեսարանում 

ճշգրտորեն վերարտադրվեն Ծրագրի բաղադրիչները: 

 

Դիտակետերի բոլոր տեսարանները, լավագույն փորձի ուղեցույցների համաձայն,  

ներկայացվել են ելակետային լուսանկարների, որոնք արտացոլում են առկա տեսարանները, 

բազային մոդելների պատկերների, որոնք դատարկ գրունտով տեղանքի մոդելի վրա 

արտացոլում են Ծրագրի նախատեսված բաղադրիչները, և լիովին վերարտադրված 

ֆոտոմոնտաժների միջոցով, որոնք արտացոլում են ելակետային լուսանկարների մեջ 

ինտեգրված  Ծրագրի նախատեսված բաղադրիչները: 

 

Լիարժեք վերարտադրված ֆոտոմոնտաժների ներկայացումը ներառել է մի շարք լրացուցիչ 

փուլեր: Topos R2 (43D) ծրագիրը օգտագործվել է տեղամասի երկրաչափությունը ճշգրիտ 

վերարտադրելու և լուսանկարման պահին արևի լույսի պայմանները և երկնքում արևի դիրքը 

հաշվի առնելու նպատակով: Գետնի վրա ֆիքսված տարրերը օգտագործվել են որպես 

մարկերներ, որոնք օգնում են համապատասխանեցնել գետնի մոդելից վերարտադրված 

պատկերը ելակետային լուսանկարների հետ: Վերջնական փուլում պահանջվել է իրական 

տեսարանում ներմուծել վերարտադրված զարգացումը: Դա կատարվել է Photoshop ծրագրի 

միջոցով և հնարավորություն է տվել Ծրագրի բաղադրիչները տեղակայել ելակետային 

լուսանկարների վրա երևացող առկա տարրերի համատեքստում: 

 

Յուրաքանչյուր դիտակետ արտացոլվել է հետևյալ կերպ. դիտակետից ելակետային 

լուսանկարների բնօրինակներ, բազային պատկերներ և տեսարանի ֆոտոմոնտաժ 90 

աստիճան անկյան տակ: Թեև այս չափանիշները ավելի փոքր են, քան պատկերի` 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

  

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

 Տարբերակ 10  Էջ 6.5.44 

 

առաջարկված բարձրությունը և տեսադաշտերի հեռավորությունները10, որոնք սահմանվել են 

ըստ լավագույն փորձի ուղեցույցների, ներառվել է հորիզոնական տեսարանի մասին 

լրացուցիչ տեղեկատվություն շրջակա լանդշաֆտի համատեքստում: Նաև արվել են 50 

աստիճանը ներառող անկյունն արտացոլող լրացուցիչ լուսանկարներ: Սրանց պատկերի 

բարձրությունները և տեսադաշտերի հեռավորությունները նվազագույն առաջարկվող 

չափանիշներից բարձր են: 

 

Փոքր թվով ներկայացուցչական դիտակետերից հնարավոր կլինի տեսնել Ծրագրի 

նախատեսված բաղադրիչները 90 աստիճանից մեծ անկյան տեսարաններում: Այն 

դեպքերում, երբ տեսանելիությունը ավելի մեծ է, քան 90 աստիճանը, ներառվել են մի շարք 90 

աստիճանի և միաժամանակ 50 աստիճանի վիզուալիզացիաներ այդ դիտակետերի 

տեղամասերից Ծրագրի տեսարանները արտացոլելու նպատակով: 

 

Շահագործման փուլ. 10-րդ տարի` Առավելագույն սցենարի վիզուալիզացիաներ  
Յուրաքանչյուր ներակայացուցչական դիտակետի ֆոտոմոնտաժները ցույց են տալիս 

հավանական վիզուալ փոփոխությունները Շահագործման փուլի 10-րդ տարում 

Առավելագույն սցենարի համար, քանի որ այս փուլում կանխատեսվել են տեսարանների և 

վիզուալ պատկերի ամենամեծ փոփոխությունները և ուստի դրանք արտացոլում են 

հավանական ամենամեծ վիզուալ ազդեցությունները Ծրագրի իրականացման ընթացքում: 

 

Սեզոնային վիզուալիզացիաներ 
Դիտակետերի մեծ մասի տեսարանները արտացոլվել են ամառային սեզոնի (հունիս) 

ելակետային լուսանկարների և ֆոտոմոնտաժային վիզուալիզացիաների միջոցով, սակայն 

հինգ ներկայացուցչական դիտակետերից ելակետային լուսանկարները և ֆոտոմոնտաժային 

վիզուալիզացիաները ձմեռային պայմաններում (ապրիլ) նույնպես ներառված են ձմեռային 

սեզոնին, երբ լանդշաֆտը հիմնականում ձյունով ծածկված է՝ վիզուալ ազդեցությունների 

հնարավոր փոփոխությունները արտացոլելու նպատակով:  

  

Հետփակման մոնիտորինգի փուլի վիզուալիզացիաներ 
Վեցը դիտակետերի տեսարաններ արտացոլվել են ֆոտոմոնտաժային 

վիզուալիզացիաներում, որոնք ցույց են տալիս հավանական վիզուալ փոփոխությունները 

                                                      
10 Դիարկման տարածությունը այն տարածությունն է,  որտեղից պատկերը պետք է դիտարկվի` ապահովելու 
իրական պատկերը: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Հետփակման մոնիտորինգի փուլի ավարտին` 19-րդ տարում, երբ ավարտվել են փակման, 

հետփակման վերականգնման բոլոր միջոցառումները և մոնիտորինգը: Այդ 

ֆոտոմոնտաժային վիզուալիզացիաները, հետևաբար, ներկայացնում են ավարտից հետո 

նախատեսված Ծրագրի երկարաժամկետ, մշտական մնացորդային ազդեցությունները և 

ժամանակի այն կետը, երբ բուսածածկը խախտված տարածքներում բավականին լավ 

վերականգնված կլինի: 

 

Գիշերային վիզուալիզացիաներ 
Գիշերային ժամանակահատվածում հնարավոր վիզուալ ազդեցությունները արտացոլելու 

նպատակով երկու դիտակետերի տեղամասեր են արտացոլվել գիշերային լուսանկարների 

միջոցով, որոնք արվել են 2013 թ. ապրիլին մթնշաղին` դաշտային աշխատանքների 

ժամանակ: Ելակետային լուսանկարները այդ երկու տեղամասերից ցույց են տալիս Ծրագրի 

ազդակիր տարածքում և շրջակա լանդշաֆտում առկա լուսավորությունը: Լուսավորության 

պահանջների և Ծրագրի բաղադրիչների մանրամասն նախագծի անորոշության հետ 

կապված, ֆոտոմոնտաժները, որոնք ցույց են տալիս գիշերային լուսավորության հնարավոր 

վիզուալ ազդեցությունները կցված չեն սույն գնահատմանը: Այնուամենայնիվ, Ծրագրի 

ազդակիր տարածքում Ծրագրի հիմնական բաղադրիչների և տեխնիկայի երթևեկության 

ակնկալվող լուսավորության արդյունքում հնարավոր վիզուալ ազդեցությունները հաշվի են 

առնված և ներառված վիզուալ ազդեցությունների գնահատման մեջ: Մասնավորապես` 

Ծրագրի ազդակիր տարածքը լուսավորված չէ, հետևաբար ամբողջ տարածքի 

լուսավորության ապահովումը  հանդիսանում է Ծրագրի հետևանք:   

 

Աղյուսակ 6.5.14-ը ամփոփում է վիզուալ գնահատման մեջ դիտարկված 14 

ներկայացուցչական դիտակետերից յուրաքանչյուրի ներկայացուցչական 

վիզուալիզացիաները:  

Աղյուսակ 6.5.14. Ներկայացուցչական վիզուալիզացիաներ 

ԴԿ 
ՀՀ 

Դիտակետի Անվանում Ելակետային 
լուսանկարներ և 
Առավելագույն 

սցենարի 
ֆոտոմոնտաժների 

վիզուալիզացիա 

Հետփակման 
մոնիտորինգի 

փուլի ֆոտոմոն-
տաժների 

վիզուալիզա-
ցիա 

Գիշերային 
ելակետային 
լուսանկար-

ներ 

Ամառ Ձմեռ 
1 Ջերմուկի Դահուկասապորտի     



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.5.14. Ներկայացուցչական վիզուալիզացիաներ 

ԴԿ 
ՀՀ 

Դիտակետի Անվանում Ելակետային 
լուսանկարներ և 
Առավելագույն 

սցենարի 
ֆոտոմոնտաժների 

վիզուալիզացիա 

Հետփակման 
մոնիտորինգի 

փուլի ֆոտոմոն-
տաժների 

վիզուալիզա-
ցիա 

Գիշերային 
ելակետային 
լուսանկար-

ներ 

Ամառ Ձմեռ 
Բարձունքի գագաթ 

2 Օլիմպիա հյուրանոց, Ջերմուկ     
3 Արմենիա հյուրանոց, Ջերմուկ     
4 Եղնիկ հուշարձան, Ջերմուկի 

արևմտյան հատված 
    

5 Գնդեվազ գյուղի արևմտյան 
ծայրամաս11 

    

      
6 H-42 Ճանապարհ Գնդեվազի 

հարավում  
    

7 H-42 ճանապարհ կույտային 
տարրալվացման հարթակի 
արևմուտքում  

    

8 Հայաստանի Մետաքսի 
Ճանապարհ (M-2 ճանապարհ)  
H-42 Ճանապարհի հետ հատման 
մոտ 

    

9 Հայաստանի Մետաքսի 
Ճանապարհ (M-2 ճանապարհ) 
Սարալանջ գյուղում  

    

10 Ուղեձոր գյուղի հյուսիսային 
ծայրամաս 

    

11 Որոտանի լեռնանցքի վրա 
Սյունիքի դարպասներ (M-2 
Ճանապարհ) Սարավանի և 
Գորայքի միջև 

    

12 Հայաստանի Մետաքսի 
Ճանապարհ (M-2 ճանապարհ) 
Ծղուկի և Գորայքի միջև 

    

13 Փոքր ճանապարհ Որոտանի 
հովտով 

    

14 Փոքր Էրատո      

                                                      
11  Գնդեվազ գյուղի արևմտյան ծայրամասը հանդիսանում է այն բնակավայրի տարածքը, որտեղից հնարավոր է 

Ծրագրի բաղադրիչների տեսանելիությունը: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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Աղյուսակ 6.5.14. Ներկայացուցչական վիզուալիզացիաներ 

ԴԿ 
ՀՀ 

Դիտակետի Անվանում Ելակետային 
լուսանկարներ և 
Առավելագույն 

սցենարի 
ֆոտոմոնտաժների 

վիզուալիզացիա 

Հետփակման 
մոնիտորինգի 

փուլի ֆոտոմոն-
տաժների 

վիզուալիզա-
ցիա 

Գիշերային 
ելակետային 
լուսանկար-

ներ 

Ամառ Ձմեռ 
15 Փոքր ճանապարհ Գնդեվազից 

դեպի  Հայաստանի Մետաքսի 
ճանապարհ 

    

16 Ջերմուկի եկեղեցի     
17 Կեչուտի ջրավազանի արևմուտք     

 

 
6.5.18. Նախագծում և մեղմացնող միջոցառումներ 
Մեղմացնող միջոցառումներ 

Մեղմացնող միջոցառումները կներառվեն Տարածքի Կառավարման Պլանում (ՏԿՊ, Հավելված 

8.8)` ըստ համապատասխան պայմանագրային փաստաթղթերի պահանջների: Կկիրառվեն 

այնպիսի միջոցառումներ, ինչպես օրինակ` «կետերի առանձնացում» ստուգման համար, կամ 

համաձայնեցում, որպեսզի ստուգման վահանակները և նմուշները հնարավոր լինի 

օգտագործել (օրինակ` բաղադրիչների հատուկ նյութերի, գույների և ծածկույթների 

կիրառում), միջոցներ ձեռք առնելու մինչև Ծրագրի ազդակիր տարածքին դրանց 

միահյուսվելը և ամբողջականություն դառնալը:    

 

Վերոնշյալի արդյունավետ իրականացումը կենթարկվի մոնիտորինգի և խորհրդատվության 

Բնապահպանական Աշխատանքների քարտուղարի կողմից: 

 

Լանդշաֆտի և միջավայրի հզորացման ավելի լայն միջոցառումներ կմշակվեն և 

կհամաձայնեցվեն Լիդիան ընկերության, հողատերերի և օրինավոր խորհրդատուների հետ 

խորհրդակցության արդյունքում Ծրագրի նախնական տարիներին՝ մինչ տեղամասում 

շինարարության սկսելը: Այդ միջոցառումները կմշակվեն խոցելիության քարտեզների հետ 

միաժամանակ և կընդգրկվեն Գլուխ 8-ում քննարկված գործողությունների մեջ: 

 

Հանքի փակման, տարածքի բարելավման և վերականգնման նախնական պլանը (նՀՓՏԲՎՊ) 
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նախնական ձևաչափով է (տե'ս Հավելված 8.18), որի հիման վրա կպատրաստվի լանդշաֆտի 

վերականգնման մանրամասն պլան: Լանդշաֆտի և էկոլոգիական մեղմացման ու 

վերականգնման միջոցառումները նկարագրվում են այս բաժնում և հետագայում կզարգանան 

և կհամաձայնեցվեն օրենսդրական մարմնի հետ և Լիդիան Ինթերնեյշնլի հետ 

խորհրդակցության արդյունքում մինչ տեղամասում շինարարության սկսվելը:   

 
Մեղմացում ըստ նախագծի 
Հնարավոր լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունների մեղմացումը ընդգրկվում է Ծրագրի 

իտերատիվ նախագծի մշակման գործընթացում (տե'ս Գլուխ 5), որտեղ նախագծվում են 

Ծրագրի բաղադրիչների տեղադրման վայրն ու նախագիծը, քանի դեռ գործնականում տրված 

է օգտակար հանածոյի գտնվելու վայրը` որոշարկված ընկալիչների հիման վրա անմիջական 

և ոչ անմիջական լանդշաֆտային ազդեցությունները նվազեցնելու և/կամ դրանցից 

խուսափելու նպատակով: 

 

Իրականացվել է գոյություն ունեցող լանդշաֆտում և տեսարաններում Ծրագրի ազդակիր 

տարածքի և բաղադրիչների տեղակայում, նախագծում և ինտեգրում, ըստ հնարավորության` 

Ծրագրի արդյունքում հնարավոր լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունների 

ուժգնությունը նվազեցնելու նպատակով: Սույն գործունեության նպատակն է ստեղծել, որքան 

գործնականորեն հնարավոր է, այնպիսի վերջնական  հողատարածքներ, որոնք նախագծված 

կլինեն բնականին մոտ և գրավիչ լանդշաֆտային պրոֆիլներով: 

 

Ծրագրի փուլերը նախագծվել են այնպես, որ հնարավություն տրվի իրականացնելու Ծրագրի 

բաղադրիչների շարունակական բարելավում և վերականգնում արդյունահանման 

դադարեցումից հետո, որպեսզի դատարկ, առանց բուսածածկի տարածքները հնարավոր լինի 

նվազագույնի հասցնել և որպեսզի շահագործման ավարտից հետո փորված տարածքներում 

վերականգնվի պահեստավորված բուսահողի վերին շերտը և բուսականությունը: 

 

ԿՏՀ-ն նախագծվել է այնպես, որ նրա հողատարածքի վերջնական տեսքը, ըստ 

հնարավորության համապատասխան լինի շրջակա բնական լանջերին: ԿՏՀ-ի նախագծային 

իտերացիաներ են իրականացվել տեղամասի շրջակա տոպոգրաֆիայում ինտեգրման 

նպատակով, որտեղ այն զբաղեցնում է լանդշաֆտի բնական գոգավորությունը, որը կօգնի 

նվազեցնելու հնարավոր վիզուալ ազդեցության գոտին, այդ թվում մի շարք զգայուն 

տեղամասերից, ինչպես օրինակ` Ջերմուկի, Կեչուտի և Գնդեվազի բնակավայրերը և որտեղ 
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հնարավոր է նվազեցնել տեսանելիությունը Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհի (M-2 

ճանապարհ) և Ջերմուկի միջև H-42 ճանապարհից: 

 

Ծրագրի բաղադրիչների, առնչվող շինությունների, ինչպես նաև ենթակառուցվածքային և 

օժանդակ բաղադրիչները,  այդ թվում նաև դրանց զանգվածը, ձևը, տեքստուրան և արտաքին 

մակերեսների գույնը նախագծվել է այնպես, որ հնարավոր լինի նվազեցնել Ծրագրի 

արդյունքում ազդեցությունների ուժգնությունը. 

      • Այնտեղ, որտեղ Ծրագրի բաղադրիչները գտնվում են նկատելի դիրքերում և 

տարբերակելի են հորիզոնում կամ լանջերին, այդ ազդեցությունները մեղմացնելու 

համար դրանց ձևը մանրակրկիտ նախագծման, վերակառուցման կամ փոփոխության 

կենթարկվի (այսինքն ուղղահայաց բարձրությունը կկրճատվի): Այսպիսով նաև 

կապահվվի շրջակա լանդշաֆտը և նվազագույնի կհասցվեն վիզուալ 

ազդեցությունները անտեղ, որտեղ  դա  հնարավոր է: 

  Արտաքին խառնաշփոթի տեսարանները կնվազեն, եթե Ծրագրի բաղադրիչները 

ներփակված լինեն պարզ շինությունների մեջ, որոնք հնարավորինս 

համապատասխանում են տեղանքի տոպոգրաֆիային, 

  Ծրագրի բաղադրիչների, այդ թվում` ԱԴՎ կայանի, գրասենյակների և աշխատուժի 

կացարանների շուրջը քիչ խառը  տեսարաններ, որոնք կարելի է փակել 

բուսականությամբ ծածկված հողային բլուրներով հողային կույտեր, 

  Թուլացված գույները հարմար կլինեն  բնության լանդշաֆտի համար և կդիտարկվեն 

շենքերի և բաղադրիչի արտաքին մակերեսների գույների համար, որոնք կխառնվեն 

շրջակա լանդշաֆտի հետ և չեն հակադրվի կամ աչքի ընկնի հեռվից, 

  Հնարավորության դեպքում կօգտագործվեն չանդրադարձնող մակերեսներ, 

  Պատուհաններն ու շենքերը կփոքրացվեն, և կփեղկվեն գիշերային լույսի  տարածումը 

կանխելու նպատակով: Կլինի նվազագույն, անվտանգության համար պահանջվող 

լուսավորություն արտաքին տարածքներում (կօգտագործվեն սենսորներ` 

ապահովելու որ այն միացրած չմնա); 

 

Մանրամասն նախագծման փուլում նախատեսվում է, որ հետագա մեղմացումը կընդգրկվի 

Ծրագրի բաղադրիչների նախագծում` համոզվելու համար թե արդյո՞ք լանդշաֆտային և 

վիզուալ ազդեցությունները չեն գերազանցում սույն գնահատման մեջ որոշարկված 

մնացորդային ազդեցությունները: 
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Հետևյալ մեղմացնող միջոցառումները կիրականացվեն շինարարության, շահագործման և 

արտադրման, փակման և հետփակման մոնիտորինգի փուլերում, ներառյալ Ծրագրի 

կենսունակության ընթացքում շարունակական վերականգնումը` Ծրագրի և առնչվող 

տեղամասերի հնարավոր ազդեցությունները նվազեցնելու համար:  

 

Շինարարության փուլի մեղմացում 
Միջոցառումները կմանրամասնվեն Բնապահպանության և սոցիալական կառավարման 

Պլանում (ԲՊՍՊԿ)  (տե'ս Գլուխ 8), որը նախանշում է Լիդիան և Գեոթիմ ընկերությունների և 

ծրագրում ներգրավված բոլոր կապալառուների կողմից պարտադիր ապահովման ենթակա 

քաղաքականությունները և ընթացակարգերը: ԲՊՍՊԿ-ն ներառում է ԲՊՍԱԳ 

հանձնառությունների ռեգիստր (ՀՌ)` Ծրագրի ողջ կյանքի համար մշակված կառավարման 

պլաններով: Հետևյալ մեղմացնող միջոցառումները կիրականացվեն շինարարության 

փուլում, լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունների մեղմացման կամ դրանցից 

խուսափելու նպատակով. 

  

  Շինարարական տեխնիկան առաջին հերթին մուտք կգործի Ծրագրի ազդակիր 

տարածք արևմուտքից դեպի H-42 ճանապարհ: Ծանրաբեռնված երթևեկությունը 

կօգտվի Ծրագրի երկու սահմանված մերձատար ճանապարհներից: Թեթև 

տեխնիկաները կարող են օգտվել երկրորդային մերձատար ճանապարհներից (տես 

Գլուխ 6.11, Տրանսպորտ): 

  Շինարարական տեխնիկան չի անցնի չխախտված ` սահմանված աշխատանքային 

տարածքից և մոտեցնող միջանցքից դուրս գտնվող տարածքներով, 

  Նյութերն ու տեխնիկան պատշաճ կպահեստավորվեն աշխատանքների ժամանակ: 

Տեխնիկան աշխատանքի վայրում չի մնա ավելի երկար, քան պահանջվում է 

շինարարության նպատակներով` տեսարաններում դրա վիզուալ ազդեցությունը 

նվազեցնելու համար, 

  Կապալառուների հանգույցների և լցակույտերի տեղամասերը կտեղակայվեն զգայուն 

ընկալիչներից հնարավորինս հեռու 

  Կշարունակվեն հետախուզական աշխատանքների (հորատման հարթակներ, 

մերձատար ճանապարհներ) կշարունակվեն շինարարության փուլում` 

վերականգնելու և նորից բուսածածկելու խախտված տարածքները: Այս 

միջոցառումների վրա չի ազդի Ծրագրի շահագործման փուլը: Սա կներառի ոչ 

պետքական մերձատար ճանապարհները և հորատման տեղամասերը, եթե դրանք 
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պլանավորված հանքային տեղամասերի տարածքում չեն, 

  Աշխատուժի բնակեցման ճամբարի տարածքը, բեռնափաման և պահեստային 

տարածքները կտեղակայվեն տեսանելի տարածքներից հնարավորինս հեռու, 

  Աշխատուժի բնակեցման ճամբարի տարածքը, բեռնափաման տարածքները և 

գրասենյակների տեղակայությունը, մանրամասն կնախագծվեն` հաշվի առնելով 

տոպոգրաֆիայով տրամադրված  բնական սկրինինգը  և գոյություն ունեցող 

հողատարածքները: 

  Բուսահողի վերին շերտը, նրա մեջ եղած սերմերով, զգուշորեն կկտրվի 

շինարարական բոլոր տարածքներում, այդ թվում ԿՏՀ-ի և ԴԱԼ-ի հիմքերի 

տեղամասում: Այն կպահեստավորվի այն տարածքներում, որտեղ չի վնասվի կամ 

տեխնիկա չի անցնի, քիչ սեղմված կամ չսեղմված թմբերում: Պահեստավորված 

բուսահողը կօգտագործվի խախտված տարածքների շարունակական վերականգնման 

ժամանակ: Փափկացնող նյութեր կօգտագործվեն մինչ բուսականության բնական 

ծածկի վերականգնումը լանջերը փխրեցնելու նպատակով, 

  Կանոնավոր ինժեներական պրոֆիլներից կխուսափեն ըստ հնարավորության, որքան 

հնարավոր է մեծ հեռավորության վրա, ԴԱԼ-ի, ԿՏՀ-ի շինարարության և 

վերականգնման ընթացքում և Ծրագրի բաղադրիչների կառուցման համար 

անհրաժեշտ հողային աշխատանքների ժամանակ կստեղծվեն անկանոն գոգավոր և 

ուռուցիկ լանջեր, որոնք նման են առկա ուրվագծերին և մասշտաբով 

համապատասխան են բլուրների լանջերին, 

  Ըստ հնարավորության լանջերը կնախագծվեն այնպես, որ երկարաժամկետ 

տեսանելի արհեստական ժայռալանջային ամրացման կարիք չառաջանա կամ դրանք 

հնարավոր լինի ամբողջությամբ ծածկել տորֆով և բուսականությամբ: Ամրացման 

անհրաժեշտության դեպքում պետք է ձգտել օգտագործել համապատասխան 

գեոտեքստիլներ, ցանկալի է բնական նյութերից, 

  Կիրականացվի գրունտային ճանապարհների ընտրված տեղամասերի, լանջերի և  

անցումների  տեղային հավասարեցում: Գոյություն ունեցող ժայռային գրունտային 

ճանապարհների, լանջերի և անցումների տեղայնացված տարածքները կկլորանան` 

ապահովելով գոգավոր կամ ուռուցիկ պրոֆիլներ,  և որտեղ հնարավոր է դրանց վրա 

կտեղադրվի բուսահող/ տորֆ բուսականության վերականգնմանը նպաստելու 

նպատակով, 

  Սերմնացանը կիրականացվի տեղանքին բնորոշ տեսակների կամ մշակութային 

իմաստով համապատսխան բույսերի համար` ըստ դրանց համապատասխան 
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վայրերի և այն վայերում, որտեղ անհրաժեշտ է և կարևոր, էռոզիայի կանխման 

առումով` բուսականության հարևան տեսակների հետ կապելու նպատակով, 

  Շինարարության փուլի ավարտից հետո կիրականացվի հետագա շահագործման 

փուլում չօգտագործվող բոլոր սարքավորումների, ժամանակավոր կառույցների, 

շինությունների և  այլնի ապամոնտաժում և հեռացում, 

  Շինարարական աղբի հեռացում և պատշաճ աղբահանում, 

  Հանքերի լիցքավորումը և սեղմումը, անցքերը և խոռոչները և  փորված 

խրամուղիները` համապատասկան կուտակված նյութերով; 

  Կիրականացվեն թեքությունների հավասարեցման միջոցառումներ` ապահովելու 

կայուն և էռոզիայից զուրկ ռելյեֆներ, որոնք համատեղելի կլինեն հետփակման հողի 

օգտագործման և ջրային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարությունների հետ; 

  Խախտված հողը և գերբեռնված թեքությունները կհավասարեցվեն, որպեսզի դրանք 

համապատասխանեն շրջակա տարածքի ռելյեֆին, ինչպես նաև ապահովեն 

Ռեկլամացիայի, փակման և ռեաբիլիտացիայի նախագծման չափանիշները: 

 

Շինարարության փուլի ընթացքում նույնպես կիրականացվի հետախուզական 

աշխատանքների (հորատման հարթակներ, մերձատար ճանապարհներ) արդյունքում 

խախտված տարածքների շարունակական բարելավում` վերականգնելու նախկինում 

խախտված տարածքները և բուսածածկը, որոնք Ծրագրի շահագործման փուլում 

ազդեցության չեն ենթարկվի: Սա ներառում է ոչ պետքական մերձատար ճանապարհները և 

հետախուզական հորատման տեղամասերը, եթե դրանք պլանավորված հանքային 

տեղամասերի տարածքում չեն:  

Հետագա ուսումնասիրության աշխատանքները շարունակական են լինելու շինարարության 

ողջ փուլում, և Ծրագրի շահագործման փուլերում, ինչպես նաև առաջադեմ 

վերականգնողական գործողություններ կձեռնարկվեն, քանի որ հետախուզական 

աշխատանքների ավարտված են և գործողությունները տեղափոխվում են նոր վայր Ծրագրի 

ազդակիր տարածքի շրջանակներում: 

 

Շահագործման և արտադրման փուլի մեղմացում 
Շահագործման փուլերի ընթացքում կիրականացվեն հետևյալ մեղմացնող միջոցառումները` 

լանդշաֆտային ազդեցություններից խուսափելու կամ դրանք նվազեցնելու նպատակով. 

 

  Յուրաքանչյուր փուլի գործունեության ավարտից հետո տարածքը կվերականգնվի, 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

  

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

 Տարբերակ 10  Էջ 6.5.53 

 

ձևավորելով և հավասարեցնելով հողը այնպես, որ այս լանջերը համապատասխանեն 

շրջակա բնական ուրվագծերին, մասնավորապես` լանջերի եզրերը մշակել այնպես, 

որ ցցված և քայքայված անցումներից հնարավոր լինի խուսափել և լանջերի և եզրերի 

վրա տեղադրել հող, համապատասխան բնական բուսածածակի վերականգնմանը 

նպաստելու համար: 

  Ծրագրի ազդակիր տարածք փոխադրամիջոցների մուտքը նվազագույնի կհասցվի: 

Աշխատողների մեծ մասը կգան տեղամաս ավտոբուսով, և Ծրագրի հիմնական 

տարածքում մեքենաների սահմանափակ քանակությամբ կայանատեղի կտրամադրվի 

աշխատողներին,  

  Հանքը և շրջակա տարածքը կպահպանվեն մաքուր և պատշաճ վիճակում` ՇԲԿՊ-ը 

(Հավելված 8.18), ՖԿՊ (Հավելված 8. 8) և ԲՍԿՀ-ը (Գլուխ 8)  կներառեն լանդշաֆտի և 

բնական միջավայրերի կառավարման պահանջները, 

  Բուսահող և փափուկ վերնաշերտ կտեղադրվի Ծրագրի բաղադրիչների 

աշխատանքային տարածքների սահմաններում և դրանց վրա կցանվի խոտ կամ 

բուսականություն` Ծրագրի ազդակիր տարածքի արևմտյան և հյուսիսային 

ընկալիչներից վիզուալ ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով: 

  Քողարկում, այդ թվում` բերմաների օգտագործում, որտեղ հնարավոր է կիրականցվի 

հանքատար ճանապարհների, մերձատար ճանապարհների եզրին, շարժական 

կայանի վիզուալ ազդեցությունը նվազեցնելու, այդ թվում` արհեստական 

լուսավորման աղբյուրների ընկալելիությունը մեղմելու նպատակով:  Դա վերաբեում է 

շենքերի և տրանսպորտային միջոցների բացատար մերձատար ճանապարհներով 

երթևեկության լուսարձակներով լուսավորմանը, մասնավորապես՝  տրանսպորտային 

միջոցների վրա լուսարձակների Ջերմուկում և Կեչուտում ընկալիչների վրա 

մնացորդային ազդեցության մեղմացմանը: Լուսարձակները ընկալելի են 

հիմնականում տեղի հանքատար ճանապարհով դեպի հյուսիս ՝ լեռան արեւմտյան 

լանջի կողմով շարժվելիս:  

  Կնախաձեռնվի Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքի հետլիցքի և Էրատոյի 

բացահանքի մասնակի հետլիցքի աշխատանքներ: Բացահանքի փորված 

տարածքների արտաքին եզրերը կվերականգնվեն վերնահարկի ջարդման և 

հավասարեցման միջոցով` օգտագործելով ոչ պիտանի պահեստավորված թմբերը 

փակման և վիզուալ հակադրությունները պակասեցնելու նպատակով, ինչպես նաև 

խախտված տարածքներում բուսածածկի վերականգնման համար:  
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Ի հավելումն` 

 

  Տեղական գյուղերում ստեղծվել են երեք տնկարաններ, որտեղ ծառեր են աճեցվելու 

Ծրագրի ազդակիր տարածք և հարակից տարածքներ տեղափոխելու նպատակով, որը 

կնպաստի թե Ծրագրի բաղադրիչների վիզուալ ազդեցությունների կրճատմանը և թե 

լանդշաֆտի հզորացմանը:  

  Հետագայում նախատեսված տեսադաշտի փակման և ծառատնկման տեղական 

աշխատանքները կներառվեն մանրամասն շինարարական պլաններում և որպես 

գործողություններ կընդգրկվեն նՀՓՏԲՎՊ-ում (Հավելված 8.18): 

 

Գիշերային լուսավորության ազդեցությունների մեղմացում  
Գիշերային շահագործման և արտադրման աշխատանքների ձեռնարկումը կհանգեցնի 

հնարավոր վիզուալ ազդեցությունների, երբ տարբեր աշխատանքային բաղադրիչների 

տեսարաններ կարող են երևալ Ծրագրի բաղադրիչների, տեղամասում շարժական 

կայանների սարքավորումների և տեխնիկայի լուսարձակների լուսավորման արդյունքում: 

Շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում կիրականացվեն հետևյալ մեղմացնող 

միջոցառումները, որոնք կնվազեցնեն կամ կօգնեն խուսափել լուսավորության հետ կապված 

վիզուալ ազդեցություններից. 

