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6.9 Ստորգետնյա ջրային ռեսուրսներ 

6.9.1 Ներածություն 
Ամուլսար Ծրագրի շրջանակներում իրականացված ստորգետնյա ջրերի վրա 

հնարավոր ազդեցությունների ուսումնասիրությունը քննարկվում է հաջորդ 

բաժիններում: Դիտարկվել են ընկալիչ հանդիսացող ստորգետնյա ջրերի վրա 

հավանական ազդեցությունները և ներկայացվել են բացասական հետևանքներից 

խուսափելունկամ սահմանափակմանն ուղղված մեղմացման միջոցառումներ:  

 

Ազդեցությունների գնահատման շրջանակներում ներառվել են ստորգետնյա ջրերի 

վրա ներգործող հետևյալ Ծրագրային հանգույցները.  

 Տիգրանես-ԱրտավազդեսևԷրատոբացահանքեր: 

ՇահագործմանվերջինտարիներիընթացքումՏիգրանես-

Արտավազդեսբացահանքըլցափակվելու է՝ բացառությամբ բացահանքի 

հարավայինմիփոքր հատվածի: Փակման փուլի ընթացքում Էրատոյի 

բացահանքըմասամբ լցափակվելուէ, այնպես, 

որպեսզիմշտականբացջրայինմարմիններչմնան:   

 Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ), 

 Կույտային տարրալվացման հրապարակ (ԿՏՀ) և դրան առընչվող ԱԴՎ կայան, և 

 Լրացուցիչ օժանդակ ենթակառուցվածքներ, ներառյալ. Ջրամբարման համար 

նախատեսված ավազաններ,ջրի մաքրման համակարգեր, ջարդիչներ,  

հանքատար ճանապարհներ, նյութերի լցակույտեր, փոխակրիչ և հանքի հետ 

առնչվող այլ շինություններ:  

 

Հանքի շահագործման յուրաքանչյուր փուլի ընթացքում ջրերի 

հնարավորարտահոսքի վերահսկման նպատակով վերը թվարկված բոլոր 

հանգույցների համար նախատեսվել են նախագծային ինժեներաշահագործական 

միջոցառումներ: Հանգույցների նախագծերում և սույն գնահատման շրջանակներում 

ներառված ճարտարագիտական միջոցառումները ներկայացված են 6.9.5 բաժնում:  

Հանքի շահագործման ողջ ընթացքում ջրերի կառավարումը նկարագրվում է ջրերի 

կառավարման պլանում, որի նպատակներն են.  

 Տեղաշարժվող նստվածքների հոսքը նվազեցնելու նպատակով հանքի շփման 

հոսքաջրերի՝ դեպի կուտակման ավազաններ և հորեր հոսքուղու նախագծումը  

 Խախտված տարածքներ բնական ստորգետնյա արտահոսքի և ոչ-կոնտակտային 

ջրերի ներթափանցումը և շփման ջրերի հետ միախառնման կանխումը  

 Հանքի հանգույցներից շփման ջրերի կուտակումը, դրանց օգտագործումը 

մշակման գործընթացներում (ըստ հնարավորության) և եթե ջրերը պիտանի չեն 

օգտագործման համար, ըստ անհրաժեշտության,դրանց մաքրումը և 

բացթողնումը, և 

 Խախտված տարածքներում էրոզիոն գործընթացների նվազեցումը, իսկ դրանց 

զարգացման կամ առկայության դեպքում՝ դեպի աղբյուրներ կախված 

նստվածքների հոսքի կրճատումը:  

Շինարարության փուլի ընթացքում ջրերի կառավարման պլանի կիզակետում լինել 

են մակերևութային ջրերի արտահոսքն ու նստվածքների վերահսկումը: Հնարավոր 

ազդեցությունների  ենթարկված մակերևութային ջրերը նախքան բնական 

մակերևութային ջրեր բացթողնվելը ուղղորդվելու են նստեցման ավազաններ:   
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Շահագործման ընթացքում հանքատար ճանապարհներից, փոխակրիչից, 

ջարդիչներից ու բեռնատարների կայանատեղից հոսքաջրերը ուղղորդվելու են 

դեպի նստեցման ավազաններ, ըստ անհրաժեշտության մաքրվելու են, ապա 

բեռնաթափվելու են մակերևութային ջրեր: ԴԱԼ-ի ցանկացած արտահոսք 

ուղղորդվելու է հանգույցից հոսանքն ի վար տեղակայված ավազան: Այս ջրի որոշ 

մասն օգտագործվելու է փոշու նստեցման նպատակով, իսկ մնացածը 

ջրախողովակով ուղղորդվելու է դեպի ԿՏՀ՝ տարրալվացման գործընթացում 

օգտագործման նպատակով:  

 

Բացահանքերի ջրերը ներքին ավազանների միջոցով ուղղորդվելու և ԿՏՀ շփման 

ջրերի կուտակման ավազանում միախառնվելու են ԴԱԼ ավազանի ջրերին: Շփման 

ջրերի կուտակման ավազանի ջրերը ԿՏՀ շահագործման ընթացքում օգտագործվելու 

են որպես աշխատանքային ջրի մատակարարման աղբյուր կամ բնապահպանական 

ստանդարտներին համապատասխան մաքրվելու են և բաց են թողնվելու հողային 

շերտ կամ Կեչուտի ջրամբարից ներքև` Արփայի ստորին հոսանք: Ըստ 

անհրաժեշտության ԿՏՀ աշխատանքային ջրերի աղբյուր է հանդիսանալու Արփա 

գետը:  

 

Փակման ընթացքում, կոնտակտային ջրերի ավազաններից և ԿՏՀ-ը փակումից 

հետո երկրորդ փուլի ՊՋՀ-ից հոսանքն ի վար տեղադրված պասիվ ջրամաքրման 

համակարգը (ՊՋՀ) օգտագործվելու է ինչպես շահագործման ընթացքում 

առաջացած արտահոսքը, այնպես էլ` ԴԱԼ (շահագործման և փակման տարուց 

հետո), ինչպես նաև ԿՏՀ փակումից հետո տակատեղադիր դրենաժից մնացորդային 

ջրերի արտահոսքը կառավարելու նպատակով: Ջրերը բնապահպանական նորմերի 

համապատասխան մաքրվելու են (Արփա գետ, 2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ 

ստանդարտների համապատասխան) և ապա բաց են թողնվելու հողային շերտ կամ 

Արփա գետ: Փակումից հետոբացահանքի լցափակված տարածք մտնող ջուրը 

ներթափանցելու է երկրի մակերևույթ:  

 

Ծրագրի տարածքում ջրերի կառավարման նպատակով հասանելի են լինելու 

երեքհիմնական ջրամբարման հանգույցները. 

 Մաքուր ջրի ավազան (20,450 մ3 ծավալով), որում կուտակվելու են հանքատար և 

բացատար ճանապարհների, ինչպես նաև փոխակրիչի միջանցքի արտահոսքերը  

 ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազան (առավելագույն ծավալը մոտ 

1,280,000 մ3), որում կուտակվելու են ԴԱԼ եզրային ավազանի արտահոսքերն ու 

պարզարան-հորերի ու բեռնատարների տեխսպասարկման արհեստանոցի 

ավազանի ջրերը, և 

 ԿՏՀ-ից հոսանքն ի վար գտնվող անձրևաջրերի կուտակման երեք ավազանները 

(առավելագույն ծավալը մոտ 630,000 մ3) շահագործման ընթացքում 

օգտագործվելու են մշակման ջրերի ակտիվ կուտակման նպատակով, ինչպես 

նաև օժտված են անձրևաջրերի կուտակման տարողությամբ:  
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6.9.2 Գնահատման շրջանակներ 
Տեխնիկական շրջանակ 
Ստորգետնյա ջրերի գնահատումը կապված  է ստորգետնյա ջրային պաշարների 

վրա ազդեցությունների գնահատման հետ: Սույն հաշվետվության պատրաստման 

նպատակով ստորգետնյա ջրեր են սահմանվել բոլոր այն ջրերը, որոնք երկրի 

մակերևույթից ներքև են գտնվում: Հիմնվելով վերոհիշյալ սահմանման վրա, սույն 

հաշվետվության մեջ աղբյուրները, հողում կախված ջրաշերտը և ռեգիոնալ 

ստորգետնյա ջրերը համարվում են ստորգետնյա ջրեր:  

 

Այլ ռեսուրսների պահպանման հետ կապված ստորգետնյա ջրերի(օր.՝ 

մակերևութային ջրերը կամ ջրային կամ ցամաքային հաբիտատները) վրա 

երկրորդային ազդեցությունները ներառված են համապատասխան գլուխներում: 
 

Աշխարհագրական շրջանակ 
Ստորգետնյա ջրերի ուսումնասիրության տարածքը ցուցադրված է 6.9.1 Նկարում: 

Այս տարածքը աշխարհագրական այն տարածքի հիմքն է, որը ներառված  է 

ստորգետնյա ջրերի վրա ազդեցությունների գնահատման մեջ:  

 

Ժամանակային շրջանակ 
Ստորգետնյա ջրերի գնահատման մեջ հաշվի են առնված հանքի շահագործման 

հետևյալ փուլերի ընթացքում ստորգետնյա ջրային ընկալիչների վրա հնարավոր 

ազդեցությունները.  

 Շինարարության (նախաշահագործական) փուլ; 

 Շահագործման փուլ; և  

 Փակման ու հետ-փակման փուլեր: 
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Նկար 6.9.1:  Ստորգետնյա ջրերի ուսումնասիրության տարածք 
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6.9.3 Ազդեցությունների գնահատման մեթոդաբանություն 
 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների գնահատման հիմնական 

մեթոդաբանությունը ներկայացված է գլուխ 6.1-ում: Ստորգետնյա ջրերի վրա 

ազդեցությունների գնահատումն ավարտին հասցնելու նպատակով 

աշխատանքները կատարվել են ըստ մեթոդաբանության:  

6.1.1 աղյուսակում (6.1 գլուխ) ներկայացված է ընկալիչների զգայունության 

ընդհանուր նկարագիրը: Ստորերկրյա  ջրերի գնահատման շրջանակներում 

ընկալիչների զգայունության որոշման նպատակով առանձին դիտարկվել են 

յուրաքանչյուր ընկալիչի առատությունը, նշանակությունը, փոփոխությունների 

նկատմամբ ճկունությունը և փոխարինման հնարավորությունները: Այս 

գործընթացի մանրամասները և արդյունքները ներկայացված են 6.9.4 բաժնում:  

 

Ընկալիչների ու  դրանց զգայունության որոշումից հետո, ստորգետնյա ջրերի վրա 

հնարավոր ազդեցությունների սահմանման նպատակով, դիտարկվել են 

ստորգետնյա ջրերի ելակետային պայմանները (Գլուխ 4.8) և ծրագրի նկարագիրը 

(Գլուխ 3): Ազդեցության ենթարկված ստորգետնյա ջրերի ցանկացած 

Փոփոխության մագնիտուդ ը որոշվել է 6.1.2 աղյուսակում ներկայացված 

ընդհանուր մեթոդով (Գլուխ 6.1):  Ստորգետնյա ջրերի գնահատման նպատակով 

յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար սահմանվել են փոփոխության կոնկրետ 

աստիճաններ, որոնք ներկայացված են 6.9.1 աղյուսակում:  

 

Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ստորգետնյա ջրերի կամ խմելու ջրի 

