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4.6 Երկրաբանություն, սեյսմիկություն և թթվային ապարների դրենաժ  

4.6.1 Ռեգիոնալ երկրաբանություն 

 

Ամուլսարի ոսկու և արծաթի հանքավայրը գտնվում է հարավային Հայաստանի 

կենտրոնական մասում և տեղակայված է վերին էոցենի-ստորին օլիգոցենի 

հասակի կրաալկալային մագմատիկ կառույցի համակարգում, որը ձգվում է 

հյուսիս-արևմուտք հարավային Վրաստանով դեպի Թուրքիա և հարավ-արևելք 

դեպի Իրանի Էլբուրս լեռնահամակարգը: Հայաստանի երկրաբանական 

կառուցվածքը Փոքր Կովկասի սահմաններում պատկերված է Hässig-ի կողմից 

(2013)1 (բերված է 4.6.1 նկարում): Այս քարտեզը ցույց է տալիս, որ 

տարածաշրջանային մասշտաբով Ամուլսար լեռից դեպի հյուսիս և արևելք ընկած 

տարածքը զբաղեցնում են նորագույն (Պլիոցենի և Չորրորդական) հրաբխային 

առաջացումները (հրաբխային ապարներ և հրաբխածին նստվածքներ), նշելով, որ 

հին շերտախմբերը, որոնք հանդիպում են Ամուլսար լեռան մոտակայքում, չեն 

մերկանում Սյունիքի լեռնազանգվածում ուսումնասիրության տարածքից դեպի 

արևելք (GSA): Ծրագրի տարածքը գտնվում է տեկտոնական ակտիվության խոշոր 

գոտիների սահմաններից դուրս: Սակայն, երկրաբանական առումով երիտասարդ 

բազալտի խարամային կոները Ծրագրի տարածքի սահմաններում վկայում են այն 

մասին, որ տարածքը երկրաբանական առումով ակտիվ է: 

 

Այս համակարգի հրաբխային և հրաբխանստվածքային ապարները կազմված են 

խառը ծովային և ցամաքածին դարսաշերտից, որը զարգացել է որպես 

ցամաքամերձ մայրցամաքային կառուցվածք Եվրասիական սալի հարավային և 

Նեո-Թետիս օվկիանոսի հյուսիսային սահմանների միջև: Վաղ օլիգոցենի 

ժամանակահատվածում Նեո-Թետիս օվկիանոսը փակվել է, և, սահմանի 

երկայնքով դադարել է սուբդուկցիան այն ժամանակ, երբ մայրցամաքային 

երկրակեղևի մի բեկոր, հայտնի որպես Սակարիա մայրցամաք, բախվել է իջվածքի 

առանցքին և սերտաճել է Եվրասիական սալին: Այս կառուցվածքի 

շրջանակներում Ամուլսարի հանքավայրի տեղադիրքը բերված է 4.6.2 նկարում:  

 
                                                      
1 Կապելով հյուսիս-արևելյան Անատոլիայի և Փոքր Կովկասի օֆիոլիտները, ինչը վկայում է օվկիանոսային 
երկրակեղևի լայնածավալ օբդուկցիայի մասին, որի հետևանքով ձևավորվել են Փոքր Կովկաս-Պոնտյան 
Կամարը: Հեսինգ Մ., Ռոլանդ Յ., Սոսոն Ջ., Գալոյան Գ., Սահակյան Լ., Թոփուզ Գ., Սելիկ Օ., Ավագյան Ա. և 
Մյուլեր, 2013թ.: 
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(նշում՝ կարդալու հեշտության համար այս նկարը կրկնակի անգամ մեծացվել է ինչպես նկար 4.8.1-ը) 

Նկ. 4.6.1. Փոքր Կովկասի կառուցվածքային քարտեզ 
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Աղբյուր՝ Լիդիան, 2013թ. 

Նկ. 4.6.2. Ռեգիոնալ երկրաբանություն, վերին էոցենի- ստորին օլիգոցենի կրաալկալային 

մագմատիկ կառուցվածք 
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4.6.2 Տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը 
 

Անուլսարի երկրաբանական մոդելը հիմնված է երկրաբանության առումով 

շերտագրական երկու միավորների առանձնացնման վրա.  

 

  Ամուլսար լեռան վերին հրաբխանստվածքային շերտագրական միավորը՝ 

“վերին հրաբխային արաջացումներ” (ՎՀԱ)  բաղկացած թույլ տարածում 

ունեցող հրաբխածին դաշտասպաթային քվարցիտներով, որոնք 

հերթափոխվում են առատ բարակ և հաստ լինզանման զանգվածներով և 

հոսքային զանգվածներով, անդեզիտային հրաբխային հոսքերով և 

հրաբխային բրեկչիաներով /փշրաբեկորներով, որոնք ամբողջովին 

ենթարկված են ուժեղ սիլիկատացման, ուժեղ ալունիտային 

փոփոխվածության հետ մեկտեղ:   

  Ամուլսար լեռան ստորին հրաբխանստվածքային դարսաշերտը՝ “ստորին 

հրաբխային առաջացումներ” (ՍՀԱ). մեծ բարձրությունների վրա այս 

դարսաշերտը բաղկացած է հիմնականում համատարած արգիլիտային 

փոփոխվածություն ունեցող պորֆիրիտային անդեզիտներով, որոնք, 

հավանաբար, հիմնականում սուբհրաբխային ինտրուզիաներ են (Լիդիանը 

և ուրիշներ, 2013թ.): Այնուամենայնիվ, այն իր մեջ ներառում է վերը 

նկարագրված պալեոգենի տարածաշրջանային հրաբխանստվածքային 

շերտագրությունը, որտեղ հրաբխային և հրաբխաբեկորային 

դարսաշերտները միմյանց հազվադեպ են հերթափոխում 

ստրատիգրաֆիական դարսաշերտերում: 

Վերին հրաբխային առաջացումները մերկանում են Ամուլսար լեռան վրա և լեռան 

արևելյան լանջին: Ստորին հրաբխային առաջացումները մերկանում են լեռից 

դեպի արևմուտք և փոքր բարձրություններում վրադրված են լեռը շրջապատող այլ 

դարսաշերտներով: Ստորին հրաբխային առաջացումները չափազանց հզոր են 

արևմուտքում մերկանալով Ամուլսար լեռան մեծ բարձրություններից (ավելի քան 

2700մ բարձրության վրա ծովի մակարդակից) մինչև 1400մ էլ ցածր՝ Արփա գետի 

կիրճում, ինչը ասում է այն մասին, որ առաջացումների ընդհանուր հզորությունը 

ավելի քան 1300մ է: 

Ամուլսարի լեռնագագաթից դեպի արևելք և արևմուտք ավելի փոքր 

բարձրություններում, ընդգրկելով գագաթի հյուսիսային կողմը, չփոփոխված 
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կայնոզոյան հոսքային բազալտները վրադրված են պալեոգենի 

հրաբխանստվածքային և ինտրուզիվ ապարներով, որոնք Որոտան գետի ափերի 

երկայնքով և Արփա գետի կիրճում բարձրավանդակներ են ձևավորում: 

Ամուլսարի հանքավայրը տեղակայված է պալեոգենի հասակի հզոր դարսաշերտի 

հրաբխանստվածքային ապարներում: Տեղում այս ապարները կազմում են 

Ամուլսարի լանջերը բաղկացած բազմաթիվ փուլերի հրաբխային 

կոնգլոմերատներից, որոնք  դեպի վեր ավելի մանրահատիկ են դառնում և 

զանգվածային հոսքային փշրաբեկորներով (բրեկչիաներով), որոնք դեպի վեր 

ավելի մանրահատիկ են դառնում և փոխարինվում են հրաբխային ապարներով, 

իսկ կրաքարային արգիլիտները փոխարինվում է կավային կրաքարով: 

  

Ամուլսարի հանքավայրը տեղակայված է պալեոգենի հասակի 

հրաբխանստվածքային ապարների հզոր դարսաշերտում: Ամուլսարը 

շրջապատող այս ապարները կազմված են  բազմաթիվ փուլերի հրաբխային 

կոնգլոմերատներից, որոնք  դեպի վեր ավելի մանրահատիկ են դառնում, 

փշրաբեկորների (բրեկչիաների) զանգվածային հոսքերը /հոծ փշրաբեկորները 

դեպի վեր դառնում են մանրահատիկ: Անդեզիտայինից մինչև դացիտային 

կազմության հրաբխային ու հրաբխանստվածքային առաջացումները   

հազվագյուտ են հանդիպում  ստորին ստրատիգրաֆիական դարսաշերտերում և 

ավելի հաճախ են հանդիպում ավելի բարձր ստրատիգրաֆիական 

դարսաշերտերում, որոնք մերկանում են Ամուլսար լեռան լանջերում: 

Հանքավայրի ծայրամասերում գտնվող շերտերը հորիզոնականից մինչև թեթևակի 

թեք տարածում ունեն, առանց բարդ ներքին կառուցվածքի, բացառությամբ այն 

տեղերի, որտեղ հատվում են կտրուկ (մեծ թեքություն ունեցող) խախտումներով: 

 

Ամուլսարի հանքավայրը գտնվում է Ամուլսարի լեռնաշղթայում, որը 

մտավորապես 5կմ տարածվում է դեպի հյուսիս–հյուսիս-արևելք և շրջակա 

հողատարածքներից գտնվում է 1000մ բարձրության վրա (տես նկ.4.6.3): 

Երկրաբանության տեսակետից լեռնագաշղթայի անոմալ հատկությունը կայանում 

է նրանում, որ այն կազմող հրաբխանստվածքային ապարները թեև ընդհանուր 

առմամբ նման են ավելի ցած գտնվող կառուցվածքային բարձրություններին, 

սակայն դրանցում լինզանման զանգվածային հոսքերի նստվածքները ավելի մեծ 

մաս են կազմում: Ամուլսարի հանքավայրը կապված է բարդ փոփոխվածության 
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համակարգի և այնպիսի կառուցվածքային բարդության հետ, որն այս տարածքում 

չի դիտարկվում: Հանքավայրի երկու կողմերում պլուտոնիկ /խորքային և 

ենթահրաբխային ինտրուզիաների կուտակումներ կան: 

 

Ապարների հիմնական դարսաշերտները, որոնք Լիդիանը տարբերակել է 

Ամուլսարի ծրագրի տարածքում ներկայացված են (նկ. 4.6.3 և լայնակի 

կտրվածքներում՝ նկ. 4.6.4):  

 

Վերին հրաբխային դարսաշերտ (ՎՀ). Սակավաթիվ հրաբխային 

կոնգլոմերատների, դաշտասպաթային ավազաքարերի և փոքրաքանակ 

տիղմաքարերի միջև առատ ներդրված են հաստ ու բարակ լինզանման/ 

երկուռուցիկ սողանքային (բեկորահոսքեր) առաջացումները. փոքրաքանակ 

անդեզիտային հրաբխային ապարների հոսքերը և հրաբխածին/հրաբխաբեկորոյին 

փշրաբեկորները (բրեկչիաները): Բեկորահոսքային առաջացումներում 

գերակշռում են խճաքարային և ճալաքարային փշրաբեկորները (բրեկչիաները) 

հազվագյուտ հանդիպող մեծ քարերի կտորների բաղադրիչներով: Հատկանշական 

է, որ որոշ հոծ փշրաբեկորներում (բրեկչիաներում) բեկորները սիլիկատային 

փոփոխվածության են ենթարկվել նախքան նստվածքի կուտակումը: Վերին 

հրաբխային դարսաշերտի լիթոլոգիական տեսակետից ներկայացուցչական 

օրինակները բերված են նկար 4.6.5: 

 

Ստորին հրաբխային դարսաշերտ (ՍՀ). Ուժեղ արգիլիտային փոփոխվածությունը 

խիստ քողարկում է այդ առաջացումների սկզբնական ապարները, սակայն 

ապարների հիմնական տեսակները դաշտասպաթային-պորֆիրիտային 

անդեզիտն է հիմնականում առանց որևէ հոսքային դասավորվածության կամ այլ 

հոսքային հատկանիշներով: Որոշ ապարներ ընդգրկում են հոռնբլենդի 

(եղջրախաբ) ֆենոկրիստալներ: Հիմնականում դրանք ենթահրաբխային 

ինտրուզիաներ են: Տեղ-տեղ դրանք ընդգրկում են սիլիկատային հրաբխային 

բեկորներ կամ, հավանաբար, քսենոլիտներ: Առկա են նաև խճաքարից մինչև 

ճալաքար բեկորային ապարները և դրանց միջանկյալ ապարատեսակները, 

ինչպես նաև դաշտասպաթ-ամֆիբոլ պորֆիրիտային անդեզիտները և միայն մեկ 

անգամ հորատհանուկում գրանցվել է ամֆիբոլ-մագնետիտային անդեզիտի 

առկայությունը: Ստորին հրաբխային դարսաշերի լիթոլոգիական տեսակետից 
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ներկայացուցչական օրինակները բերված են նկար 4.6.5: 

 

 
Աղբյուր՝ Լիդիան, 2013թ. 