 

  Կապալառուներին կխնդրեն օգտագործել ամենացածր լուսարձակման սարքեր, որոնք 

դեռ կապահովեն բավարար լուսավորություն` անվտանգության նպատակներից 

ելնելով: Ցածր տեսանելիության սպեկտրի լույսեր և սարքավորումներ (լիարժեք 

կտրող սարքեր, որոնք լույսի հորիզոնական գծից վեր լույս չեն արձակում) կընտրվեն 

հանքի բաղադրիչների վրա տեղադրելու համար, և լուսարձակներ կմոնտաժվեն 

անհրաժեշտ անվտանգ նվազագույն բարձրության վրա և, որտեղ հնարավոր է, 

կծածկվեն, 

  Լուսավորող սարքերը պատշաճ կերպով կտեղադրվեն շինությունների ներսում` 

լույսի աղտոտումը/ տեղամասից լույսի տարածումը/ պայծառ լույսի ցրումը երկնքում 

կանխելու նպատակով: Բացօթյա տարածքներում կլինի նվազագույն լուսավորություն 

անվտանգության նպատակով (կօգտագործվեն սենսորներ, որպեսզի լույսերը 

միացված չմնան): 

  Աշխատանքային տարածքների լուսարձակների  շահագործումը կսահմանփակվի 

մինչև համաձայնեցված աշխատանքային ժամերը, ինչպես նաև կվառվեն այն 
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ժամանակ, երբ դա անհրաժեշտ է անվտանգության նպատակներով:  Շինարարության 

և շահագործման գիշերային աշխատանքների լույսի աղբյուրները ուղղված կլինեն 

ներքև և զգայուն ընկալիչներից, օրինակ` մոտակա համայնքներից հեռու կլինեն 

(առանց հաշվի առնելու անվտանգության նպատակները),  

  Տեխնիկայի և շարժական կայանի սարքավորումների օպերատորները և վարորդները 

կվերապատրաստվեն լուսարձակների պատշաճ օգտագործման վերաբերյալ (բարձր և 

ցածր լուսավորում)` Ծրագրի ազդակիր տարածքին մոտ տեղական համայնքներում 

վիզուալ ընկալիչների վրա ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով:  

  Զգայուն ընկալիչների (բնակավայրեր/բնակելի տարածքներ) անմիջական 

տեսադաշտում գիշերային ժամերի աշխատանքներից պետք է հնարավորինս 

խուսափել կամ լուսավորումը այդ տարածքներից հեռու պետք է լինի, այնտեղ որտեղ 

դա գործնականորեն հնարավոր է:  

  Հետագա տեղայնացված սկրինինգի և ծառատունկի հնարավորությունները 

կներառվեն շինարարության մանրամասն պլանում, ինչպես նաև կսահմանվեն որպես 

պարտավորություններ նՀՓՏԲՎՊ-ում (տես Հավելված 8.18). 

 
Փակման փուլի մեղմացում 
Ծրագրի շահագործման և արտադրման փուլերի ավարտից հետո կսկսվի Ծրագրի բոլոր 

բաղադրիչների փակումը` Ծրագրի բոլոր ժամանակավոր բաղադրիչների հեռացումով, որին 

կհետևի Ծրագրի ազդակիր տարածքի վերականգնումը: Այս փուլը կիրականացվի նՀՓՏԲՎՊ-

ում ներկայացված մանրամասն առաջադրանքներին համաձայն (տես Հավելված 8.18): 

 

  Բոլոր խափանված սարքավորումները, ոչ պետքական թափոնները, ցանկապատները, 

և մարդու կողմից ստեղծված այլ իրեր կհեռացվեն Ծրագրի ազդակիր տարածքից, 

  Պահուստային ջրամբարները կհեռացվեն; 

  Փոխադրում, պահեստավորում և միջավայրի ու ենթահողերի շերտերի աճի 

մոնիտորինգ, որը կծառայի որպես վիզուալ էկրան շինարարական աշխատանքների 

ընթացքում: Սերմերի օգտագործում՝  փակման ժամանակ բուսականության 

վերականգնման նպատակներով; 

  Բուսականության տեսակների ապահովում, պահեսատավորում, ինչպես նաև 

բուսականության վերականգնում որևէ տարածքում, Ծրագրի իրականացման ողջ 

ընթացքում; 

  Որտեղ հնարավոր է, ազդակիր հողերի արագ վերականգնում, հանքի կյանքի ողջ 
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ընթացքում; 

  Ժամանակավոր շենքերի և շինությունների ապամոնտաժում և վերաբաշխում, երբ 

դրանք արդեն ծառայել են իրենց նպատակին; 

  ԴԱԼ-ի ՏԿՀ-ի, մերձատար և բացատար ճանապարհների, ինչպես նաև բացահանքերի 

վերապրոպիլավորում և հավասարեցում, երբ դրանք արդեն անհրաժեշտ չեն 

շահագործման համար; 

  Բոլոր կտրված և ափամերձ լանջերը կհավասարեցվեն և կհամապատասխանեցվեն 

գոյություն ունեցող բնական լանջերին, սուր եզրերը կվերացվեն, բացառությամբ այն 

վայրերի, որտեղ փոքր ժայռակտորներն ու քերծերը կարող են համապատասխան 

համարվել, 

  Շահագործման փուլի ավարտին ԿՏՀ-ի և ԴԱԼ-ի պրոֆիլային մակերեսը, վերին 

մակերևույթը, ինչպես նաև որևէ մնացած ոչ պիտանի կույտ և հորիզոնական 

խախտում (տեխնիկայի մոտեցման ակոսներ և ավելի փոքր ոտքի արահետներ) 

կնախագծվեն գոյություն ունեցող ուրվագծերին համապատասխանեցնելու 

նպատակով, որպեսզի լանջերը համապատասխանեն շրջակա բնական ուրվագծերին, 

որը կիրականացվի` օգտագործելով առկա նյութերը, լիցք կատարելու համար, 

անկյունները մեղմացնելու և կլորավուն պրոֆիլ ստեղծելու նպատակով: Ավարտված 

մակերեսները կհղկվեն և կհավասարեցվեն մինչ բուսականության բնական 

վերականգնմանը նպաստելու նպատակով դրանց ցանելը կամ տորֆի տեղադրումը:   

  Լանջերի եզրերը կմշակվեն այնպես, որ ցցված և քայքայված անցումները 

հավասարեցվեն: Բուսահողի շերտերը կտեղադրվեն ճիշտ շերտագրական 

հերթականությամբ մակերևույթին` համապատասխան բնական բուսածածկի 

վերականգնմանը նպաստելու նպատակով, 

  Բացահանքի փորված տեղամասերի արտաքին եզրերը կվերականգնվեն 

վերնահարկի ջարդման և հավասարեցման միջոցով` օգտագործելով ոչ պիտանի 

պահեստավորված թմբերը փակման և վիզուալ հակադրությունները պակասեցնելու 

նպատակով, ինչպես նաև խախտված տարածքներում բուսածածկի վերականգնման 

համար, 

  Զգալիորեն սեղմված կամ դեգրադացված մակերեսները կփխրեցվեն կամ 

կուրվագծվեն` բուսածածկի վերականգնմանը նպաստելու նպատակով և ցանկացած 

ծածկող ապար, որը դուրս է բերվել, կտեղադրվի հետ: Ոչ պիտանի մերձատար 

ճանապարհները կքանդվեն, իսկ ակոսները կհավասարեցվեն: Կուտակված 

բուսահողը և բուսածածկը նորից կփռվի տեղամասերում և բոլոր փոսորակները 
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կլցվեն, 

  Վտանգավոր և կենցաղային աղբի պահեստավորում և հեռացում, 

  Թեքությունների ինժեներական ապահովման և բուսականության վերականգնման 

աշխատանքներ` էռոզիայի դեմ դիմացկուն և կայուն ռելյեֆներ ապահովելու համար; 

  Խախտված հողի բուսականության վերականգնում` ընտրված հետ-արդյունահանման 

հողի օգտագործման համատեղելիության համար, նախկինում, հանքահանումից 

առաջ գոյություն ունեցող տեղային բուսատեսակների և բուսականության համար 

գերակայությունների սահմանում, ինչպես նաև այնպիսի տեսակներ, որոնք 

վերաբերելի են մշակութային իմաստով; 

  Կխրախուսվի բուսածածկումը, որպեսզի ԿՏՀ-ի, ԱԴՎ-ի և ավազանների մակերեսները 

փխրեցվեն և ինտեգրեն թե բնական, և թե արհեստական հողատեսքեր, և 

բուսականության նոր տարածքներ: 

  Հետագա տեղայնացված սկրինգի և ծառատունկի հնարավորությունները կներառվեն 

շինարարության մանրամասն պլաններում, ինչպես նաև նՀՓՏԲՎՊ-ում որպես 

պարտավորություններ (տես Հավելված 8.18):   

 
Հետփակման մոնիտորինգի փուլի մեղմացում 
նՀՓՏԲՎՊ-ում ամփոփված մեղմացնող միջոցառումների (տե'ս Հավելված 8.18) 

իրականացումից հետո կիրականացվի շարունակական հետփակման մոնիտորինգ հինգ 

տարի ժամանակահատվածով, սկսած փակման աշխատանքների սկզբից, համոզվելու 

համար, որ բուսածածկի վերականգնումը և լանդշաֆտի հզորացման աշխատանքները և 

ծառատունկը արդյունավետ են եղել: 

 

  Իրականացնել վերականգնման մոնիտորինգ և վերահսկել լանդշաֆտի և միջավայրի 

կառավարման ընթացիկ գործողությունները, որոնք մանրամասն ներկայացված 

կլինեն Կենսաբանության կառավարման պլանի շրջանակում ((շԿԿՊ), Հավելված 8.21) 

և նՀՓՏԲՎՊ-ում (Հավելված 8.18), որպեսզի իրականացվի բուսածածկի լիարժեք և 

արդյունավետ վերականգնում (նպատակահարմար կլինի որոշ տարածքներում 

պահպանել դատարկ միներալի/ապարի/քերծի մակերևույթները որպես խճանկարի 

մաս), 

  Մասնագետների կողմից բուսածածկի վերականգնման շարունակական վերահսկման 

անհրաժեշտություն կլինի բուսականության վերականգնման և ծառատունկի 

ընդլայնման արդյունավետությունը ապահովելու համար: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

  

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

 Տարբերակ 10  Էջ 6.5.58 

 

 
6.5.19. Մնացորդային լանդշաֆտային ազդեցությունների գնահատում 
Բաժին 4.3-ում հիմնական հատվածում ուսումնասիրվող տարածքում որոշարկվել են վեց 

լայն լանդշաֆտի բնույթի տեսակները (ԼԲՏ-ներ): Այդ ԼԲՏ-ներից յուրաքանչյուրը 

հարաբերականորեն տարբերվում է փոփոխության և լանդշաֆտին բնորոշ ներկա արժեքի 

նկատմամբ զգայունակությամբ: Հետևյալ բաժինը ամփոփում է Ծրագրի մնացորդային 

ազդեցությունները ԼԲՏ-ների վրա կամ այդ ԼԲՏ-ների հնարավոր լանդշաֆտային 

առանձնահատկություններն ու ռեսուրսները:  

 

Ազդեցությունները կարող են լինել անմիջական (երբ Ծրագրի բաղադրիչները գտնվում են 

ԼԲՏ-ում` ուղղակիորեն կամ ֆիզիկական առումով ազդելով լանդշաֆտի վրա) կամ ոչ 

անմիջական (երբ ԼԲՏ-ից դուրս գտնվող Ծրագրի բաղադրիչները կարող են ազդել 

լանդշաֆտի բնույթի կամ տեսարանների վրա հարակից կամ ավելի հեռու ԼԲՏ-ում  

միջտեսանելիության միջոցով): 

 

Ուսումնասիրվող տարածքում որոշարկված լանդշաֆտային ազդեցությունները ԼԲՏ-ների 

վրա ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակներում (Աղյուսակ 6.5.15-ից Աղյուսակ 6.5.20): 

Գնահատումը պետք է կարդալ Լանդշաֆտի Բնույթի Տեսակների քարտեզի հետ (Նկար 4.3.5): 

Յուրաքանչյուր աղյուսակ ներառում է հետևյալ տեղեկատվությունը. 

 

  ԼԲՏ-ում Ծրագրի բաղադրիչներ 

  ԼԲՏ-ում գտնվող ներկայացուցչական դիտակետեր  

  ԼԲՏ-ում տեսանելիության մակարդակ 

  Լանդշաֆտի ընկալիչի զգայունություն 

  Լանդշաֆտային փոփոխությունների նկարագրություն 

  Լանդշաֆտային ազդեցության ուժգնություն  

  Լանդշաֆտային ազդեցության կարևորություն 

 

Լանդշաֆտային ազդեցքության ուժգնությունն ու կարևորությունը գնահատվել են Աղյուսակ 

6.5.10-ում նշված Ծրագրի յուրաքանչյուր փուլի համար և գնահատման մեջ հաշվի են առնվել 

այս բաժնի սկզբում ներկայացված մեղմացնող միջոցառումների իրականացումը:  
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Աղյուսակ 6.5.15. Կայուն ցածրավայր և ժայռոտ կիրճեր (2000 մ ծ.մ.-ից ցածր) 
Ծրագրի բաղադրիչների առկայություն 
ԼԲՏ-ի ներսում` 
Ծրագրի բաղադրիչներ առկա չեն ԼԲՏ-ի 
ներսում 

Ներկայացուցչական դիտակետեր ԼԲՏ-ի 
ներսում`  
Արտացոլված 6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 17-րդ 
դիտակետերով 

Տեսանելիության մակարդակը ԼԲՏ-ի երկայնքով 
Այս ԼԲՏ-ից Ծրագրի բաղադրիչների տեսանելիությունը  հնարավոր կլինի ապահովել 
Արփա և Դարբ գետերի ձորերի եզրին տարածվող դեպի արևելք և հյուսիս ձգվող լանջերով, 
որտեղ Ծրագրի բաղադրիչների տեսանելիությունը կսահմանափակվի Ամուլսար լեռան 
գագաթի բացահանքերով և ԿՏՀ-ի, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի շինության, 
վերգետնյա փոխակրիչների, ԱԴՎ հանգույցի և օժանդակ ենթակառուցվածքի   ու Ծրագրի  
այլ ավելի փոքր բաղադրիչների տեսարաններով, որոնք գտնվում են նախալեռների 
արևմուտքում և հյուսիսում: Ծրագրի ազդակիր տարածքի հարավ-արևմուտքում գտնվող 
Ծրագրի և այս բաղադրիչները, ներառյալ բացահանքերը, տեսանելի կլինեն կայուն և 
մշակված ցածրավայրերից, որոնք ընկած են Արփա գետի` կտրուկ լանջերով ձորի 
արևելքում: 
Լանդշաֆտային ընկալիչի զգայունությունը 
Այս ԼԲՏ-ի կայուն, գեղատեսիլ և երբեմն գողտրիկ բնույթը նշանակում է, որ այն, ըստ 
երևույթին, զգայուն է մեծ մասշտաբի զարգացման և արդյունքում բնույթի 
փոփոխությունների նկատմամբ: Ձորակային լանդշաֆտները, որոնք գրավում են 
զբոսաշրջիկներին և այցելուներին, ենթադրվում է, որ ամենազգայունն են լանդշաֆտային 
փոփոխությունների նկատմամբ, երբ ակնթարթային և սահմանափակ տեսարանները 
դեպի շրջակա բարձրադիր գագաթները և լեռները հիմնական առանձնահատկություն են:  
ԼԲՏ-ը նաև ներառում է տարածքներ, որոնք գտնվում են Հերհերի նոսրանտառային 
պետական արգելավայրում` Հատուկ Պահպանվող Բնական Տարածք, ենթադրվում է, որ 
ունեն բարձր լանդշաֆտային զգայունություն: 
Այս ԼԲՏ-ի զգայունությունը, ընդհանուր առմամբ, լանդշաֆտային փոփոխությունների 
նկատմամբ գնահատվել է միջին: 
Լանդշաֆտային ազդեցությունների նկարագրություն 
Այս ԼԲՏ-ը անմիջական ազդեցության չի ենթարկվի Ծրագրի բաղադրիչների կողմից, 
սակայն H-42 ճանապարհը, որն անցնում է ԼԲՏ-ի միջով կհանդիսանա հանրության 
հիմնական մերձատար ճանապարհը դեպի Ծրագրի ազդակիր տարածք, և ծրագրի 
կենսափուլի ամբողջ ընթացքում նրա երթևեկությունը  կլինի ծանրաբեռնված: 
Շինարարության ընթացքում Ծրագրի բաղադրիչները միջտեսանելի կլինեն հովտից և 
սարահարթային տարածքներից, ինչպես նաև Արփա գետի ձորի արևմտյան լանջերից: 
Շահագործումը սկսելուց հետո ԿՏՀ-ը, ԱԴՎ հանգույցը, մանրացնող և տեսակավորող 
հանգույցի շինությունը, վերգետնյա փոխակրիչը կդառնան միջտեսանելի այս լանդշաֆտի` 
ձորից դուրս գտնվող տարածքներից և կհանդիսանան լրացուցիչ զարգացում ԼԲՏ-ին մոտ 
տարածքում: Ծրագրի բաղադրիչների և տեխնիկայի երթևեկության առաջացրած փոշու  ոչ 
անմիջական ազդեցությունները կարող են լինել ընկալելի մշակված հովտում, H-42 
ճանապարհի երկայնքով շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում: Այս 
ազդեցությունները կլինեն վերականգնելի և միայն կառաջանան որոշակի եղանակային 
պայմաններում: 
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Ծրագրի բաղադրիրների միջտեսանելիությունը Այս ԼԲՏ-ի ձորակային լանդշաֆտի համար 
կլինի սահմանափակ կամ ընդհանրապես չի լնի: Ծրագրի բաղադրիրները քիչ 
հավանականություն ունեն ազդելու լանդշաֆտի գեղատեսիլ առանձնահատկությունների 
և հիմնական հատկանիշների վրա: Ցածրադիր սարահարթերից և հովիտներից 
տեսարանները դեպի հեռավոր լեռների գագաթներ և կիրճեր, որոնք բնորոշ են այս ԼԲՏ-ին, 
ազդեցության կենթարկվեն Տիգրանես/Արտավազդես լեռնագագաթների փորման, և 
բացահանքերի ստեղծման արդյունքում: Թեև այս ԼԲՏ-ից հնարավոր կլինի տեսնել 
հարևան ԼԲՏ-ների տարածքներում տեղի ունեցող լանդշաֆտային փոփոխությունները, 
դրանք կկազմեն առկա տեսարանի փոքր մաս, եթե դիտարկվում են հեռվից, և դրանք 
հաճախ տեսանելի կլինեն այս ԼԲՏ-ի համեմատաբար փոքր աշխարհագրական 
տարածքից: Այս փոփոխությունները ավելի ընկալելի կլինեն Ծրագրի շահագործման և 
արտադրման փուլերում և կնվազեն հետփակման վերականգնման և մոնիտորինգի 
միջոցառումների իրականացումից հետո: Ծրագրի արդյունքում Ամուլսարի լեռնային 
հորիզոնում անվերականգնելի փոփոխությունները կհանգեցնեն երկարաժամկետ 
անվերականգնելի փոփոխությունների այս ԼԲՏ-ի տարածքներից բացվող 
տեսարաններում:  
Ռելիկտային կենու նոսրանտառի և տանձենու մնացորդային այգիների տարածքների 
լանդշաֆտի առանձնահատկության վրա ազդեցությունները, որոնք բնորոշ են այս ԼԲՏ-ին 
և Հերհերի նոսրանտառային պետական արգելավայրին` Հատուկ Պահպանվող Բնական 
Տարածք, ենթադրվում է, որ հազիվ նկատելի են: 

Գնահատման փուլ 
Լանդշաֆտային 
ազդեցությունների 
ուժգնություն` 

Լանդշաֆտային 
ազդեցությունների 
կարևորություն և 
ուղղություն` 

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի Հազիվ նկատելի 
Աննշան բացասական (ոչ 
կարևոր) 

Շահագործման փուլ 1` 4-րդ տարի Ցածր 
Փոքր բացասական (ոչ 
կարևոր) 

Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար 

Ցածր 
Փոքր բացասական (ոչ 
կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր 
Փոքր բացասական (ոչ 
կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ 
տարի 

Ցածր Փոքր չեզոք (ոչ կարևոր) 
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Աղյուսակ 6.5.16. Ցածրադիր մշակված և կայուն ստորոտներ (2000 մ ծ.մ.-ից ցածր) 

Ծրագրի բաղադրիչների առկայություն ԼԲՏ-ի ներսում` 
ԿՏՀ, ԱԴՎ, վերգետնյա փոխակրիչ, տեղամասային գրասենյակներ, կուտակման ավազաններ, ԼԲՏ-ում գտնվող 
մերձատար ճանապարհներ 

Ներկայացուցչական դիտակետեր ԼԲՏ-ի ներսում`   
Արտացոլված 5-րդ, 7-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 15-րդ դիտակետերով 

Տեսանելիության մակարդակը ԼԲՏ-ի երկայնքով 
Այս ԼԲՏ-ի երկայնքով Ծրագրի բաղադրիչների տեսանելիությունը հնարավոր կլինի Ծրագրի ազդակիր տարածքից դեպի արևմուտք, հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք: Տեսարանները 
սահմանափակվում են բարձր լանջերով, որոնք տարածված են դեպի Ծրագրի ազդակիր տարածք, որոնց մեծ մասը դեպի Արփա գետի ձորի արևմտյան կողմ, իսկ Դարբ գետի հարավային կողմը 
անտառոտ է: ԼԲՏ-ի տեղանքում, որն ընդգրկում է Ամուլսար լեռան արևմտյան նախալեռները, տեսադաշտը ընդարձակ է` մշակված և կայուն լանդշաֆտի երկայնքով` Ծրագրի բազմաթիվ 
բաղադրիչներով: 

Լանդշաֆտային ընկալիչի զգայունությունը 
Այս ԼԲՏ-ը արդեն վկայում է մարդու միջամտության և լանդշաֆտի մեծ փոփոխության մասին, որն արտահայտվում է բնակեցման, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և օգտակար 
հանածոների արդյունահանման մնացորդների միջոցով: Բաց լանդշաֆտից տեսարանները դեպի Ամուլսար լեռան բարձր գագաթներ և լեռնալանջեր հիմնական առանձնահատկությունն են այն 
ընկալիչների կողմից դիտարկված, ովքեր կամ ճամփորդում են այս տարածքով, կամ կենտրոնացած են սույն ԼԲՏ-ում: Այս ԼԲՏ-ի արտաքին սահմաններում զարգացման տարածքի ընդլայնումը 
կարող է հետագայում  մեծացնել մարդու միջամտությունը հարակից ԼԲՏ-ների վրա:  
Հերհերի նոսրանտառային պետական արգելավայրը` Հատուկ Պահպանվող Բնական Տարածք գտնվում է հիմնականում ԼԲՏ-ում` դեպի Արփայի ձորից արևմուտք` դեպի հյուսիս և արևելք հարակից 
ԼԲՏ-ների մեջ տարածվելով: Այն պահպանվում է ռելիկտային կենու նոսրանտառի և տանձենու մնացորդային այգիների տարածքների համար: Այս պահպանվող տարածքի զգայունությունը,  
լանդշաֆտային փոփոխությունների նկատմամբ, հետևաբար, գնահատվել է բարձր: Այս ԼԲՏ-ի , ընդհանուր զգայունությունը նախատեսված լանդշաֆտային փոփոխությունների նկատմամբ 
գնահատվել է միջին: 

Լանդշաֆտային ազդեցությունների նկարագրություն 
Այս ԼԲՏ-ը անմիջական ազդեցության կենթարկվի ԿՏՀ-ի, ԱԴՎ-ի, վերգետնյա փոխակրիչի, ջրօգտագործման կայանի, կուտակման ավազանների, մերձատար ճանապարհների կառուցման 
արդյունքում: Այդ բաղադրիչների իրականացման համար կպահանջվեն ծավալուն հողային աշխատանքներ, որոնք կհանգեցնեն գոյություն ունեցող բուսածածկի հեռացման, առկա հողատեսքերի 
փոփոխության, բնական ջրահեռացման ճանապարհների փոփոխության և լանդշաֆտային որոշ առանձնահատկությունների կորստի, ինչպես օրինակ` փոքր գետահովիտներ և ժայռեր, ցրված որոշ 
ծառեր և կիսաբնական խոտածածկեր: Այս ծավալուն փոփոխությունները կիրակաանցվեն  ԼԲՏ-ի` Արփա գետի կիրճի արևմտյան և Ամուլսար լեռան արևելյան հատվածների համեմատաբար մեծ 
աշխարհագրական տարածքի վրա, իսկ ուսումնասիրվող տարածքում ԼԲՏ-ի ամբողջ տարածքի համեմատությամբ դիտարկելիս կլինեն տեղային բնույթի: Ծրագրի բաղադրիչների և տեխնիկայի 
երթևեկության առաջացրած փոշու  անմիջական ազդեցությունները ԼԲՏ-ի վրա կարող են հանգեցնել ավելի ծավալուն ազդեցությունների, քան Ծրագրի բաղադրիչների և անմիջականորեն 
խախտված աշխատանքային տեղամասերի ազդեցությունները:  
Ծրագրի շատ բաղադրիչների առաջացրած ազդեցությունները կլինեն վերականգնելի փակումից և Ծրագրի հիմնական տարածքի վերականգնումից հետո, սակայն հողատեսքի և ԿՏՀ-ի 
տեղամասում բուսածածկի փոփոխությունների հետ կապված երկարաժամկետ ազդեցությունները կլինեն անվերականգնելի` հանգեցնելով ԼԲՏ-ի որոշակի տեղամասում հիմնական 
առանձնահատկությունների փոփոխության, որի արդյունքում այդ տեղամասը հավանաբար այլևս երկար ժամանակ պիտանի չի լինի որպես վարելահող կամ արոտավայր: 
 
Այս ԼԲՏ-ում Ծրագրի արդյունքում առաջացող անմիջական լանդշաֆտային ազդեցությունները տեսանելի կլինեն ԼԲՏ-ի շատ ավելի մեծ տեղամասում, Ծրագրի տարածքի հարավ-արևմտյան և 
արևմտյան հատվածում: Այս ԼԲՏ-ի տարածքից` Արփա գետի ձորի արևմտյան հատված, բացահանքերի և Ծրագրի բաղադրիչների տեսարանները նույնպես տեսանելի կլինեն, որը ազդեցություն 
կունենա այս ԼԲՏ-ին բնորոշ բարձրադիր լանդշաֆտի բաց տեսարանների վրա: 
Հերհերի նոսրանտառային պետական արգելավայրը` Հատուկ Պահպանվող Բնական Տարածք, Ծրագրի արդյունքում չի ենթարկվի անմիջական ազդեցությունների ռելիկտային կենու նոսրանտառի և 
տանձենու մնացորդային այգիների մասով, իսկ ոչ անմիջական ազդեցությունները այս տարածքի պահպանվող տեսակների վրա անհավանական են: Հետևաբար այս տարածքի լանդշաֆտի վրա 
ազդեցությունը գնահատվել է հազիվ նկատելի: 

Գնահատման փուլ 
Լանդշաֆտային 
ազդեցությունների 
ուժգնություն 

Լանդշաֆտային ազդեցությունների կարևորություն և 
ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ1` 4-րդ տարի Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` Առավելագույն սցենար Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Փակման փուլ` 14-րդ տարի Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի Միջին Միջին չեզոք (կարևոր) 
   

Աղյուսակ 6.5.17. Անտառային վերին կիրճ և ստորոտներ (2300 - 2500 մ ծ.մ.բ.) 

Ծրագրի բաղադրիչների առկայություն ԼԲՏ-ի ներսում` 
ԼԲՏ-ում առկա Ծրագրի մոտեցնող ճանապարհ 

Ներկայացուցչական դիտակետեր ԼԲՏ-ի 
ներսում`   
Արտացոլված 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
դիտակետերով 

Տեսանելիության մակարդակը ԼԲՏ-ի երկայնքով 
Այս ԼԲՏ-ից Ծրագրի տեսանելիությունը կսահմանափակվի բարձր լանջերից և հովիտներից բացվող տեսարաններով, որոնք տարածվում են Ծրագրի ազդակիր տարածքից դեպի հյուսիս: ԼԲՏ-ի 
կենտրոնական տարածքում, որը ներառում է Կեչուտ բնակավայրը, Կեչուտի ջրամբարը և Ջերմուկի հարավային սահմանները, Ծրագրի ազդակիր տարածքը սահմանափակ տեսանելի կլինի` դեպի 
հարավ ձգվող բարձրադիր բլուրների խառը տոպոգրաֆիայի շնորհիվ: Ջերմուկ և Կեչուտ բնակավայրերի շուրջը` ձորի հատակից հնարավոր կլինի մեծ հեռավորության վրա տեսնել մանրացնող և 
տեսակավորող հանգույցի շինությունը, հանգույցների հարթակը, հանքի մերձատար ճանապարհը, ԴԱԼ-ը, Էրատոյի բացահանքը և Ծրագրի փոքր բաղադրիչներ, որոնք տեսանելի են մոտ 10 կմ 
հեռավորության վրա: 
Լանդշաֆտային ընկալիչի զգայունությունը 
Այս ԼԲՏ-ը կրել է մարդու կողմից և զարգացման հետ կապված լանդշաֆտային մեծ ազդեցություն, որը հիմնականում կենտրոնացած է ձորի հատակում` Ջերմուկ և Կեչուտ բնակավայրերի, և մերձակա 
Կեչուտի ջրամբարի շուրջը:  
ԼԲՏ-ը նաև ներառում է Ջերմուկի անտառային արգելավայրը` Հատուկ Պահպանվող Բնական Տարածք, որը գնահատվում է որպես բարձր լանդշաֆտային զգայունության տարածք: 
Ընդհանուր առմամբ, այս ԼԲՏ-ը զգայուն է բարձր գագաթներին և լեռնալանջերին տեղի ունեցող զարգացումների նկատմամբ, որոնք կազմում են ԼԲՏ-ից հիմնական տեսարանները: Հետևաբար այս 
ԼԲՏ-ի զգայունությունը նախատեսված լանդշաֆտային փոփոխությունների նկատմամբ գնահատվել է բարձր: 
Լանդշաֆտային ազդեցությունների նկարագրություն 
Տեղամասին մոտեցնող գոյություն ունեցող ճանապարհը, Կեչուտի արևելյան հատվածում H-42 ճանապարհի և հետախուզական ճամբարի միջև, հատում է այս ԼԲՏ-ի տարածքը: Մերձատար 
ճանապարհը Որոտանի հովտով անցնող, Ջերմուկը Գորայքի մոտ գտնվող M-2 ճանապարհի հետ կապող փոքր ճանապարհի շարունակությունն է: Այս ճանապարհի մանրացումը և ճանապարհի 
եզրերով բերմանների կառուցումը, կմեծացնի ԼԲՏ-ի ներսում անմիջական ազդեցությունների տեղամասը, իսկ Ծրագրի ազդակիր տարածք մտնող տեխնիկայի երթևեկությունից արտանետված փոշին 
կավելացնի մերձատար ճանապարհի չորացած տարածքի խախտումը, հատկապես ձմռանը, երբ մերձատար ճանապարհը կդառնա  ավելի նկատելի ընդարձակ աշխարհագրական տարածքից: 
Ծրագրից առաջացած անմիջական լանդշաֆտային ազդեցությունները այնուամենայնիվ կլինեն հարաբերականորեն փոքրամասշտաբ և վերականգնելի փակման, վերականգնման և հետփակման 
վերականգնողական փուլերից հետո:  
Ոչ անմիջական ազդեցություները կսահամանափակվեն ԼԲՏ-ի բարձրադիր տեղամասերից (Արփա գետի ջրհավաք, Ջերմուկի հյուսաիսային, արևելյան և արևմտյան հատվածներ)  բացվող Ծրագրի 
բաղադրիչների (Էրատոյի բացահանք, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի շինություն, Վերգետնյա փոխակրիչ, ԴԱԼ և ԿՏՀ) հեռավոր տեսարաններով: ԼԲՏ-ում լայնորեն տարածված են մարդու 
ազդեցության հետևանքները` զարգացման հետ կապված, գծային առանձնահատկությունների (բեռնատարներ, ճանապարհներ, օդային բարձր լարման էեկտրահաղորդման գծեր) և ավարտված 
արդյունաբերական գործունեության մնացորդների ձևով: Ծրագրի բաղադրիչների ներմուծումը այս ԼԲՏ-ից բացվող տեսարաններում համեմատաբար փոքր մասշտաբի փոփոխությունների կհանգեցնի, 
սակայն Ծրագրի բաղադրիչները կլինեն ավելի նկատելի դեպի լեռնագագաթներ և լեռներ բացվող տեսարաններում ձմռան վերջին և գարնանը (երբ նոր տեղած ձյուն հազվադեպ է լինում), երբ 
շահագործման ժամանակ առաջացած փոշուց ձնածածկ դաշտերի գույնը կարող է փոփոխության ենթարկվել (դեղին/մոխրագույն), ինչը, հնարավոր է, ավելի ընդգծի Ծրագրի տեղամասի 
տեսանելիությունը այդ ժամանակահատվածում:  Փակումից և վերականգնումից հետո ազդեցությունների մեծ մասը կլինեն վերականգնելի, սակայն լեռնագագաթների և լեռնաշարքի երկարաժամկետ 
փոփոխությունները կպահպանվեն և նկատելի կլինեն ԼԲՏ-ից:  
Այս ԼԲՏ-ում` մերձատար ճանապարհի երկայնքով գտնվում է Ջերմուկի և Կեչուտի թափոնների առկա աղբավայրը: Նախատեսվում է, որ համայնքային աղբավայր կառանձնացվի գոյություն ունեցող  
հանքափոսի տարածքում դեպի հարավ-արևելք` մերձատար ճանապարհի երկայնքով: 
Այս ԼԲՏ-ին և Ջերմուկի անտառային արգելավայրին` Հատուկ Պահպանվող Բնական Տարածք, բնորոշ թեք անտառոտ լանջերով և անտառոտ ձորերով լանդշաֆտի վրա ազդեցությունները գնահատվել 
են հազիվ նկատելի: 

Գնահատման փուլ 
Լանդշաֆտային 
ազդեցությունների 
ուժգնություն 

Լանդշաֆտային 
ազդեցությունների 
կարևորություն և 
ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-րդ տարի Ցածր 
Փոքր բացասական (ոչ 
կարևոր) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Շահագործման փուլ 1` 4-րդ տարի Ցածր 
Փոքր բացասական (ոչ 
կարևոր) 

Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` Առավելագույն սցենար Ցածր 
Փոքր բացասական (ոչ 
կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր 
Փոքր բացասական (ոչ 
կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի Հազիվ նկատելի Աննշան չեզոք (ոչ կարևոր) 
   

 
Աղյուսակ 6.5.18. Բարձր տափաստանային և սարահարթային արոտավայրեր (2000 - 2300 մ ծ.մ.բ.) 