որակի այնպիսի չափորոշիչներ չեն գործում, որոնց միջոցով հնարավոր կլիներ 

գնահատել ստորգետնյա ջրերի որակական փոփոխությունները: Ծրագրի 

շրջանակներում մակերևութային ջրերի որակի գնահատման նպատակով 

կիրառվել են ՀՀ 2-րդ կարգի Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները: 

Ստորգետնյա ջրերի որակի ստանդարտների բացակայության պայմաններում, 2-

րդ կարգի ՍԹԿ ստանդարտներն օգտագործվել են բացառապես  ստորգետնյա 

ջրերի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման նպատակով:  

 

Այս մոտեցումն ընդունելի է նախնական գնահատման գործիքի կարգավիճակում, 

քանի որ ի վերջո ստորգետնյա ջրերը բեռնաթափվում են մակերևութային ջրեր: 

Սակայն, սույն չափանիշների օգտագործմամբ գնահատված ցանկացած էական 

ազդեցություն պետք է զգուշորեն օգտագործվի: Մակերևութային ջրերը և դրանց 

օժանդակ էկոլոգիական պայմաններն առավել նպատակահարմար ընկալիչներ 

են, քան ստորգետնյա ջրերի որակը: Այդ պատճառով, ստորգետնյա ջրերի 

կանխատեսվող փոփոխության վերջնական ընկալիչները մակերևութային ջրերն 

ու էկոլոգիական պայմաններն են: Մակերևությային ջրերի ու էկոլոգիայի 

ընկալիչների զգայունությունը, ստորգետնյա ջրերի որակի փոփոխության 

նշանակությունը  և համապատասխան մեղմման միջոցառումները ներկայացված  

են 6.10 և 6.11 գլուխներում:  
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Աղյուսակ6.9.1: Փոփոխությունների մագնիտուդ (ստորգետնյա ջրեր) 

 Փոփոխության 

մագնիտուդ  

Փոփոխության նկարագրություն 

Որակական Քանակական  

1 Աննշան Ելակետային պայմանների հետ համեմատելիս 

փոփոխություններ գրեթե չեն հայտնաբերվում:  

Հնարավոր ազդեցությունների կառավարման համար 

ուղղակի վերահսկման միջոցառումներ չեն 

պահանջվում:  

Ելակետային պայմանների հետ 

համեմատելիս փոփոխություններ 

գրեթե չեն հայտնաբերվում:  

Հնարավոր ազդեցությունների 

կառավարման համար ուղղակի 

վերահսկման միջոցառումներ չեն 

պահանջվում: 

2 Ցածր  Ելակետային պայմանների հետ համեմատելիս 

որոշակի փոփոխություններ են հայտնաբերվում:  

Ելակետային պայմանների դեպքում այս 

փոփոխությունները որակի ստանդարտները չեն 

գերազանցում, իսկ կոնցենտրացիաների դիտարկվող 

չափելի բարձրացումը ևս որակի չափորոշիչների 

սահմաններում է:Եթե ելակետային պայմաններում 

դիտարկվում է որակի չափորոշիչների գերազանցում, 

ապա կանխատեսվող կոնցենտրացիաների 

գերազանցումը չպետք է գերազանցի 20-%ը, 

իսկփոփոխությունը ժամանակավոր բնույթ է կրում:  

Շինարարության, շահագործման և փակման 

ընթացքում դիտվելու են հիմնական բնութագրիչների 

կամ որակի ելակետային պայմանների շարունակական 

փոփոխություններ:  

Ելակետային պայմանների կամ 

աղբյուրի համեմատությամբ 

հայտնաբերելի 

փոփոխություններ: Ելակետային 

պայմաններում սահմանված 

հոսքի 10%-ից պակաս 

ժամանակավոր կամ մշտական 

փոփոխություններ:  

 

3 Չափավոր  Փոփոխությունների մակարդակն այնպիսին է, որ 

հնարավոր է տեղի ունենան ելակետային պայմանների 

բացասական փոփոխություններ: Ստորգետնյա ջրերի 

որակի փոփոխությունների կանխատեսումների 

համաձայն, ելակետային պայմաններում դրանք չեն 

գերազանցի, իսկ հանքի զարգացման հետևանքով 

կգերազանցեն բնապահպանական չափորոշիչները: 

Բնապահպանական չափորոշիչների գերազանցումը 

100%-ից պակաս է, իսկ փոփոխությունները մշտական 

բնույթ չեն կրելու և փակումից հետո կգրանցվի որակի 

բարելավում:  

Փոփոխությունների աստիճանն 

այնպիսին է, որ հնարավոր  է 

տեղի ունենա ելակետային 

պայմանների կորուստ կամ 

բացասական փոփոխություն: 

Հոսքի սպասվող մշտական 

փոփոխությունը ելակետային 

պայմանների համեմատությամբ 

կազմելու են 20 %, կամ 

ելակետային պայմանների 

համեմատությամբ սպասվում է  

մոտ 50%-ից պակաս 

ժամանակավոր փոփոխություն  
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4 Բարձր 

Փոփոխությունների մակարդակն այնպիսին է, որ 

հնարավոր է տեղի ունենան ելակետային պայմանների 

բացասական փոփոխություններ: Ստորգետնյա ջրերի 

որակի փոփոխությունների կանխատեսումների 

համաձայն, ելակետային պայմաններում դրանք չեն 

գերազանցի, իսկհանքի զարգացման հետևանքով 

կգերազանցեն բնապահպանական չափորոշիչները: 

Բնապահպանական չափորոշիչների գերազանցումը 

100%-ից բարձր է: Հանքի զարգացումից հետո որակի 

ակնկալվող փոփոխությունները կկրեն հիմնական և 

անշրջելի բնույթ:   

Փոփոխությունների աստիճանն 

այնպիսին է, որ հնարավոր  է 

տեղի ունենա որևէ ռեսուրսի 

ելակետային պայմանների 

ամբողջական կորուստ կամ 

բացասական փոփոխություն: 

Զարգացման արդյունքում 

ակնկալվող մշտական 

փոփոխությունը կլինի  20 %-ից 

ավել, կամ ելակետային 

պայմանների համեմատությամբ 

սպասվում է 50%-ից ավել 

ժամանակավոր փոփոխություն 

 

Բացի ստորգետնյա ջրերի փոփոխության մագնիտուդից, ներկայացված են նաև 

ազդեցության ուղղությունը (դրական կամ բացասական) և տևողությունը: Հարկ է 

նշել, որ հնարավոր ազդեցությունների այս նախնական գնահատման մեջ հաշվի 

են առնվել 6.9.5 բաժնում ներկայացված նախագծային մեղմման միջոցառումները:  

Ազդեցության նշանակության որոշման համար օգտագործվել է 6.1.3 աղյուսակում 

(Գլուխ 6.1) ներկայացված մատրիցան, իսկ ազդեցության կարևորության որոշման 

համար օգտագործվել է 6.1.4 աղյուսակը (Գլուխ 6.1):  

Յուրաքանչյուր էական ազդեցության համար ներկայացվել են լրացուցիչ (օր.՝ ոչ-

նախագծային) մեղմման միջոցառումներ, իսկ մնացաորդային ազդեցությունների 

գնահատումը կատարվել է վերևում ներկայացված գործընթացի համաձայն:  
 

6.9.4 Ստորգետնյա ջրերի հիմնական ընկլիչների որոշում 
Ընկալիչ դիտարկված ստորգետնյա ջրեր 
Սույն հաշվետվության մեջ դիտարկվում են միայն ստորգետնյա ջրային 

ռեսուրսների վրա ազդեցությունները: Ծրագրի տարածքում ստորգետնյա ջրային 

ռեսուրսների օգտագործողները նկարագրված են ստորգետնյա ջրային 

ռեսուրսների ելակետային ուսումնասիրության մեջ (Գլուխ 4.8): Այս 

տեղեկատվության և հիդրոլոգիական միջավայրի հայեցակարգային 

պատկերացման հիման վրա սահմանված ստորգետնյա ջրային հիմնական 

ընկալիչները հետևյալներն են.  

 Մակերևութային ջրերի հոսքի ու էկոլոգիական պայմանների վրա ազդող 

ժամանակավոր աղբյուրներ, 

 Մակերևութային ջրերի հոսքի ու էկոլոգիական պայմանների վրա ազդող 

մշտհոս աղբյուրներ, 

 Ջերմուկի մշտահոս աղբյուրներ, որոնք օգտագործվում են 

բուժական/ռեկրեացիան նպատակներով և ջրամատակարարման համար, 

 Խմելու և ոռոգման նպատակներով օգտագործվող ստորգետնյա ջրեր,և 

 Մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքի վրա ազդող ստորգետնյա ջրեր: 

Ծրագրի տարածքում գտնվում են համայնքների ջրամատակարարման համար 

օգտագործվող միայն 2 աղբյուրներ (կամ աղբյուրների խմբեր). Կեչուտի ջրամբարի 

հարևանությամբ գտնվող Մադիկենց աղբյուրների խումբը (Նկար  
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Նկար6.9.2), որոնք օգտագործվում են Կեչուտի կենցաղային ջրամատակարարման 

նպատակով և Գորայքից դեպի հյուսիս գտնվող աղբյուրները (Նկար  

Նկար6.9.2), որոնք մայիսից մինչև հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում 

օգտագործվում են սեզոնային հովիվների կողմից: 

 

Սույն գնահատման շրջանակներում համայքների խմելու ջրամատակարարման 

նպատակով օգատգործվող այս երկու խումբ աղբյուրները հանդես են գալու որպես 

ընկալիչներ:  

 

Ծրագրի տարածքում կենցաղային ջրամատակարարման նպատակով 

համայնքները կամ անհատները հորեր չեն օգտագործում: Այդ պատճառով, սույն 

հաշվետվության մեջ խորքային հորերը ընկալիչներ չեն համարվել:  

 
Ընկալիչների զգայունություն  
5 խմբերի բաժանված առանձին ընկալիչները ներկայացված են 6.9.2 աղյուսակում: 

Այս աղյուսակում ներակայացված են ընկալիչների բաշխվածության, 

աշխարհագրական կարևորության (ծավալ), փոփոխությունների նկատմամբ 

ճկունության և փոխարինման հնարավորությունների գնահատված տվյալները: 

Յուրաքանչյուր ընկալիչի զգայունության որոշման նպատակով այս 

բաղադրիչները համախմբվել են:  

 

Ընկալիչների զգայունության որոշման նպատակով օգտագործվել է 6.1.1 

աղյուսակը (Գլուխ 6.1): Քանի որ ընկալիչի դերումդիտարկվում են ստորգետնյա 

ջրերը, ապա զգայունության որոշման որոշիչ տարրերից է համարվել աղբյուրի 

աշխարհագրական մասշտաբը (այսինքն՝ թե ինչ ջրօգտագործողներ են կախված 

ստորգետնյա ջրերից և դրատարածման սահմանները): Ըստ կարևորության, 

ընկալիչների զգայունության որոշման մեջ հաջորդ որոշիչ բաղադրիչը համարվել է 

ստորգետնյա ջրերի կայունությունը փոփոխությունների նկատմամբ և դրանց 

փոխարինման հնարավորությունները: 

 

Զգայունության որոշման շրջանակներում դիտարկվել են միայն ստորգետնյա 

ջրային ռեսուրսները, իսկ օժանդակ հիդրոլոգիական կամ էկոլոգիական 

առանձնահատկությունների զգայունությունը հաշվի չի առնվել:  

 