Նշում՝ հորիզոնական կտրվածքի գծերը բերված են քարտեզում 

Նկ. 4.6.3. Ամուլսարի հանքավայրի երկրաբանական քարտեզ 
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Նկ. 4.6.4. Ամուլսարի հանքավայրի երկրաբանական կտրվածքներ A-A’ և B-B’:  

 

Տեղական ինտրուզիվ շերտախմբեր. Լիցենզիային հարող տարածքում երկու 

տարբեր ինտրուզիվ շերտախմբեր են ի հայտ գալիս: Ռադիոչափորեն ֆոնայինից 

փոքր ինչ բարձր, երիտասարդ սիլիկատային պլուտոններ (դիորիտ, մոնցոնիտ-

պորֆիրիտային անդեզիտ), որոնց համար հատկանշական է մագնետիտի 

պարունակությունը: Վերջինս միայն հանդես է գալիս ստորին հրաբխային 

դարսաշերտի արգիլիտային փոփոխվածության ենթարկված  ապարներում, 

մինչդեռ երիտասարդ սիլիկատային պլուտոններից մեկը շրջապատված է վերին 

հրաբխային դարսաշերտով: Վերին հրաբխային դարսաշերտում որոշ դայկաներ 

ունեն նմանատիպ պորֆիրիտային կառուցվածքից մինչև կավային 

փոփոխվածության ենթարկված ինտրուզիվ անդեզիտներ, թեև դրանց միջև որևէ 

կապ չի հաստատվել: 

 

Փոփոխվածություն 
 

Բնապաշարների տարածքում ստորին հրաբխային շերտախմբին բնորոշ է 

համատարած արգիլիտացում: Սակայն այս փոփոխվածությունը նվազում է 

լիցենզիայի ծայրամասային տարածքներում: Արգիլիտային 
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փոփոխվածություններում սովորաբար չկա ոսկու հանքայնացում, ինչը միայն ի 

հայտ է գալիս վերին հրաբխային դարսաշերտի հետ կոնտակտներում կամ էլ, 

երբեմն, ստորին հրաբխային դարսաշերտի միջով անցնող միջանցիկ 

խախտումների հորիզոնոկան հատումների վայրերում: Երկու դեպքում էլ կարելի 

է դիտարկել երկաթի օքսիդների նկատելի աճ և թույլ քվարցացում: Վերին 

հրաբխային դարսաշերտում գերակշռում է հոծ քվարցը կամ քվարց-ալունիտը, 

որտեղ էլ հիմնականում պարփակված է ոսկու հանքայնացումը: Ստորին 

հրաբխային դարսաշերտի համատարած արգիլիտացումը կարծես թե հատվում է 

աններդաշնակորեն, ինչը ենթադրում է, որ երկու փոփոխվածությունները ի հայտ 

են եկել տարբեր ժամանակային հատվածներում: 

 

 
Աղբյուր՝ Լիդիան, 2014թ. 
ա. ՎՀ դարսաշերտ, պոլիմիկտային կոնգլոմերատ, որը դեպի վեր դառնում է մանրահատիկ մակաշերտված 
ավազաքար՝ կոնգլոմերատների վերին շերտում փոքրածավալ հիմնային բեռնված կառուցվածքով, արևմտյան 
Արտավազդես; բ. ՎՀ դարսաշերտ, պոլիմիկտային ցեմենտային նյութով ամրացված փշրաբեկոր (բրեկչիա) 
(նախնական կամ հրաբխաբեկորային), հյուսիսային Տիգրանես; գ. ՍՀ դարսաշերտ, խիստ փոփոխված 
դաշտասպաթային պորֆիրիտային անդեզիտ, արևմտյան Արտավազդես; դ. ՍՀ դարսաշերտ, չափավոր փոփոխված 
դաշտասպաթ-հոռնբլենդային պորֆիրիտային անդեզիտ հորատհանուկի նմուշից, Արտավազդես: 

Նկ. 4.6.5. Ամուլսարի հանքավայրի ներկայացուցչական  

ապարների տեսակները 

 



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

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 4.6.12 

 

Կառուցվածք 

Ամուլսարի լեռնաշղթայի սահմաններում գոյություն ունի կառուցվածքային 

բարդություն, որի հետևանքով անկումները դառնում են կտրուկ և շրջված: 

Վերջնական երկրաչափությունը ստեղծում են առնվազն չորս տարբեր 

կառուցվածքային տարրեր (ճեղքավորվածություններ, ծալքեր և խախտումներ)՝ 

երիտասարդ կառույցներում գնալով ավելի անկայուն/ դյուրաբեկ արձագանքով: 

ՍՀ առաջացումների հզոր սալերը ճկվում են անտիկլինային ծալքավորվածության 

տեսքով նախքան անցումը խախտումների միջով և փոխակերպվումը չափազանց 

բարդ կենտրոնական ծալքավոր գոտու: Այս բարդ գոտու սահմաններում 

անդեզիտային սալերը ավելի շատ են ու բարակ: Ընդհանուր օրինաչափությունից 

ելնելով, դա կարծես թե իրենից ներկայացնում է պառկած կողմի գոգավորություն, 

հավանաբար,  հարավ-արևելյան ուղղվածությամբ վրաշարժ խախտման ներքևում: 

Բազմաթիվ բարակ վահանակների ձևավորումը բարդ գոտում կարող է լինել, այս 

խոշոր վրաշարժի իրադարձության ընթացքում տեղի ունեցած զուգավորման 

արդյունքում: Չնայած այն բանի, որ հանքայնացումը գտնվում է բարդ գոտու 

սահմաններում՝ այս խոշոր, ակնհայտորեն ծալքային կառույցի հիմնային մասում, 

սակայն հաջորդող բարդությունը ի հայտ է եկել արդեն ծալքավորված կառույցի 

կրկնակի ծալքի արդյունքում, ինչն էլ ստեղծել է այս հյուրընկալող կառույցի 

վերջնական կառուցվածքը: Ոսկու հանքայնացումը սերտորեն կապված է 

փոփոխական ուղղվածությամբ տեղավորող / հարմարեցնող խախտումների հետ և 

դրանց կապող մեծաքանակ ճեղքված հանքայնացված ապարների հետ: Այս 

ճեղքերը իրենցից ներկայացնում են փոքրածավալ տեղավորող/ հարմարեցնող 

կառույցներ, որոնք հնարավոր են դարձնում ծալքավորման հետ առնչվող տեղային 

ձևախախտումը/ դեֆորմացիան: 

 

Հանքայնացում 
Ենթադրվում է, որ ոսկու հանքայնացումը Ամուլսարի հանքավայրի զարգացման 

ընթացքում ուշ իրադարձություն է և հիմնականում ի հայտ է գալիս վերին 

հրաբխային դարսաշերտի քվարց-ալունիտային փոփոխվածության 

հրաբխանստվածքային փշրաբեկորների համակարգում: Հանքայնացումը 

նույնպես կապված է  երկաթի օքսիդի շերտով պատված բեկվածքների մակերեսի և 

քվարց-ալունիտային փոփոխվածությունը հատող չափազանց օքսիդացած 
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խախտումների հետ: Ելնելով Հոլկոմբի կողմից իրականացված (2013թ.)2 

հանքավայրի կառուցվածքային ուսումնասիրություններից, ենթադրվում է, որ 

ոսկու հանքայնացումը կապված է երկաթի օքսիդների ծածկույթների, լիցքերի և 

հիդրավլիկ փշրաբեկորների հետ, վրադրման և ծալքավորման համակարգում 

փխրուն բեկվածքների և խախտումների վերջին փուլում:  

Հանքայնացումը վերահսկվում է երեք հիմնական գործոններով. 

 

  Բեկվածքները և խախտումները հանքայնացած հեղուկների համար 

տարանցիկ ուղիներ են հանդիսացել, որի արդյունքում ոսկու 

հանքայնացում է առաջացել “երկաթե գլխարկ”-ի 

  երակների ձևով,  կազմելով մոտիկ տեղակայված բարձր 

պարունակություններով լայն միջանցքների կառույցներ: 

  Ծակոտկեն և թափանցելի լիթոլոգիական առաջացումները, այդ թվում՝ 

հիդրոթերմալ փշրաբեկորները, հրաբխաբեկորային փշրաբեկորները, 

տարրալվացված ծակոտկեն հրաբխային ապարները, կողային/հորիզոնական 

հեղուկներին միգրացիայի հնարավորություն են տվել խախտումներով 

վերահսկվող ուղիներով; 

  Համեմատաբար անթափանց արգիլիտային փոփոխվածությամբ ստորին 

հրաբխային դարսաշերտի ապարները անթափանց պատնեշ են հանդիսացել 

վերին հրաբխային դարսաշերտի ապարների հետ շփման/ կոնտակտային 

գոտիներում, հաճախ ձևավորելով տարրալվացված «երկաթե գլխարկ»-ի գոտիներ: 

Հորատհանուկում ոսկու հանքայնացման օրինակները ցուցադրված են 4.6.7 

նկարում: 

Ոսկու հանքայնացման օրինակները հորատհանուկում բերված են 4.6.6. նկարում: 

 

Ամուլսարում նույնպես առկա է արծաթի հանքայնացում, սակայն դրա ծագումը և 

տեղաբաշխումը դեռևս անհասկանալի է: Արծաթի հանքայնացումը չի առնչվում 

ոսկու հանքայնացման հետ: Արծաթի միջին պարունակությունները տատանվում 

են 2-5գ/տ սահմաններում, իսկ առանձին տեղերում կարող են հասնել մինչև 100-

200գ/տ: 

Արծաթ արդյունահանող մի փոքր նախագիծ հարում է Ամուլսարի լիցենզիայի 
                                                      
2 Հոլքոմբ Ռ., 2013թ., Վերանայված Ամուլսարի 3D երկրաբանական մոդել. Ամփոփում և 
բնապաշարների վերաբերյալ եզրակացություն, նոյեմբեր, 2013թ.: 
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տարածքին հյուսիս-արևմուտքից, որը շահագործում է արծաթաբեր գալենիտային 

երակը: Այս հանքավայրը տեղակայված է շերտագրական ավելի ցածր 

մակարդակի վրա, քան Ամուլսարի հանքավայրը: 
 

 
Նշում. 