Ծրագրի բաղադրիչների առկայություն ԼԲՏ-ի ներսում` 
Առկա մերձատար ճանապարհներ  

Ներկայացուցչական դիտակետեր ԼԲՏ-ի 
ներսում`   
Արտացոլված  13-րդ, 14-րդ դիտակետերով 

Տեսանելիության մակարդակը ԼԲՏ-ի երկայնքով 
Այս ԼԲՏ-ում Ծրագրի տեսանելիությունը կլինի լայնորեն կտարածվի Որոտանի հովտով և սարահարթային խոտհարքերով դեպի Սպանդարյանի ջրամբարի հյուսիսային մաս: Առանձին բաղադրիչներ, 
այդ թվում` ԴԱԼ-ը և առկա մերձատար ճանապարհները նկատելի կլինեն ԼԲՏ-ի հյուսիսային հատվածի և Որոտանի հովտի սահմանից դեպի Ծրագրի ազդակիր տարածքից արևելք: ԼԲՏ-ի հարավային 
սահմանից տեսանելիությունը կսահմանափակվի` Ամուլսար լեռը կազմող վերին Բարձր Ժայռագագաթների գծային ծայրի երկայնքով բացահանքերի զարգացման հետ կապված երկնային հորիզոնում 
առաջացած փոփոխություններով:  
Լանդշաֆտային ընկալիչի զգայունությունը 
Այս ԼԲՏ-ի հյուսիսային սահմանները համեմատաբար քիչ են փոփոխված և մարդու ծավալուն գործունեությունից չեն տուժել, սակայն Որոտանի հովիտի վերին ստորոտներում գույություն ունի փոքր 
հիդրոէլեկտրական ամբարտակ, իսկ դեպի հարավ արդյունաբերական զարգացման հետքերը, էլեկտրականության առկա հաղորդալարերը և բնակավայրերը (Գորայք և Ծղուկ) Հայաստանի Մետաքսի 
Ճանապարհի երկայնքով (M-2 ճանապարհ) և Սպանդարյանի ջրամբարի հարակից տարածքում այս ԼԲՏ-ի հիմնական առանձնահատկություններն են:  
Ընդհանուր առմամբ, Որոտանի հովտի տարածվածությունն ու հարաբերական բնականությունը վկայում է, որ այս ԼԲՏ-ի զգայունությունը նախատեսված լանդշաֆտային փոփոխությունների 
նկատմամբ հետևաբար գնահատվել է միջին: 
Լանդշաֆտային ազդեցությունների նկարագրություն 
Ծրագրի բաղադրիչների ներկայացման արդյունքում այս ԼԲՏ-ը կենթարկվի անմիջական լանդշաֆտային աննշան ազդեցության, քանի որ առկա մերձատար ճանապարհներն այդ ԼԲՏ-ում Ծրագրի 
միակ բաղադրիչն են: Ամեն դեպքում, այս ԼԲՏ-ի շրջակայքում համեմատաբար սերտ հարևանությամբ տեղակայված Ծրագրի բաղադրիչները  կարող են հանգեցնել Ծրագրի բաղադրիչների 
շինարարության և շահագործման փուլերում փոշուց հետևանքով առաջացած ազդեցությունների, որոնք կմեծացնեն աշխատանքային տեղամասերի ընկալելիությունը ձմռան վերջին/գարնան առաջին  
ամիսների ընթացքում, քանի որ մերձակա ձյունածածկ դաշտերը գունափոխվում են, քանի որ ձյան տեսքով տեղումների հավանականությունը փոքրանում է տարվա այդ ժամանակահատվածում:  
ԴԱԼ-ը, տեսանելի կլինեն ԼԲՏ-ից, Ամուլսարի վերին լանջին դեպի արևմուտք: Այս բաղադրիչների շինարարության ժամանակ վերին Որոտանի հովտից տեսանելի կլինի նաև բուսածածկի հեռացումը, 
ծավալուն հողային աշխատանքները, տեխնիկայի երթևեկությունը և այլ արհեստական տարրերի ներմուծումը, որը կմեծացնի այս ԼԲՏ-ից նկատելի` մարդու գործունեության աստիճանը:  
Շահագործումը սկսելուց հետո, բացահանքերի և դեպի ԴԱԼ դատարկ ապարների տեղափոխման արդյունքում կառաջանան հետագա ազդեցություններ` կապված ԼԲՏ-ի հիմնական 
առանձնահատկությունների հետ, քանի որ դեպի Ամուլսարի ժայռագագաթների ուրվագծերը կփոփոխվեն ` բացահանքերի ստեղծման նպատակով լեռնագագաթների փորման անվերականգնելի 
գործունեության արդյունքում: Բաց հեռավորության և ամայիության զգացողությունը կփոխվի, շահագործման աշխատանքները սկսելուն պես: Շահագործման փուլերում այս միջոցառումները 
աստիճանաբար կդառնան ավելի նկատելի ԼԲՏ-ից, քանի որ հանքանյութը արդյունահանվում է բացահանքից և ԴԱԼ-ի չափսերը մեծանում են:  
Փակումից հետո խախտված տարածքի երկայնքով, ներառյալ բացահանքերի և անմիջական հարևանությամբ գտնվող տարածքների կվերականգնվեն, ինչպես նաև հետփակման աշխատանքներ 
կսկսվեն ԴԱԼ-ը դասակարգելու և բուսածածկի վերակագնելու համար, որպեսզի նվազեցվի գործունեության անմիջական լանդշաֆտային ազդեցությունը:  ԴԱԼ-ի և Ամուլսար լեռան ժայռագագաթների 
փորման երկարաժամկետ  ազդեցությունները վերականգնումից և մոնիտորինգից հետո կմնան, սակայն ԴԱԼ-ի տարածքում բուսածածկի վերականգնումը կհանգեցնի այս ԼԲՏ-ից` ավելի բնական և 
շրջակա լանդշաֆտին համապատասխան հողատեսքերի տեսարանների առաջացմանը: Թեև լայնամասշտաբ լանդշաֆտային ազդեցությունները նկատելի կլինեն այս ԼԲՏ-ից, փոփոխությունները 
տեսանելի կլինեն համեմատաբար փոքր աշխարհագրական տարածքից և միջնաժամկետ ազդեցություններից շատերը կկրճատվեն Ծրագրի հետփակման մոնիտորինգի արդյունքում: Ոչ անմիջական 
ազդեցությունները, որոնք կապված կլինեն ԼԲՏ-ի հարավային սահմանների երկայնքով Ծրագրի բաղադրիչների տեսանելիության հետ շատ ավելի կկրճատվեն, և դրանք տեսանելի կլինեն միայն 
լանդշաֆտի համատեքստում, որն արդեն մարդու գործունեության արդյունքում չափազանց մեծ փոփոխությունների է ենթարկվել: 

Գնահատման փուլ 
Լանդշաֆտային 
ազդեցությունների 
ուժգնություն 

Լանդշաֆտային 
ազդեցությունների 
կարևորություն և 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-րդ տարի Միջին 
Միջին բացասական 
(կարևոր) 

Շահագործման փուլ 1` 4-րդ տարի Միջին 
Միջին բացասական  
(կարևոր) 

Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` Առավելագույն սցենար Միջին 
Միջին բացասական  
(կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Միջին 
Միջին բացասական  
(կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի Ցածր Փոքր չեզոք (ոչ կարևոր) 
 

Աղյուսակ 6.5.19.  Բարձրադիր բլուրներ և արոտավայրեր (2300 – 2700 մ ծ.մ.բ.) 
Ծրագրի բաղադրիչների առկայություն ԼԲՏ-ի ներսում` 
ԼԲՏ-ում գտնվող ԴԱԼ, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի շինություն, վերգետնյա փոխակրիչ, հանքատար/բացատար ճանապարհ,  և 
բեռնատարների կայանատեղի,  պահեստավորման և այլ հանգույցների հարթակ 

Ներկայացուցչական դիտակետեր ԼԲՏ-ի 
ներսում`   
Արտացոլված  12-րդ, 15-րդ դիտակետերով 

Տեսանելիության մակարդակը ԼԲՏ-ի երկայնքով 
Այս ԼԲՏ-ից Ծրագրի տեսանելիությունը ակնհայտ է ուսումնասիրվող տարածքում` բարձրադիր լանջերից և բլրագագաթներից դեպի Ծրագրի ազդակիր տարածքից հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս և 
արևելք և ավելի քիչ` նաև դեպի հարավ  բացվող բաց տեսարաններով: ԼԲՏ-ի տեղայնացված տարածքներից, որոնք ընկած են ԼԲՏ-ի ներսում կամ նրան հարակից տարածքում, Ծրագրի 
բաղադրիչների տեսանելիությունը կտարածվի հատկապես Ամուլսար լեռան արևմտյան և արևելյան լանջերով: 
Լանդշաֆտային ընկալիչի զգայունությունը 
Այս համեմատաբար հեռու և բաց լանդշաֆտը արտացոլում է վայրի բնության և բնականին մոտ առանձնահատկություններ, մարդու կողմից ենթարկված է չափազանց փոքր ազդեցության: ԼԲՏ-ի 
հողատեսքը առաջացել է սառցադաշտային պրոցեսների և էրոզիայի հետևանքով, իսկ նրա մեղմ լանջերն ու առանձնահատկությունները հակադրվում են ժայռոտ, ավելի ցցված գագաթներով, որոնք 
հաճախ հանդիպում են վերևում: ԼԲՏ-ը շրջապատող կայուն հովիտներից և նախալեռներից զարգացման տեսարանները հակադրվում են վերևում գտնվող չզարգացած լեռնագագաթների 
տեսարաններով, որոնք այս լանդշաֆտի բնորոշ առանձնահատկություններն են:   
Ջերմուկի անտառային արգելավայրը` Հատուկ Պահպանվող Բնական Տարածք, հիմնականում գտնվում է այս ԼԲՏ-ի սահմաններում և զգայուն է անմիջական լանդշաֆտային փոփոխությունների 
նկատմամբ: Այստեղ հատկապես բնորոշ է բնական կաղնու անտառը: Այս պահպանվող տարածքի լանդշաֆտային առանձնահատկությունների զգայունությունը լանդշաֆտի նախատեսված 
փոփոխություններին հետևաբար գնահատվել է բարձր: 
Ընդհանուր առմամբ, այս լանդշաֆտի զգայունությունը նախատեսված լանդշաֆտային փոփոխությունների նկատմամբ հետևաբար գնահատվել է միջին: 
Լանդշաֆտային ազդեցությունների նկարագրություն 
Այս ԼԲՏ-ը կենթարկվի անմիջական լանդշաֆտային ազդեցությունների ԴԱԼ-ի, Ջրի մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի շինության, վերգետնյա փոխակրիչի, հանքատար/բացատար 
ճանապարհի և հանգույցների հարթակների կառուցման արդյունքում: Այս բաղադրիչների կառուցումը կպահանջի ծավալուն հողային աշխատանքներ, որը կհանգեցնի առկա ենթալպյան 
բուսականության մեծ տարածքների  ոչնչացման, հողատեսքի փոփոխության, բնական դրենաժային ուղիների փոփոխման և լանդշաֆտային առանձնահատկությունների, ինչպես օրինակ` փոքր 
գետահովիտներն են, կորստի կամ խախտման: Ծրագրի բաղադրիչները կմնան շահագործման և արտադրման փուլերի ընթացքում, միաժամանակ կմեծանա ԴԱԼ-ի չափսերը` զբաղեցնելով թասաձև 
հովիտը Էրատոյի հարավի և փոքր Էրատոյի միջև, Որոտանի դաշավայրի արևմուտքում` Ծրագրի տարածքի հյուսիսային սահմանը: Ձմեռվա վերջին և գարնան առաջին ամիսներին ձնակույտերի 
տարածքում փոշու առկայությունը հավանական է, որ կմեծացնի խախտման տեսանելի տարածքը, քանի որ շրջակա ձյունածածկ դաշտերը փոշուց կգունափոխվեն: Դա հատկապես տեսանելի է 
տարվա այդ ժամանակահատվածում, երբ ձյան տեսքով տեղումների հաճախականությունը նվազում է:  Ծրագրի շատ բաղադրիչների փոփոխությունները կլինեն վերականգնելի Ծրագրի հիմնական 
տարածքի փակումից և վերականգնումից հետո: Հողատեսքի փոփոխության և ԴԱԼ տեղամասի բուսածածկի հետ կապված երկարաժամկետ ազդեցությունները կլինեն անվերականգնելի և 
կհանգեցնեն մշտական լանդշաֆտային փոփոխությունների, քանի որ ընդարձակ հովիտը` ԴԱԼ-ի տարածքը կդառնա մարդու կողմից ստեղծված մեծ հողատեսք տեղայնացված տեղամասի 
երկայնքով, որը հավանաբար կունենա ավելի քիչ հողօգտագործման կարողոթյուններ հետագայում: 
Այս ԼԲՏ-ում Ծրագրի արդյունքում երկարաժամկետ անմիջական փոփոխությունները տեսանելի կլինեն շատ ավելի մեծ տարածքում դեպի Ծրագրի ազդակիր տարածքի արևելյան հատված: Այս ԼԲՏ-
ից դեպի ժայռագագաթներ և լեռներ բացվող տեսարանները, որոնք կենթարկվեն Ծրագրի անմիջական ազդեցությանը, կհանգեցնեն այս ԼԲՏ-ի հիմնական առանձնահատկությունների վրա 
ազդեցությունների և կազդեն ԼԲՏ-ի ամայի և վայրի երևալու ընկալման վրա: 
Ջերմուկի անտառային արգելավայրի` Հատուկ Պահպանվող Բնական տարածք, բնորոշ հնագույն կաղնու անտառը չի ենթարկվի անմիջական լանդշաֆտային ազդեցությունների Ծրագրի արդյունքում: 
Թեև Ծրագրի միջտեսանելիությունը այս տարածքից հնարավոր կլինի, ոչ անմիջական լանդշաֆտային ազդեցությունները, անհավանական է, որ ազդեն լանդշաֆտի հիմնական 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

  

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

 Տարբերակ 10  Էջ 6.5.65 

 

առանձնահատկությունների կամ լանդշաֆտի առանձնացման պատճառների վրա: Հետևաբար այս տարածքում լանդշաֆտային ազդեցությունը գնահատվել է հազիվ նկատելի: 

Գնահատման փուլ 
Լանդշաֆտային 
ազդեցությունների 
ուժգնություն 

Լանդշաֆտային 
ազդեցությունների 
կարևորություն և 
ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-րդ տարի Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ 1` 4-րդ տարի Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` Առավելագույն սցենար Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
Փակման փուլ` 14-րդ տարի Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի Միջին Միջին չեզոք (կարևոր) 

 
Աղյուսակ 6.5.20. Բարձր ժայռագագաթներ (ավելի քան 2700 մ ծ.մ.բ.) 

Ծրագրի բաղադրիչների առկայություն ԼԲՏ-ի ներսում` 
ԼԲՏ-ում գտնվող Տիգրանես/Արտավազդես, Էրատոյի բացահանքեր և Հանքատար/բացատար ճանապարհ  

Ներկայացուցչական դիտակետեր ԼԲՏ-ի 
ներսում` 
Չկան 

Տեսանելիության մակարդակը ԼԲՏ-ի երկայնքով 
ԼԲՏ-ի երկայնքով տեսադաշտը ընդարձակ է. Ծրագրի բոլոր հիմնական բաղադրիչները տեսանելի են Ծրագրի ազդակիր տարածքում ընկած ԼԲՏ-ի տեղամասերից: Ավելի ընդարձակ ուսումնասիրվող 
տարածքում բաձր լանջերից և լեռնագագաթներից տեսանելիությունը հնարավոր է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս-արևելք և հարավ` 10 կմ-ից ավելի հեռավորությունների վրա: 
Լանդշաֆտային ընկալիչի զգայունությունը 
Այս լանդշաֆտը առանձնացնող հիմնական առանձնահատկությունները ցցված ժայռագագաթներն են` զգայուն վիզուալ ինտրուզիվ զարգացման նկատմամբ, որը նրանց վրա կունենա անմիջական 
կամ ոչ անմիջական ազդեցություն: Այս ԼԲՏ-ն ներկայացնում է անցումը ալպյան լանդշաֆտին, որի մասին վկայում են բուսականության, հողատեսքերի և լանդշաֆտի առանձնահատկությունների 
զգալի փոփոխությունները, որոնք տարածված չեն այլ ցածրադիր ԼԲՏ-ներում: Նրա մերկացումների, վայրի բնության և ամայիության ընկալումները շեշտվում են նրա ներսում կամ հարակից ԼԲՏ-
ներում մարդու գործունեության արդյունքների կամ զարգացումների բացակայությամբ: 
ԼԲՏ-ը նաև ներառում է տարածք Ջերմուկի անտառային արգելավայր` Հատուկ Պահպանվող Բնական Տարածքից, հետևաբար այն գնահատվել է բարձր լանդշաֆտային զգայունություն ունեցող ԼԲՏ: 
Ընդհանուր առմամբ այս ԼԲՏ-ի զգայունությունը լանդշաֆտային փոփոխությունների նկատմամբ գնահատվել է բարձր: 
Լանդշաֆտային ազդեցությունների նկարագրություն 
Այս ԼԲՏ-ը կենթարկվի անմիջական ազդեցության Հանքատար/բացատար ճանապարհի, Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքի և Էրատոյի բացահանքի շինարարության և շահագործման 
արդյունքում: Հանքատար/բացատար ճանապարհի կառուցումը Ամուլսար լեռան արևմտյան լանջերին և կենտրոնական գագաթների տարածքում կպահանջի ծավալուն հողային աշխատանքներ 
(լայնածավալ կտրվածք և լիցք) և կհանգեցնի Ծրագրի տարածքում` ԼԲՏ-ի մեծ տեղամասում, անվերականգնելի փոփոխությունների:  
Շահագործման փուլը սկսելուց հետո, բացահանքերի բացումը կհանգեցնի Տիգրանեսի, Արտավազդեսի և Էրատոյի լեռնագագաթների փորմանը, որոնք կազմում են ԼԲՏ-ի կենտրոնական հատվածը: 
Ժայռագագաթների և շրջակա ժայռերի այս տարածքը կխախտվի մարդու կողմից Ծրագրի տարրերի ներմուծման արդյունքում և կհանգեցնի ԼԲՏ-ի հիմնական առանաձնահատկությունների 
երկարաժամկետ կորստի որոշակի տարածքում: Ծրագրի բաղադրիչների կառուցման և շահագործման ու տեղամասում տեխնիկայի երթևեկության ընթացքում առաջացած փոշին կհանգեցնի 
ազդեցությունների ԼԲՏ-ի այն տարածքներում, որոնք անմիջական ազդեցության չեն ենթարկվի Ծրագրի իրականացման արդյունքում: Տարբեր եղանակների ընթացքում այն կմեծացնի 
տեսանելիությունը, քանի որ շահագործման ընթացքում առաջացած փոշին նստում է շրջակա բուսականության վրա ամռանը և ձյունածածկ դաշտերի վրա` ձմռանը` մեծացնելով Ամուլսար լեռան 
շրջակա լանջերի երկայնքով Ծրագրի ազդակիր տարածքի տեսանելիությունը:  
Ամուլսար լեռան ձյունածածկ գագաթները ԼԲՏ-ի հիմնական առանձնահատկություններն են և այս առանձնահատկությունների որոշակի հատվածի վրա անմիջական ազդեցությունները կհանգեցնեն 
ԼԲՏ-ի հիմնական լանդշաֆտային առանձնահատկությունների կորստի, որոնք տեղական և ռեգիոնալ առումով կարևորություն ունեն: 
Ոչ անմիջական ազդեցություններ կառաջանան ԼԲՏ-ի այլ տարածներից դեպի հյուսիս, արևելք և հարավ Ծրագրի բաղադրիչների միջտեսանելիության արդյունքում` հեռավոր տեսարաններ դեպի 
Տիգրանեսի, Արտավազդեսի և Էրատոյի հաճախակի ձյունածածկ ժայռագագաթներ, որոնք կենթարկվեն ազդեցության բացահանքերի փորումից հետո տեսանելի երկնային հորիզոնում կատարված 
փոփոխությունների հետևանքով: Լանդշաֆտային այս փոփոխությունները կլինեն անվերականգնելի և երկարաժամկետ ու տեսանելի կլինեն ԼԲՏ-ի համեմատաբար մեծ աշխարհագրական 
տարածքում, թեև ռեգիոնալ տեսակետից ելնելով` այդպիսի ժայռագագաթները Հայաստանի այս հատվածում լայն տարածում ունեն:   
Ջերմուկի անտառային արգելավայրի վրա` Հատուկ Պահպանվող Բնական Տարածք, որը գտնվում է այս ԼԲՏ-ի հյուսիսային հատվածում, լանդշաֆտային ազդեցությունները գնահատվել են հազիվ 
նկատելի: 

Գնահատման փուլ 
Լանդշաֆտային 
ազդեցությունների 

Լանդշաֆտային 
ազդեցությունների 
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ուժգնություն կարևորություն և 
ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-րդ տարի Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ 1` 4-րդ տարի Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` Առավելագույն սցենար Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
Փակման փուլ` 14-րդ տարի Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
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6.5.20. Մնացորդային վիզուալ ազդեցությունների գնահատում  
Հետևյալ բաժինն ամփոփում է Ծրագրի հնարավոր վիզուալ ազդեցությունները վիզուալ 

ընկալիչների վրա, ովքեր որոշարկվել են Բաժին 4.3-ի հիմնական հատվածում: Հնարավոր 

վիզուալ ազդեցությունները գնահատվում են Աղյուսակ 6.5.13-ում թվարկված 17 

ներկայացուցչական դիտակետերի հիման վրա: Ծրագրի 21 տարիների ընթացքում, որի 

ժամանակ կիրականացվեն շինարարություն, շահագործում և արտադրություն, փակում և 

հետփակման մոնիտորինգ, տեխնիկայի աշխատանքի և շինարարական աշխատանքների 

տեսանելիությունը, ինչպես նաև Ծրագրի տեսանելի բաղադրիչները տարբեր աստիճանի 

ազդեցություն կունենան տեսարանների վրա:  Ծրագրի շահագործման տեսարանները 

հնարավոր է տեսնել ՏՏԳ-ում (Նկար 6.5.2, վերաբերում է 5-րդ Հատորին) ներառված բոլոր 

վայրերից, չնայած երևացող բաղադրիչները տարբեր կլինեն և ընկալելիության տարբեր 

աստիճան կունենան  յուրաքանչյուր վայրից և տեսարանի տարբեր անկյուններից դիտելիս:          

 

Ծրագիրը կունենա միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ բացասական ազդեցություններ 

վիզուալ ընկալիչների կողմից դիտարկված տեսարանների վրա, ովքեր որոշարկվել են 

Ծրագրի ՏՏԳ-ի սահմաններում գտնվելու արդյունքում, ներառյալ այն մարդիկ, ովքեր ապրում 

կամ աշխատում են Ծրագրի ազդակիր տարածքին մոտ: Արփա գետի կիրճի և Ջերմուկի 

տարածքում հանգստացողներն ու զբոսաշրջիկները, ինչպես նաև Ջերմուկ, Գնդեվազ, 

Սարալանջ, Սարավան և Ուղեձոր բնակավայրերի բնակիչները, որպես ամենազգայուն 

ընկալիչներ, հավանաբար կտեսնեն ամենակարևոր ազդեցությունները:          

 
Ազդեցություններ վիզուալ ընկալիչների վրա  
Հետևյալ վիզուալ ընկալիչները կկրեն միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ բացասական 

ազդեցություններ` Ծրագրի շինարարության, շահագործման և փակման արդյունքում 

տեսարանների և վիզուալ պատկերի առաջարկվող փոփոխության հետևանքով:    

 

  Ջերմուկ բնակավայրի բնակիչները և զբոսաշրջիկները Ծրագրի շինարարության և 

շահագործման փուլի ընթացքում մեծ հեռավորության վրա կտեսնեն մանրացնող և 

տեսակավորող հանգույցի շինության, բեռնատարերի կայանատեղու, պահեստի և 

վարչական գրասենյակների  հեռավոր տեսարանները և կզգան վիզուալ պատկերի, 

միջին, բացասական վիզուալ ազդեցությունները, ինչպես նաև կտեսնեն ԴԱԼ-ը 

շահագործման փուլի ընթացքում՝ զգալով տեղային, երկարաժամկետ փոքր 

բացասական վիզուալ ազդեցությունները շինարարության և հետփակման փուլերում, 
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որոնք կազդեն մեծ թվով բնակիչների և զբոսաշրջիկների վրա:      

  Կեչուտի բնակավայրում բնակվող ընկալիչներին տեսանելի կլինեն Ծրագրի 

ամենահյուսիսային բաղադրիչները, այդ թվում` մանրացնող և տեսակավորող 

հանգույցի շինությունը, բեռնատարերի կայանատեղին, պահեստը և վարչական 

գրասենյակները  շինարարության և շահագործման փուլի ընթացքում, ինչպես նաև 

ԴԱԼ-ը` վերջինիս շահագործման վերջին փուլերում: Բնակիչները կենթարկվեն 

տեղային երկարաժամկետ փոքր վիզուալ ազդեցության տեսարանների և էսթետիկ 

իմաստով:   

  Գնդեվազ բնակավայրի արևմտյան բարձրադիր ծայրամասի բնակիչները կդիտեն 

արևմտյան հատվածի տեսարանները Ծրագրի շինարարության, շահագործման և 

հետփակման փուլերի ընթացքում, այդ թվում` կտեսնեն մանրացնող և տեսակավորող 

հանգույցի շինությունը, Էրատո և Տիգրանես/Արտավազդես բացահանքերը, 

հանքատար/բաղատար ճանապարհը, ԿՏՀ-ն, և վերգետնյա փոխակրին` զգալով 

տեսարանների և վիզուալ պատկերի տեղային, միջին, բացասական վիզուալ 

ազդեցությունները, որոնք կազդեն միջին թվով բնակիչների վրա:        

  Ուղեձոր բնակավայրի բնակիչները կդիտեն Էրատոյի, Տիգրանեսի/Արտավազդեսի 

բացահանքերի տեսարանները և հանքատար/բաղատար ճանապարհը Ծրագրի 

շինարարության, շահագործման և հետփակման փուլերի ընթացքում, կտեսնեն 

տեսարանների և վիզուալ պատկերի երկարաժամկետ, տեղային, փոքր, բացասական 

վիզուալ ազդեցությունը և էսթետիկ ասպեկտները, որը կազդի փոքրաթիվ բնակիչների 

վրա, ովքեր հանդիսանում են միայն ամառային ամիսների բնակիչներ: 

  Սարալանջ բնակավայրի բնակիչները կդիտեն Էրատոյի, Տիգրանեսի/Արտավազդեսի 

բացահանքերի տեսարանները և հանքատար/բաղատար ճանապարհը Ծրագրի 

շինարարության, շահագործման և հետփակման փուլերի ընթացքում: Ընկալիչները 

կզգան տեսարանների և վիզուալ պատկերի երկարաժամկետ, տեղային, փոքր, 

բացասական, վիզուալ ազդեցությունը, որը կազդի դեպի Ամուլսար լեռը նայող 

սահմանափակ թվով բնակելի շինությունների վրա: 

  Սարավան բնակավայրի հարավային հատվածի բնակիչները կդիտեն Էրատոյի, 

Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքերի տեսարանները և հանքատար/բաղատար 

ճանապարհը Ծրագրի շինարարության, շահագործման և հետփակման փուլերի 

ընթացքում: Ընկալիչները կզգան տեսարանների և վիզուալ պատկերի 

երկարաժամկետ, տեղային, փոքր, բացասական վիզուալ ազդեցությունը, որը կազդի 

փոքրաթիվ բնակիչների վրա: 
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  Գորայք բնակավայրի բնակիչների համար Ծրագրի բաղադրիչներ տեսանելի չեն լինի, 

հետևաբար նրանք չեն տեսնի Ծրագրի իրականացման արդյունքում առաջացած որևէ 

նկատելի վիզուալ ազդեցություն:   

  Սեզոնային հովիվները և գյուղատնտեսական դաշտերում աշխատողները կդիտեն 

Ծրագրի տեսարանները Որոտանի հովտից` արևմուտքում, և մշակված ստորոտներից 

ու բարձրադիր բլուրների արոտավայրերից, որոնք շրջապատում են Ծրագրի 

ազդակիր տարածքը՝ հյուսիսում, հարավում և արևմուտքում: Շինարարության և 

շահագործման ժամանակ տեսանելիությունը կլինի միջնաժամկետ և կառաջացնի մեծ, 

բացասական վիզուալ ազդեցություններ, որոնք կնվազեն և կդառնան փոքր  

Ծրագրի հետփակման փուլում, քանի որ բացահանքերի և ԴԱԼ-ի զարգացման 

արդյունքում առաջացած վիզուալ ազդեցությունները կմնան երկարաժամկետ, որոնք 

կազդեն փոքրաթիվ մարդկանց վրա:     

  Սեզոնային և տեղական հովիվներին և գյուղատնտեսական դաշտերում 

աշխատողներին տեսանելի կլինեն Ծրագրի տեսարանները մշակվող նախալեռներից 

և որպես արոտավայր օգտագործվող բլուրներից, որոնք շրջապատում են Ծրագրի 

ազդակիր տարածքը, մասնավորապես ԿՏՀ-ի մոտակայքում, որտեղ մարդիկ լանջերից 

ներքև կարող են տեսնել ԿՏՀ-ի տարածքը:. Տեսանելիությունը շինարարության և 

շահագործման ժամանակ լինելու է միջնաժամկետ և կհանգեցնի մեծ բացասական 

վիզուալ ազդեցությունների, որոնք կնվազեն և կդառնան փոքր Ծրագրի հետփակման 

փուլում, քանի որ տեսողական փոփոխությունները երկարաժամկետ բնույթ ունեն, 

բայց ազդում են փոքր թվով մարդկանց վրա, մասնավորապես նրանց, ովքեր 

ճանապարհորդում են բլուրների շրջակայքով, հիմնական ճանապարհներից, 

գյուղերից և քաղաքներից հեռու: 

  Գյուղատնտեսական դաշտերում (ծիրան աճեցնողները) աշխատողները և սեզոնային 

հովիվները, ովքեր օգտագործում են Արփա գետի կիրճի արևմտյան լանջերը, կդիտեն 

Ծրագրի ազդակիր տարածքի տեսարանները շինարարության և շահագործման 

ժամանակ, և կտեսնեն տեսարանների և վիզուալ պատկերի երկարաժամկետ, փոքր,  

բացասական վիզուալ ացդեցությունը, ինչը կազդի փոքրաթիվ մարդկանց վրա` 

բացահանքերի զարգացման արդյունքում հեռավոր հորիզոնում առաջացած 

փոփոխությունների հետևանքով:    

  Ընկալիչները, ներառյալ զբոսաշրջիկները, տեղի բնակիչներն ու աշխատողները, 

ովքեր ճանապարհորդում են M-2 ճանապարհի և Ջերմուկի միջև ընկած H-42 

ճանապարհով, նույնպես կդիտեն Ծրագրի ազդակիր տարածքի տարբեր 
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բաղադրիչների հաջորդական տեսարանները` հյուսիսից և հարավից 

ճանապարհորդելիս: Ճանապարհորդները ճանապարհի տարբեր հատվածներից 

կունենան ակնթարթային տեսարաններ դեպի Էրատոյի, Տիգրանեսի/Արտավազդեսի 

բացահանքեր, հանքատար/բաղատար ճանապարհը, ԿՏՀ, ԱԴՎ կայան, վերգետնյա 

փոխակրիչ, որոնք կթողնեն փոքր կամ մեծ, բացասական, միջնաժամկետ վիզուալ 

ազդեցություններ շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում, որոնք 

կնվազեն և կդառնան փոքր-միջին, բացասական, երկարաժամկետ ազդեցություններ 

հանքի հետփակման փուլում: Այս ազդեցությունները կտեսնեն համեմատաբար մեծ 

թվով մարդիկ, ովքեր ճանապարհորդում են այս ծանրաբեռնված ճանապարհով:   

  Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհի արևելքով կամ արևմուտքով  - (M-2 

ճանապարհ), որն անցնում է ուսումնասիրվող տարածքով - ճանապարհորդ 

ընկալիչները նույնպես կտեսնեն Ծրագրի ազդակիր տարածքի արևմուտքում տարբեր 

բաղադրիչների հաջորդական տեսարանները: Ճանապարհորդները ճանապարհի 

տարբեր հատվածներից կդիտեն ակնթարթային տեսարաններ դեպի Էրատոյի, 

Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքեր, հանքատար/բաղատար ճանապարհը, 

որոնք կթողնեն փոքր, բացասական վիզուալ ազդեցություններ, իսկ վերջիններս 

կմնան երկարաժամկետ հանքի հետփակման փուլում: Այս ազդեցությունները 

կտեսնեն համեմատաբար մեծ թվով մարդիկ, ովքեր ճանապարհորդում են 

Հայաստանը և Իրանը իրար կապող այս ծանրաբեռնված ճանապարհով:    

 
 

Ներկայացուցչական դիտակետերի գնահատում  
Ներկայացուցչական դիտակետերից տեսանելի վայրերը նշված են Նկար 6.5.1-ում իսկ 

վիզուալ ազդեցությունները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակներում (Աղյուսակ 

6.5.21-ից Աղյուսակ 6.5.34): Դիտակետերի գնահատման յուրաքանչյուր աղյուսակ ներառում է 

հետևյալ տեղեկատվությունը.   