Ստորգետնյա ջրերի որոկական ու քանակական փոփոխությունների նկատմամբ 

զգայուն հիդրոլոգիական կամ էկոլոգիական ընկալիչները  դիտարկվել են 6.10 

(Մակերևութային Ջրեր) և 6.11 (Կենսաբազմազանություն) գլուխներում:  
 

 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
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Աղյուսակ 6.9.2: Ընկալիչների զգյունություն 

 (Ստորգետնյա ջրեր) 

Ընկալիչ Տարածք  Տեղադրություն  Բաշխվածություն  Աշխարհագրական կարևորություն 
Փոփոխությունների նկատմամբ 

կայունություն 

Փոխարինման 

հնարավորություններ  

Ընկալիիչ 

զգայունություն 

Հողում կախված 

ջրաշերտ 

/ժամանակավոր 

աղբյուրներ  

Ամուլսար 

գագաթի 

բացահանքերի 

տարածք 

Ամուլսարի լեռնագագաթ 

– բարձրությունը 2500- 

2900 մ տիրույթում 

(բացառությամբ ԴԱԼ 

տարածքի ) 

12- 25 ձնհալից սնվող սեզոնային 

հոսքով աղբյուրներ,որոնք սկիզբ 

են առնում  վերին ակունքների 

համարյա բոլոր լանջերի բոլոր 

դրենաժներից: 

Տեղայնացված  

Կախվածջրաշերտերից սկիզբ առնող 

աղբյուրները տեղայնացված են 

Ամուլսար լեռան շրջակա 

բարձրունքային տիրույթում: Դրանք 

ունեն տեղական նշանակություն, քանի 

որ տեղական մակերևութային 

ջրահոսքերը սնվում են դրնաց հոսքից: 

Կախված ջրաշերտերից սկիզբ 

առնող աղբյուրների վերին 

ակնունքների  ջրհավաքը փոքր է 

(1կմ2  քիչ):   

Հատկապես սակավաջուր հոսքերը 

զգայուն են իրենց ջրհավաքի 

սահմաններում տեղի ունեցող 

համեմատաբար փոքր 

փոփոխությունների նկատմամբ   

Կախված 

ջրաշերտերից սկիզբ 

առնող աղբյուրները  

չեն կարող 

փոխարինվել 

 

Միջին  

ԴԱԼ և շրջակա 

տարածք 

Դեպի Որոտան և Արփա 

գետերը  վերին 

ակունքներից հոսող 

վտակ: Հիմնականում 

հանդիպում են ԴԱԼ 

տարածման գոտուց 

ներքև  

ԴԱԼ-ից ներքև գտնվում են 

առնվազն 11 ձնհալից սնվող 

սեզոնային հոսքով աղբյուրներ: 

ԴԱԼ-ի արևմտյան կողմում 

տեղակայված հովտում գտնվում 

են առնվազն 6 ժամանակավոր 

հոսքով աղբյուրներ: 

Տեղայնացված  

Տեղական նշանակության, 

համեմատաբար փոքր ծավալով, 

Որոտան և Արփա գետերը սնող 

աղբյուրներ:  

Կախված ջրաշերտերից սկիզբ 

առնող աղբյուրների  վերին բիեֆի 

ջրհավաքը փոքր է (1կմ2  քիչ):   

Հատկապես սակավաջուր հոսքերը 

զգայուն են իրենց ջրհավաքի 

սահմաններում տեղի ունեցող 

համեմատաբար փոքր 

փոփոխությունների նկատմամբ   

Կախված 

ջրաշերտերից սկիզբ 

առնող աղբյուրները  

չեն կարող 

փոխարինվել 

Միջին  

ԿՏՀ և շրջակա 

տարածք 

 

Ակունքներից դեպի 

Արփա գետը հոսող վտակ  

Տարածման գոտում գտնվող 1, 

իսկ շրջակա տարածքներում 4  

ժամանակավոր հոսքով 

աղբյուրներ: 

Տեղայնացված 

Տեղական նշանակության, 

համեմատաբար փոքր ծավալով, Արփա 

գետը սնող աղբյուրներ: 

Կախված ջրաշերտերից սկիզբ 

առնող աղբյուրների  վերին բիեֆի 

ջրհավաքը փոքր է (1կմ2  քիչ):   

Հատկապես սակավաջուր հոսքերը 

զգայուն են իրենց ջրհավաքի 

սահմաններում տեղի ունեցող 

համեմատաբար փոքր 

փոփոխությունների նկատմամբ   

Կախված 

ջրաշերտերից սկիզբ 

առնող աղբյուրները  

չեն կարող 

փոխարինվել 

Միջին  

Մշտահոս աղբյուրներ  

Ամուլսար 

գագաթի 

բացահանքերի 

տարածք 

Ամուլսարի լեռնագագաթ 

– բարձրությունը 2500- 

2900 մ տիրույթում 

(բացառությամբ ԴԱԼ 

տարածքի ) 

Ամուլսար լեռան վրա տարվա 

ընթացքում  կարող են հոսել 

առնվազն 5 և հնարավոր  է մինչև 

17 աղբյուրներ: 

Տեղայնացված 

Մշտահոս աղբյուրները գտնվում են 

Ամուլսար լեռան միջին 

բարձրություններում:  

Դրանք ունեն տեղական 

նշանակություն և սնում են 

մակերևութային ջրահոսքերը:  

Այս աղբյուրներն ի տարբերություն 

կախված ջրաշերտերից սկիզբ առնող 

աղբյուրների՝ ունեն մեծ ջրհավաք 

ավազաններ: Հոսքն ապահովվում են 

թույլջրաթափանց ապարների 

միջովհոսող ստորգետնյա ջրերը, այդ 

պատճառով իրենց ջրհավաքներում 

տեղի ունեցող փոփոխությունների 

նկատմամբ չափավոր կայուն են: 

Աղբյուրները  չեն 

կարող փոխարինվել 
Աննշան  

ԴԱԼ և շրջակա 

տարածք 

Դեպի Որոտան և Արփա 

գետերը  վերին 

ակունքներից հոսող 

վտակ: Հիմնականում 

հանդիպում են ԴԱԼ 

ԴԱԼ տարածման գոտոմ հոսում 

են 2 մշտահոս աղբյուրներ: մեկ 

հոսող աղբյուր (SP68) գտնվում է 

ԴԱԼ-ից դեպի արևմուտք ընկած 

հովտում:  

Տեղական նշանակության, 

համեմատաբար փոքր ծավալով, 

Որոտան և Արփա գետերը սնող 

աղբյուրներ:  

Այս աղբյուրներն ի տարբերություն 

կախված ջրաշերտերից սկիզբ առնող 

աղբյուրների ունեն մեծ ջրհավաք 

ավազաններ: Հոսքն ապահովվում են 

թույլ ջրաթափանց ապարներից 

Աղբյուրները  չեն 

կարող փոխարինվել 
Աննշան 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
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Աղյուսակ 6.9.2: Ընկալիչների զգյունություն 

 (Ստորգետնյա ջրեր) 

Ընկալիչ Տարածք  Տեղադրություն  Բաշխվածություն  Աշխարհագրական կարևորություն 
Փոփոխությունների նկատմամբ 

կայունություն 

Փոխարինման 

հնարավորություններ  

Ընկալիիչ 

զգայունություն 

տարածման գոտուց 

ներքև  

Տեղայնացված հոսող ստորգետնյա ջրերը, այդ 

պատճառով իրենց ջրհավաքներում 

տեղի ունեցող փոփոխությունների 

նկատմամբ աղբյուրները չափավոր 

կայուն են: 

ԿՏՀ և շրջակա 

տարածք 

 

Ակունքներից դեպի 

Արփա գետը հոսող վտակ  

ԿՏՀ տարածման գոտում 

մշտահոս աղբյուրներ չկան: ԿՏՀ 

անմիջապես շրջակա 

տարածքում հայտնաբերվել են 

մշտապես խոնավ չորս 

տարածքներ  (250մ 

սահմաններում):  

Տեղայնացված 

Տեղական նշանակության, 

համեմատաբար փոքր ծավալով, Արփա 

գետը սնող աղբյուրներ: 

Այս աղբյուրներն ի տարբերություն 

կախված ջրաշերտերից սկիզբ առնող 

աղբյուրների ունեն մեծ ջրհավաք 

ավազաններ: Հոսքն ապահովվում են 

թույլ ջրաթափանց ապարներից 

հոսող ստորգետնյա ջրերը, այդ 

պատճառով իրենց ջրհավաքներում 

տեղի ունեցող փոփոխությունների 

նկատմամբ աղբյուրները չափավոր 

կայուն են: 

Աղբյուրները  չեն 

կարող փոխարինվել 
Աննշան 

Հիդրոթերմալ/ջերմային 

աղբյուրներ 
Ջերմուկ   

Ջերմուկ- օգտագործվում 

են բուժական/ 

ռեկրեացիոն և 

ջրամատակարարման 

նպատակներով: 

Օգտագործվում են ընտրված 

աղբյուրները:  

Տեղայնացված 

Ազգային նշանակություն(առևտրային և 

զբոսաշրջություն) 

Աղբյուրները սնվում են խորը 

ռեգիոնալ մեծածավալ ջերմային 

ստորգետնյա ջրային համակարգից, 

որը Ծրագրի տարածքի հետ 

կապված չէ և հետևաբար այս 

աղբյուրները ծրագրի տարածքում 

տեղի ունեցող փոփոխությունների 

նկատմամբ դիմացկուն են:  

Աղբյուրները  չեն 

կարող փոխարինվել 
Բարձր 

Ջրամատակարարման 

համար օգտագործվող 

ստորգետնյա ջրեր  

Կեչուտ/ 

Մադիկենց 

աղբյուրներ 

Կեչուտից մոտ 2կմ դեպի 

արևելք գտնվող 

Մադիկենց աղբյուրներ: 

Օգատգործվում են 

Կեչուտի 

ջրամատակարարման 

նպատակով: 

ՄիայնՄադիկենց աղբյուրների 

խումբը:  Տեղայնացված 

Գյուղի ջրամատակարարման 

տեսանկյունից տեղական 

նշանակության  

Աղբյուրները սնվում են Կայնոզոյան 

բազալտային հոսքերի ստորգետնյա 

ջրերից: Զգայուն են լինելու իրենց 

ջրհավաքում սնման 

փոփոխությունների նկատմամբ: 

Կեչուտի 

ջրամատակարարման 

համար կարող են 

օգտագործվել 

այլընտրանքային 

աղբյուրներ, սակայն 

դրանք պրակտիկ 

պետք է լինեն:  

Միջին  

 

Գորայքից 

հյուսիս գտնվող 

աղբյուրներ   

Օգտագործվում են 

սեզոնային հովիվների 

կողմից  

Կայունեն աղբյուրների  միայն 

փոքր խմբերը: Տարածքի 

աղբյուրների մեծամասնության 

հոսքը ժամանակավոր է: Միայն 

մի քանիսն են մշտահոս: 

Տեղայնացված  

Տեղական նշանակության սեզոնային 

ջրամատակարարման աղբյուր  

Աղբյուրները սկիզբ են առնում 

ստորգետնյա ջրերից: Զգայուն են 

իրենց ջրհավաքի տարածքում 

սնման աղբյուր հանդիսացող  

մակերևութային ջրերի 

փոփոխությունների նկատմամբ:  

Կարող են դիտարկվել 

ջրամատակարարման 

այլընտրանքային 

աղբյուրներ կամ 

հովիվները կարող են 

տեղափոխվել առավել 

հարմար տեղանք: 

աննշան 
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Աղյուսակ 6.9.2: Ընկալիչների զգյունություն 