A. Փշրաբեկորային վերին հրաբխային դարսաշերտ, խիստ փոփոխված և երկաթի ուժեղ օքսիդացմամբ` 
96.1- 96.5մ, 96.0-97.0 Au 5.67գ/տ պարունակությամբ:  

B.  Փշրաբեկորային վերին հրաբխային դարսաշերտ, խիստ փոփոխված և երկաթի ուժեղ օքսիդացմամբ`  
97.0- 97.1մ, 97.0-98.0 Au 13.7գ/տ պարունակությամբ: 

Նկ. 4.6.6. Ոսկու հանքայնացման օրինակներ հորատահանուկային նմուշներում, DDA-047 

հորատանցք: 

 

 

 

 

A

B
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Հանքաքարի հանքաբանական /միներալային կազմ 
  

Հանքաբերր սիլիկատացված վերին հրաբխային դարսաշերտի 

հանքաբանական/միներալային կազմը շատ պարզ է և հիմնականում բաղկացած է 

քվարցից (սովորաբար 60-98%): Ճեղքերը և խոռոչները լցված են գյոտիտով, 

լիմոնիտով և հեմատիտով ու հենց այս օքսիդային լցոնի ներսում է, որ ի հայտ է 

գալիս ոսկու հանքայնացումը: Այս շերտախմբում նաև գրանցվել են կալիումային 

դաշտային սպաթի, ռուտիլի, քլորիտի, թերթաքարի, ալունիտի և յարոզիտի չնչին 

/հետքային քանակություններ: 

Ամուլսարում ձևավորված ոսկու հանքայանցումը կապված է ճեղքերի օքսիդային 

լցոնի և հանքաքարը, որը արդեն գնահատվել է ընթացիկ պաշարների հաշվարկի 

մոդելում իր բնական վիճակում օքսիդային է: 4.6.1. աղյուսակը ցույց է տալիս մի 

շարք տիպային հանաքաքարերի ամբողջական ապարների անալիզները, որոնք 

իրականացվել են Kappes Cassidy Associates-ի կողմից (KCA)-ը 2012թ. Ամուլսարի 

մետալուրգիական փորձարկումների ծրագրի շրջանակներում: 

 

Աղյուսակ 4.6.1. Միացյալ հանքաքարի վերլուծություն ամբողջական ապարում  
(KCA 2012թ.) 

Բաղադրիչ 
Միավ

որ  

KCA  
միացյալ 
նմուշ No. 

61768 DDAM-
130 

KCA  
միացյալ 
նմուշ No. 

61769 DDAM-
137 

KCA  
միացյալ 
նմուշ No. 

61770 DDAM-
140 

KCA 
 միացյալ 
նմուշ No. 

61771 DDAM-
148 

KCA  
միացյալ 
նմուշ No. 

61772 DDAM-
169 

KCA  
միացյալ 
նմուշ No. 

61773 DDAM-
174 

SiO2 % 80.59 85.41 84.52 93.74 91.3 68.4 

Si % 37.68 39.93 39.51 43.82 42.68 31.98 

Al2O3 % 3.33 1.38 0.92 0.8 0.93 8.96 

Al % 1.76 0.73 0.49 0.42 0.49 4.74 

Fe2O3 % 8.53 8.91 10.1 2.59 4.65 8.83 

Fe % 5.97 6.23 7.06 1.81 3.25 6.17 

CaO % 0.05 0.03 0.03 0.02 0.02 0.1 

Ca % 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.07 

MgO % 0.04 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 

Mg % 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 

Na2O % 0.12 0.09 0.06 0.05 0.04 0.37 

Na % 0.09 0.07 0.04 0.04 0.03 0.27 

K2O % 0.62 0.19 0.09 0.08 0.07 1.33 

K % 0.51 0.16 0.07 0.07 0.06 1.1 
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TiO2 % 1.46 1.31 1.28 1.43 1.21 1.18 

Ti % 0.88 0.79 0.77 0.86 0.73 0.71 

MnO % <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.02 0 

Mn % 0 0 0 0 0 0 

SrO % 0.03 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.07 

Sr % 0.03 0.01 0 0 0 0.06 

BaO % 0.04 0.01 0.09 0.02 0.01 0.1 

Ba % 0.04 0.01 0.08 0.02 0.01 0.09 

Cr2O3 % 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Cr % 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

P2O5 % 0.1 0.02 0.02 0.01 0.02 0.21 

P % 0.04 0.01 0.01 0 0.01 0.09 

LOI1090°C % 4.9 2.47 2.46 1.09 1.66 10.22 

ԳՈՒՄԱՐ % 99.83 99.85 99.61 99.88 99.97 99.84 

 

Դատարկ ապարների միներալային կազմ 

 
Հանքարդյունահանման ժամանակացույցում դատարկ ապարների երեք 

պոտենցիալ  հոսքեր են (տես նկար 4.6.3. և 4.6.4). Դրանք են վերին հրաբխային 

առաջացումները, որոնք չեն համապատասխամում եզրային պարունակության 

ցուցանիշի պահանջներին, ստորին հրաբխային առաջացումները և կոլուվիալ 

առաջացումներ: Այս երեք տարբեր թափոնանյութերը ենթարկվել են միներալային 

կազմի/ հանքակազմի որոշմանը ռենտգենային դիֆրակցիայի և 

մանրադիտակային (GRE, 2014թ.) փորձարկումների հիման վրա: 

  Ստորին հրաբխային առաջացումներ. ՍՀԱ 10 նմուշներն էլ պարունակում 

էին քվարց, որի քանակությունը տատանվում էր 20 մինչև 77%, 

պլագիոկլազը առկա էր երկու նմուշում և կազմում էր 8 և 66%, պիրիտը 

ներկա էր հինգ նմուշներում, որի քանակությունները տատանվում էին 

հետքայինից մինչև 24%, ալունիտը՝ չորս նմուշներում և կազմում էր 6 մինչև 

53%, նատրոլունիտը առկա էր միայն մեկ նմուշում և կազմում էր 45%, 

յարոզիտը՝ երկու նմուշում և տատանվում էր հետքայինից մինչև 10%, 

գյոտիտը առկա էր մեկ նմուշում և կազմում էր 2%, հեմատիտը՝ չորս 

նմուշներում, հետքայինից մինչև 9% պարունակություններով, սերիցիտը 

/իլլիտը՝ չորս նմուշներում, հետքայինից մինչև 30% 
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պարունակություններով, իլլիտը/ սմեկտիտը՝ երկու նմուշներում 3 և 5%, 

լուսնաքարը (ադուլարիա)՝ երկու նմուշուներում 2 և 3% և խալկոպիրիտը, 

երկաթի օքսիդը, ռուտիլը ու ոսկին նմուշներում առկա էին տարբեր 

քանակությամբ հետքային պարունակություններով: 

  Վերին հրաբխային առաջացումներ. ՎՀԱ նմուշներից  յոթի  մեջ էլ առկա էր 

քվարցը, որի պարունակությունները տատանվում էին 27 մինչև 99%, 

դաշտային սպաթ չի հայտնաբերվել ոչ մի նմուշում, պիրիտը առկա էր չորս 

նմուշներում հետքային քանակություններով, ալունիտը՝ երեք նմուշներում, 

9 մինչև 70% պարունակությամբ, յարոզիտը՝ երկու նմուշներում, մեկի մեջ 

հետքային, իսկ մյուսի մեջ 10% պարունակությամբ, հեմատիտը/ գյոտիտը՝ 

մեկ նմուշում 3%, լուսնաքարը (ադուլարիա)՝ երեք նմուշներում, որի 

պարունակությունները տատնվում էին 1 մինչև 5%, ռուտիլը՝ վեց 

նմուշներում, հետքայինից մինչև 2% պարունակություններով, 

խալկոպիրիտը և երկաթի օքսիդը հայտնաբերվել են քիչ քանակությամբ 

նմուշներում հետքային պարունակություններով: 

  Կոլուվիալ առաջացումներ. Կոլուվիալ առաջացումների նմուշներից 

երեքում էլ ներկա էր քվարցը, 57 մնչև 88% պարունակություններով, 

դաշտային սպաթ չկար, պիրիտը առկա էր բոլոր նմուշներում հետքային 

պարունակություններով, խալկոպիրիտը առկա էր երկու նմուշներում 

հետքային պարունակություններով, ալունիտը՝ երկու նմուշներում, մեկում 

հետքային, իսկ մյուսում 30% պարունակություններով, յարոզիտը՝ մեկ 

նմուշում 2%-ով, հեմատիտը՝ երեք նմուշներում համապատասխանաբար 3, 

3 և 8% պարունակություններով, լուսնաքարը (ադուլարիա)՝ երեք 

նմուշներում համապատասխանաբար 1, 2 և 3% պարունակություններով, 

կաոլինիտը՝ երկու նմուշներում 7 և 30%-ով, ռուտիլը՝ երեք նմուշներում, 

բոլորում 1% պարունակությամբ և ոսկին՝ երկու նմուշներում հետքային 

պարունակություններով: 

4.6.2 և 4.6.3 աղյուսակները ցույց են տալիս ռենտգենային դիֆրակցիայի 

արդյունքները դատարկ ապարների3 21 նմուշների համար: 

                                                      
3 Ամուլսարի Ծրագրի երկրաքիմիական բնութագրման և կանխատեսման հաշվետվություն, թարմացվել է 
(GRE, 2014թ.): 
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Աղյուսակ 4.6.2. Ռենտգենային դիֆրակցիայի և պետրոգրաֆիայի արդյունքները 

Տիգրանես/ Արտավազդես տեղամասերից վերցված դատարկ ապարների նմուշներից 

(GRE 2014թ.) 

 
Միներալ Քիմիական բանաձև 

Ստորին հրաբխային 
առաջացումներ 

Վերին հրաբխային 
առաջացումներ 

  ARD 
71C 

ARD 
72C 

ARD 
74C 

ARD 
75C 

ARD 
76C 

ARD 
77C 

ARD 
78C 

ARD 
80C 

ARD 
79C 

Պլագիոկլազ NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8 -- -- 66 -- -- -- -- -- -- 
Քվարց SiO2 46 55 20 35 49 75 86 99 27 
Ալունիտ KAl3(SO4)2(OH)6 -- -- -- 53 -- 21 9 -- 70 

Նատրոլունիտ NaAl3(SO4)2(OH)6 -- 45 -- -- -- -- -- -- -- 

Գյոտիտ  FeOOH -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Հեմատիտ  Fe2O3 -- -- -- հետք
ային -- 3 3 -- -- 

Հեմատիտ/ 
Գյոտիտ 

FeOOH - Fe2O3 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 

Երկաթի 
օքսիդ 

FeO -- հետք
ային 1 -- -- -- -- հետքայ

ին -- 

Ռուտիլ TiO2 4 հետք
ային <1 հետք

ային -- 1 2 հետքայ
ին -- 

Պիրիտ FeS2 10 -- 8 -- 10 -- -- -- -- 

Սերիցիտ/ 
Իլլիտ 

K0.5-1(Al,Fe,Mg)2(SiAl)4O10(OH)2 
  

         
(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH
)2,(H2O)] 17 <1 4 -- 30 -- -- -- -- 

Կաոլինիտ Al2Si2O5(OH)4 23 -- -- 12 11 -- -- -- -- 

Սմեկտիտ (Na,Ca)(Al,Mg)6(Si4010)3(OH)6-
nH20 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 
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Աղյուսակ 4.6.3. Ռենտգենային դիֆրակցիայի և պետրոգրաֆիայի արդյունքները Էրատո տեղամասից վերցված նմուշներից  

(GRE 2014թ.) 