  Դիտակետի տեղադրություն և հեռավորություն Ծրագրի բաղադրիչներից 

  Հնարավոր վիզուալ ընկալիչ(ներ)  

  Վիզուալ ընկալիչի զգայունություն  

  Առկա տեսարանների նկարագրություն  

  Տեսարաններում առաջացած փոփոխության նկարագրություն  

  Վիզուալ ազդեցության ուժգնություն և  

  Վիզուալ ազդեցության կարևորություն:  
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Դիտակետի գնահատումը պետք է կարդալ դիտակետերի վիզուալիզացիաների հետ 

(Պատկերներ 6.5.10 – 6.5.26), որտեղ ներառված են ելակետային լուսանկարները, դատարկ 

գրունտով բազային պատկերները և ֆոտոմոնտաժները:   

 

Վիզուալ ազդեցությունների ուժգնությունն ու հաջորդական վիզուալ ազդեցությունների 

կարևորությունը գնահատվել են Աղյուսակ 6.5.10-ում նշված Ծրագրի յուրաքանչյուր փուլի 

համար, և գնահատման մեջ հաշվի են առնվել այս բաժնի սկզբում ներկայացված մեղմացնող 

միջոցառումների իրականացումը:  

 

Գիշերային ժամերին երևացող,  Ծրագրի բաղադրիչների լուսավորության և Ծրագրի 

ազդակիր տարածքում տեխնիկայի երթևեկության արդյունքում առաջացած հնարավոր 

վիզուալ ազդեցությունների գնահատումը նույնպես ներառված է յուրաքանչյուր դիտակետի 

համար` հաշվի առնելով վիզուալ ազդեցության ուժգնությունն ու կարևորությունը: 
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Աղյուսակ 6.5.21.  Դիտակետ 1. Ջերմուկի Դահուկասպորտի Բարձունքի գագաթ 

Կոորդինատային համակարգ`  E 558566, N 4409466  
Բարձրություն`  
ծովի մակարդակից 2424 մ (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչներից`  
5.40 կմ Հողային բլուրներով հողային կույտեր 

 
Նկար 6.5.10, վերաբերում է 5-րդ Հատորին.  
Դիտակետ 1. Ջերմուկի Դահուկասպորտի Բարձունքի գագաթ 

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
Այս դիտակետը գտնվում է Ծրագրի ազդակիր տարածքից հյուսիս` Ջերմուկի Դահուկասպորտի Բարձունքի 
գագաթին մոտ, որը զբաղեցնում է բարձր դիրք և նայում է դեպի Ջերմուկ բնակավայրին արևմուտքից և կայուն 
հովտին` հարավից: Դիտակետից բացվում են պանորամային տեսարաններ բոլոր ուղղություններով, ներառյալ 
հեռավոր տեսարաններ դեպի հարավ` Ծրագրի ազդակիր տարածքի ուղղությամբ: Այս դիտակետի հնարավոր 
ընկալիչներն են հանգստի գոտու դահուկորդները և զբոսաշրջիկները ձմռան ամիսներին (նրանց թիվը 
համեմատաբար փոքր է), ինչպես նաև զբոսաշրջիկներն ամռան ամիսներին: Դիտակետը գտնվում է Անտառային 
վերին կիրճի և ստորոտների ԼԲՏ սահմաններում:              
 
Առկա տեսարանների նկարագրություն 
Դեպի Ծրագրի ազդակիր տարածք առկա տեսարանի առաջին պլանում են խոտածածկ ստորոտներից ու ծանծաղ 
անտառապատ հովտից մինչև սարահարթ, որը գտնվում է ավելի վերև` միջին պլանում: Սարահարթից, որտեղ 
տեղակայված են Կեչուտ բնակավայրը և Կեչուտի ջրամբարը, ռելիեֆն աստիճանաբար բարձրանում է Փոքր Էրատոյի 
ստորոտների վրայով դեպի ավելի բարձր պլանում գտնվող Ծրագրի ազդակիր տարածք: Ամուլսար լեռը հեռվում 
ձևավորում է հորիզոնը, որտեղ Հյուսիսային Էրատոյի և Էրատոյի գագաթները զանազանվող տարրեր են: 
Դիտակետից դեպի հյուսիս, արևմուտք և արևելք բացվող տեսարանների կենտրոնում են բարձրադիր կատարները:   
Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն  
Դահուկորդները, լեռներում զբոսնողները և զբոսաշրջիկները հարակից տեսարանների փոփոխության նկատմամբ 
ունեն բարձր զգայունակություն, երբ այս տեղանքից դիտում են լանդշաֆտի տեսարանները: Այս դիտակետից բացվող 
տեսարանը համարվում է ռեգիոնալ կարևորության և արժեվորության դահուկասպորտի բարձունք` հեռվից եկած 
այցելուների համար, հետևաբար ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը գնահատվում է 
բարձր:      
 

 

Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
ԴԱԼ-ի, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի շինության, վերգետնյա փոխարկիչի, բեռնատարերի կայանատեղու, 
պահեստի և վարչական շինությունների, մերձատար ճանապարհների, ինչպես նաև աղբավայրերի և հանքատար 
ճանապարհների կառուցումը կարող է նկատելի լինել այս դիտակետից, իսկ տեխնիկայի երթևեկությունը 
կշարունակվի նաև արտադրության փուլում, երբ ԴԱԼ-ը  նույնպես կդառնա  ավելի նկատելի, քանի որ վերջինիս 
չափերը կմեծանան ապարների տեղադրման արդյունքում, թեև մասամբ կքողարկվեն հարակից տոպոգրաֆիայով և 
արագ կվերականգնվի չափերի մեծացմանը զուգահեռ: ԿՏՀ-ն տեսանելի չի լինի դիտակետից: Ծրագրի  
բաղադրիչների կառուցումից և շահագործումից առաջացող փոշու արդյունքում ձմռան վերջին/գարնան առաջին 
ամիսներին կմեծանա աշխատանքային տարածքների տեսանելիության աստիճանը, քանի որ ձյունածածկ դաշտերը 
կգունափոխվեն փոշու հետևանքով: Շահագործման փուլում Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքը հիմնականում 
աննկատելի կլինի այս դիտակետից, սակայն, երբ սկսվի Էրատոյի բացահանքի արդյունահանումը, Հյուսիսային 
Էրատոյի արևմտյան կողմի հորիզոնի պրոֆիլը կփոխվի բացահանքի չափերի մեծացմանը զուգահեռ:  
 
Oրվա մութ ժամերին տարածքում  (մերձատար և հանքատար/բացատար ճանապարհների երկայնքով) տեխնիկայի 
շարժի հետ միասին այս դիտակետից, Ամուլսարի հորիզոնում տեսանելի կլինեն վերգետնյա փոխակրիչը, 
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մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի, վերգետնյա փոխարկիչի, բեռնատարերի կայանատեղու, պահեստի և 
վարչական շինությունների և Էրատոյի բացահանքը, որոնք ներկայումս ազդակիր չեն լուսարձակներից:  
 
Այս դիտակետից դեպի Ամուլսար լեռը նայող ԴԱԼ-ի տեսարանը կձևավորվի նոր մեծ պատկեր, իսկ մանրացնող և 
տեսակավորող հանգույցի շինությունները տեսանելի կլինեն փոքր Էրատոի տեսանելի հորիզոնի արևմուտքում: 
Ծրագրի այլ բաղադրիչային մասերն այս տարածության վրա կձևավորեն համեմատաբար փոքր տարրեր` 
ազդեցության ենթարկելով տեսարանի փոքր հատվածը, իսկ փոփոխությունների մեծ մասը կլինի միջնաժամկետ և 
վերականգնելի` հանքավայրի փակումից հետո: Փակումից հետո Ծրագրի շրջանակներում կառուցված 
բաղադրիչները, ներառյալ վերգետնյա փոխակրիչը, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցը, մերձատար և 
հանքատար/բացատար ճանապարհները կհեռացվեն, իսկ խախտված հողը և բուսածածկը կվերականգնվեն` ռելիեֆը 
և հողի շերտը սկզբնական տեսքին բերելու նպատակով: ԴԱԼ-ը և ԿՏՀ-ն կծածկվեն բուսահողի վերին շերտով և 
բուսականությամբ` դառնալով քիչ նկատելի շրջակա ռելիեֆի համապատկերում: 
ԴԱԼ-ի մակերեսի վերջնական մանրացման համար կօգտագործվի ծածկման համակարգ (ինչպես սահմանված է 
նՀՓՏԲՎՊ, Հավելված 8.18) և կրկին կբուսածածկվի, ինչը կնվազեցնի այս տեղամասի տեսանելիությունը շրջակա 
լանդշաֆտում:  ԴԱԼ-ի և Էրատոյի բացահանքի ստեղծման արդյունքում առաջացած ռելիեֆի փոփոխությունը կլինի 
անվերականգնելի և երկարաժամկետ, չնայած վիզուալ փոփոխությունը կլինի աննշան և ազդեցության կենթարկի այս 
դիտակետից բացվող տեսարանի փոքր մասը միայն: Այդ փոփոխությունը զանազանելի կլինի հեռավոր հորիզոնում` 
վերականգնման միջոցառումներից և հետփակման մոնիտորինգից հետո:   
 

Գնահատման փուլ  
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն 

Վիզուալ ազդեցությունների 
կարևորություն և ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի  Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 

Շահագործման փուլ 1` 4-րդ տարի Միջին Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար  

Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի  Ցածր Փոքր չեզոք (ոչ կարևոր) 

Գիշերային ժամերին լուսավորության 
ազդեցություններ  

Միջին 
Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
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Աղյուսակ 6.5.2223. Դիտակետ 2. Օլիմպիա հյուրանոց, Ջերմուկ 

 
Կոորդինատային համակարգ`  E 557105, N 4410044  

Բարձրություն` ծովի մակարդակից 2096 m asl (+ 2 m) 
Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչներից`  
6.5 կմ  

Նկար 6.5.11,  
Դիտակետ 2. Ջերմուկի Օլիմպիա հյուրանոց 

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
Այս դիտակետը գտնվում է Օլիմպիա հյուրանոցի և առողջարանի (տեղակայված է Ջերմուկ քաղաքի կենտրոնում) 
տարածքից դուրս` Ծրագրի ազդակիր տարածքից հյուսիս: Դիտակետը գտնվում է մեքենաների կայանատեղի մուտքի 
մոտ, որն իր հերթին տեղակայված է ճանապարհի եզրով դեպի հյուրանոց տանող ճեմուղու մոտ: Դիտակետից 
բացվում են սահմանափակ տեսարաններ, որոնք երևում են նաև մեքենաների կայանատեղից, հյուրանոցի սեփական 
տարածքից, ինչպես նաև հյուրանոցի հարավային կողմի պատուհաններից և Ջերմուկի մոտակա բնակելի 
շինություններից: Այս դիտակետի հնարավոր ընկալիչներն են հյուրանոցում կանգ առած զբոսաշրջիկներն ու 
բնակիչները, ինչպես նաև Ջերմուկ քաղաքի բնակիչները թե՛ ձմռան և թե՛ ամռան սեզոններին: Դիտակետը գտնվում է 
Անտառային վերին կիրճի և ստորոտների ԼԲՏ սահմաններում:              
 
Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Առկա տեսարանի առաջին պլանում է մեքենաների կայանատեղին և հյուրանոցի հարակից տարածքները` 
անտառապատ կիրճով, որը կտրում է Ջերմուկ քաղաքը հյուրանոցի հարավային կողմից և ձևավորում է տեսարանի 
միջին պլանը: Կիրճի հարավային կողմում գտնվող շինությունները մասնակիորեն քողարկված են անտառով: 
Հեռավոր տեսարանները` Ամուլսար լեռան ուղղությամբ դեպի Էրատոյի և Հյուսիսային Էրատոյի զանազանելի 
գագաթներ, շրջանակված են միջին հեռավորության վրա գտնվող հովտի արևելյան լանջերով: Դիտակետից դեպի 
արևմուտք, արևելք և հյուսիս բացվող տեսարանները շրջապատված են հարակից անտառով և Ջերմուկ բնակավայրի 
շենքերով:        
 

 

Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն  
Ենթադրվում է, որ զբոսաշրջիկները և բնակիչները տեսարանի փոփոխության նկատմամբ ունեն միջին 
զգայունակություն, քանի որ այս դիտակետից դեպի հարակից լանդշաֆտ և լեռներ բացվող տեսարանների 
հնարավորությունները սահմանափակ են, հետևաբար տեսարանի կենտրոնում գտնվող Ջերմուկի հարավային կողմի 
լեռների լանդշաֆտն արժևորվում է ռեգիոնալ մակարդակում: Ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության 
աստիճանը գնահատվում է բարձր:   
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
ԴԱԼ-ի, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի, վերգետնյա փոխակրիչի, բեռնատարերի կայանատեղու և 
վարչական շինությունների, մերձատար ճանապարհի և հանքատար/բացատար ճանապարհի  կառուցումը կարող է 
տեսանելի լինել այս դիտակետից, ինչը  տեղամասում տեխնիկայի երթևեկությունն նկատելիության  
(հատկապես գիշերային ժամերին) հետ մեկտեղ կշարունակվի նաև շահագործման և արատադրության փուլերում:  
Ծրագրի բաղադրիչների շինարարությունից և շահագործումից արտազատվող փոշին աշխատանքային տարածքները 
ավելի ընկալելի կդարձնի ձմռան վերջին/գարնան սկզբին, երբ ձյունածածկ դաշտերը գունազրկվում են, ինչը ընկալելի 
կլինի այս դիտակետից: ԿՏՀ-ն տեսանելի չի լինի այս դիտակետից:  Մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի 
շինությունները կհայտնվեն գագաթի վերևում Փոքր Էրատոից դեպի արևմուտք, ներկայացնելով կառուցված 
միջավայր տեսանելի հորիզոնում, որն ավելի ընկալելի կլինի գիշերը, երբ լուսավորվում է մոտեցող տեղամասի 
տեխնկիկայի կողմից:  
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ԴԱԼ-ը կդառնա ավելի տեսանելի Ջերմուկի հարավ-արևելյան կողմում` շահագործման փուլերի շարունակմանը և 
դրա չափերի մեծացմանը զուգահեռ, փոփոխոլով Ամուլսարի տեսանելի հորիզոնը: Երբ սկսվի Էրատոյի բացահանքի 
արդյունահանումը, Ամուլսար լեռան հորիզոնի գծի փոփոխությունները նկատելի կլինեն բացահանքի չափերի 
մեծացման, ինչպես նաև Էրատո լեռան գագաթի և վերին լանջերի փորման արդյունքում: Վերգետնյա փոխակրիչի, 
մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի, բեռնատարերի կայանատեղու, պահեստի, վարչական շինությունների և 
Էրատոյի բացահանքի լուսավորումը, ինչպես նաև տեղամասում տեխնիկայի երթևեկությունն մերձատար և 
հանքատար/բացատար ճանապարհներով այս դիտակետից նկատելի կլինեն գիշերային ժամերին Փոքր Էրատոի 
հյուսիսում լանջերի երկայնքով, որը ներկայումս այլ լուսավորության ազդեցության ենթարկված չէ: 
Ծրագրի բաղադրիչների մասերը (վերգետնյա փոխակրիչը, բեռնատարերի կայանատեղին, պահեստը, վարչական 
շինությունները) այս տարածության վրա կձևավորեն փոքր, գրեթե անտեսանելի տարրեր, որոնք կլինեն 
միջնաժամկետ, սակայն ազդեցությունները կլինեն վերականգնելի` հանքավայրի փակման ժամանակ դրանց 
հեռացումից հետո: Փակումից հետո այդ բաղադրիչները, ներառյալ մերձատար ճանապարհները և հանքատար 
ճանապարհը կհեռացվեն, իսկ խախտված հողը և բուսածածկը կվերականգնվեն` ռելիեֆը և հողի շերտը սկզբնական 
տեսքին բերելու նպատակով: 
 
ԴԱԼ-ն արագ կվերականգնվի շահագործման փուլերում և հետևաբար կծածկվի բուսահողի վերին շերտով և 
բուսականությամբ, դառնալով քիչ նկատելի շրջակա ռելիեֆի համապատկերում: Էրատոյի բացահանքի զարգացման 
արդյունքում առաջացած ռելիեֆի փոփոխությունը կլինի անվերականգնելի և երկարաժամկետ: Այդ փոփոխությունը 
զանազանելի կլինի հորիզոնում` վերականգնման միջոցառումներից և հետփակման մոնիտորինգից հետո:   
     
 

Գնահատման փուլ,`  
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն,` 

Վիզուալ ազդեցությունների 
կարևորություն և ուղղություն,` 

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի  Միջին  Միջին  բացասական ( կարևոր) 
Շահագործման փուլ 1`4-րդ տարի Միջին Միջին բացասական ( կարևոր) 
Շահագործման փուլ2` 11-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար  

Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի  Ցածր Փոքր չեզոք (ոչ կարևոր) 
Գիշերային ժամերին լուսավորության 
ազդեցություններ  

Միջին 
Փոքր բացասական (կարևոր) 
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Աղյուսակ 6.5.24.  Դիտակետ 3. Արմենիա հյուրանոց, Ջերմուկ 

Կոորդինատային համակարգ` 
 E 556928, N 4410153 

Բարձրություն` ծովի մակարդակից 2097 մ (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից`   
 6.5 կմ` Հողային բլուրներով հողային կույտեր 

Նկար 6.5.12. Դիտակետ 3. Արմենիա հյուսանոց, Ջերմուկ  

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
Այս դիտակետը գտնվում է Ջերմուկի Արմենիա հյուրանոցի մուտքի մոտ` Ծրագրի ազդակիր տարածքից հյուսիս: 
Տեղակայված լինելով հյուրանոցի առջևի պատշգամբահարթակի վրա` դիտակետում հաճախ լինում են հյուրանոցի 
այցելուները: Այստեղից բացվում են տեսարաններ` հյուրանոցից դուրս գալիս, հարակից տարածքներից և հյուրանոցի 
առջևի սենյակների հարավ նայող պատուհաններից: Դիտակետից բացվում են նաև նմանատիպ ակնթարթային 
տեսարաններ Ամուլսար լեռան ուղղությամբ, որոնք երևում են հյուրանոցի արևելյան կողմում գտնվող Ջերմուկի տաք 
աղբյուրների մոտից: Այս դիտակետի հնարավոր ընկալիչներն են հյուրանոցում կանգ առած զբոսաշրջիկներն ու 
բնակիչները թե՛ ձմռան և թե՛ ամռան սեզոններին: Դիտակետը գտնվում է Անտառային վերին կիրճի և ստորոտների 
ԼԲՏ սահմաններում:                
 
Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Այս դիտակետից առկա տեսարանի կենտրոնում է հյուրանոցի սկզբնամասը և մոտակա հյուրանոցը, որը ներկայումս 
շինարարության փուլում է: Փշատերև ծառերը, որոնք շրջապատում են հյուրանոցը հարավից և արևելքից, գտնվում են 
այս դիտակետից բացվող հեռավոր տեսարանում, սակայն ծառերի արանքով միջին հեռավորության վրա բացվում են 
ակնթարթային սահմանափակ տեսարաններ դեպի Ամուլսար լեռը: Այս դիտակետից հեռավոր հորիզոնում տեսանելի 
են Էրատոյի և Հյուսիսային Էրատոյի գագաթները: Դիտակետից դեպի արևմուտք, արևելք և հյուսիս բացվող 
տեսարանները շրջապատված են հարակից անտառով և հյուրանոցի անմիջական  հարևանությամբ գտնվող 
շենքերով:        
   

 

Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն  
Ենթադրվում է, որ զբոսաշրջիկները տեսարանի փոփոխությունների նկատմամբ ունեն բարձր զգայունակություն, 
քանի որ այս դիտակետից դեպի հարակից լանդշաֆտ և լեռներ բացվող տեսարանների հնարավորությունները 
սահմանափակ են, հետևաբար առկա տեսարանների կենտրոնում գտնվող հարակից լեռների լանդշաֆտն 
արժեվորվում է ռեգիոնալ մակարդակում: Ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը 
գնահատվում է բարձր:   
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
ԴԱԼ-ի, վերգետնյա փոխակրիչի, բեռնատարների կայանատեղու, և վարչական շինությունների, մերձատար 
ճանապարհների և հանքատար/բացատար ճանապարհների կառուցումը կարող է նկատելի լինել այս տեղանքից` 
ծառերի սաղարթի (գտնվում է տեսարանի առաջին պլանում) միջով նշմարվող ակնթարթային տեսարաններից: 
Տեխնիկայի երթևեկությունը կարող է տեսանելի լինել Ծրագրի շինարարության և շահագործման փուլերի ժամանակ, 
սակայն Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքը, և ԿՏՀ-ն այս դիտակետից տեսանելի չեն լինի:  
Երբ սկսվի Էրատոյի բացահանքի արդյունահանումը, Ամուլսար լեռան հորիզոնի գծի փոփոխությունները նկատելի 
կլինեն բացահանքի չափերի մեծացման, ինչպես նաև Էրատո լեռան գագաթի փորման և բացահանքերի չափսերի 
մեծացման արդյունքում: Ծրագրի բաղադրիչների կառուցումից և շահագործումից առաջացող փոշու արդյունքում 
ձմռան վերջին/գարնան առաջին ամիսներին կմեծանա աշխատանքային տարածքների ընկալելիության աստիճանը, 
քանի որ ձյունածածկ դաշտերը կգունափոխվեն փոշուց, ինչը կմեծացնի Ծրագրի տեսանելիության աստիճանը այս 
դիտակետից:  
Վերգետնյա փոխակրիչի, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի, բեռնատարերի կայանատեղու, պահեստի, 
վարչական շինությունների և Էրատոյի բացահանքի լուսավորումը, ինչպես նաև տեղամասում տեխնիկայի 
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երթևեկությունը տեղամասում այս դիտակետից նկատելի կլինեն մութ հեռավոր հորիզոնում, սակայն դա կլինի 
Ջերմուկի փողոցային լուսավորման հարցի կարգավորման համատեքստում:  
 
Ծրագրի բաղադրիչները (այսինքն` վերգետնյա փոխակրիչը, բեռնատարերի կայանատեղին, պահեստը, վարչական 
շինությունները) այս տարածության վրա կձևավորեն ավելի փոքր գրեթե անտեսանելի տարրեր, որոնք կլինեն 
միջնաժամկետ, սակայն ազդեցությունները կլինեն վերականգնելի` հանքավայրի փակման ժամանակ դրանց 
հեռացումից հետո: Փակումից հետո Ծրագրի շրջանակներում կառուցված բաղադրիչները` մերձատար 
ճանապարհները և հանքատար/բացատար ճանապարհները կհեռացվեն, իսկ խախտված հողը և բուսածածկը 
կվերականգնվեն` ռելիեֆը և հողի շերտը սկզբնական տեսքին բերելու նպատակով:  
Էրատոյի բացահանքի և ԴԱԼ-ի զարգացման արդյունքում առաջացած ռելիեֆի փոփոխությունը կլինի 
անվերականգնելի և երկարաժամկետ: Այդ փոփոխությունը զանազանելի կլինի հորիզոնում վերականգնման 
միջոցառումներից հետո, սակայն այս դիտակետից այն հավանաբար կլինի Ծրագրից մնացած միակ տեսանելի 
տարրը` հետփակման մոնիտորինգից հետո:   
 
 

Գնահատման փուլ 
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների 
կարևորություն և ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի  Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Շահագործման փուլ 1` 4-րդ տարի Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար   

Միջին Միջին բացասական ( կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի  Ցածր Փոքր չեզոք (ոչ կարևոր) 
Գիշերային ժամերին լուսավորության 
ազդեցություններ  

Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

 

 

Աղյուսակ 6.5.25.  Դիտակետ 4. Եղնիկի հուշարձան, Ջերմուկի արևմտյան հատված 

Կոորդինատային համակարգ` E 556657, N 4409747 Բարձրություն` ծովի մակարդակից 2213մ (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից` 6.5 կմ 
 

Նկար 6.5.13. Դիտակետ 4. Եղնիկի հուշարձան, Ջերմուկի արևմտյան հատված 
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Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
Այս դիտակետը գտնվում է եղնիկի հուշարձանի հարևանությամբ, որը տեղադրված է Ջերմուկի արևմտյան 
հատվածում` մի լեռան գագաթին` Ծրագրի ազդակիր տարածքից դեպի հյուսիս: Գտնվելով բարձրադիր կետում` 
այստեղից բացվում է գեղեցիկ համայնապատկեր` բոլոր ուղղություններով: Այս դիտակետ կարելի է հասնել 
հարավային կողմում գտնվող արահետի միջոցով, որը սկսվում է Ջերմուկի արվարձաններից և անցնում է զառիթափ 
տարածքով: Այս դիտակետի հնարավոր ընկալիչներն են հանգստացողները, լեռներում ոտքով զբոսնողներն ու 
զբոսաշրջիկները թե՛ ձմռան և թե՛ ամռան ամիսներին: Դիտակետը գտնվում է Անտառային վերին կիրճի և 
ստորոտների ԼԲՏ սահմաններում:                
 
Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Դիտակետից բացվում են տեսարաններ դեպի Ջերմուկի շրջակա անտառապատ հովտի լանդշաֆտ և կտրուկ 
լանջերով կիրճ, որն անցնում է ստորև գտնվող հովտի երկարությամբ: Տեսարանի միջին հեռավորությունը ձգվում է 
հովտի (լքված օդանավակայանով) վրայով մինչև տեսադաշտում երևացող Ջերմուկի հարավային հատվածի 
բարձրահարկ շենքերը:  Ջերմուկի հարավային հատվածի ստորոտների վրայով անցնող հեռավոր տեսարանները 
բարձրանում են մինչև Ամուլսարի լեռ, որը հեռվում եզրագծում է հորիզոնը: Հյուսիսային Էրատոյի և Էրատոյի 
գագաթները զանազանելի տարրեր են հեռավոր տեսարանները դիտելիս, իսկ արևմտյան, արևելյան և հյուսիսային 
հատվածների համայնապատկերները հնարավոր է ստանալ շրջակա ստորոտների վրայով մինչև հեռվում երևացող 
լեռների գագաթները:            
 

 

Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն 
Ենթադրվում է, որ հանգստացողները, շրջակա լեռներում զբոսնողներն ու զբոսաշրջիկները փոփոխության 
նկատմամբ ունեն բարձր զգայունակություն` այս դիտակետից լանդշաֆտը դիտելիս: Այս դիտակետից տեսարանը 
արժեվորվում է տեղական մակարդակում և արժեք է ներկայացնում հուշարձանը տեսնելու եկած մարդկանց համար, 
հետևաբար ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը գնահատվում է միջին:     
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
ԴԱԼ-ի, վերգետնյա փոխակրիչի, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի շինության, բեռնատարերի կայանատեղու, 
պահեստի, վարչական շինությունների, մերձատար ճանապարհների և հանքատար/բացատար ճանապարհների 
կառուցումը նկատելի կլինի այս տեղանքից, և դրա արդյունքում առաձացած փոփոխությունները առկա կլինեն 
Ծրագրի շահագործման փուլերի ընթացքում: Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքը այս դիտակետից տեսանելի չի 
լինի, սակայն շահագործման և արտադրության ժամանակ ԴԱԼ-ը  կդառնա ավելի նկատելի` չափերի մեծացմանը 
զուգահեռ, և կերևա Ամուլսար լեռան հյուսիսային ստորոտների ռելիեֆի վրա: Երբ սկսվի Էրատոյի բացահանքի 
շահագործումը, տեսանելի կդառնան Ամուլսար լեռան հորիզոնի գծի փոփոխությունները, քանի որ բացահանքը 
կմեծանա չափերով, և Էրատո լեռան գագաթը կփորվի: 
Ծրագրի բաղադրիչների կառուցման և շահագործման ժամանակ առաջացող փոշու հետևանքով ձմռան 
վերջին/գարնան առաջին ամիսներին կմեծանա աշխատանքային տարածքների ընկալելիության աստիճանը, քանի որ 
ձյունածածկ դաշտերը կգունափոխվեն փոշուց, ինչը կարող է նկատելի լինել այս դիտակետից:  
Վերգետնյա փոխակրիչի, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի շինության, բեռնատարերի կայանատեղու, 
պահեստի, վարչական շինությունների, Էրատոյի բացահանքի լուսավորումը, ինչպես նաև տեղամասում տեխնիկայի 
երթևեկությունն մերձատար ճանապարհների և հանքատար/բացատար ճանապարհների  երկայնքով այս 
դիտակետից նկատելի կլինեն գիշերային ժամերին հեռավոր հորիզոնում, որը ներկայումս այլ արհեստական 
լուսավորության ազդեցության ենթարկված չէ, թեև այդ լուսավորությունը տեսանելի կլինի, քանի որ հովտում 
տեղակայված Ջերմուկի և Կեչուտի բնակեցման  համատեքստում գնտվում է դիտակետից ցածր հատվածում: 
 