 (Ստորգետնյա ջրեր) 

Ընկալիչ Տարածք  Տեղադրություն  Բաշխվածություն  Աշխարհագրական կարևորություն 
Փոփոխությունների նկատմամբ 

կայունություն 

Փոխարինման 

հնարավորություններ  

Ընկալիիչ 

զգայունություն 

Սպանդարյան-

Կեչուտ թունել 

21.7կմ երկարությամբ 

թունելը տեղակայված  է 

Սպանդարյանի և 

Կեչուտի ջրամբարների 

միջև   

Ստորգետնյա ջրերի վրա ազդում 

է Ամուլսարի լեռնաշղթայից 

դեպի արևմուտք դիտարկվող 

թունելի երկար, գծային ձևը: 

Ծրագրի տարածքի նկատմամբ 

Տեղական նշանակության 

Ազգային նշանակություն  (խմելու ջրի 

բաշխում Կեչուտի ջրամբար և Սևանա 

լիճ) 

Ջրամատակարարումը կատարվում 

է Սպանդարյանի ջրամբարից, իսկ 

ջրամատակարարման կայունության 

պահպանումը  ստորգետնյա ջրերի 

ներհոսքից կախված չէ քանի որ 

թունելի հոսքըմեծ է և հետևաբար 

կայուն է ստորգետնյա ջրերի հոսքի 

ու որակի տեղայնացված 

փոփոխությունների նկատմամբ:  

Ստորգետնյա ջրերի 

ներհոսքը կանխելու 

նպատակով թունելը 

կարող է ձևափոխվել՝  

Բարձր  

Ստորգետնյա ջրերի 

բաղադրիչը 

մակերևութային ջրերի 

հիմնական հոսքում    

Դարբ գետի 

ջրհավաք 

Դարբ գետի հիմնական 

հոսքը և առավել ցածր 

բարձրություններում 

գտնվող վտակները 

սնվում են Ծրագրի 

հարավային և արևմտյան 

տարածքների հիմնական 

հոսքից 

Ծրագրի տարածքում 

ստորգետնյա ջրերի համալրված 

պաշարներից սնվող 

ստորգետնյա ջրերի հիմնական 

հոսքը: Բեռնաթափումը 

կատարվում է գետի հոսանքի 

թեքման խոշոր հատվածներում: 

Ռեգիոնալ տարածման 

Ծրագրի տարածքից հիմնական հոսքի 

սնումն ի տարբերություն Ծրագրի 

տարածքից վերև գտնվող հիմնական 

գետերը սնող հիմնական հոսքի 

փոքրածավալ է: Ծրագրի տարածքում 

հիմնական հոսքն  ունի ռեգիոնալ 

նշանակություն 

Հիմնական գետերի ջրհավաք 

ավազանները մեծ են և դրանցից 

շատերը գտնվում են Ծրագրի 

տարածքից վերև կամ 

դուրս:Հետևաբար ծրագրի 

տարածքում հիմնական հոսքի 

փոփոխությունների նկատմամբ  

դրանք դիմացկուն են 

 

Ստորգետնյա ջրերի 

հիմնական հոսքը չի 

կարող փոխարինվել  

Միջին 

Արփա գետի 

ջրհավաք 

Արփա գետի հիմնական 

հոսքը և առավել ցածր 

բարձրություններում 

գտնվող վտակները 

սնվում են Ծրագրի 

հյուսիսային և արևմտյան 

տարածքների հիմնական 

հոսքից 

Ծրագրի տարածքում 

ստորգետնյա ջրերի համալրված 

պաշարներից սնվող 

ստորգետնյա ջրերի հիմնական 

հոսքը: Բեռնաթափումը 

կատարվում է գետի հոսանքի 

թեքման խոշոր հատվածներում: 

Ռեգիոնալ տարածման 

Ծրագրի տարածքից հիմնական հոսքի 

սնումն ի տարբերություն Ծրագրի 

տարածքից վերև գտնվող հիմնական 

գետերը սնող հիմնական հոսքի 

փոքրածավալ է: Ծրագրի տարածքում 

հիմնական հոսքն  ունի ռեգիոնալ 

նշանակություն 

Հիմնական գետերի ջրհավաք 

ավազանները մեծ են և դրանցից 

շատերը գտնվում են Ծրագրի 

տարածքից վերև կամ 

դուրս:Հետևաբար ծրագրի 

տարածքում հիմնական հոսքի 

փոփոխությունների նկատմամբ  

դրանք դիմացկուն են 

 

Ստորգետնյա ջրերի 

հիմնական հոսքը չի 

կարող փոխարինվել 

Միջին 

 
Որոտան գետի 

ջրհավաք 

Որոտան  գետի 

հիմնական հոսքը և 

առավել ցածր 

բարձրություններում 

գտնվող վտակները 

սնվում են Ծրագրի 

արևելյան տարածքների 

հիմնական հոսքից 

Ծրագրի տարածքում 

ստորգետնյա ջրերի համալրված 

պաշարներից սնվող 

ստորգետնյա ջրերի հիմնական 

հոսքը: Բեռնաթափումը 

կատարվում է գետի հոսանքի 

թեքման խոշոր հատվածներում: 

Ռեգիոնալ տարածման 

Ծրագրի տարածքից հիմնական հոսքի 

սնումն ի տարբերություն Ծրագրի 

տարածքից վերև գտնվող հիմնական 

գետերը սնող հիմնական հոսքի 

փոքրածավալ է: Ծրագրի տարածքում 

հիմնական հոսքն  ունի ռեգիոնալ 

նշանակություն 

Հիմնական գետերի ջրհավաք 

ավազանները մեծ են և դրանցից 

շատերը գտնվում են Ծրագրի 

տարածքից վերև կամ 

դուրս:Հետևաբար ծրագրի 

տարածքում հիմնական հոսքի 

փոփոխությունների նկատմամբ  

դրանք դիմացկուն են 

 

Ստորգետնյա ջրերի 

հիմնական հոսքը չի 

կարող փոխարինվել 

Միջին 
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Հիմնվելով ընկալիչների գնահատման արդյունքների վրա, ժամանակավոր հոսքով 

աղբյուրներին վերագրվել է զգայունության միջինմակարդակ, քանի որ թեպետ 

դրանք ծրագրի համար և ընդհանուր առմամբ տեղական նշանակություն ունեն, 

սակայն զգայուն են ջրհավաք ավազաններում տեղի ունեցող փոփոխությունների 

նկատմամբ և չեն կարող փոխարինվել:  

 

Մշտահոս աղբյուրների բաշխվածությունը և աշխարհագրական նշանակությունը 

ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներից չի տարբերվում: Դրանք չեն կարող 

փոխարինվել, սակայն սնվում են ստորգետնյա ջրերի խոշոր ջրհավաք 

ավազաններից, որի արդյունքում նրանց զգայունությունն իրենց ջրհայվաքներում 

տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ նվազում է: Հիմնվելով այս 

մեկնաբանությունների վրա, մշտահոս աղբյուրներին վերագրվել է զգայունության 

ցածրմակարդակ:  

 

Ջերմուկի հիդրոթերմալ աղբյուրներն ունեն տեղական տարածում և քանի որ 

դրանք սնվում են խորքային ստորգետնյա ջրերից (ինչի մասին վկայում է դրանց 

բարձր ջերմաստիճանը), ապա կայուն կլինեն ծրագրի տարածքում տեղի ունեցող 

փոփոխությունների նկատմամբ: Սակայն դրանք ունեն ազգային նշանակություն և 

չեն կարող փոխարինվել: Հիմնվելով այս մեկնաբանությունների վրա, դրանց 

վերագրվել է զգայունության բարձր մակարդակ:  

 

Կեչուտի ջրամատակարարումն ունի տեղական նշանակություն և ներկայումս, 

այդ նպատակով օգատգործվում են միայն երկու աղբյուրներ (Մադիկենց 

աղբյուրներ), այդ պատճառով այն հավանաբար զգայուն կլինի այս երկու 

աղբյուրների վրա ազդող փոփոխությունների նկատմամբ: Հաշվի առնելով 

աղբյուրներից ջրի տեղափոխման և ջրօգտագործման իրագործելության ու 

տնտեսապես արդյունավետության գործոնները, այլընտրանքային 

ջրամատակարարման աղբյուրները կարող են սահմանափակվել տեղանքի 

անհարմարավետությամբ: Այդ պատճառով այս աղբյուրներին վերագրվել է 

զգայունության միջին մակարդակ:  

 

Ի հակադրումն, հովիվների կողմից օգտոգրծվող աղբյուրներին վերագրվել է 

զգայունության ցածր մակարդակ: Չնայած դրանք ևս տեղական նշանակություն 

ունեն և հավանաբար զգայուն կլինեն իրենց ջրհավաք ավազաններում տեղի 

ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ, սակայն համաձայն ջրօգտագործողների 

հաշվետվության (Gone Native, 2013թ1), վերոհիշյալ աղբյուրները հովիվների միակ 

աղբյուրը չեն և գյուղի համեմատությամբ վերջիններս առավել ճկուն կլինեն 

այլընտրանքային ջրամատակարարման աղբյուրների օգտագործման հարցում:   

 

Սույն գնահատման մեջ Սպանդարյան-Կեչուտ թունելը ներառվել է քանի որ այն 

                                                           
1 Gone Native LLC (2013)   Summary Report: Springs and Water Users Study 
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կապվում է Սպանդարյանի և Կեչուտի ջրամբարների հետ, որոնցով էլ 

ջրամատակարարվում է Սևանա լիճը:   

 

Սույն թունել մտնող ջրի հիմնական աղբյուրը, ըստ նախագծի, Սպանդարյանի 

ջրամբարի մակերևութային ջրերն են: Սակայն, Սպանդարյանի ջրամբարից թունել 

ներկայումս ջուր չի մտնում այլ դիտվում է ջրի արտահոսք, որը պայմանավորված 

է ստորգետնյա ջրերի առկայությամբ:  Ստորգետնյա ջրերի մոդելավորման 

արդյունքներից կարելի է ենթադրել, որ Ծրագրի տարածքի ստորգետնյա ջրերը 

կարող են թունել ներթափանցել:   

 

Քանի որ ստորգետնյա ջրերը չեն հանդիսանում Սպանդարյան-Կեչուտ թունել 

մտնող ջրերի հիմնական աղբյուրը, ապափոխարինման անհրաժեշտություն չի 

դիտվում:Սակայն, քանի որ ներկայումս թունել են ներթափանցում ստորգետնյա 

ջրեր, որոնք բեռնաթափվում են Կեչուտի ջրամբար, իսկ մատակարարումն ունի 

ազգային նշանակություն, ապա այս ընկալիչին վերագրվել է զգայունության 

բարձր մակարդակ:   

 

Մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքը սնող ստորգետնյա ջրերին վերագրվել է 

զգայունության միջին մակարդակ, որի հիմքում ընկած է որպես մակերևութային 

ջրերի սնման աղբյուր ստորգետնյա ջրերի ռեգիոնալ նշանակությունը: Որպես 

ընկալիչ մակերևութային ջրերի զգայունությունը և դրանց վրա ազդեցության 

գնահատումը առանձին ներկայացված են մակերևութային ջրերի վրա 

ազդեցությունների գնահատմանը նվիրվածգլխում (Գլուխ 6.10):  

 

6.9.5 Ծրագրի նախագիծ և մեղմման միջոցառումներ 
Ծրագրի նախագիծը ներկայացվածէ 3-րդ գլխում: Ծրագրի նախագծային մեղմման 