 Միներալ Քիմիական բանաձև Ստորին հրաբխային առաջացումներ Վերին հրաբխային առաջացումներ Կոլուվիալ առաջացումներ 

  BR-SMA-20 VC-SV-23 LV-ARGC-61 LV-ARGC-57 LV-ARGC-56 BR-SM-13 BR-SMV-18 VC-SA-50 LV-SA-66 COL-SM-82 COL-SA-86 COL-UN-85 

Պլագիոկլազ NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

K-դաշտային 
սպաթ 

KAlSi3O8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Քվարց SiO2 77 65 53 45 65 40 97 89 53 63 57 88 

Ալունիտ KAl3(SO4)2(OH)6 17 6 -- -- -- 22 -- -- -- 30 -- հետքային 

Նատռոլունիտ NaAl3(SO4)2(OH)6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Գյոտիտ FeOOH 2 -- -- -- -- -- -- -- 15 -- -- -- 

Հեմատիտ Fe2O3 2 6 -- -- 9 8 1 5 10 3 8 3 

Հեմատիտ/ 
Գյոտիտ 

FeOOH - Fe2O3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Երկաթի օքսիդ FeO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Ռուտիլ TiO2 հետքային -- 1 1 1 հետքային հետքային 1 1 1 1 1 

Պիրիտ FeS2 հետքային -- հետքային 24 -- հետքային հետքային հետքային հետքային հետքային հետքային հետքային 
Խալկոպիրիտ CuFeS2 հետքային -- -- -- -- -- -- հետքային հետքային հետքային -- հետքային 

Պիրոտիտ FeS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Ոսկի Au -- -- հետքային -- -- -- -- -- -- հետքային հետքային -- 

Սերիցիտ/ Իլլիտ 
K0.5-1(Al,Fe,Mg)2(SiAl)4O10(OH)2 nH2O -             

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[( OH)2,(H2O)] -- -- -- -- 25 -- -- -- -- -- -- -- 

Կաոլինիտ Al2Si2O5(OH)4 -- 20 25 25 -- 30 -- -- 10 -- 30 7 

Լուսնաքար 
(Ադուլարիա) 

KAlSi3O8 2 3 -- -- -- -- 2 5 1 3 2 1 

Յարոզիտ KFe3(OH)6(SO4)2 հետքային -- 10 -- -- հետքային -- -- 10 -- 2 -- 

Իլլիտ/ Սմեկտիտ (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[( OH)2,(H2O) -- -- 3 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Սմեկտիտ (Na,Ca)(Al,Mg)6(Si4010)3(OH)6- nH20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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ՎՀԱ թթվագոյացնող չեն, թեև որոշ նմուշներ պարունակել են պիրիտի հետքային 

պարունակություններ, սակայն դրանց մեծամասնությունը չունի վնասազերծման 

անհրաժեշտություն / ներուժ: ՎՀԱ ապարներից առաջացած տարալվացված 

հեղուկը / ֆիլտրատը ջրի որակի համար իրենից էական վտանգ չի ներկայացնում: 

Հետևաբար, այս ապարները կարող են որպես լցանյութ օգտագործվել 

շինարարության մեջ, ջրահեռացման համար, որպես պաշտպանիչ շերտ 

պարկուճավորման/պատիճավորման խցերի շինարարության համար: Ուժեղ 

սիլիֆիկատացումն այս ապարներին հաղորդում է դիմադրողականություն 

քիմիական և մեխանիկական հողմնահարման ազդեցության նկատմամբ: 

 

ՍՀՄ դատարկ ապարները պոտենցիալ թթվագոյացնող են (ՊԹԳ): Սակայն, ՍՀԱ 

առկա են տարբեր սուլֆիդների կոնցենտրացիաներ և ՍՀԱ նմուշներից շատերը 

չեն արտադրում չափավորից մինչև ուժեղ թթվային տարրալվացված հեղուկ / 

ֆիլտրատ (խցում սահմանվել է pH<4.0 ֆիլտրատի և սուլֆիդի >100մգ/լ 

կոնցենտրացիաները) չնայած երկարաժամկետ խոնավության խցիկային 

փորձարկումներին: Ամուլսարի հանքավայրի ՍՀԱ դատարկ ապարն ունի 

դիմադրողականություն եռավալենտ երկաթի օքսիդացման համար անհրաժեշտ 

պայմանների ստեղծման նկատմամբ, նույնիսկ, երբ տեղադրված է խոնավության 

խցում: Տեղի կինետիկան, ինչպես ցույց են տալիս պատմական հանքի 

թափոնակույտերը, ենթադրում է, որ եռավալենտ երկաթի օքսիդացում տեղի չի 

ունեցել, չնայած ռեակցիայի ժամանակը տևել է տասնյակ տարիներ: 

 

Մետաղների տարրալվացումը տեղի է ունենում ուժեղ թթվային պայմաններում 

(ինչը, ինչպես նախկինում սահմանվել է, հազվադեպ է այս ապարատեսակի 

համար): Ընդհանուր առմամբ, Ամուլսարի հանքավայրի ՍՀԱ կարող են լինել 

թթվագոյացնող և վտանգ կա, որ մերկացած ապարները ջրի որակը վատացնելու 

պոտենցիալ ունեն pH-ը ճնշելու միջոցով և նաև ունեն սուլֆատի, երկաթի, 

պղինձի, սելենի, կամ մանգանի բարձր կոնցենտրացիաներ: 
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Ոչ թթվագոյացնող և պոտենցիալ թթվագոյացնող թափոնների ժամանակացույց 
 

Ծրագրի շահագործման ամբողջ ընթացքում նախատեսվում է, որ փորված-

հանված դատարկ ապարների 60% լինելու է ոչ թթվագոյացնող (ՈԹԳ) վերին 

հրաբխային և կոլուվիալ առաջացումներից (ՎՀԱ), իսկ 40% լինելու է պոտենցիալ 

թթվագոյացնող (ՊԹԳ) ստորին հրաբխային առաջացումներից (ՍՀԱ): Հիմնվելով 

Ամուլսարի հանքավայրի ներկայիս լիթոլոգիական մոդելի վրա, դատարկ 

ապարների տեսակները սահմանվել են հանքարդյունահանման 

ժամանակացույցում ըստ լիթոլոգիական կազմի: 4.6.4 նկարում ակնկալվող ՈԹԳ և 

ՊԹԳ դատարկ ապարների ծավալները ցուցադրված են ըստ 

հանքարդյունահանման ժամանակահատվածի: 

 

Աղյուսակ 4.6.4. Տեղում դատարկ ապարների տեսակների ծավալները ըստ 
հանքարդյունահանման ժամանակահատվածի 

 
Կոլուվիալ 

առաջացումներ 

Ոչ թթվագոյացնող 
դատարկ ապարներ 

(ՎՀԱ) 

Պոտենցիալ 
թթվագոյացնող 

դատարկ ապարներ 
(ՍՀԱ) 

Ժամանակահատված հազ. տ հազ. տ հազ. տ 
Տարի 1 26 699 259 

1-ին տարի 175 11 035 7 930 

2-րդ տարի 373 16 214 7 246 

3-րդ տարի 291 17 397 10 420 

4-րդ տարի 438 12 381 11 027 

5-րդ տարի 399 18 085 8 440 

6-րդ տարի 18 18 980 2 733 

7-րդ տարի 273 12 361 11 631 

8-րդ տարի 318 15 453 17 304 

9-րդ տարի 0 10 935 12 895 

10-րդ տարի 0 2 714 635 

Ընդամենը 2 311 136 253 90 521 
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ՈԹԳ/ՊԹԳ դատարկ ապարների ժամանակացույցը հաշվի է առնվել դատարկ 

ապարների լցակույտում4 (ԴԱԼ) պարկուճավորման/ պատիճավորման 

մանրամասն պլանավորման հետ: 

 

Ծրագրի օժանդակ ենթակառուցվածքների տեղադիրքը (տես նկ. 4.6.7) 

Ջարդիչ կայանը և նրա սպասարկման տարածքը 
 

Ջարդիչ կայանի շինության կառուցման, հարակից թեքությունների և կապող 

փոխակրիչների համար ընտրված տարածքը գտնվում է բազալտային լավայի 

հոսքերի առաջացումների սահմաններում: Շինարարության զբաղեցրած 

տարածքի սահմաններում հանքայնացած առաջացումներ չկան: Պետք է նաև նշել, 

որ դատարկ ապարների լցակույտի  (ԴԱԼ) տեղադիրքը նույնպես զերծ է որևէ 

հնարավոր հանքայնացումից:  

 
Կույտային տարրալվացման հրապարակ և հարակից ենթակառուցվածքներ 

ԿՏՀ-ն տեղակայված է ավելի ցածր բարձրության վրա, քան բացահանքերը և 

կապված է ջարդիչ կայանից եկող վերգետնյա փոխակրիչին: ԿՏՀ-ի տարածքն 

ընկած է չփոփոխված անդեզիտային հրաբխաբեկորային դարսաշերտից կազմված 

արմատական ապարի վրա: Առաջարկվող ԱԴԿ գործարանը նույնպես գտնվում է 

անդեզիտային դարսաշերտի վրա: Հորատանցքերից դուրս եկած հորատհանուկը 

նմուշարկվել է ստերիլիզացման գնահատման համար: Այս անալիզները 

հաստատել են այն փաստը, որ Ամուլսարի հանքավայրի հանքայնացած 

շերտախմբերը չեն ընդլայնվում դեպի այս տարածք: 

 

4.6.3 Մակերեսային նստվածքներ 

Չորրորդական դարաշրջանում Ծրագիրն ու նրա շրջակայքը ծածկված են եղել 

սառույցով: Որպես կանոն բարձրադիր վայրերում հողաշերտը բացակայում է, իսկ 

սարի ցածրադիր լանջերում` թերզարգացած է: Զգալի մակերեսային նստվածքներ 

(2-10մ հզորությամբ) սահմանազատված են պաշտպանող ռելիեֆով և Ծրագրի 

ցածրադիր վայրերով և հիմնականում բաղկացած են կավից, մանրախճային 

կավից և կավային մանրախճից, երբեմն էլ՝ բազալտի գետաքարերից կամ խոշոր 

                                                      
4 Տես նույն տեղում՝ 3, մաս 4.6.13 



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

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 4.6.23 

 

քարի կտորներից:  

 

Լիցենզիայի տարածքում առկա են զգալի քանակությամբ կավային նստվածքներ: 

Ենթադրվում է, որ համատարած կավն առաջացել է հիմքում ընկած ճեղքավոր 

անդեզիտի քայքայումից: Տեղայնացած կավային նստվածքներ, օրինակ, 

հանդիպում են նաև սառցեդաշտային ժամանակաշրջանի ռելիեֆի 

սահմաններում: Դրանք կարող են լճային ծագում ունենալ` ձևավորված 

հրաբխային իրադարձություններից հետո, երբ հրաբխային հոսքերը պատվարել են 

մակերեսային ջրերի ուղիները: Առաջարկված ԴԱԼ-ի տարածքում կավային 

շերտերը կանաչ գույն ունեն, ինչը վկայում է հրաբխային մոխրի բարձր 

պարունակության մասին:  Մանրախճային կավերը մինչև 15մ հզորությամբ 

հանդիպում են ԴԱԼ-ի տարածքի կենտրոնական մասում:  