Այս տեղանքից տեսանելի բաղադրիչները միջին ժամանակահատվածում կզբաղեցնեն տեսադաշտի համեմատաբար 
փոքր հատվածը: Էրատո բացահանքով և ԴԱԼ-ով և ստեղծված բնորոշիչները կմնան հանքի փակումից հետո, սակայն, 
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մյուս բոլոր բաղադրիչներին առնչվող ազդեցությունները կվերանան, երբ հեռացվեն բաղադրիչները` ներառյալ 
վերգետնյա փոխակրիչը, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի շինությունը, բեռնատարերի կայանատեղին, 
պահեստը, վարչական շինությունները, մերձատար ճանապարհնեը և հանքատար/բացատար ճանապարհները: 
Կվերականգնվեն խախտված հողը և բուսածածկը` ռելիեֆը և հողի շերտը սկզբնական տեսքին բերելու նպատակով:       
                     
Էրատոյի բացահանքի զարգացման հետևանքով առաջացած ռելիեֆի փոփոխությունը կլինի անվերականգնելի, 
երկարաժամկետ և նկատելի հորիզոնում, սակայն ԴԱԼ-ը և Էրատոյի բացահանքը արագ կվերականգնվեն և 
կծածկվեն բուսահողի վերին շերտով և  բուսականությամբ` հետփակման մոնիտորինգի փուլում դառնալով շրջակա 
ռելիեֆից քիչ տարբերվող:          
 

Գնահատման փուլ 
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների 
կարևորություն և ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի  Միջին Միջին բացասական ( կարևոր) 

Շահագործման փուլ 1` 4-րդ տարի Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ2` 11-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար  

Միջին Միջին բացասական ( կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի  Ցածր Փոքր չեզոք (ոչ կարևոր) 
Գիշերային ժամերին լուսավորության 
ազդեցություններ  

Ցածր Միջին բացասական (կարևոր) 

 

 

Աղյուսակ 6.5.26.  Դիտակետ 5. H-42 Ճանապարհ Գնդեվազի և Ջերմուկի միջև 

Կոորդինատային համակարգ` E 552765, N 4401848 Բարձրություն` ծովի մակարդակից 1829 մ (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից`  
2.08 կմ – Մանրացրած հանքաքար կույտ և բեռնաթափման տարածք 

Նկար 6.5.14. Դիտակետ 5. H-42 ճանապարհ Գնդեվազի և Ջերմուկի միջև   

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
 Այս դիտակետը  գտնվում է Գնդեվազի արևմտյան բարձրադիր հատվածում Ծրագրի ազդակիր տարածքից դեպի 
արևմուտք, որտեղից բացվում են տեսարաններ դեպի գյուղատնտեսական լանդշաֆտ` հետևում Ամուլսար լեռան 
տեսարանով: Դիտակետը ներկայացնում է բնակելի տարածքներից և շրջակա միջավայրի հողատարածքներից 
տեսանելի տեսարանները, որոտք գտնվում են Գնդեվազի արևմտյան հատվածում:  Դիտակետը գտնվում է Ցածրադիր 
մշակված և կայուն ստորոտների ԼԲՏ սահմաններում:       
  
Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Գնդեվազի վրայից երևացող բարձրադիր տեսարանի առաջնային պլանը, որը տեղակայված է բնական խորուտում 
տեսանելի է դիտակետի արևելքից  և մեկուսաված է վեր խոյացող շրջակա ռելյեֆով: Մեջտեղի հատվածում H-42 
ճանապարհի հետևում  դեպի արևելք վեր խոյացող տափաստանային սարահարթով և ստորոտներով, որը ընդգրկում 
է Ծրագրի ազդակիր տարածքի արևմտյամ հատվածը` բարձրանալով Ամուլսար լեռան ստորոտը, որտեղից 
Հյուսիսային Էրատոյի, Էրատոյի և Տիգրանեսի և Արշակի գագաթները զանազանելի տարրեր են հեռավոր 
հորիզոնում` դիտակետի հարավ-արևելյան հատվածում: Դեպի հյուսիս, հարավ և արևմուտք բացվող տեսարանները 
մեկուսանում եմ շրջակա ռելյեֆի ներկայությամբ, բուսականությամբ և կառուցված տարրերով, այդ թվում` 
հաղորդակցության կայմերով, որոնք իջնում են բարձրադիր ակոսների վրա դեպի հարավ:  
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Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն 
Այս դիտակետում տեսանելի բնակիչները փոփոխության նկատմամբ ունեն բարձր զգայունակություն, քանի որ 
շրջակա տեսարանների գնահատումը նշանակություն ունի կյանքի որակի համար այն բնակելի տարածքներում, 
որոնք տեսանելի են այդ դիտակետից, համարվում են տեղական արժեք: Այս ընկալիչների զգայունության աստիճանը 
գնահատվում է բարձր:  
 

Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն 
Շինարարական աշխատանքների փուլում նախապատրաստական հողային աշխատանքները վերգետնյա 
փոխակրիչի և մերձատար ճանապարհների համար տեսանելի կլինեն ստորին ստորոտներից դեպի դիտակետի 
հարավ-արևելյան հատվածը  միջամտող տոպոգաֆիայով: Այս դիտակետից տեսանելի կլինեն մանրացնող և 
տեսակավորող հանգույցների շինությունը արևելյան հատվածում Փոքր Էրատոի արևմտյան լանջերին, իսկ 
վերգետնյա փոխակրիչը նկատելի կլինի անցնելով Գնդեվազի ամենաբարձր հատվածով և հասնելով ԿՏՀ-ին: Այդ 
բաղադրիչների և մերձատար ճանապարհների  շինարարությունը Ամուլսար լեռան արևմտյըան կողմում, և 
տեղամասում աշխատող տեխնիկայի երթևեկությունը տեսանելի կլինեն Գնդեվազի արևմուտքից, սակայն այս 
փուլում իրականացվող աշխատանքները կզբաղեցնեն երևացող տեսարանի համեմատաբար փոքր հատված և կլինեն 
գոյություն ունեցող արհեստական տարրերի հետևում, այդ թվում` H-42 ճանապարհը, պողպատե աշտարակի օդային 
հաղորդալարը և Գնդեվազի բանկավայրի կառուցապատումը: Ժամանակավոր բուսականության ծածկված հողային 
կուտակումները ռազմավարության նկատառումներով կտեղակայվեն ԱԴՎ կայանի և ԿՏՀ-ի արևմտյան հատվածում 
ցուցադրելու ծրագրի բաղադրիչների անմիջական տեսարաններն այնքանով, որքանով դա կիրառելի է Գնդեվազի 
բնակավայրերից և H-42 ճանապարհից:  
Երբ սկսվի շահագործման և արտադրության փուլը, Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքը տեսանելի կլինի հարավ-
արևելյան հատվածից, իսկ լեռների գագաթների փորման հետևանքով գոյություն ունեցող հորիզոնի պրոֆիլում տեղի 
կունենան փոփոխություններ: Կմեծանան Էրատոյի բացահանքի հորիզոնի պրոֆիլի փոփոխությունները հյուսիսային 
հատվածում` երրորդ լեռան գագաթի փորման հետևանքով:  ԿՏՀ-ի տեսանելիությունը նույնպես կմեծանա ԿՏՀ-ի 2-րդ  
և 3 փուլերի տարածման արդյունքում Ամուլսար լեռան ցածրադիր ստորոտի հյուսիսային ուղղությամբ, այդ թվում` 
ներկայացնելով տեսանելությունը Գնդեվզի արևմտյան կողմից, որտեղ ԿՏՀ աշխատանքային մակերեսը կտարբերվի 
շրջակա ռելյեֆից և բուսականությունից միջնաժամկետ հեռանկարում: Ծրագրի բաղադրիչների կառուցման և 
շահագործման ժամանակ առաջացող փոշու հետևանքով ձմռան վերջին/գարնան առաջին ամիսներին կմեծանա 
աշխատանքային տարածքների ընկալելիության աստիճանը, քանի որ ձյունածածկ դաշտերը կգունափոխվեն փոշուց, 
ինչը կարող է նկատելի լինել այս դիտակետից: Գոյություն ունեցող հաղորդալարերի պողպատե աշտարակը կմնա 
ԿՏՀ-ի արևմուտքում` պահպանելով իր տեսանելիություն Գնդեվազի բնակավայրից և դրան հարակից H-42 
ճանապարհից:  
Վերգետնյա փոխակրիչի, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի, բացահանքերի, ԿՏՀ-ի, և տեղամասի տեխնիկայի 
երթևեկության շարունակական լուսավորումը այս դիտակետից նկատելի կլինի գիշերային ժամերին,` հեռվում 
երևացող հորիզոնում, Գնդեվազի մասնակի լուսավորված բնակավայրի վերևում: Նկատելի կլինի նաև  H-42 
ճանապարհով երթևեկող տեխնիկաի լուսավորումը: 
Հանքի փակումից հետո վերգետնյա փոխակրիչը, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցը և մերձատար 
ճանապարհները  կհեռացվեն: Կվերականգնվի խախտված հողը` կմանրացվի և կծածկվի բուսականությամբ, 
օգտագործելով պահպանված հողակույտերը, ռելիեֆը և հողի շերտը սկզբնական տեսքին բերելու նպատակով: 
Էրատոյի բացահանքի զարգացման հետևանքով առաջացած ռելիեֆի փոփոխությունը կլինի անվերականգնելի, 
երկարաժամկետ և հարավ-արևելյան հատվածում կփոխի Ամուլսար լեռան հորիզոնը: Ամուլսար լեռան հորիզոնի 
փոփոխությունը դեպի հարավ-արևելք չի վերականգնվի, չնայած ԿՏՀ-ի ռելիեֆը կմնա, այն կծածկվի բուսահողի 
վերին շերտով և բուսականությամբ` դառնալով քիչ տարբերվող շրջակա բուսականությունից և ռելիեֆից 
հետփակման մոնիտորինգի փուլում:  

Գնահատման փուլ Վիզուալ ազդեցությունների Վիզուալ ազդեցությունների 
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ուժգնություն կարևորություն և ուղղություն 
Շինարարության փուլ` 1-ին տարի  Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 

Շահագործման փուլ 1` 4-րդ տարի Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար   

Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր  Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի  Ցածր Փոքր չեզոք (ոչ  կարևոր) 
Գիշերային ժամերին լուսավորության 
ազդեցություններ  

Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 
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Աղյուսակ 6.5.27.  Դիտակետ 6. Գնդեվազ գյուղի հարավային ծայրամաս, H-42 ճաապարհ 

Կոորդինատային համակարգ` E 551961, N 4398867 Բարձրություն` ծովի մակարդակից 1665 մ (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից` 150 մ 
 

Նկար 6.5.15. Դիտակետ 6. H-42 ճաապարհ Գնդեվազ գյուղի հարավում  

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
Այս դիտակետը գտնվում է H-42 ճանապարհին Գնդեվազ գյուղի հարավային ծայրամասում  որտեղից բացվում են 
տեսարաններ գյուղատնտեսական բարձրավանդակի և վեր բարձրացող լանդշաֆտի շրջակայքում, Ծրագրի ազդակիր 
տարածքից արևելք: Այդ դիտակետի ընկալիչներն են Հայաստանի մետաքսի ճանապարհը (М2 ճանապարհ) Գնդեվազ 
բնակավայրի հետ կապող H-42 ճանապարհով երևթեկողները.  այս դիտատեկետը տեսանելի է գյուղատնտեսական 
աշխատողներին տնամերձ վարելահողերից և արոտավայրերից: Դիտակետը գտնվում է Ցածրադիր և բնակեցված 
ստորոտների ԼԲՏ-ի սահմաններում:           
 
Առկա տեսարանների նկարագրություն 
Դիտակետից տեսանելի տեսարանների պլանում է գյուղատնտեսական բարձրավանդակի լանդշաֆտը, որը ձգվում է 
դեպի ` H-42 ճանապարհի այս հատվածի արևելք և արևմուտք, որտեղ պողպատե աշտարակի էլեկտրական 
հաղորդալարերը գնում են ճանապարհին զուգահեռ դեպի արևելք և տեսանելի են արևելքի և հյուսիս արևելքի 
տեսարաններից. Միջին հեռավորության վրա տափաստանային սարահարթի և ստորոտների լանդշաֆտն է, որն 
անցնում է Ծրագրի ազդակիր տարածքի արևմտյան հատվածով, ձգվելով վեր դեպի Ամուլսար լեռան ստորոտները, 
որտեղ Հյուսիսային Էրատոյի, Էրատոյի և Տիգրանեսի գագաթները տեսանելի տարրեր են հորիզոնում` դիտակետից 
հարավ-արևելք: Արևմուտքից բացվում են տեսարաններ գյուղատնտեսական հողերի վրայով դեպի խորը կիրճ և 
անտառապատ ստորոտներ: Դիտակետից դեպի  արևմուտք բացվող տեսարաններից երևում են գյուղատնտեսական 
դաշտերը դեպի խորը կիրճը և անտառապատ նախալեռները:  
    

 

Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն 
Ենթադրվում է, որ այս դիտակետից երևացող ճանապարհից օգտվողները  փոփոխության նկատմամբ ունեն ցածր 
զգայունակություն: Սակայն գյուղատնտեսական աշխատողները և հովիվները շրջակա գյուղատնտեական գյուղերում 
ունեն միջին զգայունակություն տեսարանի փոփոխությունների նկատմամբ, քանի որ շրջակա տեսարանի 
գնահատումն ավելի արժեքավոր է այս ընկալիչների համար: Ընդհանուր առմամբ ընկալիչների ներկայացրած 
տեսարանները համարվում են միջին:  
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
ԿՏՀ-ի, ԿՏՀ ավազանի, վերգետնյա փոխակրիչի, մերձատար ճանապարհների շինարարությունը տեսանելի կլինի այս 
դիտակետից, նշմարվելով H-42 ճանապարհի ուղղությամբ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ցածրադիր ստորոտների և 
դրանցից այն կողմ գտնվող ստորոտների երկայնքով: Բաղադրիչների տեսանելիությունը կլինի հաղորդալարի 
պողպատե աշտարակի հետևում, որը ձգվում է H-42 ճանապարհին զուգահեռ, տեսարանից միջին հեռավորության 
վրա: Մանրացնող և տեսակավորող հահգույցի շինությունը  և հիմնական հանքատար/բացատար ճանապարհը ևս 
տեսանելի կլինեն H-42 ճանապարհից Փոքր Էրատոի և Ամուլսար լեռան հեռավոր տեսանելի հորիզոնի երկայնքով: 
Ժամանակավորապես բուսածածկված հողային վերին շերտի կուտակումները կօգտագործվեն անմիջապես երևացող 
ծրագրի բաղադրիչների  տեսարանները H-42 ճանապարհից: Երբ սկսվի շահագործման և արտադրության փուլը, 
Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքը տեսանելի կլինի արևելյան հատվածից, իսկ լեռների գագաթների փորման 
հետևանքով գոյություն ունեցող հորիզոնի պրոֆիլում տեղի կունենան փոփոխություններ: Ծրագրի բաղադրիչների 
կառուցման և շահագործման ժամանակ առաջացող փոշու հետևանքով ձմռան վերջին/գարնան առաջին ամիսներին 
կմեծանա աշխատանքային տարածքների ընկալելիության աստիճանը, քանի որ ձյունածածկ դաշտերը 
կգունափոխվեն փոշուց, ինչը կարող է նկատելի լինել այս դիտակետից:  Ամուլսար լեռան հորիզոնի 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

  

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 83 

 

փոփոխությունները կլինեն երկարաժամկետ և անվերականգնելի և կձգվեն դեպի Ամուլսար լեռան հյուսիս, երբ 
մեկնարկի Էրատոյի բացահանքերի արդյունահանումը:  
Շահագործման փուլի ընթացքում ԿՏՀ-ը կդառնա ավելի նշմարելի հողի վերին շերտի կուտակումների հետին 
պլանում H-42 ճանապարհից դեպի արևելք, ինչի արդյունքում կմեղմանան վիզուալ փոփոխությունները, երբ ԿՏՀ-ն 
մեկնարկի շահագործման 2 և 3 փուլերը:  Հետագա տեսարանը կարող է փոփոխվել ճանապարհի երկայնքով դեպի 
արեւելք ծառատունկի միջոցով, սակայն  արդյունքում ԿՏՀ-ն կձևավորի հասանելի տեսարանի մեծ տարրեր 
դիտակետից դեպի արևելք, փոխելով տեսարանները դեպի Ամուլսար լեռան ստորոտներից հետ: Այս վիզուալ 
փոխությունները կլինեն երկարաժամկետ, քանի որ ռելյեֆի փոփոխությունները դառնում եմ մշտական մանրացման և 
բուսածածկման աշխատանքներից հետո, որոնք տեղի կունենան Ծրագի հետ-փակման ընթացքում:  
ԿՏՀ-ի, վերգետնյա փոխակրիչի, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցի, բացահանքերի, մերձատար 
բացատար/հանքատար ճանապարհների և տեղամասի տեխնիկայի երթևեկության շարունակական լուսավորումը, 
այս դիտակետից նկատելի կլինեն գիշերային ժամերին: Լուսավորում կհայտնվի հարակից Գնդեվազ բնակավայրից 
դեպի արևմուտք Ծրագրի ազդակիր տարածքում և H-42 ավտոճանապարհի երկայնքով երթևեկող տրանսպորտային 
միջոցներից՝ ապահովելով մշտական արհեստական լուսավորում Ծրագրի շինարարական և շահագործման 
փուլերում համեմատաբար մութ տարածքներում: 
Փակման ընթացքում կձևավորվեն ԿՏՀ-ի դատարկ գրունտավորման համար կավի ձեռքբերման հավանական 
տարածքներ ձևավորելու նպատակով: Այս կարճաժամկետ խախտումը կպահանջի բուսածածկի և հողի վերին շերտի 
հեռացում և պահպանում մերձակա  հողաթմբերում և կարող է տեսանելի լինել այս տարածքից:  
Վերգետնյա փոխակրիչը, մանրացնող և տեսակավորող հանգույցը և մերձատար ճանապարհը կհեռացվեն, ու թեև 
տեսանելի ԿՏՀ-ն կպահպանվի, այն կվերականգնվի, կծածկվի բուսահողի վերին շերտով և բուսականությամբ 
(ինչպես սահմանված է նՀՓՏԲՎՊ-ում, Հավելված 8.18), որի արդյունքում այն կդառնա քիչ տեսանելի, քանի որ այն 
կձուլվի շրջակա բուսականության և ռելյեֆի հետ, հետևաբար ժամանակին նախագծված ԿՏՀ ռելյեֆը նրբորեն 
կփոփոխվի` ավելի գեղեցիկ տեսք հաղորդելու նպատակով հետփակման մոնիտորինգի փուլում:  
         
 

Գնահատման փուլ  
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների 
կարևորություն և ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի  Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 

Շահագործման փուլ 1` 4րդ տարի Բարձր Բարձր բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար  

Բարձր Բարձր բացասական (կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի  Ցածր  Ցածր  բացասական ( ոչ կարևոր) 
Գիշերային ժամերին լուսավորության 
ազդեցություններ  

Բարձր Բարձր բացասական (կարևոր) 
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Աղյուսակ 6.5.28.  Դիտակետ 7. Կույտային տարրալվացման հարթակի հարավ-արևմտյան H-42 ճանապարհ 

Կոորդինատային համակարգ` E 551805, N 4398323 Բարձրություն` ծովի մակարդակից 1589 մ (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից`  
410 մ  

Պատկեր 6.5.16. Դիտակետ 7. Կույտային 
տարրալվացման հարթակի հարավ-արևմտյան H-42 
ճանապարհ  

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
Այս դիտակետը գտնվում է H-42 ճանապարհին  սերպանտինի հարավում և ձգվում է Արփա լճի երկայնքով դեպի ԿՏՀ տարածքի հարավային 
հատված: Դիտակետի ընկալիչները ճանապարհից օգտվողներն են, ովքեր ճանապարհորդում են Հայաստանի Մետաքսե ճանապարհի և 
Գնդեվազի բնակավայրի միջև անցնող H-42 ճանապարհով, ինչպես նաև մոտակա վարելահողերում և արոտավայրերում 
գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ` դեպի ճանապարհի արևելք և արևմուտք: Դիտակետը գտնվում է Ցածրադիր մշակված և կայուն 
ստորոտների ԼԲՏ սահմաններում:  
  

Դիտակետից հյուսիս-արևելք գտնվող տեսարանները ընկած են H-42 ճանապարհի երկայնքով դեպի Ծրագրի ազդակիր տարածք` վթարային 

արգելապատերով, որոնք տեղակայցված են արևմտյան եզրում` ձևավորելով տեսարանի հիմնական տարրերը: Տեսարանները ներակայված են 

H-42 ճանապարհի հյուսիսային և արևելյան հատվածներին կից ուղղաձիգ տոպոգրաֆիայով, քանի որ անցնում է Արփի գետի կիրճի վերևում 

կախված հովիտով `ժամանակավոր բուսականությամբ, որը բացում է հետագա տեսարաններ նեղ հովիտով դեպի ԿՏՀ տարածք` հետին 

հորիզոնում պատկերված լեռներով: Դիտակետը ունի տարբեր տեսարաններ դեպի արևմուտք գյուղատնտեսական հողերով դեպի Արփա լճի 

ուղղաձիգ կիրճ և անտառապատ թեքություններ, որոնք նայում են դեպի արևելք:   

 
Էլեկտրական հաղորդալարերի պողպատե աշտարակները տեղակայված են դիտակետի հյուսիսում ավելի բարձր տարածքում և տեսանելի են 
հորիզոնում միջին մակարդակի վրա: Փայտե հենասյուների հաղորդալարերը ևս հատվում են հորիզոնում հյուսիս-արելյան` դեպի ԴԱԼ-ը 
նայող և Ամուլսար լեռան հետևի տեսարանում: Արևելքի տեսարանները սահմանափակվում են թեք ճանապարհով և ուղղակիորեն գտնվում են 
այս տարածքում H-42 ճանապարհին կից: Տեղակայված են  ավելի բարձր հողի վրա դիտակետից դեպի  արևմուտք և տեսանելի  է միջին հողի 
հորիզոնում:    

 

Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն 
Ենթադրվում է, որ ճանապարհից օգտվողները, շրջակա գյուղատնտեսական նշանակության հողերում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ 
և հովիվները փոփոխության նկատմամբ ունեն ցածր զգայունակություն, քանի որ շրջակա տեսարանների գնահատումն այս դիտակետից 
նշված ընկալիչների համար հատուկ արժեք չի ներկայացնում: Ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը գնահատվում է 
միջին:     
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
H-42 ճանապարհով դեպի հյուսիս տանող ընկալիչները կապահովեն հողային աշխատանքների տեսանելիությունը, որոնք իրականացվում են 
ԿՏՀ-ի, վերգետնյա փոխակրիչի, մերձատար ճանապարհների շինարարության արդյունքում: ԿՏՀ տարածքը և ԱԴՎ կայանը գտնվում են 
դիտակետից ուղղակիորեն դեպի հյուսիս, սակայն հիմնականում ծածկվում են վեր խոյացող տոպոգրաֆիայով, որը տեղակայված է H-42 
ճանապարհի մոտ, Արփա գետի կիրճի եզրին և ձգվում է դեպի արևմուտք: Հետագա սկրինինգը կարող է ապահովվել ճանապարհի 
ամենացածր կետում միջին հատվածում  ծառատունկի, ինչպես նաև առաջարկվող ԿՏՀ-ի միջոցով: Վերգետնյա փոխակրիչի,և մերձատար 
ճանապարհների տեսանելիությունը հնարավոր կլինի ապահովել տարածության վրա, քանի որ դրանք նախատեսվում է կառուցել Ամուլսար 
լեռան արևմտյան ստորոտում, կապելով մանրացման և մաղման տարածքները, որոնք տեսանելի են  հեռավոր հորիզոնում դեպի հյուսիս-
արևելք ԿՏՀ-ի տարածքի հետ:  
Երբ սկսվի շահագործման և արտադրության փուլը, Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքը հավանաբար տեսանելի կլինի հարավ-արևելյան 
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Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

  

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 85 

 

հատվածից լեռների գագաթների փորման և ժայռաքարերի փորման հետևանքով: Ծրագրի բաղադրիչների կառուցման և շահագործման 
ժամանակ առաջացող փոշու հետևանքով ձմռան վերջին/գարնան առաջին ամիսներին կմեծանա աշխատանքային տարածքների 
տեսանելիության աստիճանը, քանի որ ձյունածածկ դաշտերը կգունափոխվեն փոշուց, ինչը կարող է նկատելի լինել այս դիտակետից: 
Գոյություն ունեցող հաղորդալարերի պողպատե աշտարակը կմնա ԿՏՀ-ի արևմուտքում` պահպանելով իր տեսանելիությունը Գնդեվազի 
բնակավայրից և դրան հարակից H-42 ճանապարհից:  
 
Երբ սկսում են շահագործման և արտադրության փուլերը, Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքերը կդառնան տեսանելի հորիզոնում՝ 
դիտակետից դեպի հյուսիս-արևելք, որի արդյունքում կմեղմանան վիզուալ փոփոխությունները, երբ ԿՏՀ-ն մեկնարկի շահագործման 2 և 3 
փուլերը: Արդյունքում ԿՏՀ-ն կձևավորի հասանելի տեսարանի մեծ տարրեր դիտակետից դեպի արևելք, փոխելով տեսարանները  Ամուլսար 
լեռան ստորոտների հետ: Այս վիզուալ փոխությունները կլինեն երկարաժամկետ, քանի որ ռելյեֆի փոփոխությունները դառնում եմ մշտական 
մանրացման և բուսածածկման աշխատանքներից հետո, որոնք տեղի կունենան Ծրագրի հետ-փակման ընթացքում: Հորիզոնի 
փոփոխությունները կլինեն երկարաժամկետ և անվերականգնելի և կձգվեն դեպի հյուսիս Ամուլսար լեռան շղթայով` Էրատոյի բացահանքերի 
արդյունահանմանը զուգահեռ: Բուսականությունից ճանապարհի երկայնքով դեպի դիտակետի արևելք, սկրինինգը կբացի որոշ տեսարաններ 
դեպի բացահանքեր գարնան և ամռան ամիսներին: Շահագործման փուլի ընթացքում ԿՏՀ-ն կմեծանա ուղղահայաց  բարձրությամբ և կդառնա 
ավելի նշմարելի այդ դիտակետից` հայտնվելով տոպոգրաֆիայի վերին հատվածում որպես  նոր բուսականությամբ չծածկված ռելյեֆի տարր, 
որը կտարբերվի շրջապատող ստորոտներից և գյուղատնտեսական հողերից:  
ԿՏՀ-ն ի վերջո կձևավորի նոր տարր այս դիտակետից դեպի հյուսիս ընկած հասանելի տեսարաններում, որոնք փոփոխվում են Ամուլսար 
լեռան ստորոտներում: Այս վիզուալ փոփոխությունները կպահպանվեն երկարաժամկետ հեռանկարում, երբ ռելյեֆի փոփոխությունները 
կդառնան մշտական, սակայն փակման փուլի ընթացքում կիրականացվի ԿՏՀ վերականգնում և բուսածածկում, որպեսզի նոր ռելյեֆը ձուլվի 
շրջակա ռելյեֆի հետ նրբորեն` նախկինում ձևավորված ԿՏՀ-ի ռելյեֆին լանդշաֆտի համատեքստում ավելի գեղեցիկ տեսք տալու համար:  
Վերգետնյա փոխակրիչը և մանրացման և տեսակավորման կայանը կհեռացվի փակման փուլում և խախտված տարածքները կվերականգնվեն 
և կվերանորոգվեն, որպեսզի ապահովվեն Ծրագրի այս բաղադրիչների ազդեցության բացակայությունը: 
ԿՏՀ, ԱԴՎ կայանը, վերգետնյա  փոխակրիչը, մանրացման տարածքները, բացահանքերը և մերձատար և բացատար/հանքատար 
ճանապարհները, ինչպես նաև տեխնիկայի երթևեկությունը նկատելի կլինեն այս դիտակետից գիշերային ժամերին, և կունենան մշտական 
արհեստական լուսավարություն շինարարության և շահագործման փուլերում: 
Ամուլսար լեռան հորիզոնի պրոֆիլի երկարաժամկետ փոփոխությունները կլինեն անվերականգնելի և կպահպանվեն հետփակման 
մոնիտորինգից հետո:  
 

 

 
Գնահատման փուլ  

 
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն 

 
Վիզուալ ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին 
տարի  

Ցածր 
Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Շահագործման փուլ1` 4-րդ տարի Միջին  Միջին բացասական (կարևոր) 

Շահագործման փուլ 2` 11-րդ 
տարի` Առավելագույն սցենար  

Միջին 
Միջին բացասական (կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Միջին  Միջին բացասական (կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 
19-րդ տարի  

Ցածր Փոքր չեզոք ((ոչ կարևոր) 

Գիշերային ժամերին 
լուսավորության 
ազդեցություններ  

Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.5.29.  Դիտակետ 8. Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհ (M-2 ճանապարհ) H-2 հանգույցի մոտ  
Կոորդինատային համակարգ` E 548084, N 4393759 Բարձրություն` ծովի մակարդակից 1354 մ (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից` 6.13 կմ Նկար 6.5.17. Դիտակետ 8. H-42 Ճանապարհ 
Գնդեվազի հարավում 

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
Այս դիտակետը գտնվում է Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհի (M-2 ճանապարհ) մոտ Ջերմուկ տանող H-42 ճանապարհի հանգույցի և 
(դեպի արևմուտք) և Սարավանի բնակավայրի հյուսիսային հատվածի մեջտեղում: Դիտակետից բացվող տեսարանները Դարբ գետի կիրճն է իր 
երկայնքով և Հայաստանի մետաքսի ճանապարհից օգտվող, դեպի արևելք` Իրան ճանապարհորդող վարելահողերում և պտղատու այգիների 
դաշտերում  գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ: Դիտակետը գտնվում է Կայուն ցածրավայրի և ժայռոտ կիրճերի ԼԲՏ սահմաններում:  
 
 
Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Այս դիտակետից տեսարանների Դանուբ գետի ուղղաձիգ կիրճն է, որի առաջին պլանում է նեղ դաշտավայրի ստորոտի մոտ գտնվող լայն 

ճանապարհը , որի մոտակայքում գտնվում են վարելահողեր և պտղատու այգիներ` գետի անտառապատ միջանցքով: Տեսարանի 

կենտրոնական հատվածում էլեկտրահաղորդիչ գիծը ձգվում է ճանապարհին զուգահեռ: Կիրճի մասամբ անտառապատ լանջը, պատկերում է 

տեսարանի միջին պլանը, որի շրջանակից դուրս հեռվում երևում են Ամուլսար լեռը և ձևավորում է հորիզոնը հեռվում: Նմանատիպ 

տեսարաններ երևում են նաև, երբ ճանապարհորդում ես ճանապարհի երկայնքով այս դիտակետից դեպի արևմուտք և հարավ, որոնք ունեն 

ուղղաձիգ տեսք և մասամբ ծածկված են անտառներով:    

 
 

Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն 
Ենթադրվում է, որ ճանապարհից օգտվողները, հարակից գյուղատնտեսական նշանակության հողերում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող 
մարդիկ փոփոխության նկատմամբ ունեն ցածր զգայունակություն, քանի որ շրջակա տեսարանների գնահատումը այս դիտակետից նշված 
ընկալիչների համար հատուկ արժեք չի ներկայացնում: Ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը գնահատվում է ցածր:     
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
    