միջոցառումները և ազդեցությունների գնահատման շրջանակներում դրանց 

գնահատումը ներկայացվում են ստորև:   
 

Բացահանքեր 
Բացահանքերի պատերի հետ շփված ջրերը կարող են ազդեցության ենթարկվել 

թթվային ապարների դրենաժի և ամոնյակային նիտրատի հենքով պայթուցիկների 

մնացորդային ամոնյակի և նիտրատի ազդեցությանը: Շահագործման ընթացքում, 

բացահանքերից արտահոսքը դեպի ստորգետնյա ջրեր նվազեցվելու է դեպի 

շփման ջրերի կառավարման համակարգդրանց արտամղման միջոցով: 

Ազդեցությունների գնահատման նպատակով, ենթադրվել է, որ բացահանքերում 

ջուր կարող է կուտակվել գարնանը, որը կարող է պահպանվել 2 կամ 3 ամիս: 

Տարվա այլսեզոնների ընթացքում, ենթադրվել է, որ յուրաքանչյուր բացահանքում 

լինելու  է 300մ3-ից պակաս ծավալ:  

 

Բացահանքերից արդյունահանված մշակման ենթակա նյութերը 

ժամանակավորապես կույտվելու են լցակույտերում: Այս կույտերից 
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հոսակորուստները կառավարվելու են ջրերի կառավարման պլանի 

շրջանակներում: Այս կուտակների տակատեղադիր մակերևույթը սեղմվելու է 

կույտերից մակերևույթ կամ հակառակը տեղի ունեցող արտահոսքերի 

սահմանափակման նպատակով:  

 

Փակման շրջանակներում, Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքը մասամբ 

լցափակվելու է դատարկ ապարներով: Դատարկ ապարները բաղկացած են 

լինելու ջրաթափանց թույլ կապակցված վերին և ստորին հրաբխային շերտերից, 

որոնց գնահատված ջրաթափանցելիությունը կազմելու է 1x10-4 մ/վ (ԴԱԼ 

արտահոսքերի մոդել, GRE, 2014թ2): 

 

Ինֆիլտրացիայի նվազեցման նպատակով լցափակման շերտը ծածկվելու է հողից, 

սեղմված կավային շերտից ու խճային ցամաքուրդային շերտից կազմված 

էվապոտրանսպիրացիոն ծածկաշերտով: Հանքի շահագործման ողջ ընթացքում 

այս շերտից ինֆիլտրացիան և հանգույցի հիմնատակից արտահոսքը 

մոդելավորվել են չհագեցած հոսքի մոդելի միջոցով (ԴԱԼ արտահոսքի մոդել, GRE, 

2014թ.):  

 

Փակման ծրագրի շրջանակներում կատարվելու է Էրատո բացահանքի մասնակի 

լցափակում, որի համար օգտագործվելու են ջրաթափանց փուխր վերին 

հրաբխային շերտի ոչ-թթվագոյացնող (ՈԹԳ) ապարները, որոնց 

ջրաթափանցելիությունը գնհատվել է ավելի քան 1x10-4 մ/վ: Դատարկ ապարներով 

լցափակված շերտը հողաշերտով չի ծածկվելու, որպեսզի ինֆիլտրացիոն ջրերը 

ներթափանցեն այդ շերտ: Լցափակման շերտի ծավալըգնահատվել  է 414,980 

մ3(Էրատո բացահանք- բացահանքի փակման փուլի ջրային հաշվեկշիռ, Golder 

Associates, 2014թ.3) 

 

ԴԱԼ 
Ըստ հնարավորության ԴԱԼ-ը կառուցվելու է այնպես, որպեսզիստորգետնյա 

ջրերի հետ պոտենցիալ թթվագոյացնող (ՊԹԳ) թափոններիշփումը կասեցվի: ՊԹԳ 

նյութերի ու բնական շրջակա միջավայրի միջև շփման բուֆերային գոտու 

կառուցման համար օգտագործվելու են ՈԹԳ դատարկ ապարները: Արտահոսքերի 

վերահսկման տեխնիկական միջոցները հետևյալներն են. 

 

 ԴԱԼ տարածման գոտում առկա ենթամակերևութային շերտը տեղում սեղմվելու 

և օգտագործվելու է որպես թույլ ջրաթափանց շերտ: Այս հողային միջնաշերտի 

միջոցով սահմանափակվելու է դատարկ ապարների հետ շփված ջրերի 

                                                           
2 Global Resource Engineering (GRE), Ltd, 2014.  Technical Memorandum, Amulsar ԴԱԼSeepage Model.  Reference 13-

1064, 14 July 2014. 
3 Golder Associates, 2014.  Technical Memorandum, Erato Post-Closure Pit Water Balance.  Reference 

14514150095.503/B.4, 4 August 2014. 
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ինֆիլտրացիան և դրանք ուղղորդվելու են դեպի ԴԱԼ եզրային հատված, որտեղ 

արտահոսքը հավաքվելու է ԴԱԼ եզրային ավազանում և խողովակի միջոցով 

տեղափոխվելու է կոնտակտային ջրերի ավազան մաքրման նպատակով և/կամ 

հետագա օգատգործման նպատակով դեպի ԿՏՀ կամ մաքրվելով պասիվ 

ջրամքարման համակարգում (ՊՋՀ) բաց է թողնվելու: Փակման ժամանակ, ԴԱԼ 

եզրային ավազանի բոլոր հոսքերը շարունակվելու են մղվել դեպի 

կոնտակտային ջրերի ավազաններ, որտեղից էլ` ՊՋՀ (Հավելված 3.1); 

 

 Սեղմված հողաշերտի վրա տեղադրված ՈԹԳ դատարկ ապարների 

դրենաժային շերտի միջոցով  կանխվելու է ԴԱԼ տակատեղադիր արհեստական 

հողաշերտի տակ գտնվող արտահոսքերի ու աղբյուրների տեսքով դուրս եկող 

ստորգետնյա բնական ջրերի շփումը ՊԹԳ ապարների հետ: Լցակույտի 

հիմնատակից բխող բոլոր ջրերը (հնարավոր արտահոսքերից ու աղբյուրներից) 

այս շերտով  անցնելու են դեպի հանգույցի եզրային հատվածը:  

 

 Թթվային ջրերի քիմիական բաղադրության տեսանկյունից (Տե՛ս Հավելված 8.19)   

ոսկու ցածր պարունակությամբ հանքաքարի կույտը նման է ՈԹԳ դատարկ 

ապարներին և մաքրվելու նույն ձևով (տե՛ս վերևում):  

 

 ՊԹԳ թափոնները տեղադրվելու են հատուկ նախագծված արհեստական 

խցիկներում, որոնք բոլոր կողմերից շրջապատվելու են ՈԹԳ թափոններով: 

Արդյունքում, ՊԹԳ թափոնները չեն շփվելու հատակային հողաշերտի և 

մթնոլորտի հետ: Ամուլսարի ՊԹԳ թափոնները բաղկացած են արգիլով 

ձևափոխված ապարներից և կավի զգալի ֆրակցիաներից: Կավի առկայությունը 

ՊԹԳ թափոնները դարձնում են թույլ ջրաթափանց: Արդյունքում, ԴԱԼ 

հիմնական հատված թափանցողբոլոր ջրերը նախ հոսելու են ՊԹԳ խցիկների 

շուրջ տեղադրված ՈԹԳ թափոնների միջով: 

 

 ԴԱԼ ծածկաշերտը կազմված է լինելու արհեստական Էվապոտրանսպիրացիոն 

շերտից (ԷՏ), որը նախագծվել է ըստ տեղամասի պայմանների: Վերից վար 

ծածկաշերտի բաղադրիչները ներառում են. բուսածածկի հիմնման համար 

անհրաժեշտ հողի վերին շերտ, բնականորեն սեղմված կավաշերտ, որը 

նվազեցնելու է ջրերը հոսքը դեպի ծածման համակարգ, և    

ծածկահողի և դատարկ ապարների լցակույտի միջև մազանոթային 

բաժանարարի դեր կատարող խճաքարի շերտ: Արդյունքում, դեպի ԴԱԼ 

ինֆիլտրացիան երկարաժամկետ կտրվածքով կնվազեցվի:  

 

ԿՏՀ 
ԿՏՀ նախագիծը ներկայացված է 3-րդ գլխում:  Արտահոսքերի վերահսկման 

տեխնիկական միջոցները հետևյալներն են.  

 Կույտային տարրալվացման հարթակի տակատեղադիր կոմպոզիտ միջնաշերտ; 

 Հիմնական միջադիր համակարգի վրա հիդրավլիկ ճնշման կանխման 
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նպատակով կույտային տարրալվացման հարթակում 0.6-մ հզորությամբ 

դրենաժային համակարգ,   

 Տարրալվացման հարթակի տարածման գոտու տակ տեղադրված ստորգետնյա 

դրենաժային համակարգ, որի միջոցով ստորգետնյա 

ջրերի/ենթամակերևութային շերտի արտահոսքերը ուղղորդվելու են դեպի 

հարթակից ներքև տեղակայված կուտակման հոր-պարզարան, որտեղ ըստ 

անհրաժեշտության կատարվելու է կուտակված ջրերի որակի մոնիտորինգ:  

 Լուծույթների ավազանների տակ տեղադրված միջանկյալ արտահոսքերի 

կուտակման և վերականգնման համակարգով երկշերտ միջադիր համակարգ,  

 Հանգույցի փակման փուլի ընթացքում տարրալվացման լուծույթներում մինչև 

արտահոսքի ընդունելի չափորոշիչները ցիանիդի կոնցենտրացիայի իջեցման 

նպատակով հանգույցի փակման շրջանում կառավարվող աղտոտման կետային 

աղբյուրների նոսրացում,և 

 Այս ծածկաշերտը բաղկացած է լինելու մազանոթային բաժանարարի դեր 

կատարող տարրալվացման հարթակի դրենաժային ապարաշերտի վրա 

տեղադրված սեղմված կավային ծածկոցից և դրա վրա տեղադրված 

հողաշերտից:  

 

Միջնաշերտը կառուցվելու է միջազգային արդյունաբերական ընդունված 

չափորոշիչների համաձայն, իսկ աշխատանքներն իրականացվելու են այդ 

ոլորտում հմտացած որակի ապահովմամբ/վերահսկմամբ ծառայություններ 

մատուցող շինարարական ընկերության կողմից: Բացի այդ, միջնաշերտի և դրա 

վրա տեղադրված դրենաժային խճաքարային շերտի տեղադրումից հետո, 

նախքան տարրալվացման գործընթացների մեկնարկումը, վերանորոգում 

պահանջող վնասվածքների բացահայտման նպատակով իրականացվելու է 

արտահոսող տեղանքների հայտնաբերմանէլեկտրական փորձարկում:  

 

Ստորգետնյա ջրային համակարգին սպառնացող հնարավոր ազդեցությունների 

կանխման կամ նվազեցման նպատակով բացի հանգույցի նախագծում ներառված 

մեղմման միջոցառումներից օգտագործվելու են նաև կառավարման պլաններում 

նախատեսված միջոցառումները (Գլուխ 8): Գնահատման մեջ դիտարկված 

կառավարման շրջանակներում նախատեսված մեղմման միջոցառումները 

հետևյալներն են.  