Գետի ջրհավաք ավազանի տարածքի հիմքում, ներառյալ ԴԱԼ-ի տարածքի 

արևելյան սահմանը, ընկած են մոտավորապես 13մ հզորությամբ ալուվիալ 

առաջացումներ (կավ, կավավազ և ավազ): Արմատական ապարների 

մերկացումները ակնհայտ երևում են Որոտան գետում: Սակայն, հաստատված է, 

որ Որոտանի կիրճի բոլոր ալուվիալ առաջացումները  երկրի մակերևույթից ցածր 

(եմց) մոտավորապես 8մ հզորություն ունեն: Կավաբազալտային մանրախիճը 

Որոտանի հարթավայրում երկրի մակերևույթից ցածր (եմց) մինչև 26մ հզորություն 

ունի: Ամփոփելով այս ամենը, կարելի է ասել, որ Որոտանի սարահարթի հիմքում 

ընկած մակերեսային սառցեդաշտային և գետային հեղեղումների առաջացումները 

լիցենզիայի տարածքում ունեն մինչև 30մ հզորություն: 
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Նկ. 4.6.7. Նախագծի ենթակառուցվածքների  հիմքում ընկած ապարների երկրաբանական կառուցվածքը
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4.6.4 Տեկտոնիկա և սեյսմիկություն 

 

Ծրագրի լիցենզիայի տարածքը գտնվում է Արաբա-Եվրասիական սալի 

սեյսմիկապես ակտիվ գոտու սահմաններում: Այս սալի սահմանը 

մայրցամաքների բախման գոտին է, և, Golder Associates-ի կողմից իրականացված 

ուսումնասիրությունները (տես Հավելված 4.6.1) ցույց են տվել, որ Ծրագրի 

տարածքի մոտավորապես 250կմ սահմաններում առկա է խախտումների 17 գոտի, 

ընդհանուր առմամբ 53 խախտումների հատվածներով:   

 

Golder-ի դաշտային ուսումնասիրությունները, առկա գրականության վերանայումը 

և արբանյակային պատկերները Ծրագրի տարածքի սահմաններում չեն 

հայտնաբերել խախտումների հետքերի կամ այլ տեկտոնական գեոմորֆոլոգիայի 

ապացույցներ, ներառյալ, առաջարկվող ԴԱԼ-ը, ԿՏՀ-ն, ջարդիչ կայանն ու 

բացահանքը: Այսպիսով, Ծրագրի սահմաններում մակերեսային խախտումների 

ճեղքման շատ չնչին հավանականություն կա: 

 

Մեդվեդև-Շպոնհեյր-Կարնիկի ուժգնության սանդղակը (ՄՇԿ), որը լայնորեն 

կիրառվում էր նախկին Խորհրդային Միությունում, որոշ չափով նման է 

ներկայումս ԱՄՆ-ում կիրառվող Մերկալիի փոփոխված սանդղակին: Պատմական 

գրառումները ցույց են տալիս, որ ՀՀ-ում սկսած մ.թ.ա. 600թ. մինչև 2003թ.5 տեղի են 

ունեցել 107 համեմատաբար լավ փաստագրված, ուժեղ զգացված երկրաշարժեր, 

ընդ որում, վերջին տարեթիվը ՀՀ-ում տեղի ունեցած վերջին ինտենսիվ 

երկրաշարժն է: Պատմական փաստաթղթերը վկայում են, որ վերջին 900 

տարիների ընթացքում առնվազն 3 անգամ տեղանքում տեղի են ունեցել ուժեղից 

մինչև շատ ուժեղ (ՄՇԿ սանդղակով VI-VII բալ) զգալի երկրաշարժեր: Այսպիսի 

զգալի երկրաշարժերը կարող են թեթևից մինչև չափավոր հնարավոր վնասներ6 

պատճառել: Պատմական երկրաշարժերը և սեյսմիկ աղբյուրները Ծրագրի 

տեղադիրքի նկատմամբ ցուցադրված են 4.6.7 նկարում: 

                                                      
5 Բաբայան Տ., 2006թ. Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի և հարակից տարածքների ուժեղ 
երկրաշարժերի ատլաս սկսած հնագույն ժամանակներից մինչև 2003թ., ՀՀ Գիտությունների Ազգային 
Ակադեմիա, 139Էջ: 
6  http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/shakemap/global/shake/b0008649/download/tvguide.txt 
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Նկ. 4.6.8. Պատմական երկրաշարժեր և խախտումների սեյսմիկ աղբյուրներ: 

 

Փամբակ-Սյունիք-Սևան խախտման հատվածը 4’ (նկ. 4.6.9) տեղակայված է 

Ծրագրից մոտավորապես 10կմ դեպի հյուսիս, որի հաշվարկված հորիզոնական 

սահքի միջին արագությունը կազմում է 1.55մմ/տարեկան: Հիմնվելով 

սեյսմատեկտոնական մոդելի վրա հաշվարկվել է, որ երկրաշարժի մաքսիմալ 

հնարավոր ուժգնությունը խախտման այս հատվածից կկազմի Մ7.2 բալ (Մ-ն 

երկրաշարժի ուժգնության սանդղակն է տվյալ պահին, որն ըստ էության 



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

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 4.6.27 

 

համարժեք է Ռիխտերի մագնիտուդային սանդղակին): 

 

Ծրագրի տարածքում իրականացվել է հավանական սեյսմիկ վտանգի 

վերլուծություն  (ՀՍՎՎ): ՀՍՎՎ-ն գնահատել է այն հավանականությունը, որ 

նշված երկրաշարժի դեպքում գրունտի /ցամաքի ցնցումները գերազանցվելու են 

նշված ժամանակի ընթացքում: Գերազանցման հավանականությունը որոշվել է 

հիմնվելով տարբեր վայրերում յուրաքանչյուր խոշոր սեյսմիկ աղբյուրում բոլոր 

երկրաշարժերի ի հայտ գալու հավանականության, և, երկրաշարժի աղբյուրից 

հեռանալու դեպքում, գրունտի/ ցամաքի ցնցումների թուլացման արագության 

վրա:    

 

ՀՍՎՎ-ն ենթադրում է, որ դրա հավանականությունը 50 տարիների ընթացքում 

կազմում է 10%, ինչը բերում է իրադարձության հավանականության արդյունավետ 

կանխագուշակման` 475 տարի կրկնության ժամկետով7: Հիմնվելով ՀՍՎՎ-ի վրա, 

լիցենզիայի տարածքին սեյսմիկ վտանգի չափավոր աստիճան է հատկացվել (475 

տարվա գրունտի առավելագույն արագացման արժեքը (ԳԱԱ)8 կազմում է 0.081-

0.24 գ): 

 

4.6.5 Թթվային ապարների դրենաժի բնութագրում 

Ամուլսարի հանքավայրում թթվային ապարների դրենաժի հատկությունները 

բնութագրել է Golder Associates-ը (տես Հավելված 4.6.2). Այս հաշվետվությունը 

ամբողջովին նորացվել է GRE-ի կողմից՝ ներառվել են լրացուցիչ երկրաքիմիական 

փորձարկումների արդյունքները և ներկայացվել է կանխատեսումային 

մոդելավորումը և դրա հետ կապված հանքի ժամանակակից նախագծումն ու 

ԹԱԴ-ի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները (տես ԹԱԴ-ի կառավարման 

ծրագիր): Հետևյալ բաժինները համառոտ ներկայացնում են նորացված 

երկրաքիմիական բնութագրման արդյունքները: 

 

 

                                                      
7 http://www.irmi.com/expert/articles/2003/gould07.aspx 
8  Սեյսմիկ վտանգների գնահատման համաշխարհային ծրագիր (1999թ.), 
http://www.seismo.ethz.ch/static/GSHAP/ 

http://www.seismo.ethz.ch/static/GSHAP/
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Դատարկ ապարների ստատիկ փորձարկում 
Ստատիկ փորձարկումը որոշում է տվյալ հանքաքարի ԹԱԴ-ի գոյացման և 

մետաղների տարրալվացման պոտենցիալը: Ամուլսարի հանքավայրի 

հանքաքարերի վրա իրականացվել է հետևյալ ստատիկ երկրաքիմիական 

փորձարկումը. 

Աղյուսակ 4.7.1. Ստատիկ երկրաքիմիական փորձարկման ծրագիր 

Մետաղի 
տեսակը 

ԹՀՀ 
ՏԹԳ pH 

փորձարկում 

Ընդհանուր 
քիմիական 

կազմ 

Միներալա-
յին կազմ/  

հանքակազմ 

ՍՏՏԸ-ի 
արտահոսքի 
փորձարկում 

ՏԹԳ-ի 
արտահոսքի 
փորձարկում 

Դատարկ 
ապար 

Տիգրանես/ 
Արտավազդես 

154 - 97 8 8 8 

Դատարկ 
ապար Էրատո 

80 50 42 12 9 12 

Աղքատացած 
հանքաքար 
Տիգրանես/ 

Արտավազդես 

6 - - - 6 - 

Աղքատացած 
հանքաքար 

Էրատո 
7 7 7 - 7 7 

Փոխառված 
նյութեր 

5 5 5 - 5 5 

 

Որտեղ. 

  ԹՀՀ՝ Սոբեկի կողմից փոփոխված թթվահիմնային հավասարակշռություն 

  ՏԹԳ pH՝ տեսակարար թթվագոյացման pH 

  Ընդհանուր քիմքիական կազմ՝ ամբողջ ապարի միներալային կազմի 

որոշում ինդուկտիվ կապակցված պլազմային սպեկտրոմետրի միջոցով 

  Միներալոգիա/ Հանքակազմ՝ միներալային կազմի որոշում ռենտգենային 

Ֆլուորեսցենտային սպեկտրոմետրերի (ՌՖՍ) միջոցով, որին հաջորդում է 

միներալային կազմի անալիզը  

  ՍՏՏԸ-ի արտահոսք՝ սինթետիկ տեղումներով տարրալվացման 

ընթացակարգ 

  ՏԹԳ արտահոսք՝ տեսակարար թթվագոյացման արտահոսքի pH-ի 

փորձարկում 

 

Ապարատեսակների բնութագրումը պարզեց հետևյալը. 
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  ՎՀ առաջացումները թթվագոյացնող չեն, չնայած թթվային պոտենցիալի (AP) 

հետքերի առկայությանը 

  ՎՀ դարսաշերտի տարրալվացված հեղուկը /ֆիլտրատը չեզոքից մի քիչ 

ցածր է, ինչը ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված է ալունիտի 

հողմնահարմամբ 

  ՍՀ դարսաշերտը թթվագոյացնող է, բայց, ըստ երևույթին, դաշտային 

պայմաններում դիմադրողականություն ոնի երկաթի օքսիդացման 

նկատմամբ  

  Կոլուվիալ առաջացումները թթվագոյացնող չեն  

  Հետևյալ մետաղների տարրալվացման հավանականություն կա՝ պղնձի, 

երկաթի, մանգանի, սելենի և սուլֆատի: 

 

4.7.1. Թթվահիմնային հաշվառում 

Թթվահիմնային հաշվառումը (ԹՀՀ) դա մի մեթոդ է, որտեղ ապարանմուշի 

ընդհանուր թթվագոյացման պոտենցիալը համեմատվում է ընդհանուր 

չեզոքացման պոտենցիալի հետ: Դա արդյունաբերության այս բնագավառում 

ընդունված եղակակ է որևէ ապարատեսակի պոտենցիալ թթվագոյացումը 

որոշելու համար: Աղյուսակ 4.7.2-ում ամփոփ բերված են Տիգրանես/Արտավազդես 

տեղամասերի դատարկ ապարների ԹՀՀ փորձարկումների արդյունքները, իսկ 

աղյուսակ 4.7.3-ում բերված են ԹՀՀ արդյունքները Էրատո տեղամասի դատարկ 

ապարների համար:  