Շինարարական աշխատանքները հավանաբար ընկալելի չեն լինի այս դիտակետից, քանի որ բացատար/հանքատար ճանապարհի 
կառուցումը ընկալելի չի լինի այդ հեռավորությունից, և փոփոխություններ չեն իրականացվի մինչև Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքերի 
կառուցումը: Ամուլսարի լեռան հորիզոնը կձևավորվի լեռան գագաթների փորման արդյունքում: Սա կձգվի դեպի հյուսիս, Էրատոյի 
բացահանքի շահագործման մեկնարկին զուգահեռ: Այս տեսարանի տեսանելի, երկարաժամկետ և մշտական փոփոխությունների արդյունքում 
կձևավորվի համեմատաբար փոքր տարր գոյություն ունեցող տեսարանի մեջ, որը կգտնվի դիտակետից բավական մեծ հեռավորության վրա, և 
տեսանելի կլինի M-2 ճանապարհով ճանապարհորդելիս, որտեղ հեռվում գտնվող լեռները չեն լինի տեսարանի հիմնական տարրը, իսկ 
փոքրածավալ փոփոխությունները  կլինեն հստակ նշմարելի:  
Ծրագրի բաղադրիչների տարածքում հավաքված փոշին կլինի ամբողջովին անտեսանելի այս դիտակետից տարվա մեծ մասը, սակայն 
ձմեռային ամիսներին բացահանքերի ուղղակի շրջակա տարածքներում կարող են լինել տեսանելի, քանի որ հանքահանման արդյունքում 
առաջացած փոշին կտարածվի ձյունածածկ դաշտերի վրա:  
Հորիզունում երևացող բացահանքերի և բացատար/հանքատար ճանապարհների լուսավորումը, ինչպես նաև տեխնիկայի երթևեկությունը 
տեղամասում` այս դիտակետից կարող են նկատելի լինել գիշերային ժամերին: Լուսավորությունը կարտահայտվի հեռվում` M-2 
ճանապարհով երթևեկող մեքենաների լուսավորության տակ ընկալիչների համար մեծ հեռավորության և տարբեր բարձրության վրա այս 
դիտակետից և նմանատիպ տեղերից M-2 ճանապարհի երկայնքով:  
Հորիզոնի երկարաժամկետ մշտական փոփոխությունները, որոնք առաջանում են բացահանքերից կպահպանվեն Ծրագրի հետփակման 
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ընթացքում:   

 

Գնահատման փուլ 
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն  

Շինարարության փուլ` 1-ին 
տարի  

Հազիվ նկատելի Աննշան բացասական (ոչ կարևոր) 

Շահագործման փուլ1` 4-րդ տարի Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ 
տարի` Առավելագույն սցենար   

Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 
19-րդ տարի  

Հազիվ նկատելի Աննշան չեզոք (ոչ կարևոր) 

Գիշերային ժամերին 
լուսավորության 
ազդեցություններ  

Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

 
 
 

Աղյուսակ 6.5.30.  Դիտակետ 9. Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհ (M-2 ճանապարհ) Սարալանջ գյուղում 
Կոորդինատային համակարգ` E 557307, N 4395581 Բարձրություն` ծովի մակարդակից 2158մ (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից`  4.18 կմ  Պատկեր 6.5.18  
Դիտակետ 9: Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհ (M-
2 ճանապարհ) Սարալանջ գյուղում 

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
Այս դիտակետը գտնվում է Սարալանջ բնակավայրի արևելյան ծայրամասում, որը տեղակայված է բարձրադիր գոտում` Հայաստանի 
Մետաքսի Ճանապարհին (M-2 ճանապարհ) մոտ` Ծրագրի ազդակիր տարածքից հարավ: Դիտակետից բացվում են բարձրադիր տեսարաններ 
դեպի Սարալանջ բնակավայրի բնակելի շինություններ, հարակից Ամուլսար լեռան ստորոտներ ու գագաթներ, որոնք հյուսիսում եզրագծում են 
հորիզոնը: Դիտակետը գտնվում է Ցածրադիր մշակված և կայուն ստորոտների ԼԲՏ սահմաններում: 
 
Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհը (M-2 ճանապարհ) հատում է տեսարանի առաջին պլանը: Ճանապարհի հյուսիսային կողմում` 

բարձրադիր դիրքում են գտնվում բնակելի և օժանդակ շինությունները, որոնք նույնպես տեսարանի առաջին պլանում են:  Տեսարանի միջին 

պլանում` բնակավայրի հարակից տարածքներում են գտնվում վարելահողերը և արոտավայրերը, որոնք տարածվում են մինչև ստորոտներ, 

իսկ այստեղ արևմուտքից արևելք անցնում են մի շարք էլեկտրական հաղորդալարեր: Ստորոտներից վեր Ամուլսար լեռան ամենաբարձր 

գագաթները` ժայռագագաթներով և խճաքարային լանջերով, եզրագծում են հեռավոր հորիզոնը: Դիտակետից դեպի արևմուտք և արևելք 

բացվող տեսարանների կենտրոնական հատվածում է գտնվում Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհի երթուղին, որը արևմուտքում գտնվող 

խորը կիրճից կտրուկ բարձրանում է մինչև արևելքում գտնվող Որոտանի լեռնանցքի գագաթ: Դիտակետից հարավ բացվում են տեսարաններ 

դեպի Դարբ գետի անտառապատ հովիտը, որտեղ հարակից լեռնալանջերը ձգվում են դեպի բարձր գագաթներ, որոնք եզրագծում են ՀՀ 

հարավային սահմանը Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության հետ (Ադրբեջանի էքսկլավ է):   

 

 

 

Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն  
Ենթադրվում է, որ այս դիտակետից ներկայացվող գյուղի բնակիչները փոփոխության նկատմամբ ունեն բարձր զգայունակություն, քանի որ 
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Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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բնակելի շինություններից կատարվող շրջակա տեսարանի գնահատումն էական է կյանքի որակի համար, հետևաբար տեսարաններն 
արժևորվում են տեղական մակարդակում: Ուստի, այս ընկալիչների զգայունության աստիճանը գնահատվում է բարձր:    
     
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
Այս դիտակետից շինարարական աշխատանքները սահմանափակ տեսանելի կլինեն Ծրագրի ազդակիր տարածքի հարավ-արևմտյան 
հատվածից, սահմանափակվելով Ամուլսար լեռան գագաթի արևմտյան հատվածում բացատար/հանքատար ճանապարհի հեռավոր 
տեսարաններով: Ծրագրի այլ հիմնական բաղադրիչները կծածկվեն միջամտող կտրուկ ռելյեֆով` դիտակետից հյուսիս:    
Շահագործման փուլերում Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքը տեսանելի կլինի Ամուլսար լեռան հորիզոնի երկարությամբ դեպի հյուսիս-
արևելք: Բացահանքի շահագործման նպատակով լեռան գագաթների փորումը կառաջացնի երկարաժամկետ և անվերականգնելի 
փոփոխություններ հորիզոնում, որը ձևավորում է Սարալանջ բնակավայրից դեպի հյուսիս-արևելք տեսարանների ֆոնը: Շահագործման 
գործընթացը կշարունակվի, իսկ Էրատոյի բացահանքի զարգացման արդյունքում կփորվի Ամուլսարի լեռնաշղթայի երրորդ գագաթը: 
Հորիզոնի պրոֆիլում փոփոխությունները արևելքից և հյուսիս-արևելքից հիմնականում աննկատելի կլինեն Սարավան գյուղից, իսկ 
փոփոխություններն ազդեցություն կթողնեն այս դիտակետից բացվող տեսարանների փոքր հատվածի վրա:            
Ծրագրի տեսանելի բաղադրիչների հարակից տարածքներում փոշին հիմնականում կլինի աննկատելի այս դիտակետից, սակայն ձմռան 
ամիսներին, բացահանքերին և բացատար/հանքատար ճանապարհին հարակից տարածքները կարող են լինել ավելի տեսանելի, քանի որ 
հանքարդյունահանման աշխատանքներից առաջացող փոշին կտարածվի ձյունածածկ դաշտերով և կգունափոխի դրանք:        
Հեռավոր հորիզոնում բացատար/հանքատար ճանապարհի և բացահանքերի շարունակական լուսավորումը, ինչպես նաև տեղամասում 
բացատար/հանքատար ճանապարհով տեխնիկայի երթևեկությունն այս դիտակետից կարող են նկատելի լինել գիշերային ժամերին, սակայն 
լուսավորությունը կարտահայտվի M-2 ճանապարհով ընթացող մեքենաների լույսերի և Սարալանջ գյուղի լուսավորության համապատկերում 
և դիտակետից ընկալիչների համար համեմատաբար մեծ հեռավորության ու բարձրության վրա և նմանատիպ տեղերից M-2 ճանապարհի 
երկայնքով: 
 
Ամուլսար լեռան հորիզոնի պրոֆիլի երկարաժամկետ փոփոխությունները կլինեն անվերականգնելի և կպահպանվեն հետփակման 
մոնիտորինգի ընթացքում: 

Գնահատման փուլ  
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին 
տարի  

Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Շահագործման փուլ1` 4-րդ տարի Ցածր  Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ 
տարի`Առավելագույն սցենար  

Միջին Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Միջին  Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 
19-րդ տարի  

Ցածր Փոքր չեզոք (ոչ կարևոր) 

Գիշերային ժամերին 
լուսավորության 
ազդեցություններ  

Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

 

Աղյուսակ 6.5.31.  Դիտակետ 10. Ուղեձոր գյուղի հյուսիսային ծայրամաս   

 
Կոորդինատային համակարգ`  E 558390, N 4393710 Բարձրություն` ծովի մակարդակից 2016մ (+2մ)  

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից`  4.6 կմ 
 

Նկար 6.5.20., Դիտակետ 11. Ուղեձոր գյուղի հյուսիսային ծայրամաս  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
Այս դիտակետը գտնվում է Ուղեձոր գյուղական բնակավայրի տարածքում, որը տեղակայված է Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհի (M-2 
ճանապարհ) հարավային հատվածում: Բնակավայրը մինչև վերջին տարիները բնակեցված չէր, բայց այժմ բնակեցված է փոքրաթիվ 
ֆերմերային ընտանիքներով, իսկ գյուղ կարելի է հասնել միայն մեկ ճանապարհով, որն անցնում է Դարբ գետի հովտով` հյուսիսային կողմից: 
Դիտակետից բացվում են տեսարաններ դեպի գյուղի բնակելի շինություններ, հարակից Ամուլսար լեռան ստորոտներ ու գագաթներ, որոնք 
հյուսիսում եզրագծում են հորիզոնը: Դիտակետը գտնվում է Ցածրադիր մշակված և կայուն ստորոտների ԼԲՏ սահմաններում: 
 
Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Տեսարանի առաջին պլանում են արոտավայրերը` հատուկենտ բնակելի և օժանդակ շինություններով, որոնք տեղակայված են մոտեցնող 
ճանապարհի երկու կողմերում` հյուսիսից: Էլեկտրական հաղորդալարերի երկու փայտե հենասյուները հատում են առաջին պլանը հարավից 
և հյուսիսից: Միջին հեռավորության վրա ռելիեֆը ձգվում է դեպի Ամուլսար լեռան ստորոտներ, որտեղ մեծ էլեկտրական ենթակայանը և 
էլեկտրական հաղորդալարերի բազմաթիվ աշտարակները հատում են լանդշաֆտը` խախտելով հորիզոնի գիծը արևելքում` դեպի Որոտանի 
լեռնանցքի գագաթ: Հյուսիսում` Ամուլսար լեռան ժայռագագաթները` ներառյալ Տիգրանեսի, Արտավազդեսի և Արշակի գագաթները, 
ձևավորում են տարբերակելի տարրեր հորիզոնում: Դիտակետից հարավ բացվում են տեսարաններ ստորոտների երկայնքով, որոնք ձգվում են 
դեպի բարձր գագաթներ, իսկ վերջիններս եզրագծում են ՀՀ հարավային սահմանը Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության հետ 
(Ադրբեջանի էքսկլավ է):               

Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն 
Ենթադրվում է, որ այս դիտակետից ներկայացվող բնակավայրի փոքրաթիվ բնակիչները փոփոխության նկատմամբ ունեն բարձր 
զգայունակություն, քանի որ բնակելի շինություններից կատարվող շրջակա տեսարանի գնահատումն էական է կյանքի որակի համար, 
հետևաբար տեսարաններն արժևորվում են տեղական մակարդակում: Ուստի, ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը 
գնահատվում է բարձր:    
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
Այս դիտակետից դեպի Ծրագրի ազդակիր տարածքի հարավ-արևմտյան հատված շինարարական աշխատանքները մեծամասամբ նկատելի 
չեն լինի:   Այս տարածքից Ամուլսար լեռան գագաթի արևմտյան կողմի երկայնքով գոյացող բացատար/հանքատար ճանապարհի 
տեսանելիությունը կարող է ընկալելի լինել, թեև համեմատաբար մեծ հեռավորության վրա և լեռան այդ տարածքի խախտման 
համատեքստում:  
Ծրագրի շահագործման փուլերում Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքը տեսանելի կլինի Ամուլսար լեռան հորիզոնի երկարությամբ դեպի 
հյուսիս-արևելք: Բացահանքի շահագործման նպատակով լեռան գագաթների փորումը կառաջացնի երկարաժամկետ և անվերականգնելի 
փոփոխություններ հորիզոնում, որը ձևավորում է Ուղեձոր բնակավայրից դեպի հյուսիս-արևելք ձգվող հովտի տեսարանների ֆոնը: 
Շահագործման գործընթացը կշարունակվի, իսկ Էրատոյի բացահանքի զարգացման արդյունքում կփորվի Ամուլսարի լեռնաշղթայի երրորդ 
գագաթը, սակայն սա հազիվ տեսանելի կլինի հեռավոր հորիզոնում` հյուսիս-արևելքից:           
Ծրագրի բաղադրիչների հարակից տարածքներում փոշին հիմնականում կլինի աննկատելի այս դիտակետից, սակայն ձմռան ամիսներին, 
բացահանքերի և բացատար-հանքատար ճանապարհի հարակից տարածքները կարող են լինել ավելի տեսանելի: Ամեն դեպքում, քանի որ 
Ամուլսար լեռը ձյունածածկ է, հանքարդյունահանման աշխատանքներից առաջացող փոշին կտարածվի ձյունածածկ դաշտերով:        
Հեռավոր հորիզոնում բացատար-հանքատար ճանապարհի և բացահանքերի շարունակական լուսավորումը, ինչպես նաև տեղամասում 
տեխնիկայի երթևեկությունն այս դիտակետից կարող են նկատելի լինել գիշերային ժամերին, սակայն լուսավորությունը կարտահայտվի M-2 
ճանապարհով հնարավոր ընթացող մեքենաների լույսերի համապատկերից դուրս և դիտակետից համեմատաբար մեծ հեռավորության ու 
տարբեր բարձրության վրա:   
 
Փակումից հետո Ամուլսար լեռան հորիզոնի պրոֆիլում առաջացած երկարաժամկետ փոփոխությունները կլինեն անվերականգնելի և  կմնան 
Ծրագրի հետփակման մոնիտորինգի փուլի ժամանակ:   
 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Գնահատման փուլ  
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին 
տարի  

Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Շահագործման փուլ1` 4-րդ տարի Ցածր  Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
Շահագործման փուլ2` 11-րդ 
տարի` Առավելագույն սցենար   

Ցածր  
Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր  Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 
19-րդ տարի  

Ցածր  
Փոքր չեզոք (ոչ կարևոր) 

Գիշերային ժամերին 
լուսավորության 
ազդեցություններ  

Ցածր  
Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.5.32.  Դիտակետ 11. Որոտանի լեռնանցքի վրա Սյունիքի դարպասներ (M-2 Ճանապարհ) Սարավանի և Գորայքի միջև    

 
Կոորդինատային համակարգ`   E 561166, N 4393305 Բարձրություն` ծովի մակարդակից 2345մ (+ 2) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից` 3.89 կմ   
  

ՆԿար 6.5.20. Դիտակետ 12. Որոտանի լեռնանցքի վրա Սյունիքի դարպասներ (M-2 
ճանապարհ) Սարավան և Գորայք գյուղերի միջև  

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
Այս դիտակետը գտնվում է Սյունիքի դարպասների մոտ, որոնք գտնվում են Որոտանի լեռնանցքի գագաթին` 
Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհի (M-2 ճանապարհ) վրա` Ծրագրի ազդակիր տարածքից հարավ: Դիտակետից 
բացվող տեսարանների ընկալիչներն են զբոսաշրջիկները և հեծանվորդները, ովքեր ճանապարհորդում են մետաքսի 
ճանապարհով, ինչպես նաև ճանապարհից հասարակ օգտվողները, ճանապարհ, որը հանդիսանում է հիմնական 
տրանսպորտային կապուղին Իրանի և Հայաստանի միջև: Դիտակետը գտնվում է Բարձրադիր բլուրների և 
արոտավայրերի ԼԲՏ սահմաններում: 
     
Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Ծրագրի ազդակիր տարածքի ուղղությամբ տեսարանների առաջին պլանում են գտնվում բարձրադիր 
արոտավայրերը, որոնք տարածվում են Ամուլսար լեռան ստորոտներով և ցածրադիր լանջերով, որտեղ միջին 
հեռավորության վրա հորիզոնում տեսանելի է Խորհրդային տարիներից մնացած կապի աշտարակը: Էլեկտրական 
հաղորդալարերի պողպատե աշտարակները հատում են տեսարանի միջին հատվածը` անցնելով ավելի բարձր 
հատված` հովիտների միջով արևելքից արևմուտք: Հյուսիսում Ամուլսար լեռը ձգվում է դեպի Տիգրանեսի և 
Արտավազդեսի ժայռագագաթները և Արշակի ու իր դուստր գագաթների բնական քարքարոտ զառիվայրն ու թեք 
լանջերը, որոնք տարբերակելի տարրեր են հորիզոնում, ինչպես նաև տեսարանի հիմնական առանձնահատկությունն 
են:              
Դիտակետից բացվում են ընդարձակ տեսարաններ դեպի Դարբ գետի հովիտ` արևմուտքում, և Որոտանի ցածրադիր 
հովիտ ու Սպանդարյանի ջրամբար` արևելքում: Դիտակետից հարավ բացվում են տեսարաններ ստորոտների 
երկայնքով, որոնք ձգվում են դեպի բարձր գագաթներ, իսկ վերջիններս եզրագծում են ՀՀ հարավային սահմանը 
Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության հետ (Ադրբեջանի էքսկլավ է):               
  

 

Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն 
Չնայած հաճախակի հանդիպող ճանապարհից օգտվողները փոփոխության նկատմամբ ունեն ցածր 
զգայունակություն, ենթադրվում է, որ զբոսաշրջիկներն այս դիտակետից բացվող տեսարանների փոփոխության 
նկատմամբ ունեն միջին զգայունակություն, քանի որ շրջակա տեսարանների գնահատումն արժեվորվում է ռեգիոնալ 
մակարդակում: Ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը գնահատվում է միջին: 
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն 
Այս դիտակետից դեպի Ծրագրի ազդակիր տարածքի հարավ-արևմտյան հատված շինարարական աշխատանքները 
նկատելի չեն լինի:    
Շահագործման փուլում Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքի ձևավորումը տեսանելի կդառնա Ամուլսար լեռան 
հորիզոնում` լեռնաշղթայից հյուսիս` Արշակ գագաթից այն կողմ: Լեռնաշղթայի գագաթների փորումը բացահանքի 
զարգացման նպատակով կառաջացնի երկարաժամկետ և անվերականգնելի փոփոխություններ հորիզոնում, որը 
ձևավորում է այն տեսարանների հետին պլանը, որոնք բացվում են Որոտանի լեռնանցքի գագաթին տեղադրված 
դարպասներից:     
Ծրագրի բաղադրիչների հարակից տարածքներում փոշին հիմնականում կլինի աննկատելի այս դիտակետից, սակայն 
ձմռան ամիսներին, Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքերի հարակից տարածքները կդառնան ավելի տեսանելի, 
քանի որ հանքարդյունահանման աշխատանքներից առաջացող փոշին կտարածվի ձյունածածկ դաշտերով: Չնայած 
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Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքը տեսանելի կլինի այս դիտակետից, բայց այն կհայտնվի կապի աշտարակի և 
Էլեկտրական հաղորդալարերի պողպատե աշտարակների հետևում, որոնք գտնվում են առկա տեսարանի միջին 
հեռավորության վրա և Արշակ լեռան ու իր դուստր գագաթների բնական քարքարոտ զառիվայրի ու թեք լանջերի 
երկայնքով` Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքից դեպի հարավ:   
Փակումից հետո Ամուլսար լեռան հորիզոնի պրոֆիլում առաջացած երկարաժամկետ փոփոխությունները կլինեն 
անվերականգնելի, սակայն Ծրագրի հետփակման մոնիտորինգի փուլի ժամանակ կարող են նմանվել Արշակ գագաթի 
բնական քարքարոտ զառիվայրին ու թեք լանջերին:  Էրատոի բացահանքը և այլ ավելի հառավոր բաղադրիչները 
տեսանելի չեն լինի այս դիտակետից Ծրագրի ողջ կենսափուլի ընթացքում: 
Հեռավոր հորիզոնում տեղամասի և Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքերի շարունակական լուսավորումը, 
ինչպես նաև տեղամասում բացատար/հանքատար ճանապարհով տեխնիկայի երթևեկությունն այս դիտակետից 
նկատելի կլինեն գիշերային ժամերին և կարտահայտվեն դիտակետից հյուսիս` Ամուլսար լեռան հորիզոնի 
երկայնքով, որը ներկայումս այլ լուսավորությամբ ազդեցության ենթարկված չէ:   
 
Փակումից հետո Ամուլսար լեռան հորիզոնի պրոֆիլում առաջացած երկարաժամկետ փոփոխությունները կլինեն 
անվերականգնելի, սակայն դրանք կարող են նման լինել Արշակ լեռան գոյություն ունեցող բնական ժայռային 
թեքության, Ծրագրի հետփակման մոնիտորինգի փուլից հետո:   
 

Գնահատման փուլ  
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների 
կարևորություն և ուղղություն  

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի  Հազիվ նկատելի Աննշան բացասական (ոչ կարևոր) 

Շահագործման փուլ1` 4-րդ տարի Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար   

Ցածր 
 Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի  Հազիվ նկատելի Աննշան չեզոք (ոչ կարևոր) 
Գիշերային ժամերին լուսավորության 
ազդեցություններ  

Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
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Աղյուսակ 6.5.33.  Դիտակետ 2. Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհ (M-2 ճանապարհ) Ծղուկի և Գորայքի միջև 

Կոորդինատային համակարգ`   E 568877, N 4392779 Բարձրություն` ծովի մակարդակից 2127մ (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից`  7.95 կմ Հողի վերին շերտի կույտեր  Պատկեր 6.5.21. վերաբերում է 5-րդ հատորին  
Դիտակետ 12. Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհ (M2 
ճանապարհ) Ծղուկի և Գորայքի միջև  

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
Այս դիտակետը գտնվում է Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհի (M-2 ճանապարհ) մոտ` Ծղուկ և Գորայք բնակավայրերի միջև` Որոտանի ցածրադիր հովիտի 
սահմաններում` Սպանդարյանի ջրամբարի մոտ` Ծրագրի ազդակիր տարածքից հարավ-արևելք: Դիտակետից բացվող տեսարանների ընկալիչներն են 
ճանապարհից օգտվողները, ովքեր ճանապարհորդում են դեպի արևմուտք Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհով, ինչպես նաև հարակից վարելահողերում և 
արոտավայրերում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ և հովիվները:   Դիտակետը գտնվում է Բարձր տափաստանային և սարահարթային արոտավայրի ԼԲՏ 
սահմաններում:  
 
Առկա տեսարանների նկարագրություն 
Այս դիտակետից դեպի արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք բացվող տեսարանների կենտրոնում են մետաքսի ճանապարհի երթուղին, որը հատում է սարահարթի 
լանդշաֆտը Սպանդարյանի ջրամբարից արևելք, որտեղ վարելահողերը և արոտավայրերը տարանջատված են էլեկտրական հաղորդալարերի պողպատե 
աշտարակներով` կազմելով հիմնական գծային տարրերը և հատելով սարահարթի լանդշաֆտը ճանապարհի հյուսիսային և հարավային կողմից: Հյուսիս-
արևմուտքում Ամուլսարի հեռավոր գագաթները, ներառյալ` Արշակի, Տիգրանեսի, Արտավազդեսի և Հյուսիսային Էրատոյի զանազանվող կատարները, եզրագծում 
են հորիզոնը` դիտակետի հյուսիսում բարձրանալով Որոտանի հովտից, իսկ արևմուտքում` Որոտանի լեռնանցքի գագաթից: Դիտակետի արևմուտքից բացվող 
տեսարանների կենտրոնը ձգվում է Ծղուկ բնակավայրի հարակից վարելահողերով ու արոտավայրերով և Սպանդարյանի ջրամբարով, ապա ստորոտներով 
բարձրանում լեռների բարձր գագաթներ, որոնք եզրագծում են ՀՀ հարավային սահմանը Արցախի կամ, ինչպես ավելի հայտնի է, Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության հետ և ձևավորում են հեռավոր հորիզոնը:         
 
Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն  
Ենթադրվում է, որ ճանապարհից օգտվողները և հարակից գյուղատնտեսական նշանակության հողերում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ ու հովիվները 
փոփոխության նկատմամբ ունեն ցածր զգայունակություն, քանի որ շրջակա տեսարանների գնահատումն այս դիտակետից նշված ընկալիչների համար հատուկ 
արժեք չի ներկայացնում: Ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը գնահատվում է ցածր:     
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
Այս դիտակետից ոչ մի շինարարական աշխատանքներ տեսանելի չեն լինի: Երբ սկսվի շահագործման և արտադրման փուլը, Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքը 
տեսանելի կլինի Ամուլսար լեռան հորիզոնում` հանգեցնելով լեռան գագաթի մի փոքր հատվածի վերջինիս երկարաժամկետ և անվերականգնելի փոփոխության, որը 
ձևավորում է նաև Որոտանի հովտի արևելյան լանջերի հորիզոնը: Բացահանքերին հարակից տարածքներում փոշին հիմնականում կլինի աննկատելի այս 
դիտակետից, սակայն ձմռան ամիսներին, բացահանքերի հարակից տարածքները կարող են լինել ավելի ընկալելի, քանի որ հանքարդյունահանման 
աշխատանքներից առաջացող փոշին կտարածվի ձյունածածկ դաշտերով: 
Էրատոյի բացահանքը այս դիտակետից տեսանելի կդառնա Ծրագրի շահագործման փուլի վերջում: Չնայած Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքի հարավային և 
արևելյան ծայրը և Էրատոի բացահանքի արևելյան հատվածը ենկալելի կլինեն այս դիտակետից, սակայն դա կհայտնվի բազմաթիվ էլեկտրական հաղորդալարերի 
պողպատե աշտարակներից այն կողմ, որոնք հատում են M-2 ճանապարհից հյուսիս և դրան զուգահեռ ընկած սարահարթը:  
    
Բացահանքերի շարունակական լուսավորումը, ինչպես նաև տեխնիկայի երթևեկությունը տեղամասում բացահանքերի միջև այս դիտակետից ընկալելի կլինեն 
գիշերային ժամերին: Արհեստական լուսավորությունը ֆիքսված և շարժական (մեքենաներ) աղբյուրներից կարտահայտվի հեռվում` դիտակետից հյուսիս` 
Ամուլսար լեռան հովտի երկայնքով, որը ներկայումս այլ լուսավորությամբ ազդեցության ենթարկված չեն: Լուսավորության ցանկացած տեսանելիությունը 
կարտահայտվի M-2 ճանապարհով ընթացող մեքենաների լույսերից  և Գորայք համայնքից դեպի արևմուտք միջին հեռավորության վրա:  
 
Հանքի փակման ժամանակ Ամուլսար լեռան հորիզոնի պրոֆիլում առաջացած երկարաժակետ փոփոխությունները կլինեն անվերականգնելի և կմնան հետփակման 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
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մոնիտորինգի փուլում, թեև դրանք համեմատաբ անընկալելի կդառնան  անմիջապես բացահանքերի շուրջը գտնվող տարածքների վերականգնումից հետո: 
 

Գնահատման փուլ  
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների 
կարևորություն և ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի  Հազիվ նկատելի Աննշան բացասական (ոչ կարևոր) 

Շահագործման փուլ1` 4-րդ տարի Ցածր  Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` Առավելագույն սցենար  Ցածր  Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր  Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի  Հազիվ նկատելի Աննշան չեզոք (ոչ կարևոր) 

Գիշերային ժամերին լուսավորության ազդեցություններ  Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.5.34.  Դիտակետ 13. Փոքր ճանապարհ Որոտանի հովտով 

Կոորդինատային համակարգ`   E 562986, N 4403300 Բարձրություն` ծովի մակարդակից 2931 (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից`  
280 մ  

Նկար 6.5.22 Դիտակետ 13. Փոքր ճանապարհ Որոտանի հովտով  

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 
Այս դիտակետը գտնվում է Որոտանի հովտում` Ծրագրի ազդակիր տարածքից արևելք: Այն մոտ է փոքր 
ճանապարհին, որն անցնում է հյուսիսից հարավ` Կեչուտի մերձակա H-42 ճանապարհից դեպի Գորայքի 
արևելքում գտնվող M-2 ճանապարհ: Դիտակետից բացվող տեսարանների ընկալիչներն են Որոտանի 
հովտով անցնող փոքր ճանապարհից օգտվողները, ինչպես նաև Որոտանի հովտի արոտավայրերի 
լանդշաֆտում հանդիպող հովիվները, նախրապանները ու մարդիկ, ովքեր սնունդ են հայթայթում այս 
հողերում:  Դիտակետը գտնվում է Բարձր տափաստանային և սարահարթային արոտավայրերի ԼԲՏ 
սահմաններում:  
 
Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Այս դիտակետից բոլոր ուղղություններով բացվող տեսարանների առաջին պլանում են ընդարձակ 
տափաստանային արոտավայրերը, որոնք տարածվում են ցածրադիր լանջերով և Որոտանի հովտի ստորին 
հատվածով: Որոտան գետը հոսում է արևելյան և հարավային հատվածով, սակայն այս դիտակետից 
տեսանելի չէ: Միջին հեռավորության վրա` դեպի հարավ-արևմուտք, Ամուլսար լեռան ստորին լանջերը 
բարձրանում են մի հովտից, որը կտրտված է լեռնային փոքր վտակներով, որոնք լցվում են ներքևով հոսող 
Որոտան գետը: Հյուսիսային Էրատոյի, Էրատոյի, Տիգրանեսի և Արշակի գագաթները տեսանելի են վերին 
հորիզոնում` կազմելով մի լեռնաշղթա, որը դիտակետի հարավային կողմի տեսարաններից նայում է դեպի 
Որոտանի հովիտը: Արևելյան կողմից բացվող տեսարանները դեպի Որոտանի հովտի հակադիր լանջեր, 
տարածվում են ընդարձակ տափաստանային արոտավայրերով, որոնց հետևում ստորոտներն են և 
Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան հատվածը: Հյուսիսում նախալեռները կտրտված են ընդարձակ և խորը 
հովիտներով, որոնք սնում են Որոտան գետի վտակները: Հովտի հյուսիսային հատվածում գտնվող փոքր 
ՀԷԿ-ը այս դիտակետից տեսանելի չէ, սակայն տեսանելի է ՀԷԿ-ի էլեկտրական հաղորդալարերը` հովտի 
հետին ֆոնին:        
 

 

Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն  
Ենթադրվում է, որ փոքր ճանապարհից օգտվողները, ինչպես նաև հարակից արոտավայրերի լանդշաֆտում 
հանդիպող հովիվները, նախրապաններն ու մարդիկ,  ովքեր սնունդ են հայթայթում այս հողերում, 
տեսարանների փոփոխության նկատմամբ ունեն միջին զգայունակություն, քանի որ աշխատավայրի 
շրջակայքը այս տարածքի ընկալիչների համար համարվում է կարևոր աշխատանքային կյանքի որակի 
համատեքստում: Որոտանի հովտից դեպի հարակից լեռները բացվող տեսարանը արժեվորվում է տեղական 
մակարդակում: Ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը գնահատվում է միջին:     
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
Շինարարության փուլում մոտեցնող ճանապարհները, հանքուղին, և ԴԱԼ-ն կդառնան տեսանելի դեպի 
Ամուլսար լեռը նայող տեսարաններում, քանի որ բաղադրիչների կառուցման նպատակով կկատարվեն 
հողային աշխատանքներ, ներառյալ` բուսականության, բուսահողի վերին շերտի և ենթահողի կտրում, 
ինչպես նաև ԴԱԼ-ի հարթեցում: Տեղամասում տեխնիկայի երթևեկությունը կշարունակվի նաև 
շահագործման փուլերի ժամանակ, երբ զարգանա Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքը` փորելով 
լեռների ժայռագագաթները, որոնք կազմում են Ամուլսար լեռնաշղթայի կենտրոնական գիծը` դիտակետից 
հարավ-արևմուտք: Ծրագրի բաղադրիչների կառուցման աշխատանքներից առաջացող փոշին տեսանելի 
կլինի այս դիտակետից, իսկ ձմռան ամիսներին, բացահանքերի, մերձատար և բացատար/հանքատար 
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ճանապարհներին հարակից տարածքները կարող են լինել ավելի տեսանելի, քանի որ 
հանքարդյունահանման աշխատանքներից առաջացող փոշին կտարածվի ձյունածածկ դաշտերով: ԴԱԼ-ի 
թափոն ապարները կտեղադրվեն բաժականման հովտում, որը գտնվում է այս դիտակետից դուրս դեպի 
արևմուտք, հարավ-արևմուտք, Ամուլսար լեռան արևելյան գագաթից այնկողմ: տեսարանի միջին պլանում: 
Քանի որ, դատարկ ապարները տեղադրվում են ԴԱԼ-ում, այս նոր հողատարածքի ռելիեֆը աստիճանաբար 
ենկալելի կդառնա Որոտանի հովտից: Էրատոյի բացահանքի շահագործման նպատակով կփորվի Ամուլսար 
լեռան երրորդ գագաթը, որը թեև մասնակիորեն կծածկվի Հյուսիսային Էրատոյի առկայությամբ, սակայն 
արդյունքում հորիզոնում (հյուսիսային հատվածում) կընդարձակվի երկարաժամկետ և անվերականգնելի 
վիզուալ փոփոխությունը:  
Տեղամասի, բացահանքի, հանքուղու, ԴԱԼ-ի, մերձատար ճանապարհի շարունակական լուսավորումը, 
ինչպես նաև տեղամասում տեխնիկայի երթևեկությունն այս դիտակետից կարող են նկատելի լինել 
գիշերային ժամերին: Լուսավորությունը կարտահայտվի Ամուլսար լեռան տեսանելի հորիզոնի երկայնքով 
Որոտանի հովտից, որը ներկայումս այլ լուսավորությամբ ազդեցության ենթարկված չէ: Այս դիտակետից 
լուսավորության այլ աղբյուրներ տեսանելի չեն լինի: Բացահանքերի, ԴԱԼ-ի և մանրացնող և 
տեսակավորող հանգույցի շինության միջև երթևեկող մեքենաների լուսավորությունը տեսանելի կլինի 
Որոտանի հովտում և կլուսավորի ուսումնասիրվող տարածքը, որտեղ լուսավորման այլ աղբյուր առկա չէ: 
 
Հանքավայրի փակման փուլում հանքուղին, մերձատար ճանապարհը կհեռացվեն, իսկ խախտված հողը և 
բուսածածկը կվերականգնվեն: ԴԱԼ-ն կծածկվի բուսահողի վերին շերտով և բուսականությամբ` դառնալով 
քիչ նկատելի, քանի որ կնմանվի հարակից բուսականությանը և ռելիեֆին: Ամուլսար լեռան հորիզոնի 
պրոֆիլում բացահանքերի ստեղծման հետևանքով առաջացած երկարաժամկետ փոփոխությունները կլինեն 
անվերականգնելի:   
 

Գնահատման փուլ 
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների 
կարևորություն և ուղղություն  

Շինարարության փուլ` 2-րդ տարի  Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 

Շահագործման փուլ` 7-րդ տարի Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ` 12-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար  

Բարձր 
Մեծ բացասական (կարևոր) 

Փակման փուլ` 15-րդ տարի Միջին Միջին  բացասական (կարևոր) 
Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 22-
րդ տարի  

Ցածր Փոքր բացասական (կարևոր) 

Գիշերային ժամերին լուսավորության 
ազդեցություններ  

Բարձր  Մեծ բացասական (կարևոր) 
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Աղյուսակ 6.5.35. Դիտակետ 14. Փոքր Էրատո  

 
Կոորդինատային համակարգ`   E 559564, N 4401931 Բարձրություն`  

Ծովի մակարդակից 2666 (+ 2մ) 
Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից`  
ԴԱԼ-ին կից  

Նկար 6.5.23.  
Դիտակետ 15. Փոքր Էրատո 

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 

Այս դիտակետը գտնվում է Փոքր Էրատո գագաթի հարավ-արևելյան լանջին: Փոքր Էրատոն շրջանաձև լեռ է և 
գտնվում է Ամուլսար լեռան հիմնական գագաթներից հյուսիս: Դիտակետից բացվող տեսարանների ընկալիչներն են 
տափաստանային արոտավայրերի լանդշաֆտում հանդիպող հովիվները, նախրապանները ու մարդիկ, ովքեր սնունդ 
են հայթայթում այս հողերում:  Դիտակետը գտնվում է Բարձրադիր բլուրների և արոտավայրերի ԼԲՏ սահմաններում:  

Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Այս դիտակետից բոլոր ուղղություններով բացվում են պանորամային տեսարաններ դեպի հարակից արոտավայրային 
ստորոտներ` կտրտված ընդարձակ լեռնային հովիտներով, որոնք գտնվում են հյուսիսից, արևմուտքից և արևելքից 
բացվող տեսարանների առաջին պլանում: Հյուսիսում` միջին հեռավորության վրա, ձգվում է Ամուլսար լեռը` 
ձևավորելով գագաթների մի շղթա, որը դիտակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, իսկ Հյուսիսային Էրատոյի և 
Էրատոյի ժայռագագաթները տեսանելի են որպես հիմնական տարրեր հորիզոնում: Արևելքում ստորոտները և 
հովիտները սահում են ներքև` դեպի Որոտանի հովիտ, որտեղից ընդարձակ հովիտը ձգվում է դեպի Զանգեզուրի 
նախալեռներ և լեռներ, որոնք ձևավորում են դիտակետից դեպի արևելք և հյուսիս-արևելք բացվող հեռավոր 
տեսարանների հետին պլանը և հորիզոնը: Հյուսիսում և արևմուտքում Արփա գետի բնակեցված հովտի 
տեսարանները բացվում են Փոքր Էրատոյի գագաթից, որտեղից ստորև` որոշակի հեռավորության վրա, տեսանելի են 
Կեչուտի և Ջերմուկի բնակավայրերը:           
  

 

Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն 
Ենթադրվում է, որ հարակից արոտավայրերի լանդշաֆտում հանդիպող հովիվները և մարդիկ, ովքեր սնունդ են 
հայթայթում այս հողերում, տեսարանների փոփոխության նկատմամբ ունեն միջին զգայունակություն, քանի որ 
աշխատավայրի շրջակայքը այս տարածքի ընկալիչների համար համարվում է կարևոր աշխատանքային կյանքի 
որակի համատեքստում: Այս հայտնի բլրից դեպի մոտակա լեռան գագաթները և հովիտները բացվող տեսարանը 
արժևորվում է տեղական մակարդակում: Ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը գնահատվում 
է միջին:     
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
Շինարարության փուլում հիմնական մերձատար ճանապարհը, ԴԱԼ-ը, բեռնատարների սպասարկման 
արհեստանոցը, պահեստը, վարչական շինությունները, բացատար/հանքատար ճանապարհը, մանրացման և 
տեսակավորման հանգույցը և վերգետնյա փոխակրիչը տեսանելի կդառնան դիտակետի արևելյան և հարավային 
կողմերից` զբաղեցնելով տեսարանի մեծ մասը և ներկայացնելով տեխնածին տարրեր այս լեռնային լանդշաֆտում: 
ԴԱԼ-ի, բացատար/հանքատար ճանապարհի, մանրացման և տեսակավորման հանգույցի կառուցման նպատակով 
իրականացվող հողային աշխատանքների արդյունքում փոփոխություններ կառաջանան տեղական լանդշաֆտում` 
տեսարանի առաջին և միջին պլաններում: Երբ սկսվեն շահագործման և արտադրության աշխատանքները, 
տեխնիկայի երթևեկությունը տեղամասում բացատար/հանքատար ճանապարհով բացահանքերի, մանրացման և 
տեսակավորման հանգույցի և ԴԱԼ-ի միջև կլինի շարունակական, քանի որ բացահանքերից արդյունահանվում են 
թափոն ապարներ և հանքաքար: Արդյունահանման արդյունքում կառաջանա փոշի, որը տեսանելի կլինի ավելի 
ընդարձակ տարածքում, քան բաղադրիչների մակերեսը, իսկ ձմռան ամիսներին կհանգեցնի ձյունածածկ դաշտերի 
<<ապագունավորման>>: Այս փուլում ԴԱԼ-ի չափերը կմեծանան, և այն տեսանելի կդառնա դիտակետի հյուսիս-
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արևելքից, քանի որ տեղադրված թափոն ապարները կփոխեն հովտի տեսքը և կստեղծեն նոր գմբեթանման ռելիեֆ 
տարածվելով ավելի բարձր քան Փոքր Էրատոի գագաթն է: Չտեսակավորված հանքանյութը և ցածր 
պարունակությամբ պաշարները կտեղակայվեն ԴԱԼ-ին կից դիտակետի արևելքում, որը այս դիտակետից դեպի 
հարավ եւ արևելք ընկած տեսարարանի  որոշիչ առանձնահատկություն կդառնա:  Սակայն առաջադեմ 
վերականգման աշխատանքներ կիրականացվեն շահագործման փուլի ընթացքում նոր ԴԱԼ-ի արտաքին լանջերի 
թեքությունը փոխելու և բուսածածկը վերականգնելու համար, քանի որ դրա չափսերը կմեծանան: 
Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքը Ծրագրի ամբողջ ընթացքում տեսանելի չի լինի, սակայն Էրատոյի 
բացահանքը և չտեսակավորված հանքանյութը կփոխի հորիզոնի պրոֆիլը` սկսած վեցերորդ տարուց, երբ սկսվի 
թափոն ապարների և հանքաքարի արդյունահանումը:  
Էրատոյի բացահանքի, բացատար/հանքատար հանքուղու, ԴԱԼ-ի, մերձատար ճանապարհի, մանրացման և 
տեսակավորման հանգույցի, վերգետնյա փոխակրիչների և սպասարկման արհեստանոցների, պահեստի և 
վարչական շինությունների շարունակական լուսավորումը, ինչպես նաև տեղամասում տեխնիկայի երթևեկությունն 
այս դիտակետից նկատելի կլինեն գիշերային ժամերին: Լուսավորությունը կարտահայտվի այս դիտակետից բացվող 
տեսարանի մեծ մասում` ներառյալ Ամուլսար լեռան լանջերի երկայնքով (համապատասխանաբար հարավում և 
արևելքում), որոնք ներկայումս այլ լուսավորությամբ ազդեցության ենթարկված չեն:  
 
Վերգետնյա փոխակրիչի, սպասարկման արհեստանոցի, բացատար/հանքատար և մերձատար ճանապարհների, 
մանրացման և տեսակավորման հանգույցի  կառուցման և շահագործման հետ կապված միջնաժամկետ և 
վերականգնելի վիզուալ փոփոխությունները կվերանան հանքավայրի փակումից հետո, քանի որ խախտված հողը և 
բուսածածկը կվերականգնվեն: ԴԱԼ-ը կծածկվի բուսահողի վերին շերտով և բուսականությամբ` դառնալով քիչ 
նկատելի, քանի որ այն կմիախառնվի հարակից բուսականության և ռելիեֆի հետ: Էրատոյի լեռան գագաթի փորման 
արդյունքում Ամուլսար լեռան հորիզոնի պրոֆիլում երկարաժամկետ փոփոխությունները կլինեն անվերականգնելի:                              
 

Գնահատման փուլ 
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների 
կարևորություն և ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի  Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 

Շահագործման փուլ1` 4-րդ տարի Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար  

Բարձր 
Մեծ բացասական (կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի  Բարձր Մեծ չեզոք (կարևոր) 
Գիշերային ժամերին լուսավորության 
ազդեցություններ  

Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 

 
 

 

Աղյուսակ 6.5.36. Դիտակետ 15. Գնդեվազից դեպի Հայաստանի Մետաքսի ճանապարհ տանող փոքր ճանապարհ 

Կոորդինատային համակարգ`   E 555695, N 4400977 Բարձրություն`  
Ծովի մակարդակից 2084 (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից` 260մ Նկար  6.5.24: Դիտակետ 15: Գնդեվազից դեպի Հայաստանի Մետաքսի 
ճանապարհ տանող փոքր ճանապարհ 

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 

Այս դիտակետը գտնվում է փոքր ճանապարհի վրա, որը գտնվում է Գնդեվազի H-42 Ճանապարհին դեպի արևմուտք, հյուսիս- արևմուտք, գտնվող 
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համայնքների և Սարալանջի M-2 Ճանապարհին (Հայաստանի Մետաքսի Ճանապարհ) դեպի հարավ-արևելք գտնվող համայնքների միջև: Վերգետնյա 
փոխակրիչի երթուղու և հիմնական մերձատար Ճանապարհի հարևանությամբ գտնվող այս դիտակետից բացվող տեսարանների ընկալիչներն են 
տափաստանային արոտավայրերի լանդշաֆտում հանդիպող հովիվները, նախրապանները ու մարդիկ, ովքեր սնունդ են հայթայթում այս հողերում, ինչպես 
նաև այն ընկալիչները որոնք ճանապարհորդում են այս երկու համայնքների միջև ընկած ճանապարհով:  Դիտակետը գտնվում է Ցածրադիր կուլտիվացված և 
բնակեցված ստորոտների ԼԲՏ սահմաններում:  

Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Այս դիտակետից շրջակա ռելիեֆի շնորհիվ բացվում են համեմատաբար սահմանափակ տեսարաններ: Ռելիեֆն իրենից ներկայացնում է ծանծաղ 
գոգավորություն, որի միջով փոքր ճանապարհ է անցնում հյուսիս-արևմուտքից դեպի հարավ-արևելք: Արևելքում տեսարաններ կարող են երևալ դեպի 
Ամուլսար լեռան լեռնաշղթան, որը կազմում է գագաթների հաջորդականություն:  Արևմուտքում շրջակա ռելիեֆի շնորհիվ տեսարաններ են բացվում դեպի 
կտրուկ կիրճը  և Գնդեվազ համայնքը, իսկ դեպի հյուսիս-արևմուտք և հարավ տանող փոքր ճանապարհից ավելի մեծ տեսարաններ են բացվում դեպի 
արևմուտք, հարավ-արևմուտք: Տեղի ռելիեֆը սահմանափակում է Կեչուտի և Ջերմուկի համայքներից դեպի հյուսիս ընկած տեսարանները: Այս դիտակետի 
շրջակայքը հիմնականում արոտավայրեր են և խոտածածկ մարգագետիններ:  Տեղի բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծերը տարածվում են դիտակետից 
դեպի հյուսիս-արևմուտք հանդիսանալով հիմնական տեսարանը հյուսիսում:  
 
 
Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն 
Ենթադրվում է, որ հարակից արոտավայրերի լանդշաֆտում հանդիպող հովիվները և մարդիկ, ովքեր սնունդ են հայթայթում այս հողերում, տեսարանների 
փոփոխության նկատմամբ ունեն միջին զգայունակություն, քանի որ աշխատավայրի շրջակայքը այս տարածքի ընկալիչների համար համարվում է կարևոր 
աշխատանքային կյանքի որակի համատեքստում: Ենթադրվում է, որ այս երկու համայնքների միջև ձգվող ճանապարհով անցնող ընկալիչները 
տեսարանների փոփոխության նկատմամբ ունեն ցածր զգայունակություն, քանի որ նրանք հավանաբար ավելի կենտրոնացած կլինեն ճանապարհի վերին 
հատվածի վրա: Այս տեսարանը արժևորվում է տեղական մակարդակում: Ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը գնահատվում է 
միջին:     
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
Շինարարության փուլում Գնդեվազի հարևվանությամբ անցնող H-42 ճանապարհից  հիմնական մուտքը կկառուցվի առկա փոքր ճանապարհի երկայնքով 
դեպի դիտակետը: Վերգետնյա փոխակրիչը կկառուցվի դիտակետի հյուսիսում: Համեմատաբար լայնամաշտաբ հողային և շինարարական աշխատանքներ 
տեսանելի կլինեն այս դիտակետից՝ փոքր ճանապարհով դեպի հյուսիս երթևեկելիս, ներառյալ լրացուցիչ տեխնածին տարրեր և բարձր լարման 
էլեկտրահաղորդման գծեր:  Այս դիտակետից դեպի արևելք բացատար/հանքատար ճանապարհի ավելի հեռավոր տեսարաններ կբացվեն Ամուլսար լեռան 
արևմտյան կողմում: Շինարարության փուլում բացահանքերը տեսանելի կլինեն Ամուլսար լեռան հեռավոր հորիզոնում դեպի արևելք, իսկ  
տեխնիկայի երթևեկությունը մերձատար ճանապարհով տեսանելի կլինի  հյուսիսում այս դիտակետից և փոքր ճանապարհի այլ հատվածներից:   Վերգետնյա 
փոխակրիչը կմնա այս տարածքից Ծրագրի ամենատեսանելի բաղադրիչը, քանի որ այն հատում է փոքր ճանապարհը ուղղահայաց կերպով: Ձմռան 
ամիսներին վերգետնյա փոխակրիչից և մերձատար ճանապարհից առաջացող փոշին կմեծացնի այդ բաղադրիչների ազդեցությունը հարակից ձյունածածկ 
դաշտերի վրա:  
 
Էրատոի բացահանքի, մերձատար և բացատար /հանքատար ճանապարհի, մանրացման և տեսակավորման հանգույցի, և վերգետնյա փոխակրիչի  
շարունակական լուսավորումը, ինչպես նաև տեղամասում տեխնիկայի երթևեկությունն այս դիտակետից նկատելի կլինեն գիշերային ժամերին: 
Լուսավորությունը կարտահայտվի այս դիտակետից բացվող տեսարանի մեծ մասում` բաղադրիչների մոտ գտնվելու հետևանքով և արհեստականորեն 
կլուսավորի լեռան ստորոտները, որոնք ներկայումս այլ լուսավորության ազդեցության ենթարկված չեն:  
 
Վերգետնյա փոխակրիչի հետ կապված միջնաժամկետ և վերականգնելի վիզուալ փոփոխությունները կվերանան հանքավայրի փակումից հետո, քանի որ 
խախտված հողը և բուսածածկը կվերականգնվեն: Էրատոյի լեռան գագաթի փորման արդյունքում Ամուլսար լեռան հորիզոնի պրոֆիլում երկարաժամկետ 
փոփոխությունները կլինեն անվերականգնելի:                              
 

Գնահատման փուլ 
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի  Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

  

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 100 

 

Շահագործման փուլ1` 4-րդ տարի Բարձր Մեծ բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար  

Բարձր 
Մեծ բացասական (կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 
Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի  Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
Գիշերային ժամերին լուսավորության 
ազդեցություններ  

Միջին Մեծ բացասական (կարևոր) 

 
 

Աղյուսակ 6.5.37. Դիտակետ 16. Ջերմուկի եկեղեցի 

Կոորդինատային համակարգ`   E 557920, N 4407279 Բարձրություն` Ծովի մակարդակից 2016 (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից` 4.7կմ Նկար  6.5.24: Դիտակետ 16: Ջերմուկի եկեղեցի 

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 

Այս դիտակետը գտնվում է գտնվում է Ջերմուկի յուրահատուկ եկեղեցու հարևանությամբ, որը գտնվում է Ջերմուկի համայնքի արևելյան, հարավ- արևելյան 
մասում, համայնքի կենտրոնից մոտավորապես 2.5կմ դեպի հարավ: Դիտակետը գտնվում է Ծրագրի ազդակիր տարածքից մոտ 4.5կմ դեպի հարավ և 
այստեղից բացվող տեսարանների ընկալիչներն են եկեղեցու այցելուները, ներառյալ տեղի համայնքների բնակիչները (Ջերմուկ, Կեչուտ և այլն), ինչպես նաև 
այս տարածքի ուղենիշ հանդիսացող վայրն այցելող զբոսաշրջիկները: Այն երևվում է H-42 Ճանապարհից դեպի արևելք, և կարելի է հեշտությամբ մուտք 
գործել այնտեղ: Դիտակետը գտնվում է Բարձրադիր անտառածածկ կիրճի և ստորոտների ԼԲՏ սահմաններում:  

Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Եկեղեցին վեր է գոյանում է H-42 Ճանապարհի արևմուտքում և տեսանելի է դաշտվայրի երկայնքով դեպի հարավ, դեպի արևելք Կեչուտն է, իսկ հյուսիսում 
Ջերմուկը:  H-42 Ճանապարհից դեպի արևելք ռելիեֆը փակում է հեռավոր տեսարանները: Դեպի Ամուլսար լեռը և Փոքր Էրատոն բաց տեսարաններ 
հնարավոր են եկեղեցու հարավում, որտեղ տեղակայված է դիտակետը, իսկ արևմուտքում Փոքր Էրատոն ու լեռնաշղթան կազմում են հիմնական տեսանելի 
հորիզոնը: Էրատո, Տիգրանես և Արտավազդես բլրի գագաթները տեսանելի չեն այս դիտակետից: Ծրագրի ազդակիր տարածքի հյուսիսային մասը տեսանելի 
չէ դիտակետի հարավում, Փոքր Էրատոից դեպի հյուսիս նայող լանջերի երկայնքով:  
 
Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն 
Ենթադրվում է, որ զբոսաշրջիկները և բնակիչները տեսարանների փոփոխության նկատմամբ ունեն բարձր զգայունակություն, քանի որ շրջակա լանդշաֆտի 
և լեռների երկայնքով  բացվող տեսարանները կենտրոնական դիրք են զբաղեցնում այստեղից:  Այս տեսարանը արժևորվում է տեղական մակարդակում: 
Ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը գնահատվում է բարձր:     
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
Շինարարության փուլում ԴԱԼ-ը, բեռնատարների սպասարկման արհեստանոցը, պահեստը, վարչական շինությունները, բացատար/հանքատար 
ճանապարհը, մանրացման և տեսակավորման հանգույցի շինությունը ընկալելի կլինեն այստեղից, և առաջացող փոփոխությունները կմնան Ծրագրի 
շահագործման փուլերի ընթացքում: Տիգրանես/Արտավազդեսի և Էրատոի բացահանքերը այդ դիտակետից տեսանելի չեն լինի, սակայն շահագործման և 
արտադրության սկսելուն պես ԴԱԼ-ը կդառնա ավելի ընկալելի, քանի որ կմեծանան  դրա չափսերը, վեր գոյանալով Փոքր Էրատոյի բնական մակերեսից: 
Մնացորդային չտեսակավորված  պաշարները մանրացման և տեսակավորման հանգույցի հետ մեկտեղ ընկալելի կդառնան տեսանելի հորիզոնում:  
Ծրագրի բաղադրիչների կառուցման և շահագործման աշխատանքներից առաջացող փոշին կմեծացնի աշխատանքային տարածքների ընկալելիությունը 
ձմռան վերջի/գարնան սկզբի ամիսներին, քանի որ փոշին կգունափոխի ձյունածածկ դաշտերը: 
 
Վերգետնյա փոխակրիչի, մանրացման և տեսակավորման հանգույցի, բեռնատարերի սպասարկման արհեստանոցի, պահեստի և վարչական շինությունների  
շարունակական լուսավորումը, ինչպես նաև տեղամասում մերձատար և բացատար /հանքատար ճանապարհով տեխնիկայի երթևեկությունն այս 
դիտակետից նկատելի կլինեն գիշերային ժամերին: Լուսավորությունը կարտահայտվի այս դիտակետից բացվող տեսանելի հորիզոնում դեպի հարավ, ինչը 
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ներկայումս այլ լուսավորության ազդեցության ենթարկված չի: Այդ տարածքից տեսանելի բաղադրիչները կկազմեն տեսարանի համեմատաբար փոքր մասը 
միջնաժամկետ հեռանկարում:  ԴԱԼ-ը կմնա հանքի փակումից հետո, սակայն բաղադրիչների, ներառյալ վերգետնյա փոխակրիչի, մանրացման և 
տեսակավորման հանգույցի, բեռնատարերի սպասարկման արհեստանոցի, պահեստի և վարչական շինությունների, մերձատար և բացատար/հանքատար 
ճանապարհների  հետ կապված բոլոր ազդեցությունները կվերանան դրանց հեռացումից հետո: Խախտված հողը և բուսածածկը կվերականգնվեն, որպեսզի 
տարածքը կստանա իր նախնական տեսքը:    
 
Վերգետնյա փոխակրիչի կառուցման հետ կապված  բնական մակերեսի փոփոխությունները կլինեն երկարաժամկետ և անվերականգնելի, նկատելի կլինեն 
տեսանելի հորիզոնում, սակայն ԴԱԼ-ը կենթարկվի առաջադեմ վերականգնման և հետագայում կարող է պատվի հողի մակերեսային շերտով, բուսածածկը 
նույնպես կվերականգնվի՝  դառնալով ավելի քիչ ընկալելի անմիջական լանդշաֆտի վրա  հետ-փակման մոնիտորինգի փուլից հետո: 
  

Գնահատման փուլ 
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի  Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 

Շահագործման փուլ1` 4-րդ տարի Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար  

Միջին 
Միջին բացասական (կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի  Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 
Գիշերային ժամերին լուսավորության 
ազդեցություններ  

Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 

 

 
 

Աղյուսակ 6.5.38. Դիտակետ 16. Ջերմուկի եկեղեցի 

Կոորդինատային համակարգ`   E 555743, N X 4405611 Բարձրություն` Ծովի մակարդակից 1949մ (+ 2մ) 

Հեռավորությունը Ծրագրի ամենամոտ Բաղադրիչից` 4.7կմ Նկար  6.5.24: Դիտակետ 17: Կեչուտի ջրամբարի արևմուտք  

Դիտակետի տեղադրություն և հնարավոր ընկալիչներ 

Այս դիտակետը գտնվում է գտնվում է Կեչուտի ջրամբարի արևմուտքով անցնող փոքր ճանապարհի հարևանությամբ, նախկին ԽՍՀՄ հանգստյան ճամբարի 
(այժմ լքված) մոտ՝ ջրամբարի արևմուտքում: Դիտակետը տեղադրված է մի փոքր բարձրության վրա փոքր ճանապարհի երկայնքով, և այստեղից 
պանորամային տեսարաններ են բացվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևելք, և հարավ-արևելք ջրամբարի վրայով: Այդ տեսարանների ընկալիչներն են փոքր 
ճանապարհով ճանապարհորդողները, ջրամբարից օգտվողները և նախկին հանգստյան ճամբարի հյուսիսում գտնվող մոտակա համայնքի բնակիչները: 
Դիտակետը գտնվում է Բնակեցված ցարձրադիր սարահարթի և քարքարոտ կիրճերի ԼԲՏ սահմաններում:  

Առկա տեսարանների նկարագրություն  
Առկա տեսարանները կենտրոնացված են Կեչուտի ջրամբարի վրայով դեպի Ծրագրի ազդակիր տարածքի լեռնային լանդշաֆտները հարավ-արևմուտքում: 
Փոքր Էրատոն տեսանելի հորիզոնի առանցքային կետն է հարավ-արևելքում, իսկ արևմուտքում և հարավ-արևմուտքում լայնագագաթ ու փոքր բլրակները 
ձևավորում են  տարբերակելի տեսանելի հորիզոն, որը ձգվում է դեպի H-42 մայրուղին և Արփա գետի կիրճը: Այս նախալեռները, ընդհանուր առմամբ, 
մշակված չեն, սակայն Կեչուտի ջրամբարի արևելյան կողմող անցնող H-42 մայրուղուն կից բնակեցված սարահարթը, որը տեսանելի է այս դիտակետից միջին 
հեռավորության վրա, տարածքքի վրա մարդկային ազդեցության ապացույցն է: Այստեղից տեսանելի են արդյունաբերական մնացորդներ, էլեկտրաէներգիայի 
ենթակայանը և էլեկտրահաղորդակցման գծերը, որոնք հատում են լայնագագաթ բլուրները մայրուղու հյուսիսից հարավ-արևելք: Տեսարաններ կարող են 
բացվել հյուսիս-արևմուտքում դեպի Կեչուտի բնակավայր և Ջերմուկի հարավային մասը: Էրատո, Տիգրանես և Արտավազդես բլրի գագաթները տեսանելի չեն 
այս դիտակետից:  
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Վիզուալ ընկալիչների զգայունություն 
Ենթադրվում է, որ զբոսաշրջիկները և բնակիչները տեսարանների փոփոխության նկատմամբ ունեն բարձր զգայունակություն, քանի որ Կեչուտի ջրամբարի 
շրջակա լանդշաֆտի և լեռների վրայով բացվող տեսարանները կենտրոնական դիրք են զբաղեցնում այստեղից դեպի արևելք և հարավ-արևելք:  Այս 
տեսարանը արժևորվում է տեղական մակարդակում: Ներկայացուցչական ընկալիչների զգայունության աստիճանը գնահատվում է բարձր:     
 
Վիզուալ ազդեցությունների նկարագրություն  
Շինարարության փուլում ԴԱԼ-ը, մանրացման և տեսակավորման հանգույցի շինությունը, բեռնատարների սպասարկման արհեստանոցը, պահեստը, 
վարչական շինությունները, և մերձատար ճանապարհը, ընկալելի կլինեն այստեղից, և առաջացող փոփոխությունները կմնան Ծրագրի շահագործման 
փուլերի ընթացքում: Տիգրանես/Արտավազդեսի և Էրատոի բացահանքերը այդ դիտակետից տեսանելի չեն լինի, սակայն շահագործման և արտադրության 
սկսելուն պես ԴԱԼ-ը կդառնա ավելի ընկալելի, քանի որ կմեծանան  դրա չափսերը, վեր գոյանալով Փոքր Էրատոյի բնական մակերեսից: Մնացորդային 
չտեսակավորված  պաշարները մանրացման և տեսակավորման հանգույցի հետ մեկտեղ ընկալելի կդառնան տեսանելի հորիզոնում:  
Ծրագրի բաղադրիչների կառուցման և շահագործման աշխատանքներից առաջացող փոշին կմեծացնի աշխատանքային տարածքների ընկալելիությունը 
ձմռան վերջի/գարնան սկզբի ամիսներին, քանի որ փոշին կգունափոխի ձյունածածկ դաշտերը: 
 
Վերգետնյա փոխակրիչի, մանրացման և տեսակավորման հանգույցի, բեռնատարերի սպասարկման արհեստանոցի, պահեստի և վարչական շինությունների  
շարունակական լուսավորումը, ինչպես նաև տեղամասում մերձատար և բացատար /հանքատար ճանապարհով տեխնիկայի երթևեկությունն այս 
դիտակետից նկատելի կլինեն գիշերային ժամերին: Լուսավորությունը կարտահայտվի այս դիտակետից բացվող տեսանելի հորիզոնում դեպի արևելք և  
հարավ-արևելք, ինչը ներկայումս այլ լուսավորության ազդեցության ենթարկված չի:  
Այդ տարածքից տեսանելի բաղադրիչները կկազմեն տեսարանի համեմատաբար փոքր մասը միջնաժամկետ հեռանկարում:  ԴԱԼ-ը կմնա հանքի փակումից 
հետո, սակայն բաղադրիչների, ներառյալ վերգետնյա փոխակրիչի, մանրացման և տեսակավորման հանգույցի, բեռնատարերի սպասարկման արհեստանոցի, 
պահեստի և վարչական շինությունների, մերձատար և բացատար/հանքատար ճանապարհների  հետ կապված բոլոր ազդեցությունները կվերանան դրանց 
հեռացումից հետո: Խախտված հողը և բուսածածկը կվերականգնվեն, որպեսզի  տարածքը կստանա իր նախնական տեսքը:    
 