 Շինարարության փուլում արտահոսքերի ու հոսակորուստների կառավարում; 

 Վառելանյութի/քսայուղերի պահեստավորման նպատակով նվազագույնը 110% 

բաքերի տարողություն  

 Նստվածների/ յուղերի կլանիչների կիրառում; 

 Արտահոսքերի կանխման գործիքակազմի տրամադրում և աշխատակիցների ու 

կապալառուների ուսուցանում արտահոսքերի կանխման միջոցառումների 

թեմայով  

 Ջրային միջավայր հանգույցներից կամ անվադողերի լվացման հետևանքով 

առաջացած թափոնաջրերի անկանոն արտահոսքի կանխում, և 
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 Փակ բաքերում կենցաղային կեղտաջրերի կուտակում և համապատասխան 

հեռացում:   

 

Ի հավելումն, շահագործման և փակման ընթացքում իրականացվելու է 

ստորգետնյա ևմակերևութային ջրերի մոնիտորինգի պլան: Մոնիտորինգի 

նպատակը ծրագրի շահագործական բնութագրի գնահատումը և մոդելավորման 

ընթացքում գնահատված ստորգետնյա և մակերևութային ջրերի քանակի կամ 

որակի վրա հնարավոր բացասական այնպիսի միտումների հայտնաբերումն է, 

որոնք գերազանցում են մոդելավորման արդյունքներն ու պահանջում են մեղմման 

միջոցառումների ձևափոխություններ:   
 

6.9.6 Հնարավոր ազդեցությունների գնահատում 
Սույն բաժնում քննարկվում են ստորգետնյա ջրային ռեսուրսներիվրա 

ազդեցությունները, ինչպես են դրանց գնահատված (որտեղ հնարավոր է 

քանակական տեխնիկական գնահատման տվյալների հղմամբ) և կանխատեսված 

փոփոխությունների ուղղությունը, տևողություն ու մեղմման միջոցառումները:  

 

Փոփոխությունների ուժգնության որոշումից հետո կատարվել է ազդեցության 

կարևորության և ծավալի որոշում, որի համար հիմք են ծառայել 2-րդ գլխում 

ներկայացված մատրիցաները (աղյուսակներ 6.1.3 և 6.1.4): Շինարարության հետ 

առնչվող ազդեցությունների նշանակության ամփոփագիրը ներկայացված է 6.9.3 

Աղյուսակում: Շահագործման հետ առնչվող ազդեցությունների նշանակությունը 

ներկայացված է 6.9.4 աղյուսակում: Փակման ազդեցությունների նշանակությունը 

ներկայացված է 6.95 աղյուսակում:  

 

Ստորգետնյա ջրերի քանակության վրա ազդեցությունները հիմնված են ԴԱԼ-ից և 

լցափակված/վերականգնված բացահանքերի տարածքից արտահոսքերի 

գնահատման (Ամուլսարի բացահանքերի արտահոսքերի մոդել, GRE, 2014թ4 և 

ԴԱԼ արտահոսքերի մոդել, GRE, 2014Error! Bookmark not defined.) և Էրատո 

բացահանքի հետ-փակման ջրային հաշվեկշիռի վրա (Golder Associates, 2014Error! 

Bookmark not defined.):     

 

Հետևյալ տեխնիկական ուսումնասիրություններն օժանդակում են 

ազդեցությունների գնահատումը և պետք է դիտարկվեն սույն գնահատման հետ 

միասին:  

 Հավելված 6.9.1 –Ստորգետնյա ջրերի մոդելավորման ուսումնասիրություն  

(Golder Associates, 20145); 

 Հավելված 6.9.2 –Պայթեցման հետևանքով անջատվող նիտրատի և ամոնյակի 

                                                           
4 Global Resource Engineering (GRE), Ltd, 2014a.  Technical Memorandum, Amulsar Pit Seepage Model, Reference 13-

1064. 7 July 2014. 
5 Golder Associates, 2014.  Groundwater Modelling Study. Report Reference 14514150095.506, August 2014. 
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գնահատում  (Golder Associates, 20146); 

 Հավելված 6.9.3 – Տիգրանես-Արտավազդես և Էրատո բացահանքերից 

ստորգետնյա ջրերին սպառնացող ռիսկերի գնահատում (Golder Associates, 

20147); 

 Հավելված 6.9.4 –ԿՏՀ-ից ստորգետնյա ջրերին սպառնացող ռիսկերի 

գնահատում (Golder Associates, 20148); և 

 Հավելված 6.9.5 –ԴԱԼ-ից ստորգետնյա ջրերին սպառնացող ազդեցությունների 

գնահատում (Golder Associates, 20149). 

Յուրաքանչյուր ուսումնասիրության նպատակն ու հիմնական տվյալների 

համառոտագիրը ներկայավում են հաջորդ բաժիններում:    

 

Օժանդակ ուսումնասիրությունների ամփոփ ներկայացում  
Հավելված 6.9.1 –Ստորգետնյա ջրերի մոդելավորում 
 
Ստորգետնյա ջրերի մոդելավորման շրջանակներում կատարված 

ուսումնասիրության արդյունքները սույն ազդեցությունների գնահատման 

նպատակով օգտագործվել են առաջարկվող հանքի և օժանդակ 

ենթակառուցվածքի տարածքների հիդրոլոգիական ռեժիմի գնահատման 

նպատակով: Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելն արտացոլում է հանքի 

աղբյուրներից մինչև 6.9.4 բաժնում սահմանված ընկալիչները ստորգետնյա 

ջերերի հոսքուղիները: Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելն օգատգործվում է 

Ծրագրից բխող փոփոխություններին ի պատասխան ստորգետնյա ջրերի հոսքի 

ուղղության, մակարդակի,  աղբյուրների բեռնաթափման ու հիմնական հոսքի 

փոփոխությունները կանխատեսելու նպատակով:  

 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելում օգտագործվում է 3-D թվային մոտեցումը, որն 

արտացոլում է հայեցակարգային հիդրո-երկրաբանական ընկալումը: 

 

Մոդելում համակցված են կլիմայական/օդերևութաբանական, տեղագրական, 

երկրաբանական, ելակետային հիդրոլոգիական (Գլուխ 4.8), հիդրոլոգիական 

(Գլուխ 4.9), ծրագրի նկարագրության (Գլուխ 3) և հիմնական հանգույցների տակ 

կանխատեսվող արտահոսքերի/ինֆիտրացիայի քանակության վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը: Մոդելը կառուցվել ևչափաբերվել է առկա պայմանների հետ 

(այսինքն Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ստորգետնյա ջրերի մակարդակներ և 

հիմնական հոսք):   

                                                           
6 Golder Associates, 2014.  Technical Memorandum, Amulsar Gold Project: Estimate Of Nitrate And Ammonia 

Concentrations In Mine Water As A Product Of Blasting. Reference 14514150095.508,  July 2014 
7 Golder Associates, 2014.  Assessment of risk to groundwater quality from the Tigranes-Artavazdes and Erato Pits.  

Reference 14514150095.512, August 2014. 
8 Golder Associates, 2014.  Hydrogeological Risk Assessment Proposed Heap Leach Facility.  Report Reference 

14514150095.509, August 2014. 
9 Golder Associates, 2014.  Technical Memorandum, Assessment of groundwater impacts from the BRSF.  Reference 

14514150095.511, August 2014. 
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Չափաբերված մոդելում օգտագործվում են հիդրավլիկ հաղորդականության և 

սնման արժեքները, որոնք ելնելով հիդրավլիկ փորձարկումների արդյունքների և 

Ծրագրի տարածքի կլիմայական և ջրագրական տվյալներից ներկայացուցչական 

են:Մոդելը նաև չափաբերվել է գետի առանձին հատվածներում չափված 

հիմնական հոսքի տվյալների հետ: Մոդելի չափաբերման ավարտից հետո մշակվել 

են հանգստի վիճակի երեք մոդելային սցենարներ. Առաջինը ներկայացնում է 

առկա ելակետային պայմանները (այսիանքն՝ ստորգետնյա ջրերի առկա ռեժիմը), 

երկրորդը՝առավելագույն ծավալով հանքարդյունահանման գործողությունների 

արտացոլման, իսկ երրորդը նախատեսված է հետ-փակման շրջանի 

ներկայացման համար, երբ բացահանքերի տարածքը լցափակված և 

վերակուլտիվացված է:    

 

Սկզբնական շրջանում մոդելն օգտագործվել է լայնամասշտաբ ելակետային 

հիդրո-երկրաբանական պայմանների որոշման նպատակով (այսինքն՝ նախքան 

շինարարությունն ու շահագործման փուլը): Ելակետային մոդելի հիմնական 

արդյունքները ամփոփված են ստորև. 

 Ջրային հայելին զգալի չափով արտացոլում է տեղագրությունը, որը 

բնութագրվում է Ամուլսար լեռնաշղթայի տակ առավելագույն, իսկ հիմնական 

գետերի հովիտներում նվազագույն բարձրություններով:  

 Ստորգետնյա ջրերի հոսքերը Ամուլսարի լեռնաշղթայից ճառագայթաձև 

հեռանում են: Տիգրանես-Արտավազդես գագաթներից հոսքը Որոտան գետի 

նկատմամբ արևելյան, իսկ Դարբ գետի նկատմամբ՝ արևմտյան ուղղություն 

ունի: Էրատո գագաթից հոսքի գերակշռող ուղղությունը Արփա գետի 

նկատմամբ արևմտյան է:  

 ԴԱԼ հովտի հատակային հատվածում՝ արգիլով ձևափոխված ստորին 

հրաբխային շերտի վրա առկա է նաև սակավաջուր մակերևույթին մոտ  ջրային 

մարմին  

 Ամուլսարի լեռնաշղթայից դեպի հյուսիս-արևմուտք և արևմուտք գտնվող 

բազալտներում առկա է խորքային ջրային մարմին (երկրի մակերևույթից 100մ-

ից ցածր) 

 ԴԱԼ տեղամասի տակատեղադիր ստորգետնյա ջրերը նախքան 

արևմուտքթեքվելը և Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վար գտնվող Արփա գետ 

բեռնաթափվելը, հոսում են հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ:  

 Ստորգետնյա ջրերը Արփայի նկատմամբ ԿՏՀ տեղամասից հոսում են դեպի 

արևմուտք 

 Սպանդարյան-Կեչուտ թունելն իր ողջ երկայնքով հոտում է ջրային մակերեսը, 

սակայն ընդհանուր առմամբ, ստորգետնյա ջրերով թունելի տարածքի սնումը 

տեղայնացված բնույթ է կրում: Ստորգետնյա ջրերի հոսքուղիների նմանակման 

արդյունքում պարզվել է, որ Էրատո, Տիգրանես և Արտավազդես գագաթների 

տակից և ԴԱԼ տեղամասից սկիզբ առնող ստորգետնյա ջրերի հոսքը հոսելով 

թունելի տակով բեռնաթափվում է Դարբ գետ, և  
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 Մոդելը ցույց է տալիս, որ ստորգետնյա ջրերի բեռնաթափման գոտիները 

ներառում են գետերը, հովիտները և ցածր բարձրություններ ունեցող՝ մոտ 2700մ 

ԾՄԲ, Ամուլսարի լեռնաշղթայի լանջերը: Ամուլսարի լեռնաշղթայի լանջերի 

վրա ստորգետնյա ջրերի բեռնաթափումը մոտավորապես համընկնում է այդ 

հատվածում դիտարկված մշտահոս աղբյուրների բեռնաթափման տեղանքների 

հետ:  

 