 

Աղյուսակ 4.7.2. ԹՀՀ ամփոփ արդյունքներ Տիգրանես/Արտավազդես 

 տեղամասերի դատարկ ապարներից 

Դատարկ 
ապար 

Վիճակագրու-
թյուն  

Ներդըր-
ված pH 

ԹՊ ՉՊ 
Ընդամե-

նը S 
S 

սուլֆիդ 
S 

սուլֆատ 
TCaCO3/kT TCaCO3/kT % % % 

Ստորին 
հրաբխային  

առաջացում-
ներ 

Միջին 4.86 40.94 0.26 2.51 1.31 0.36 

Ստանդարտ 
շեղում 

1.07 60.00 1.67 2.57 1.92 0.55 

Վերին 
հրաբխային 

առաջացում-
ներ 

Միջին 5.54 4.30 0.14 0.76 0.14 0.11 

Ստանդարտ 

շեղում 
0.70 21.39 0.85 1.40 0.68 0.20 

Կոլուվիալ 
առաջացում-

Միջին 5.79 0.87 0.20 1.07 0.03 0.13 
Ստանդարտ 0.84 1.02 0.41 1.27 0.03 0.11 
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ներ շեղում 

 

 

Աղյուսակ 4.7.3 ԹՀՀ ամփոփ արդյունքներ Էրատո տեղամասի դատարկ ապարներից 

Դատարկ 
ապար 

Վիճակագրու-
թյուն 

Ներդըր-
ված pH 

ԹՊ ՉՊ ՏԹԳ 
pH 

Ընդա
մենը  

S 

S սուլ-
ֆիդ 

S սուլ-
ֆատ 

TCaCO3/kT TCaCO3/kT % % % 
Ստորին 

հրաբխային 
առաջացումն

եր  

Միջին 5.00 27.44 0.38 4.28 2.16 0.88 0.38 

Ստանդարտ 
շեղում. 1.04 49.26 0.96 1.12 2.23 1.58 0.60 

Վերին 
հրաբխային 

առաջացումն
եր 

Միջին 5.30 5.48 0.27 4.72 0.83 0.18 0.11 

Ստանդարտ 
շեղում. 0.60 24.62 0.85 0.50 1.43 0.79 0.15 

Կոլուվիալ 
առաջացումն

եր 

Միջին 5.75 5.33 1.08 4.92 1.69 0.17 0.20 
Ստանդարտ 

շեղում. 0.19 11.19 0.86 0.15 2.42 0.36 0.28 

 

4.7.2 և 4.7.3 աղյուսակներից պարզ է դառնում, որ ՍՀ առաջացումները ունեն ԹԱԴ-

ի գոյացման ամենաբարձր պոտենցիալը, 1.3% ծծմբի սուլֆիդի պարունակությամբ 

Տիգրանես և Արտավազդես տեղամասերի հանքային մարմինների համար և 2.1%՝ 

Էրատոյի հանքային մարմնի համար: Վերին հրաբխային առաջացումներն ունեն 

սուլֆիդների հետքային պարունակություններ, սակայն դրա օքսիդացած բնույթն 

ու ընդհանուր սուլֆիդի ցածր կոնցենտրացիան (մոտ 0.15%) այնպես են անում, որ 

ՎՀԱ-ի ցածր ԹԳՊ-ը իրեն չի դրսևորում որպես ԹԱԴ (տես Բաժին 4.7.11): 

Կոլուվիալ առաջացումները դատարկ ապարների փոքրաքանակ տեսակ են և 

չունեն զգալի թթվագոյացման պոտենցիալ: 

 

4.7.4 աղյուսակում ցուցադրված են տիպային ցուցանիշները նմուշի ԹԱԴ-ի 

պոտենցիալ պարզելու համար ՝ հիմնված ԹՀՀ արդյունքների վրա: 

Աղյուսակ 4.7.4. Նախնական ստուգման համար անհրաժեշտ ուղեցույցեր ԹԳՊ 

կանխատեսման համար 

Նյութի սահմանում 
Համադրվող չափանիշներ 

ՏՉՊ(TCaCO3/kT) ՉՊԳ 
Պոտենցիալ թթվագոյացնող (ՊԹԳ) < -20 < 1 
Անորոշ -20 < ՏՉՊ < 20 1 < ՉՊԳ < 2 
Պոտենցիալ ոչ թթվագոյացնող (ՈԹԳ) > 20 > 2 
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Հղում. (INAP, 2009)  
  

Տեսակարար չեզոքացման պոտենցիալը (ՏՉՊ) ներկայացնում է ՉՊ-ն հանած ԹԳՊ-

ը: Չեզոքացման պոտենցիալի գործակիցը դա ՉՊ-ի և ԹԳՊ-ի 

հարաբերակցությունն է: 4.6.9 նկարում ցուցադրված են նախնական ստուգման 

չափանիշների արդյունքները գրաֆիկական ձևաչափով: 

 

Նկ. 4.7.1. ՏՉՊ-ն հակադրված ՉՊԳ-ի Տիգրանես/Արտավազդես և Էրատո տեղամասերի 

դատարկ ապարների համար: 

 

Ինչպես ցույց է տրված 4.7.1 նկարում, բոլոր վերին հրաբխային առաջացումների 

նմուշները ընկնում են “անորոշ”-ի տիրույթի սահմաններում: Սա նշանակում է, որ 

պահանջվում են կինետիկ փորձարկումներ, որոշելու համար, թե արդյոք այս 

նմուշներն ունեն ԹԱԴ-ի գոյացման պոտենցիալ: Չնայած այն փաստի, որ ՍՀԱ 

նմուշների մեծ մասն ընկնում է անորոշի տիրույթում, սակայն ԹՀՀ 

փորձարկումները հաստատում են, որ ՍՀԱ թթվագոյացնող ապարատեսակներ են: 
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4.7.2. Թթվահիմնային հաշվառում. օգտագործված/ վերամշակված հանքաքար   

Սպառված/ օգտագործված/ վերամշակված հանքաքարը նույնպես հանքի թափոն է 

հանդիսանում և ունի ԹԱԴ-ի գոյացման պոտենցիալ: Ծրագրում իրականացվել են 

ԹՀՀ փորձարկումներ սպառված/ օգտագործված/ վերամշակված հանքաքարի վրա 

Տիգրանես/Արտավազդես և Էրատո տեղամասերի բացահանքերից (տես 4.7.5 և 

4.7.6 աղյուսակները): 

 

Աղյուսակ 4.7.5.  ԹՀՀ արդյունքները Տիգրանես/Արտավազդես տեղամասերի սպառված/ 

օգտագործված/ վերամշակված հանքաքարի համար 

Նմուշ Ընդհանուր ծծումբ 
Թթվային միջավայրում 

լուծվող սուլֆատ 
Ծծմբի 

սուլֆիդ 
ԹՊ AP ՉՊ 

% % S % T CaCO3/kT T CaCO3/kT 
MPF 0.04 0.02 0.02 0.63 3.06 
GSN 0.58 0.05 0.53 16.50 4.31 
FG 0.37 0.06 0.31 9.59 2.69 
SB 0.38 0.04 0.34 10.66 2.31 

MC0681,2 1.15 0.03 1.13 35.16 1.37 
MC0701 0.70 0.05 0.65 20.22 2.50 
MC0711 0.38 0.01 0.37 11.63 0.69 

Նշումներ. 
1. Միացյալ նմուշ 
2. Էրատո տեղամասից նմուշ 

 

Աղյուսակ  4.7.5. ԹՀՀ արդյունքները Էրատո տեղամասի սպառված/ օգտագործված/ 

վերամշակված հանքաքարի համար 

Նմուշ  
Ընդհանուր 

ծծումբ 
Թթվային միջավայրում 

լուծվող սուլֆատ 
Ծծմբի 

սուլֆիդ 
ԹՊ AP ՉՊ 

% %S % T CaCO3/kT T CaCO3/kT 
DDA-030 0.95 0.24 <0.01 0.31 0.30 
DDA-030 0.14 0.11 <0.01 0.31 0.30 
DDA-278 0.74 0.20 0.10 3.13 0.30 
DDA-276 1.75 0.32 0.09 2.81 0.30 
DDA-290 0.00 0.02 <0.01 0.31 0.30 
DDA-340 0.53 0.24 <0.01 0.31 0.30 
 
Հիմնվելով ընդհանուր առմամբ ծծմբի սուլֆիդների ցածր պարունակությունների, 

սպառված/ օգտագործված/ վերամշակված կույտի 100% ՎՀԱ կազմի և կույտային 

տարրալվացման ընթացքում առատ մնացորդային ալկալայնության ներկայության 

վրա, որոշվել է որ սպառված/ օգտագործված/ վերամշակված հանքաքարը ԹԱԴ-ի 

վտանգ չի ներկայացնում: 
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4.7.3. Թթվահիմնային հաշվեկշիռ.   փոխառվող/ վերցվող նյութեր  
ՍՀԱ-ի չորս նմուշներ և հրաբխային խարամների մեկ նմուշ ներկայացվել են 

երկրաքիմիական բնութագրման՝ դրանց պիտանելիությունը գնահատելու համար, 

որպես պոտենցիալ տեղում փոխառվող/վերցվող նյութեր: 4.7.7 աղյուսակը 

տրամադրում է փոխառվող նյութերի փորձարկումների ամփոփ արդյունքները:  

 

Աղյուսակ 4.7.7. ԹՀՀ փորձարկումների արդյունքները փոխառվող նյութերի 
համար: 

Նմուշ  Լիթոլոգիական 
միավոր ՏՉՊ ՉՊԳ 

Ծծմբի 
սուլֆիդ 

(%) 

ՏԹԳ 
pH 

Ներմուծված  
pH 

BH-305 ՍՎԱ -0.10 0.83 0.02 5.44 6.65 
BH-303 ՍՎԱ -36.30 0.01 1.16 2.34 4.36 

BH-307 ՍՎԱ 1.90 2.73 0.03 5.54 5.54 

BH-308 ՍՎԱ -31.90 0.01 1.02 4.89 5.63 
BH-312 Խարամներ 18.00 60.00 0.01 5.92 8.59 

 

Արդյունքները ցույց են տալիս, որ ՍՀԱ-ը չպետք է օգտագործվեն որպես 

շինանյութ, պայմանավորված իրենց ԹԱԴ-ի և մետաղների տարրալվացման 

պոտենցիալով, եթե չիրականացվեն այլ մեղմացնող միջոցառումներ: Չնայած 

խարամները, հավանաբար, պիտանի են շինարարության համար, սակայն 

լրացուցիչ բնութագրման աշխատանքներ է անհրաժեշտ իրականացնել, քանի որ 

միայն մեկ նմուշ է ընդգրկված եղել փորձարկումների ծրագրում:   Բացահանքի 

ներսում առաջացած որոշ դատարկ ապարներ նույնպես հարմար են  որպես 

շինանյութ օգտագործելու համար: ՎՀ և կոլուվիալ լիթոլոգիական խմբերը 

պարունակում են երկրաքիմիական առումով հարմար շինանյութեր:  

 

4.7.4. Մետաղների տարրալվացման պոտենցիալի ամփոփում 

Ամուլսարի հանքավայրի դատարկ ապարների պոտենցիալ մետաղների 

տարրալվացման գնահատականը ամփոփված է 4.7.8 աղյուսակում: 
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Աղյուսակ 4.7.8 ՍՏՏԸ-ի տարրալվացման արդյունքների ամփոփում Տիգրանես/Արտավազդես և 
Էրատո տեղամասերի դատարկ ապարների համար  