Վերգետնյա փոխակրիչի կառուցման հետ կապված  բնական մակերեսի փոփոխությունները կլինեն երկարաժամկետ և անվերականգնելի, նկատելի կլինեն 
տեսանելի հորիզոնում, սակայն ԴԱԼ-ը կենթարկվի առաջադեմ վերականգնման և հետագայում կարող է պատվի հողի մակերեսային շերտով, բուսածածկը 
նույնպես կվերականգնվի՝  դառնալով ավելի քիչ ընկալելի անմիջական լանդշաֆտի վրա  հետ-փակման մոնիտորինգի փուլից հետո: 
  

Գնահատման փուլ 
Վիզուալ ազդեցությունների 
ուժգնություն  

Վիզուալ ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն 

Շինարարության փուլ` 1-ին տարի  Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 

Շահագործման փուլ1` 4-րդ տարի Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 
Շահագործման փուլ 2` 11-րդ տարի` 
Առավելագույն սցենար  

Միջին 
Միջին բացասական (կարևոր) 

Փակման փուլ` 14-րդ տարի Ցածր Փոքր բացասական (ոչ կարևոր) 

Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 19-րդ տարի  Ցածր Փոքր  չեզոք  (ոչ կարևոր) 
Գիշերային ժամերին լուսավորության 
ազդեցություններ  

Միջին Միջին բացասական (կարևոր) 
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6.5.21. Մնացորդային ազդեցությունների մեղմացում մանրամասն նախագծման ժամանակ  
 

Առաջարկվող Ծրագրի յուրաքանչյուր բաղադրիչ ենթակա կլինի հետագա 

ճարտարագիտական նախագծման վերանայման` խորհրդակցելով համապատասխան 

մասնագետ-խորհրդատուների հետ և փորձելով նվազեցնել կամ վերացնել հայտնաբերված 

լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունները: Համարվում է, որ հետագա մանրամասն 

տեխնիկական նախագծման միջոցով, մի շարք բացահայտված ազդեցութուններ կարող են 

մեղմացվել հետագայում:  

 

6.5.22 Լանդշաֆտի հզորացման միջոցառումներ  
Սահմանված դեպքերում հնարավոր չէ մեղմացնել ցանկացած վայրում հայտնաբերված 

լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունները: Այլ երկրներում իրականացվող լանդշաֆտի և 

բնական միջավայրի հզորացման միջոցառումները կարող են ընդունվել` Ծրագրի ընդհանուր 

ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով: Նման միջոցառումները կմշակվեն Լիդիան 

ընկերության կողմից համապատասխան մասնագետ-խորհրդատուների հետ համատեղ և 

մանրամասն կներկայացվեն վերջնական ԲԿՊ-ում (Հավելված 8), նՀՓՏԲՎՊ-ում (Հավելված 

8.18) և ԿԿՊ-ում (Հավելված 8.21):   

 

 

6.5.23 Լանդշաֆտային և վիզուալ մնացորդային ազդեցությունների մոնիտորինգ և ստուգում  
Յուրաքանչյուր զեկուցվող լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցության կարևորության 

աստիճանը կախված է Ծրագրի յուրաքանչյուր համապատասխան փուլում ներդրված 

մեղմացման և վերականգնման միջոցառումների ամբողջական և հաջողված իրականացումից 

ու մոնիտորինգից: Այս մեղմացման և վերականգնման միջոցառումները նշվել են ավելի վաղ 

այս բաժնում (Բաժին 6.5) և առավել մանրամասն նկարագրվել Տարածքի Կառավարման 

Պլանում ՏԿՊ-ում (Հավելված 8.8), և նՀՓՏԲՎՊ-ում (Հավելված 8.18):  :  

 

Առաջարկվող մեղմացման և վերականգնման միջոցառումների հաջող իրականացումը 

երաշխավորելու նպատակով նախատեսվում է մի շարք լրացուցիչ Գործողությունների 

Ստանդարտ Ընթացակարգի (ԳՍԸ-եր) մշակում, որտեղ կնշվեն շինարարության, 

վերականգնման համապատասխան միջոցներն ու փորձերը, որոնց պետք է հետևել Ծրագրի 

ամբողջ շինարարության, շահագործման և փակման փուլերում:     
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Միջոցների հիմնավորումներ  և ԳՍԸ-ներ 
Լիդիան ընկերությունը կմշակի միջոցների հիմնավորումներ և ԳՍԸ-եր նշանակված 

խորհրդատուների հետ միասին, որտեղ պետք է հստակ ներկայացված լինի որակավորված 

լանդշաֆտային ճարտարագետի և լանդշաֆտային/բնապահպանական աշխատանքների 

քարտուղարի դերը ծրագրի բոլոր փուլերում: Այս մասին կհիշատակվի նաև վերջնական 

ՀՓՏԲՎՊ-ում (տես Հավելված 8.19) և ԿԿՊ-ում (տես Հավելված 8.21): Միջոցների 

հիմնավորումները պետք է ներառեն հետևյալ գործողությունները, բայց չսահմանափակվեն 

դրանցով.   

 

  Կանոնադրությամբ պահպանվող տեսակների պահպանում 12  

  Առկա բուսականության կառավարում և պաշտպանություն պաշտպանիչ 

Ցանկապատի տեղադրում բուսականության և կենդանական աշխարհի համար  

  Բուսականության հեռացում 

  Հիմքի նախապատրաստում հողի կտրում և վերականգնում 

  Հողային աշխատանքներ, ռելիեֆի հավասարեցում 

  Հողի նախապատրաստում և մշակում` տունկի և ցանքի նպատակով  

  Ցանք` ներառյալ բնական վերաճը և բնական ռեգեներացիայի խթանում,  ծառերի և 

թփերի սերմերի ուղղակի ցանք  

  Ծառերի և թփերի սերմերի ուղղակի ցանք, և  

  Պաշտպանիչ ցանկապատի կառուցում բուսականության տարածումից և վայրի 

կենդանիներից պաշտպանելու նպատակով  

 

 

Տեղամասի մոնիտորինգ  
ԳՍԸ-ի հետ համապատասխանությունը և մեղմացման ու վերականգնման միջոցառումների 

հաջող իրականացումը երաշխավորելու նպատակով առաջարկվում է, որպեսզի Ծրագրի 

ամբողջ տարածքում իրականացվող աշխատանքներն անպայման վերանայվեն 

որակավորված բնապահպանական կամ լանդշաֆտային աշխատանքների  քարտուղարի 

կողմից, ով կխորհրդակցի արտաքին մասնագետի հետ (որակավորված լանդշաֆտային 

ճարտարագետին): Ծրագրի շինարարության, շահագործման և փակման բոլոր փուլերի 

ընթացքում կպահանջվի պարբերաբար իրականացնել տեղամասի ստուգումներ` 

                                                      
12 Կվերահսկվեն Էկոլոգիական աշխատանքների քարտուղարի հետ: 
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երաշխավորելու համապատասխանությունը հանձնարարված մեղմացման և 

վերականգնման պլանների հետ, ըստ համաձայնեցված ժամանակացույցի, ինչպես նաև 

կպահանջվեն պարբերաբար ստուգումներ Ծրագրի հետփակման մոնիտորինգի փուլում, 

երաշխավորելու, որ մեղմացման և վերականգնման անհաջող միջոցառումների դեպքում 

մշակվել և իրականացվել է որոշակի ուղղիչ գործողություն: Ցանկացած շեղումներ 

համաձայնեցված մեղմացման և վերականգնման միջոցառումներից կընդգծվեն, և 

կիրականացվեն ուղղիչ գործողություններ: Ծրագրի հետփակման մոնիտորինգի փուլում 

լանդշաֆտային աշխատանքների կառավարման նպատակով անհրաժեշտ հետագա 

սպասարկման պահանջները կընդգրկվեն վերջնական ՀՓՏԲՎՊ-ում (տես Հավելված 8.18) և 

ԿԿՊ-ում (տես Հավելված 8.21):   

 

Լիդիան ընկերությունը կապահովի, որպեսզի որակավորված լանդշաֆտային 

ճարտարագետը պարտադիր այցելություններ կատարի Ծրագրի տարածք 

համապատասխան կանոնավոր ընդմիջումներով, ըստ համաձայնեցված ժամանակացույցի13, 

իսկ լանդշաֆտային/բնապահպանական աշխատանքների քարտուղարն այցելի տեղամաս 

ներքոնշյալ աշխատանքների իրականացման ընթացքում.     

 

  Պահպանելու կամ հեռացնելու ենթակա բուսականության որոշում  

  Բուսահողի վերին շերտի հեռացում  

  Հողային աշխատանքներ և ռելիեֆի հավասարեցում  

  Պահուստային մակերեսների ջարդում   

  Ենթահողի կտրում  

  Հողի տարածում 

  Հողի մշակում  

  Հողի նախապատրաստում ցանքի և տունկի նպատակով և  

  Ցանք և տունկ:  

 
6.5.24 Մնացորդային ազդեցությունների ամփոփում  
Ծրագրի բաղադրիչների կառուցման ժամանակ շինարարական աշխատանքների 

                                                      
13 Կմշակվի մոնիտորինգի համաձայնեցված ժամանակացույց, որտեղ կնշվեն շինարարության, 
շահագործման և փակման փուլերում որակավորված մասնագետների կողմից պարբերաբար 
իրականացվող (օր` 2 ամիսը մեկ անգամ) տեղանքային ստուգումները, իսկ հետփակման 
մոնիտորինգի փուլում տարեկան նվազագույնը մեկ անգամ` մինչև բոլոր տարածքների 
վերականգնումն արժանանա իրավասու մարմնի` բավարարության գնահատականին:          
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արդյունքում կառաջանան լանդշաֆտի խախտումներ թե´ Ծրագրի ազդակիր տարածքում և 

թե´ շրջակա տարածքում, քանի որ այդ փոփոխությունները տեսանելի կլինեն Ծրագրի 

ազդակիր տարածքներից դուրս: Ուղղակի ազդեցություններ կլինեն դեպի Ամուլսար լեռան 

հյուսիս-արևելք և արևմուտք հիմնական մոտեցնող ճանապարհների երկայնքով, ԴԱԼ-ի, 

ԿՏՀ-ի, հանքատար ճանապարհի և մանրացման և տեսակավորման հանգույցի շինության 

տեղամասերում, վերգետնյա փոխակրիչի և բեռնատարների կայանատեղիի և 

Տեխսպասարկման արհեստանոցի և գրասենյակների, ԱԴՎ կայանի և այլ օժանդակ 

ենթակառուցվածքների, ինչպես օրինակ` բեռնատարների կայանատեղի, պահեստ և 

վարչական շինություննորի հարթակ, երկայնքով, որի արդյունքում կառաջանան տեղային 

կարևոր փոփոխություններ Ցածրադիր մշակված և կայուն ստորոտների, Բարձր 
տափաստանային և սարահարթային արոտավայրերի, Բարձրադիր բլուրների և 
արոտավայրերի ու Բարձր ժայռագագաթների լանդշաֆտում:  

 

Շինարարությանն առնչվող այս ազդեցությունները կլինեն կարճաժամկետ կամ 

միջնաժամկետ և կարտահայտվեն շինարարական աշխատանքների իրականացման 

ժամանակ ու շինարարությանը հաջորդող ժամանակահատվածում, մինչդեռ խախտած հողը 

Ծրագրի բաղադրիչների տեղում վերադարձվում է իր սկզբնական տեսքին և վերականգնվում 

է բուսականությունը` տունկի կամ վերաճի խթանման միջոցով:   

 

Երբ սկսվեն Ծրագրի շահագործման փուլերը, էական լանդշաֆտային փոփոխությունները 

կտարածվեն Բարձր ժայռագագաթների ԼԲՏ սահմանների ընդարձակ  տարածքներում,  քանի 

որ բացահանքերը կզարգանան, իսկ շահագործման աշխատանքները կմեկնարկեն: Ծրագրի 

շահագործման և արդյունահանման փուլերի ընթացքում (տես Աղյուսակ 6.5.10) էական 

լանդշաֆտային ազդեցություններ կառաջանան միայն ուղղակիորեն ազդակիր 

տարածքներում և անմիջական հարակից մասերում, որոնք  շրջապատում են Ծրագրի 

հիմնական բաղադրիչները: Հսկայական տեխնածին կառույցների առկայությունը, ինչպես 

նաև պատճառած ազդեցությունները կհանգեցնեն հարակից և շրջակա տարածքների բնույթի 

հետևանքային փոփոխությունների: Այս ազդեցությունները կքչանան ըստ Ծրագրի ազդակիր 

տարածքից ունեցած հեռավորության, իսկ առավել ընդարձակ լանդշաֆտն ազդեցության 

կենթարկվի անուղղակիորեն, սակայն այստեղ էական ազդեցություններ չեն նախատեսվում:       

 

Գնահատման արդյունքները ցույց են տալիս, որ տեսարանների վրա էական մնացորդային 

ազդեցություններ կառաջանան հիմնականում Ծրագրի բաղադրիչների թե´ մոտիկ և թե´ 
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հեռու տեսարանների արդյունքում, որոնք ազդում են բարձր զգայունակություն ունեցող 

վիզուալ ընկալիչների վրա, Ծրագրի ազդակիր տարածքի սերտ հարևանությամբ, կա´մ այն 

տեղանքներում, որտեղից բացվող տեսարանները հատկապես բարձր են գնահատվում: 

Տեսարանների վրա էական ազդեցություններ հայտնաբերվել են Ջերմուկի 

դահուկասպորտային բարձունքի գագաթից, Ջերմուկի Օլիմպիա հուրանոցից, Ջերմուկի 

արևմտյան հատվածում գտնվող Եղնիկի հուշարձանից, Գնդեվազի արևմտյան հատվածի 

բնակավայրերից և Փոքր Էրատոյից, Գնդեվազի և Սառալանջի միջև փոքր ճանապարհից, 

Ջերմուկի եկեղեցուց և Կեչուտի ջրամբարի արևմուտքից: Էական ազդեցություններ կունենան 

նաև` H-42 ճանապարհով (գտնվում է M-2  ճանապարհի և Ջերմուկի միջև) և Որոտանի 

հովտով անցնող փոքր ճանապարհով ճանապարհորդող մարդկանց վրա: Այս էական 

ազդեցությունների մեծ մասը տեսանելի կլինեն Ծրագրի շինարարության, շահագործման և 

արտադրման փուլերում, որոնցից շատերը ժամանակի ընթացքում կնվազեն  Ծրագրի 

փակման և հետփակման փուլերի ընթացքում:      

 

Քանի որ բուսականությունը վերականգնվում է երկար ժամանակում, ապա որոշ դեպքերում 

լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցությունները կարելի է համարել չեզոք, այսինքն` 

լանդշաֆտը և տեսարանները մշտապես կմնան փոփոխված, սակայն փակման և 

վերականգնման միջոցառումները նախատեսված են, որպեսզի այս տարածքներն 

աստիճանաբար ձուլվեն շրջակա լանդշաֆտի հետ:    

 

Ջերմուկի տուրիստական առողջարաններից բացվող որոշ տեսարաններ Ծրագրի կողմից 

էական ազդեցություններ կկրեն Ծրագրի շինարարության և շահագործման փուլերում, երբ 

մանրացման և տեսակավորման հանգույցը և օժանդակ բաղադրիչները կարող են տեսանելի 

դառնալ հյուսիսում, իսկ ԴԱԼ-ը կհասնի իր առավելագույն ծավալներին, սակայն այս 

ազդեցությունները կնվազեն այս փուլին հաջորդող փակման, ենթակառուցվածքների 

հեռացման և ԴԱԼ-ի տարածքի հաջողությամբ իրականացված վերականգնման փուլում:  

Կեչուտ և Գորայք բնակավայրերից, ինչպես նաև Ջերմուկ, Կեչուտ, Գնդեվազ, Սարավան և 

Սարալանջ բնակավայրերում գտնվող բնակելի շինությունների մեծ մասից Ծրագրի 

բաղադրիչները կլինեն աննշան տեսանելի կան ընդհանրապես տեսանելի չեն լինի:    

 

Ծրագրի բացադրիչները նախագծվել են այնպես, որպեսզի նվազեցնեն լանդշաֆտային և 

վիզուալ էական ազդեցությունները` մեղմացնելով տեսանելիությունը զգայուն ընկալիչներից 

և, որտեղ հնարավոր է, ինտեգրել դրանք լանդշաֆտին: Լանդշաֆտի հզորացման 
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միջոցառումները կընդգրկվեն ՏԿՊ-ում (տես Հավելված 8.8) և նՀՓՏԲՎՊ-ում (տես Հավելված 

8.18)` առաջարկելու երկարաժամկետ օգուտներ լանդշաֆտի և բնական միջավայրի համար, 

ապահովելով լանդշաֆտային և վիզուալ հնարավոր ազդեցությունների մեղմացման 

միջոցառումներ  Ծրագրի շահագործման փուլերի ընթացքում:   

  

Ընդհանուր առմամբ, Ծրագիրն էական մնացորդային ազդեցություններ կունենա լանդշաֆտի 

և վիզուալ ընկալիչների վրա, բայց այդ ազդեցությունները հիմնականում կլինեն 

տեղայնացված Ծրագրի ազդակիր տարածքում` մոտավորապես 5 կմ-ի սահմաններում: 

Հայտնաբերված լանդշաֆտային և վիզուալ էական ազդեցություններից շատերը կլինեն 

կարճաժամկետից միջնաժամկետ և կդառնան չեզոք շահագործման դադարեցումից, Ծրագրի 

բաղադրիչների հեռացումից, փակման ժամանակ վերականգնման միջոցառումների 

իրականացումից և հետփակման մոնիտորինգից հետո: Բացահանքերից, ԿՏՀ-ից և ԴԱԼ-ից 

առաջացած լանդշաֆտային և վիզուալ էական ազդեցությունները կլինեն մշտական, թեև 

դրանց մեծ մասը կնվազի ժամանակի ընթացքում, պահպանվելով Ծրագրի հետփակման 

մոնիտորինգի փուլից հետո: Հողմնահարված ապարների առաջացման և բուսականության 

վերաճի արդյունքում փոփոխություններն աստիճանաբար կդառնան ավելի քիչ տեսանելի:          

 

Լանդշաֆտային և վիզուալ գումարային ազդեցությունների մասին նշված է Գլուխ 7-ում: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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6.5.25. Լանդշաֆտային և վիզուալ մնացորդային ազդեցությունների ամփոփ աղյուսակ  

Ստորև բերված Աղյուսակ 6.5.38-ում ամփոփվում են լանդշաֆտային և վիզուալ հնարավոր ազդեցությունները, որոնք 

հայտնաբերվել են գնահատման ժամանակ:  

 

 

Աղյուսակ 6.5.39.  Լանդշաֆտային և վիզուալ մնացորդային ազդեցությունների ամփոփ աղյուսակ  

Ընկալիչի/Ներկայա-

ցուցչական դիտակետեր  

Ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն  

Շինարա-

րության 

փուլ` 1-ին 

տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 1` 

4-րդ տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 2` 

11-րդ տարի` 

Առավելա-

գույն սցենար  

Փակման 

փուլ` 14-րդ 

տարի 

19-րդ տարի Գիշերային 

ժամերին 

լուսավո-

րության 

ազդեցութ-

յուններ 

Լանդշաֆտի ընկալիչներ  

Կայուն ցածրավայր և 

ժայռոտ կիրճեր   

Հազիվ 

նկատելի, 

բացասական  

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր  

չեզոք 
Կիրառելի չէ 

 

Ցածրադիր մշակված և 

կայուն ստորոտներ  

Միջին 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 
Միջին չեզոք  Կիրառելի չէ  

Անտառային վերին կիրճ և 
ստորոտներ  

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

 չեզոք 
Կիրառելի չէ 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.5.39.  Լանդշաֆտային և վիզուալ մնացորդային ազդեցությունների ամփոփ աղյուսակ  

Ընկալիչի/Ներկայա-

ցուցչական դիտակետեր  

Ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն  

Շինարա-

րության 

փուլ` 1-ին 

տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 1` 

4-րդ տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 2` 

11-րդ տարի` 

Առավելա-

գույն սցենար  

Փակման 

փուլ` 14-րդ 

տարի 

19-րդ տարի Գիշերային 

ժամերին 

լուսավո-

րության 

ազդեցութ-

յուններ 

Բարձր տափաստաններ և 
սարահարթային 

արոտավայրեր 

Միջին 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր  

 չեզոք Կիրառելի չէ 

Բարձրադիր բլուրներ և 

արոտավայրեր  

 

Բարձր 
բացասական 
 

 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Միջին չեզոք Կիրառելի չէ 

Բարձր ժայռագագաթներ  
Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական  
Կիրառելի չէ  

Վիզուալ ընկալիչներ – Ներկայացնող 
դիտակետեր  

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.5.39.  Լանդշաֆտային և վիզուալ մնացորդային ազդեցությունների ամփոփ աղյուսակ  

Ընկալիչի/Ներկայա-

ցուցչական դիտակետեր  

Ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն  

Շինարա-

րության 

փուլ` 1-ին 

տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 1` 

4-րդ տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 2` 

11-րդ տարի` 

Առավելա-

գույն սցենար  

Փակման 

փուլ` 14-րդ 

տարի 

19-րդ տարի Գիշերային 

ժամերին 

լուսավո-

րության 

ազդեցութ-

յուններ 

ԴԿ 1: Ջերմուկի  

Դահուկասպորտի  

բարձունք 

Միջին 

բացասակա

ն 

 

Միջին 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

 

Ցածր  

չեզոք 

 

Միջին 

բացասական 

  

ԴԿ 2. Օլիմպիա հյուրանոց, 

Ջերմուկ  

 

Միջին 

բացասակա

ն 

Միջին 

բացասական 

 

Միջին 

բացասական 

 

Ցածր 

բացասական 

 

Ցածր 

 չեզոք 

  

Միջին 

բացասական 

 

 

ԴԿ 3. Արմենիա 
հյուրանոց, Ջերմուկ  

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական  

Միջին 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր  

չեզոք 

Միջին 

բացասական 
 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.5.39.  Լանդշաֆտային և վիզուալ մնացորդային ազդեցությունների ամփոփ աղյուսակ  

Ընկալիչի/Ներկայա-

ցուցչական դիտակետեր  

Ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն  

Շինարա-

րության 

փուլ` 1-ին 

տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 1` 

4-րդ տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 2` 

11-րդ տարի` 

Առավելա-

գույն սցենար  

Փակման 

փուլ` 14-րդ 

տարի 

19-րդ տարի Գիշերային 

ժամերին 

լուսավո-

րության 

ազդեցութ-

յուններ 

 

ԴԿ 4.  Եղնիկի 

հուշարձան, Ջերմուկի 

արևմտյան հատված  

Միջին 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Ցածր 

բացասական  

Ցածր  

չեզոք 

 

Միջին 

բացասական 

 

ԴԿ 5. Գնդեվազ գյուղի 

արևմտյան ծայրամաս  

Միջին 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր չեզոք 

 

Միջին 

բացասական 

ԴԿ 6.  H-42 ճանապարհ 

Գնդեվազի հարավում 

Միջին 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

ԴԿ 7. H-42 ճանապարհ 

ԿՏՀ-ի հարավ-

արևմուտքում 

Ցածր 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Միջին 

բացասական 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.5.39.  Լանդշաֆտային և վիզուալ մնացորդային ազդեցությունների ամփոփ աղյուսակ  

Ընկալիչի/Ներկայա-

ցուցչական դիտակետեր  

Ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն  

Շինարա-

րության 

փուլ` 1-ին 

տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 1` 

4-րդ տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 2` 

11-րդ տարի` 

Առավելա-

գույն սցենար  

Փակման 

փուլ` 14-րդ 

տարի 

19-րդ տարի Գիշերային 

ժամերին 

լուսավո-

րության 

ազդեցութ-

յուններ 

ԴԿ 8. Հայաստանի 

Մետաքսի Ճանապարհ 

(M-2 ճանապարհ) H-42 

ճանապարհի հետ 

հատման մոտ   

Հազիվ 

նկատելի 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Հազիվ 

նկատելի 

չեզոքն 

Ցածր 

բացասական  

ԴԿ 9. Հայաստանի 

Մետաքսի Ճանապարհ 

(M-2 ճանապարհ) 

Սարալանջ գյուղում 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Հազիվ 

նկատելի 

չեզոք 

Ցածր 

բացասական 

ԴԿ 10. Ուղեձոր գյուղի 

հյուսիսային ծայրամաս   

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Հազիվ 

նկատելի 

չեզոք 

Ցածր 

բացասական 
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Աղյուսակ 6.5.39.  Լանդշաֆտային և վիզուալ մնացորդային ազդեցությունների ամփոփ աղյուսակ  

Ընկալիչի/Ներկայա-

ցուցչական դիտակետեր  

Ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն  

Շինարա-

րության 

փուլ` 1-ին 

տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 1` 

4-րդ տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 2` 

11-րդ տարի` 

Առավելա-

գույն սցենար  

Փակման 

փուլ` 14-րդ 

տարի 

19-րդ տարի Գիշերային 

ժամերին 

լուսավո-

րության 

ազդեցութ-

յուններ 

ԴԿ 11. Որոտանի 
լեռնանցքի վրա Սյունիքի 

դարպասներ (M-2 

ճանապարհ) Սարավանի 
և Գորայքի միջև   

Հազիվ 

նկատելի 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Հազիվ 

նկատելի 

չեզոք 

Ցածր 

բացասական 

ԴԿ 12. Հայաստանի 

Մետաքսի Ճանապարհ 

(M-2 ճանապարհ) Ծղուկի 
և Գորայքի միջև 

Հազիվ 

նկատելի 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Հազիվ 

նկատելի 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

ԴԿ 13. Փոքր ճանապարհ 

Որոտանի հովտով  

Միջին 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Ցածր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

ԴԿ 14. Փոքր Էրատո 
Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Միջին 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 
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Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
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Աղյուսակ 6.5.39.  Լանդշաֆտային և վիզուալ մնացորդային ազդեցությունների ամփոփ աղյուսակ  

Ընկալիչի/Ներկայա-

ցուցչական դիտակետեր  

Ազդեցությունների կարևորություն և ուղղություն  

Շինարա-

րության 

փուլ` 1-ին 

տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 1` 

4-րդ տարի 

Շահագործ-

ման փուլ 2` 

11-րդ տարի` 

Առավելա-

գույն սցենար  

Փակման 

փուլ` 14-րդ 

տարի 

19-րդ տարի Գիշերային 

ժամերին 

լուսավո-

րության 

ազդեցութ-

յուններ 

ԴԿ 15. Գնդեվազից դեպի 
Հայաստանի Մետաքսի 

ճանապարհ տանող փոքր 

ճանապարհ 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Բարձր 

բացասական 

Միջին  

բացասական 

Միջին  

բացասական 

ԴԿ 16.  Ջերմուկի եկեղեցի 
Միջին  

բացասական 

Միջին  

բացասական 

Միջին  

բացասական 

Փոքր 

բացասական 

Փոքր 

բացասական 

Միջին  

Բացասական 

ԴԿ 17. Կեչուտի 
ջրամբարի արևմուտք 

Միջին  

բացասական 

Միջին  

բացասական 

Միջին  

բացասական 

Փոքր 

բացասական 

Փոքր 

բացասական 

Միջին  

Բացասական 

 

 


	6.5 Լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցության գնահատում (ԼՎԱԳ)
	6.5.1 Գնահատման մեթոդոլոգիա

	Լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցությունների գնահատումը հաշվի է առնում ՄՖԿ-ի 6 կատարողական ստանդարտը և ՎԶԵԲ-ի թիվ 6 կատարողական պահանջը, որոնց համաձայն Ծրագրի նախագիծը պետք է արձանագրի Ծրագրի բաղադրիչների հնարավոր ազդեցությունները լանդշաֆտի` որպես բնական ռեսուրսի վրա, և ՄՖԿ-ի ԿՍ3-ը և ՎԶԵԲ-ի ԿՊ3-ը  պահանջները, որոնք ակնկալում են Ծրագրի գործունեության հետ կապված հնարավոր վիզուալ ազդեցությունների գնահատում: Ճանաչվել է առաջարկվող Ծրագրի բաղադրիչների հնարավոր վիզուալ ազդեցությունը մարդկանց (տեսողական ընկալիչների) վրա: Այս վերլուծությունը քննարկում է ընկալիչների վրա վիզուալ ազդեցությունը, ներառյալ Ծրագրի ազդակիր համայնքների, առանձին ընկալիչների և ընկալիչների խմբերի վրա, հայտնաբերված ներկայացուցչական դիտակետերում գտնվող արտանետումների ազդեցությունը կրող օբյեկտների, և (կամ) այն տարածքների, որտեղից Ծրագրի տարածքը տեսանելի կլինի կարճ ժամանակով (օրինակ ճանապարհները և արահետները): Գնահատման համար օգտագործված մեթոդաբանությունը մշակվել է հիմնվելով Միացյալ Թագավորության  ժամանակակից լավագույն փորձի վրա, ներառյալ այն փորձը, որն ընդգրկված է Լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցության գնահատման ուղեցույցներում, երրորդ հրատարակչություն (GLVIA3):
	6.5.2 Տվյալների աղբյուրներ
	6.5.3 Մեթոդոլոգիայի հիմնական քայլերը
	Լիարժեք գնահատված ազդեցություններ
	Գնահատված ազդեցություններ

	6.5.4.  Մոտեցում
	6.5.5. Լանդշաֆտի զգայունություն
	Լանդշաֆտային ընկալիչների զգայունակություն
	Լանդշաֆտի արժեքը

	6.5.6. Լանդշաֆտային ազդեցությունների ուժգնություն
	Չափը և/կամ մասշտաբը, և աշխարհագրական տարածումը
	Տևողություն
	Վերականգնելիություն

	6.5.7. Լանդշաֆտի ազդեցությունների կարևորության գնահատում
	Լանդշաֆտային ազդեցության մակարդակներ և ուժգնություն
	Լանդշաֆտի ազդեցությունների ուղղություն

	6.5.8. Վիզուալ զգայունություն
	Վիզուալ ընկալիչների զգայունակություն
	Բնապատկերին տրվող արժեքներ

	6.5.9. Վիզուալ ազդեցությունների ուժգնություն
	Չափեր և/կամ մասշտաբ
	Աշխարհագրական տարածում
	Տևողություն/վերականգնելիություն

	6.5.10. Վիզուալ ազդեցությունների կարևորության գնահատում 
	Վիզուալ ազդեցության մակարդակներ և կարևորություն
	Վիզուալ ազդեցությունների ուղղություն

	6.5.11. Հիմնական տերմինաբանություն
	6.5.12. Լանդշաֆտի և Վիզուալ ռեսուրսների հետ կապված Ծրագրի տարրեր
	6.5.13. Ծրագրի և գնահատման փուլեր
	Շինարարության փուլ` 2-1 տարի
	Շահագործման փուլ` 1-3 տարի
	Շահագործման փուլ 4-10 տարի - Առավելագույն Սցենար
	Փակման փուլ` 11-14 տարի
	Հետփակման մոնիտորինգի փուլ - 15-19 տարի

	6.5.14. Հնարավոր լանդշաֆտային և վիզուալ ազդեցություններ
	Հնարավոր ազդեցություններ. շինարարության փուլ - 2 -1տարի
	Հնարավոր ազդեցություններ. շահագործում: 1-3 տարի
	Հնարավոր ազդեցություններ. Շահագործում:  4-10 տարի` Առավելագույն սցենար
	Գիշերային լուսավորության հետ կապված ազդեցություններ
	Հնարավոր ազդեցություններ. Փակման փուլ` 11-14 տարի
	Հնարավոր ազդեցություններ. Հետփակման մոնիտորինգի փուլ` 15-19 տարի

	6.5.15. Հնարավոր լանդշաֆտային ընկալիչներ
	Հնարավոր լանդշաֆտային ընկալիչների որոշարկում
	Անմիջական և ոչ անմիջական լանդշաֆտային ազդեցություններ

	6.5.16. Հնարավոր վիզուալ ընկալիչներ
	Տեսական Տեսանելիության Գոտիներ 
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