Շահագործման մոդելում յուրաքանչյուր հանգույցի տակ ստորգետնյա ջրերի 

հոսքի ուղղության կանխատեսումները համընկնում են ելակետային պայմանների 

հետ: 6.9.2 նկարում ներկայացված են հանքի յուրաքանչյուր առանցքային 

տարածքի ստորգետնյա ջրերի կանխատեսված հոսքուղիները:  

Ստորգետնյա ջրերի մոդելը ցույց է տալիս, որ ԴԱԼ տարածքի ստորգետնյա ջրերի 

սնման արդյունքում ապահովվում են նաև ԴԱԼ-ի աղբյուրների, Կեչուտի 

աղբյուրների և Արփա գետի հոսքերը: Այս տեղանքներն այդ պատճառով 

համարվել են ԴԱԼ շահագործման ընթացքում ստորգետնյա ջրերի քանակական ու 

որակական փոփոխությունների նկատմամբ զգայուն հնարավոր ընկալիչներ:  

 

Մոդելի շրջանակներում ԴԱԼ-ից ստորգետնյա ջրերի հոսքուղիների վերաբերյալ 

կանխատեսումները վկայում են, որ ԴԱԼ-ից արտահոսքերի արդյունքում 

սպասվող ստորգետնյա ջրերի որակական փոփոխությունները կարող են ազդել 

Արփա գետ բեռնաթափվող ստորգետնյա ջրերի որակի վրա: Այդպիսով, ԴԱԼ 

շահագործման ընթացքում որպես առանցքային ընկալիչ է սահմանվել Արփա 

գետը սնող ստորգետնյա ջրերի հիմնական հոսքը:  

 

ԿՏՀ-ից ստորգետնյա ջրերի հոսքն ուղղորդվում է դեպի արևմուտք՝ Արփա գետը: 

Այդպիսով, ԿՏՀ շահագործման ընթացքում որպես առանցքային ընկալիչ է 

սահմանվել Արփա գետը սնող ստորգետնյա ջրերի հիմնական հոսքը:  

 

Շահագործման շրջանի մոդելը ցույց է տալիս, որ Տիգրանես-Արտավազդես 

բացահանքերի տարածման գոտի ներթափանցող ջրերը բեռնաթափվելու են դեպի 

արևելք՝ Որոտան գետն ու դրա վտակներ, և դեպի արևմուտք՝ Դարբ գետն ու դրա 

վտակները: Այդպիսով, որպես առանցքային ընկալիչներ են սահմանվել այս 

գետերի ստորգետնյա ջրերով սնվող աղբյուրներն ու հիմնական հոսքը:  

 

Ըստ կանխատեսումների Էրատո բացահանքի տարածք ներթափանցող ջրերը 

բեռնաթափվում են դեպի արևմուտք՝ Արփա գետը և դրա վտակները: Այդպիսով, 

որպես առանցքային ընկալիչներ են համարվել Արփա գետի ստորգետնյա ջրերով 

սնվող աղբյուրներն ու հիմնական հոսքը:  
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Նկար6.9.2 Շահագործման շրջանում ստորգետնայ ջրերի կանխատեսված հոսքուղիները 
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Սպանդարյան-Կեչուտ թունելը հատում է ստորգետնյա ջրերը, որը երևում է թունելի 

հոսքից, երբ Սպանդարյանի ջրամբարի ջրարգելակը փակ է: Ստորգետնյա ջրերի 

հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, Էրատո և Տիգրանես-Արտավազդես 

բացահանքերի և ԴԱԼ տեղամասի տակ սկիզբ առնող ստորգետնյա ջրերը պետք է որ 

հոսեն Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի տակով: Այս պայմաններում, Կեչուտի 

ջրամբարն ու Արփա գետը որտեղ բեռնաթափվում են Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի 

ստորգետնյա ջրերը, տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ երկրորդային 

ընկալիչներ չեն կարող համարվել:  Սակայն, մոդելի արդյունքների հնարավոր 

անորոշություններից խուսափելու և Սպանդարյան-Կեչուտ թունելից կատարվող  

ջրամատակարարման բարձր զգայունության հաշվի առնման նպատակով (Աղյուսակ 

6.9.2), կատարվել  է Սպանդարյան-Կեչուտ թունել բացահանքերից սկիզբ առնող 

ստորգետնյա ջրերի ներհոսքի վատթարագույն  դեպքի վերլուծության գնահատում: 

Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի գնահատումը կատարվել է Տիգրանես-Արտավազդես 

և Էրատո բացահանքերից ստորգետնյա ջրերի որակին սպառնացող հնարավոր 

ազդեցությունների  և ԴԱԼ գնահատման արդյունքների համախմբման միջոցով:   

 

Շահագործման շրջանի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, սնման նվազման 

արդյունքում ԴԱԼ հարակից տարածքներում ակնկալվում է ստորգետնյա ջրերի 

մակարդակների 30-60մ իջեցում, որի արդյունքում ԴԱԼ տեղամասի աղբյուրները 

կարող են չորանալ: ԴԱԼ հովտի հոսքեր ստորգետնյա ջրերի բեռնաթափումը ևս 

նվազելուէ մոտ 24%-ով: Կանխատեսվում է նաև ԴԱԼ-ից դեպի արևմուտք ընկած 

աղբյուրների խմբի հոսքի 36%-ով կրճատում:  

 

ԿՏՀ շրջակա տարածքներում պաշարների համալրման կրճատման արդյունքում 

ակնկալվում է ստորգետնյա ջրերի մակարդակների 3-10մ իջեցում: Այս տարածքում 

մշտահոս աղբյուրներ չեն դիտարկվել և հետևաբար փոփոխությունները դրանց վրա 

չեն ազդի:  

 

Ամուլսարի լանջերին առկա մշտահոս աղբյուրներից ոչ մեկը տեղակայված չէ 

բացահանքերի հիմնամասերից բարձր և բոլոր աղբյուրներն ընկած են շահագործման 

շրջանի մոդելի շրջանակներում կանխատեսված հոսակորուստների/մակերևութային 

արտահոսքերի գոտում:  

 

Սա ենթադրում է, որ Ամուլսարի լանջերի մշտահոս աղբյուրներից ոչ մեկի կորուստը 

չի գրանցվի: Սակայն, բացահանքերի ջրերի կուտակումն ու օգատգործումը և որպես 

հետևանք ստորգետնյա ջրերի պաշարների համալրման նվազումը կհանգեցնեն 

աղբյուրների հոսքի 10% նվազման: Բացահանքի հատակային հատվածից վերև 

տեղակայված ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների հոսքը մակերևութային ջրերի 

ջրհավաք ավազանի տարածքի փոփոխության հետևանքով ևս կնվազի (բաժին 6.10):  

ԴԱԼ տարածքում պաշարների համալրման կրճատման արդյունքում Կեչուտի 

աղբյուրների (Մադիկենց) ջրհավաքի տարածքի ջրամատակարարումը ևս 

կկրճատվի: Ստորգետնյա ջրերի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, 
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շահագործման ընթացքում ակնկալվում է այս աղբյուրների 10%-ի չափով նվազում:  

Շահագործման մոդելի կանխատեսումների համաձայն, հանքարդյունահանման 

ավարտին, կարող է դիտվել Ամուլսարից ցամաքեցվող հիմնական գետեր և դրանց 

վտակներ բեռնաթափվող հիմնական հոսքի ծավալների ոչ մեծ կրճատում: Այդ 

իջեցումը կապված է համապատասխանաբար Որոտան գետը ներառող Ծրագրի 

տարածքի ջրհավաքների հիմնական հոսքի մոտ 3%, իսկ Արփա և Դարբ գետերի 2% և 

1%նվազման հետ:  

 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, Սպանդարյան-

Կեչուտ թունելիստորգետնյա ջրերով ջրամատակարարման կրճատումը ներկա 

մակարդակից տարբերվելու է 1%-ով: Այս կրճատումը առավելապես ԴԱԼ և 

բացահանքերի տարածքներում պաշարների համալրման կրճատման արդյունք է:  

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելավորման արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

շահագործման և փակման շրջաններում ակնկալվող հնարավոր ազդեցությունների 

կենթարկվեն նմանատիպ ընկալիչներ: Հետ-փակման շրջանի ստորգետնյա ջրերի 

հոսքուղիները ներկայացված են 6.9.3 նկարում:  
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Նկար6.9.3: Հետ-փակման շրջանում ստորգետնայ ջրերի կանխատեսված հոսքուղիները 
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Հետ-փակման շրջանի մոդելավորման առանցքային արդյունքներն ամփոփված են 

ստորև.  

 Բացահանքի տարածման գոտու ելակետային պայմանների համեմատությամբ 

ինֆիլտրացիայի աճի հետևանքով  Էրատո բացահանքից ներքև ակնկալվում է 

ստորգետնյա ջրերի և մշտահոս աղբյուրների ջրերի մակարդակների 

բարձրացում: Տեղական մասշտաբով (բացահանքի հարակից տարածքներում), 

ստորգետնյա ջրերի մակարդակների կանխատեսված աստիճանական 

բարձրացումը կազմելու  է 9-16մ: 

 Ելակետային պայմանների համեմատությամբ ինֆիլտրացիայի նվազման 

հետևանքով  Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքերից ներքև ակնկալվում է 

ստորգետնյա ջրերի և մշտահոս աղբյուրների ջրերի մակարդակների իջեցում: 

Տեղական մասշտաբով, ստորգետնյա ջրերի մակարդակների կանխատեսված 

աստիճանական իջեցումը մինչև 40մ է լինելու: 

 Ներկայումս, ձմռանը խիստ սակավաջուր հոսք ունեցող որոշ մշտահոս 

աղբյուրներ, մասնավորապես՝ Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքերի 

շրջակայքում,կարող են վերածվել ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների  (ձմռան 

շրջանում չորանալու միտումով): 

 Ելակետային պայմանների համեմատությամբ գագաթի շուրջ մշտահոս 

աղբյուրների հոսքը կարող է աստիճանաբար նվազել 1-6 տոկոսով: 

 Գագաթիշուրջ մշտահոս աղբյուրների կորուստ չի դիտարկվի; 

 ԴԱԼ տեղամասում պաշարների համալրման նվազման արդյունքում ԴԱԼ 

հարավային հատվածում կարող է դիտվել մինչև 60մ ստորգետնյա ջրերի 

աստիճանական նվազում, որը կանխատեսվում է հանգույցի շինարարության 

մի քանի տարիների ընթացքում և պայմանավորված կլինի դրա տարածման 

գոտում ջրային պաշարների համալրման անկմամբ, սակայն որը կարող է 

վերականգնվել տարիներ անց (Հավելված 6.9.1):  

 Ստորգետնյա ջրերի բեռնաթափումը մակերևույթ ԴԱԼ հարավային հատվածում 

հավանաբար կդադարի: 

 Ելակետային  պայմանների  համեմատությամբ, ըստ հետ-փակման սցենարի, 

ԴԱԼ-ից արևմուտք գտնվող հովտի աղբյուրներ(ներառում է SP68 մշտահոս 

աղբյուրը) ստորգետնյա ջրերի բեռնաթափման կանխատեսվող աստիճանական 

նվազումը տատանվելու էմոտ 14-20%-ի սահմաններում:  