Ցուցանիշ Միավոր Արփայի II տեսակի 
ստանդարտներ 

Տիգ/Արտ 
ՍՏՏԸ 

արդյունքները 
(միջին) 

Էրատոի 
ՍՏՏԸ 

արդյունքները 
(միջին) 

Ամոնիակ ինչպես N Մգ/լ 0.4 0.102 0.172 
Մկնդեղ մգ/լ 0.02 0.011 0.0007 

Բարիում մգ/լ 0.028 0.027 0.073 
Կենսաքիմիական 

թթվածնի 
պահանջարկ 

մգ/լ  
2 2 

կադմիում մգ/լ 0.001 0.002 0.0007 
Քիմիական 
թթվածնի 

պահանջարկ 

մգ/լ 

 
8.2 5.489 

Քրոմ մգ/լ 0.011 0.006 0.002 

Պղինձ մգ/լ 0.021 0.19 1.837 

Ցիան (ընդամենը) մգ/լ 
 

0.01 0.01 

Ցիան (ազատ) մգ/լ 
 

0.005 0.01 

Ցիան (ԹԹԱ) մգ/լ 
 

0.01 0.01 
Վերջնական 
հեղուկի pH 

pH 
միավորներ  

5.953 5.25 

Վեցվալենտանի 
քրոմ 

մգ/լ 
 

0.012 0.012 

Երկաթ  մգ/լ 0.072 3.423 3.002 

Կապար  մգ/լ 0.0101 0.008 0.0005 

Մանգան մգ/լ 0.012 0.04 0.025 

Սնդիկ մգ/լ 
 

0.0002 0.000045 

Նիկել  մգ/լ 0.0103 0.019 0.012 
Նիտրատ/նիտրիտ 

ինչպես N 
մգ/լ 

 
0.182 0.159 

Օրթոֆոսֆատ 
ինչպես P 

մգ/լ 
 

0.01 0.01 

Սելեն  մգ/լ 0.02 0.04 0.0004 
Սուլֆատ ինչպես 

SO4 
մգ/լ 

 
28.273 35.938 

Ընդհանուր կշռված 
պինդ մասնիկներ 

մգ/լ 6.8 
 

5 

Ցինկ մգ/լ 0.1 0.071 0.047 
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Տեսակարար թթվագոյացման արտահոսքի (ՏԹԳ) փորձարկումը դա արտահոսքի 

փորձարկում է նմուշի ամբողջովին օքսիդացումից հետո ջրածնի պերոքսիդի 

օգնությամբ: Այս անալիզները իրենցից ներկայացնում են մետաղների 

տարրալվացման պոտենցիալի ամենավատ տարբերակը ագրեսիվ օքսիդացման 

պայմանների կիրառմամբ (տես աղյուսակ 4.7.9):  

 

Աղյուսակ 4.7.9 ՏԹԳ արտահոսքի արդյունքների ամփոփում Տիգրանես/Արտավազդես 
և Էրատո տեղամասերի դատարկ ապարների համար  

Ցուցանիշ Միավոր 
Արփայի II 
տեսակի 

ստանդարտներ 

Տիգ/Արտ ՏԹԳ 
արդյունքները 

(միջին) 

Էրատոի ՏԹԳ 
արդյունքները 

(միջին) 
Մկնդեղ  մգ/լ 0.02 0.003 0.001 

Բարիում  մգ/լ 0.028 0.045 0.109 

Բոր  մգ/լ 
 

0.04 0.003 

Կադմիում  մգ/լ 0.001 0.003 0.0008 

Քլորիդ  մգ/լ 6.88 0.578 1.162 

Քրոմ  մգ/լ 0.011 0.042 0.021 

Պղինձ  մգ/լ 0.021 0.272 0.453 

Երկաթ  մգ/լ 0.072 55.144 9.251 

Կապար   մգ/լ 0.0101 0.003 0.0009 

Մանգան  մգ/լ 0.012 0.129 0.058 

ՏԹԳ pH pH 
միավորներ  

3.728 4.342 

Նիկել  մգ/լ 0.0103 0.059 0.011 

Սելեն  մգ/լ 0.02 0.049 0.007 
Սուլֆատ 

ինչպես SO4 
մգ/լ 

 
379.003 83.273 

Ցինկ  մգ/լ 0.1 0.087 0.015 

 

Անալիզները ցույց են տալիս, որ առկա է այնպիսի մետաղների տարրալվացման 

պոտենցիալ ինչպիսին են բարիումը, պղինձը, երկաթը, մանգանը, նիկելը, սելենը և 

սուլֆատը: Քրոմը և կադմիումը միայն հայտնաբերվել են հետքային 

քանակություններով ՏԹԳ արտահոսքի փորձարկման ժամանակ և 

մտահոգությունից դուրս են:  
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4.7.5. Կինետիկ երկրաքիմիական փորձարկումներ 

Ամուլսարի հանքավայրի դատարկ ապարների9 վրա իրականացվել են 

երկարաժամկետ խոնավության խցում կինետիկ երկրաքիմիական 

փորձարկումներ: Այս փորձարկումը ժամանակի ընթացքում գերագնահատում է 

ապարի թթվագոյացման և մետաղների տարրալվացման պոտենցիալները 

հետևյալ խնդիրների պատճառով. 

  Խցերում մշտապես պահպանվում է 20°F ջերմաստիճանը, 

  Խցերում մեկ շաբաթ պահպանվում է 100% խոնավությունը, իսկ հետո 

դրանք լվացվում են 1լ թորած և իոնազերծված ջրով; 

  Խցերում անհրաժեշտ մանրաչափը հանդիսանում է 1/4ինչը, որը շատ 

ավելի մանր է, քան հանքի չմշակված հանքաքարը:  
Չնայած այսպիսի սահմանափակումների, խցում երկարաժամկետ կինետիկ 

փորձարկումները լաբորատոր պայմաններ են տրամադրում ապարների 

տեսակների ԹԱԴ վարքագիծը որոշելու համար: Սովորաբար ընդունված է, որ մեկ 

տարվա կինետիկ խցային փորձարկումները կարող են ապացուցել հիմնավոր 

կասկածից դուրս, թե արդյոք ապարանմուշները թթվագոյացնող են, թե ոչ: Այս 

փորձարկումը ստատիկ փորձարկման տրամաբանական զարգացումն է/ 

շարունակությունն է, քանի որ այն գործնականում ցույց է տալիս, արդյոք ԹՀՀ 

փորձարկման ժամանակ որոշված պոտենցիալին կլինի հասնել տեղի 

պայմաններում: 

 

4.7.6. ԹԱԴ երկրաքիմիական ռեակցիայի կինետիկա 

ԹԱԴ-ի ռեակցիայի կինետիկան կարևոր է շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցությունը որոշելու համար: Երկու տարբեր քիմիական ռեակցիաներ, 

սովորաբար, պիրիտի օքսիդացումից առաջացնում են ԹԱԴ:  

 

Առաջին հավասարումը ներառում է պիրիտի օքսիդացումը ջրի ներկայությամբ.  

 

FeS2 + 7/2O2 + H2O = Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+ [1] 10 (INAP, 2009) 

 
                                                      
9 ASTM D5744-07e1. (2007). Պինդ նյութերի լաբորատոր հողմնահարման փորձարկումների ստանդարտ մեթոդ 
խոնավության խցի կիրառմամբ: Ամերիկայի փորձարկումների և նյութերի հասարակություն: 
10  Թթվային ապարների դրենաժի համընդհանուր ուղեցույց: Թթուների/ թթվային կանխարգելման 

միջազգային համացանց (ԹԿՄՀ) 2009թ.:  
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Ամուլսարի հանքավայրում հիմնականում տեղի է ունենում այս ռեակցիան: 

Սակայն փորձարկումների ավելի ուշ ժամանակահատվածում կինետիկ խցերում 

ԹԱԴ-ի վարքագծում երկրորդ ռեակցիան գերակշռում էր որոշ խցերում: Այս 

հավասարությունը ներառում է պիրիտի օքսիդացումը եռավալենտ երկաթի (Fe3+) 

առկայությամբ: Այս ռեակցիան ավելի արագ է և ունի ավելի բարձր 

ստեխիոմետրիկ հարաբերակցություն պիրիտի և թթվայնության միջև (նշված է 

որպես H +), հավասարում 2. 

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O = 15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+ [2] (INAP, 2009) 

 

Ռեակցիայում կատալիզատոր է հանդիսանում Thiobacillus ferroxidans բակտերիան: 

Հետագա բաժիններում ԹԱԴ-ի անցումը հավասարում 1-ի գերակշռումից դեպի 

հավասարում 2-ի գերակշռում կոչվելու է “եռավալենտ երկաթի օքսիդացում”, 

քանի որ եռավալենտ երկաթը այստեղ հանդես է գալիս որպես ռեագենտ պիրիտի 

օքսիդացման համար: 

 

4.7.7. Խոնավության խցերի արդյունքները 
4.7.2 նկարը ցույց է տալիս կիներիկ խցի լվացման հեղուկի pH-ը ժամանակի 

ընթացքում, 4.7.3 նկարը ցույց է տալիս սուլֆատների ձևավորվումը ժամանակի 

ընթացքում և 4.7.4 նկարը ցույց է տալիս երկաթի ձևավորվումը ժամանակի 

ընթացքում: 
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Նկ. 4.7.2. pH-ը ժամանակի համեմատ կինետիկ խցի փորձարկումներում 

 

 
Նկ. 4.7.3. Սուլֆատները ժամանակի համեմատ կինետիկ խցի փորձարկումներում 
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Նկ. 4.7.4. Երկաթը ժամանակի համեմատ կինետիկ խցի փորձարկումներում 

 

Ինչպես երևում է 4.7.2-ից մինչև 4.7.3 նկարներում, ՎՀԱ ԹԱԴ-ի պոտենցիալը չի 

փոխվում ԹԱԴ-ի արտադրման, չնայած ԹՀՀ փորձարկումներում “անորոշ” 

բնութագրման (“անորոշ”, ինչպես սահմանված է 4.7.4 աղյուսակում): Նույնպես 

ակնհայտ է, որ ՍՀԱ-ի 5-ից 3 նմուշները չեն առաջացնում զգալի սուլֆատի կամ 

երկաթի պարունակություններ խոնավության խցի լվացման հեղուկում (4.7.3 և 

4.7.4 նկարներում դրանց պայմանական նշանները թաքնված են ՎՀԱ գծի 

հետևում): 

Կինետիկ փորձարկումների արդյունքները ի հայտ են բերել փորձարկված ՍՀԱ 

նմուշների երեք տարբեր կատեգորիաներ: 

  Նմուշներ, որոնք օքսիդացած էին մինչև փորձարկումը; 

  Նմուշ, որը փոխակերպվեց եռավալենտ երկաթի օքսիդացման; 

  Նմուշներ, որոնք դիմադրողականություն ունեն եռավալենտ երկաթի օքսիդացման 

նկատմամբ: 

Այս նմուշները քննարկված են ստորև: 
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4.7.8. Օքսիդացած ՍՀԱ նմուշներ 

ARD-76C նմուշը ծայրահեղ օքսիդացած էր մինչև լաբորատորիա ժամանելը: Այս 

նմուշը ցույց է տալիս Ամուլսարի հանքավայրի դատարկ ապարների վատագույն 

պոտենցիալը, բայց այն չնչին աշժեք ունի ռեակցիայի կինետիկան որոշելու 

գործում:  

 

4.7.9. Նմուշ  ARD-74C 

ARD 74C-ը ամենաօգտակար նմուշն է ամբողջ նմուշների հավաքածուի մեջ: 

Փորձարկման առաջին 12 շաբաթների ընթացքում  խցում, այն օքսիդանում էր ջրի 

ներկայությամբ (տես հավասարում 1):  

12 շաբաթ անց սկսեց եռավալենտ երկաթի օքսիդացումը և խցի լվացման հեղուկի 

pH-ը նվազեց, ավելացան սուլֆատի և երկաթի պարունակությունները (տես 

հավասարում 2): 

 

4.7.10. ՍՀԱ նմուշներ, որոնք դիմադրողականություն ունեն եռավալենտ երկաթի 
օքսիդացման նկատմամբ   

ՍՀԱ 5 նմուշներից երեքը կինետիկ խցերում ցուցաբերեցին ուժեղ 

դիմադրողականություն եռավալենտ երկաթի օքսիդացման ձևավորման և ԹԱԴ-ի 

նկատմամբ: Չնայած երկարաժամկետ փորձարկմանը, այս նմուշները 

շարունակաբար արտադրում էին չափավոր ԹԱԴ (4.5 բարձր pH-ով) ցածր 

սուլֆատի և երկաթի կոնցենտրացիաներով:   

 

4.7.11. Երկրաքիմիական դիտարկումներ 

Ծրագրի զբաղեցրած մակերեսի տարածքում արդեն առկա է դատարկ ապարների 

կուտակման երկու վայր: Դրանք գտնվում են երկու տարածքներում, որոնք 

ուսումնասիրվել են որպես այլընտրանքային տարածքներ (տես բաժին 5) և 

հայտնի են տեղամաս 27 և տեղամաս 13 անվանումներով (տես հավելվածներ 5.2 և 

5.3): Այս ապարակույտերը 1950-ական թթ. ուրանի համար իրականացված 

հետախուզական աշխատանքների արդյունքներ են: Դատարկ ապարների այս 

կույտերը կազմված են ՍՀԱ ապարներից և ցուցաբերում են Ամուլսարի 

հանքավայրի բացահանքերի դատարկ ապարների հետ նմանատիպ 

երկրաբանական և երկրաքիմիական հատկություններ, ներառյալ սուլֆիդացումը, 

արգիլիտացումը և հազվադեպ սիլիկատացումը: Այս ապարները արտադրում են 
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ԹԱԴ, սակայն արտադրված ԹԱԴ-ի աստիճանը կարելի է դասակարգել 

չափավորից չնչին: Դրանց ջրի որակի ցուցանիշները նման են ՍՀԱ նմուշների ջրի 

որակին, որոնք չեն ենթարկվել եռավալենտ երկաթի օքսիդացմանը (տես բաժին 

4.7.6): Տեղամաս 13 և տեղամաս 27-ի դատարկ ապարների նմուշները հավաքվել 

են և ենթարկվել են անալիզների: Արդյունքները համեմատվել են ՍՀԱ ամբողջ 

համախմբի հետ  և բերված են 4.7.10 աղյուսակում: 

 

Այս նորացված աղյուսակում ՍՀԱ հաշվարկների համար հայտնաբերման 

մակարդակի արդյունքները հաշվում են որպես զերո: 

 

Աղյուսակ  4.7.6. Տեղամաս 13 և տեղամաս 27դատարկ ապարների ԹՀՀ 

համեմատությունը Ամուլսարի հանքավայրի բացահանքերի հետ  

Դատարկ 
ապար 

Նմուշների 
քանակ Վիճակագրություն ԹՊ ՉՊ 

T/KT 

ՍՀԱ 57 

Միջին 37.44 0.29 
Մեդիան/մեջտեղի 5.60 0.00 

Վիճ. շեղում 57.58 1.52 
Միջակայք 0 մինչև 204 0 մինչև 14.18 

Տեղամասեր 
13 և 27 4 

Միջին 10.62 -0.75 
Մեդիան/մեջտեղի 7.34 -0.95 

Վիճ. շեղում 8.70 0.50 
Միջակայք 4.37 to 23.43 -1.1 to 0 

 

ՍՀԱ տվյալների հավաքածուից բացահանքի միջին տվյալները ավելի բարձր էին 

քան տեղամաս 13 և տեղամաս 27-ինը, իսկ մեդիանը /մեջտեղինը ավելի ցածր էր: 

Այս հին հետախուզական ծրագրի ապարները շատ չեն տարբերվում Տիգրանես, 

Արտավազդես և Էրատո տեղամասերի բացահանքերի մակերեսներից վերցված 

ՍՀԱ նմուշներից, չնայած այն հանգամանքի, որ այդ ապարները 60 տարի եղել են 

բաց երկնքի տակ և ենթարկվել են օքսիդացման: 

 

Հետևաբար, համարվում է, որ բաց երկնքի տակ մնացած այս ապարները 

համապատասխան են Ծրագրում երկրաքիմիական ուսումնասիրությունների 

համար և կարող են դիտարկվել ինչպես հենց տեղում երկարաժամկետ կինետիկ 

խցային փորձարկում, որը կարող է տեղեկացնել հայեցակարգային մոդելի և 

կառավարման պլանի մասին: 
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4.7.11 աղյուսակը ցույց է տալիս տեղամասեր 13 և 27-ի բաց երկնքի տակ մնացած 

ապարների տարրալվացված հեղուկի/ֆիլտրատի որակը:  

 

Աղյուսակ 4.7.7. Տեղամասեր 13 and 27 դատարկ ապարներից տարրալվացված հեղուկ, 

մայիս 2014թ.  

Բաղադրիչ Միավոր  
WK 10 WK 14 ՍՏՏԸ 

Բաց երկնքի տակ 
մնացած թափոնների 

ապարակույտեր 

Տեղ. 13 
ելակետային 

մակերեսային 
ջուր ԹԱԴ 74C Տեղ. 13 Տեղ. 27 

pH pH 
միավորներ 3.52 2.69 4.64 4.78 3.28 6.38 

Թթվայնություն 
մգ/լ ինչպես 

CaCO
3
 59 1210 N.S. 15.10 102.00 <D.L. 

Սուլֆատ մգ/լ 59 1360 46 12.60 43.70 35.70 
 

Այս տարրալվացված հեղուկը որակապես ունի բարձր pH, ցածր սուլֆատներ և 

ընդհանուր թթվայնությունն ավելի ցածր է քան դիտարկվում է վերջին շաբաթների 

ընթացքում ԹԱԴ 74C խոնավության խցային փորձարկման ժամանակ (տես 

նկարներ 4.7.2-4.7.4): Ակնհայտ է, որ 60 տարիների ընթացքում կույտերի դատարկ 

ապարները չեն փոխել ԹԱԴ-ի ռեակցիայի կինետիկան դեպի եռավալենտ երկաթի 

գերակշռող օքսիդացումը: 

 

Արդյունքում, դատարկ ապարները ցույց են տալիս, որ ՍՀԱ ապարներն ունեն 

որոշակի բնական ճնշման միջոց, որը խոչընդոտում է եռավալենտ երկաթի 

օքսիդացման ձևավորմանը: Ճնշող/ զսպող միջոցը կարող է լինել ստորև բերված 

հանգամանքներից որևէ մեկը կամ բոլորը. 

  Thiobacillius ferrooxidans ունեն շատ ավելի դանդաղ սուլֆիդային ռեակցիայի 

արագություն ցուրտ կլիմայական պայմաններում11; 

  Բաց երկնքի տակ մնացած ապարների արգիլիտային կառուցվածքը (մոտ 

10% կավի պարունակությամբ) խոչընդոտում է թթվածնի հոսքը կույտի 

ներսում, այսինքն նաև օքսիդացմանը; 

                                                      
11 Դատարկ ապարների հողմնահարում տարբեր կլիմայական պայմաններում. Կինետիկ սառեցման 
/հալեցման և խոնավության խցային փորձարկում: Sartz, L. (2011թ.): Հանքի ջրերի միջազգային ասոցիացիայի 
կոնգրես, Աախեն, Գերմանիա, ՀՋՄԱ: 
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  ՍՀԱ հանքանյութը ունի որոշակի մնացորդային բնական 

դիմադրողականություն եռավալենտ երկաթի օքսիդացման նկատմամբ, որը 

միայն հաղթահարվում է երկարատև խոնավության խցի փորձարկման 

արտառոց պայմաններում: 

Այս բնական դիմադրողականությունը կարևոր է Ամուլսարի հանքավայրի 

դատարկ ապարների բնութագրման համար և ԴԱԼ-ի (դատարկ ապարների 

լցակույտ) նախագծման համար (տես հավելված 3.1): 

 

4.7.12. Համառոտ բնութագրում 

Դատարկ ապարների բնութագրումը ի հայտ բերեց հետևյալը. 

 

  ՎՀՄ թթվագոյացնող չեն չնայած հետքային թթվային պոտենցիալի (AP) 

առկայությանը; 

  ՎՀԱ-ի տարրալվացված հեղուկը/ ֆիլտրատը մի քիչ ցածր է չեզոքից, ինչը, 

հավանաբար, ալունիտի հողմնահարման պատճառով է: Ալունիտի 

հողմանհարումը էական նշանակություն չունի ջրի որակի համար, քանի որ 

ռեակցիայի կինետիկան շատ դանդաղ է և ցածր է ընդհանուր թթվայնության 

արտադրումը12; 

  ՍՀԱ թթվագոյացնող են, բայց դիմադրողականություն ունեն եռավալենտ 

երկաթի օքսիդացման նկատմամբ դաշտային պայմաններում; 

  Կոլուվիալ առաջացումները թթվագոյացնող չեն; 

  Մետաղներից առկա է պղնձի, երկաթի, մանգանի, սելենի և սուլֆատի 

տարրալվացման պոտենցիալը: 

 

Փորձարկումների հետագա մանրամասները ու արդյունքները  բերված են 4.6.2 

հավելվածում:  

 
Ամփոփում 
 

Ամուլսարի հանքավայրում իրականացվել են լայնածավալ 

երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ: Հանքավայրը կապված է 

                                                      
12 Երկրաքիմիական բնութագրման ամփոփում և ջրի որոկի կանխատեսում, վերանայված տարբերակ. 
Ամուլսարի ոսկու ծրագիր, GRE. (2014թ.), Դենվեր, Կոլորադո. Global Resource Engineering: 
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փոփոխվածության բարդ համակարգի և կառուցվածքային բարդության հետ, որն 

արձանագրված չէ այս ենթաշրջանում և Ամուլսարի լեռնաշղթայի մի մասն է 

կազմում՝ երկրաբանության տեսակետից մի անոմալ առանձնահատկություն 

ավելի լայն երկրաբանական կոնտեքստի սահմաններում: Ապարների հիմնական 

տեսակները ներառում են վերին հրաբխային առաջացումները, ստորին 

հրաբխային առաջացումները և երկու տարբեր տեղական ինտրուզիվ 

շերտախմբեր: 

 

Ծրագիրը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում, բայց ծրագրի զբաղեցրած 

տարածքում խախտումների հետքերի կամ այլ տեկտոնական երկրամորֆոլոգիայի 

ոչ մի ապացույց չկա: Հետևաբար, մակերեսային խզվածքային պատռվածքի 

հավանականությունը քիչ է: 

 

Ծրագրում զանազան ապարատեսակներ ունեն ապարների թթվային դրենաժի 

պոտենցիալ: Հիմնական պոտենցիալ աղբյուրերը պայմանավորված են ՍՀ 

առաջացումների մերկացումների ջրի հետ շփմամբ: 
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