 Երկարաժամկետ կտրվածքով Կեչուտի (Մադիկենց) աղբյուրներ ստորգետնյա 

ջրերի բեռնաթափման կանխատեսվող աստիճանական նվազումը կազմելու է 7-

8%: Հոսքի այս փոփոխությունը կապված է մի քանի պարամետրերի հետ, որոնք 

ներառում են ԴԱԼ-ի և դրա շրջակայքի մեկնաբանված հիդրո-երկրաբանական 

պայմանները, Ամուլսարի լեռնաշղթայի հյուսիսային վերջավորությանը բնորոշ 

ջրային պաշարների համալրման արագությունը, ԴԱԼ-ից արտահոսքերի 

արագությունը (և, այդ պատճառով, ԴԱԼ-ի տակ ստորգետնյա ջրերի 

մակարդակի և այս աղբյուրները սնող բազալտների հիդրավլիկ գրադիենտի 

իջեցում):  

 ԴԱԼ-ից դեպի արևելք գտնվող հովտի ջրահոսք ստորգետնյա ջրերի 
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բեռնաթափման կանխատեսվող աստիճանական նվազումը կազմելու  է 11-12%:   

 Սպանդարյան-Կեչուտ թունել ստորգետնյա ջրերի բեռնաթափման 

կանխատեսվող աստիճանական նվազումը կազմելու  է 2-3% 

 Ըստ կանխատեսումների, ԿՏՀ տարածման գոտու շուրջ ջրային պաշարների 

համալրման նվազման արդյունքում հարավ-արևելյան սահմանի վրա 

ստորգետնյա ջրերի մակարդակները կարող են աստիճանական կերպով իջնել 

մոտ 13մ-ով, ինչպես և ԴԱԼ տեղամասում: Այս աստիճանական անկումը 

կմեկնարկի հանգույցի շինարարության մի քանի տարիների ընթացքում և 

պայմանավորված կլինի դրա տարածման գոտում ջրային պաշարների 

համալրման անկմամբ, սակայն որը կարող է վերականգնվել տարիներ անց 

(Հավելված 6.9.1), և 

 Ստորգետնյա ջրային պաշարների համալրման փոփոխությունը հնարավոր է 

նվազագույն ազդեցություն ունենա դեպի Որոտան, Դարբ և Արփա գետերը 

հոսող ստորգետնյա ջրերի հիմնական հոսքի վրա: Մոդելի արդյունքները ցույց 

են տալիս, որ Ծրագրի տարածքում ջրհավաք ավազաններից ստորգետնյա 

ջրերի հիմնական հոսքի մակարդակի իջեցումը կարող է Որոտան գետում 

կազմել 2%, Արփա գետում մոտ 2% և Դարբ գետում մոտ 1%:  

 

Հավելված 6.9.2 –Պայթեցման արդյունքում նիտրատի և ամոնիումի անջատման 
գնահատում:  
 

Ամուլսարի տեղամասում Էրատո և Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքերի 

տարածքում ամոնիումային նիտրատի հիմքով պայթուցիկների ծրագրված 

օգտագործումը կարող է ազդել ստորգետնյա ջրերի որակի վրա:  Պայթուցիկների 

առաջարկվող օգտագործման սխեմայի հիման վրա հանքարդյունահանման 

գործընթացների ազդեցությունը կրող ջրերում ազոտի հնարավոր 

կոնցենտրացիաները ներկայացված են 6.9.3 աղյուսակում:   

 

Աղյուսակ6.9.3:Շահագործման ընթացքում հանքի ջրերում նիտրատի և ամոնիումի (որպես N) 

հաշվարկված կոնցենտրացիաներ 

 

Նիտրատի 

կոնցենտրացիա 

(մգ N/l)* 

Ամոնիումի կոնցենտրացիա (մգ N/l)* 

Տարածք Նվազագույն  Առավելագույն  
Նվազա

գույն 
Առավելագույն 

Բացահանքի 

պարզարան-հորեր 
12 – 30 >1,000* 12 - 30 >1,000* 

Բացահանքի 

լցափակման  շերտի 

հեղուկներ  

70 440 70 440 

ԴԱԼ հեղուկներ 13 420 13 420 
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Աղյուսակ6.9.3:Շահագործման ընթացքում հանքի ջրերում նիտրատի և ամոնիումի (որպես N) 

հաշվարկված կոնցենտրացիաներ 

 

Նիտրատի 

կոնցենտրացիա 

(մգ N/l)* 

Ամոնիումի կոնցենտրացիա (մգ N/l)* 

Ծանոթագրություն: 

* Բարձր կոնցենտրացիաների զգալի անորոշություն, պարզարան-հորերում ջրի փոքր ծավալներ: 

Պարզարան-հորերում կենսաբանական և քիմիական ռեակցիաները կարող են ցածր կոնցենտրացիաների 

պատճառ դառնալ, սակայն հստակորեն չեն կարող կանխորոշվել10:  

 

Բացահանքի պարզարան-հորերի դեպքում ներկայացված տիրույթներն 

արտացոլում են ջրերի որակի սեզոնային տատանումները, ինչպես նաև այն 

տիրույթները, որոնց վերագրվում են հեղուկ ամոնիումային նիտրատի (ՀԱՆ) 

հիմքով պայթուցիկների համամսնության հետ առնչվող անորոշությունները և, 

որոնց հետ է պայմանավորված հանքարդյունաբերական ջրերում ազոտի 

առկայությունը: Ջրի փոքր քանակություններում առավելագույն 

կոնցենտրացիաները կանխատեսվել են աշնան սկզբին, իսկ նվազագույն 

կանխատեսված կոնցենտրացիաները պայմանավորված են հունիսին ակնկալվող 

ջրի քանակության ավելացման հետ:  

 

Բացահանքերի լցափակված շերտից արտահոսքերի և ԴԱԼ-ի արհեստական 

ամբարման համակարգի հեղուկների կտրվածքով ներկայացված տիրույթները 

ներառում են այն անորոշությունները, որոնք կապված են դատարկ ապարների և 

ներթափանցող ջրի շփման մակարդակի և հանքարդյունաբերական ջրերում 

ազոտի առկայությունը պայմանավորող ՀԱՆ հիմքով նյութերի համամասնության 

հետ: Վերևում բերված հաշվարկը կոնսերվատիվ է և շահագործման ու փակման 

ընթացքում կառավարման մեթոդների կիրառմամբ դրանք կարող են նվազեցվել:  

 

Ստորգետնյա ջրերի համապատասխան չափորոշիչների բացակայության 

պայմաններում և հիմնվելով այն փաստի վրա, որ ստորգետնյա ջրերը դուրս են 

գալիս երկրի մակերևույթ աղբյուրների և մակերևութային ջրերի տեսքով, ՀՀ 

մակերևութային ջրերի համար ՍԹԿ արժեքներն օգտագործվել են առավելապես 

տեղեկատվության ստացման նպատակով (այլ ոչ թե ստորգետնյա ջրերի 

համապատասխանության թիրախների կարգավիճակում):  

 

Բացահանքերի պարզարան-հորերից և Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքի 

լցափակման շերտից ստորգետնյա ջրեր ներթափանցող ջրերում հաշվարկված 

կոնցենտրացիաները ցույց են տալիս, որ գոյություն ունի ամոնիումի և նիտրատի 

կոնցենտրեացիաների ՍԹԿ արժեքների գերազանցման հնարավորություն, 

մասնավորապես,  որպես ազոտ ամոնիումի կոնցենտրացիաները կարող են 

                                                           
10 Henrich, S. et. al., June 2011:  The iron-oxidising proteobacteria.  Microbiology volume 157, no. 6 pg 1551-1564. 
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գերազանցել ՍԹԿ արժեքները 04 մգ/լ-ով, իսկ որպես ազոտ նիտրատի 

կոնցենտրացիաները՝ 2.5 մգ/լ-ով:  

 

ԴԱԼ ճարտարագիտական ամբարման համակարգի հեղուկներում ամոնիումի և 

նիտրատի կոնցենտրեացիաների ՀՀ ՍԹԿ կանխատեսվող գերազանցումը 

կազմելու է որպես ազոտ ամոնիումի համար համապատասխանաբար 04 մգ/լ, իսկ 

որպես ազոտ նիտրատի համար՝ 2.5մգ/լ:  

 

Այս գնահատման արդյունքներն օգտագործվել են աղբյուրում Տիգրանես-

Արտավազդես և Էրատո բացահանքերից ներթափանցող հանքարդյունաբերական 

ջրերի կոնցենտրացիաների (Հավելված 6.9.3) և ԴԱԼ-ից ստորգետնյա ջրերին 

սպառնացող ռիսկերի որոշման (Հավելված 6.9.5) նպատակով:  

 

Հավելված 6.9.3 - Տիգրանես-Արտավազդես և Էրատո բացահանքերից ստորգետնյա 
ջրերին սպառնացող ռիսկերի գնահատում  
 

Շահագործման ընթացքում բացահանքերում մերկացած ապարների և ջրերի միջև 

տեղի ունեցող ռեակցիաները կարող են ազդել ստորգետնյա ջրերի վրա:  

Վերականգնման ընթացքում և ավելի ուշ հետ-փակման շրջանում բացահանքերի 

լցափակման համար օգտագործված նյութերի և ջրի փոխազեցության արդյունքում   

ստորգետնյա ջրերի որակը կարող է վատթարանալ:   Սույն գնահատման 

նպատակը խմելու ջրի աղբյուրների և բացահանքերից հանքարդյունաբերական 

ջրերով ներկայացված հիդրոլոգիական համակարգին սպառնացող ռիսկերի 

գնահատումն է:  

 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելը ցույց է տալիս, որ լցափակված բացահանքերից 

արտահոսքերը հավանաբար հոսելու են դեպի Դարբ և Որոտան գետերը: 

Հետևաբար, հաշվարկվել է նաև Դարբ և Որոտան գետեր բեռնաթափման 

կետերում ստորգետնյա ջրերի որակի փոփոխությունը:   

 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելում գերակշռող հոսքն Ծրագրի տարածքի 

սահմաններում ձգվող հոսքուղիներով անցնում է դեպի հիմնական գետեր: 

Սակայն,   ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելը արտացոլում է բացահանքերը 

շրջապատող բարդ խիստ ճեղքային երկրաբանական պայմանների պարզեցված 

տարբերակը:  Ելնելով երկրաբանական մոդելի պարզեցմամբ պայմանավորված 

անորոշությունների առկայությունից,  ստորգետնյա ջրերի որակի վրա 

ազդեցությունների գնահատման շրջանակներում  հաշվի են առնվել նաև 

բացահանքերը շրջապատող սակավաջուր մակերևութային ջրեր և աղբյուրներ 

բացահանքերի ինֆիլտրացիոն ջրերի ներթափանցման հնարավորությունը:  

 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
 

 

ZT520088 

Մայիս 2016թ. 
  Տարբերակ10 (նախագիծ) Էջ31 

 

ԵլնելովՍպանդարյան-Կեչուտի ջրամատակարարման զգայունության 

մակարդակից, բացահանքերից ներքև դրա տեղադրությունից և մոդելի հետ 

կապված հնարավոր անորոշություններից, Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում 

բացահանքերից ստորգետնյա ջրերիհոսքը դիտարկվել է որպես ընկալիչ:   

Ռիսկերի գնահատման շրջանակներում կանխատեսվել է, որ բացահանքերի 

տարածքից մինչև հնարավոր ընկալիչները ստորգետնյա ջրերի տեղափոխման 

երկար տևողության արդյունքում, նախքան հետ-փակման փուլը որպես ընկալիչ 

դիտարկվող ստորգետնյա ջրերի որակի վրա նորմերը գերազանցող 

ազդեցություններ չեն ակնկալվում:  

 

Ստորգետնյա ջրերում հիմնական բաղադրիչների կանխատեսված առավելագույն 

կոնցենտրացիաների գնահատումը ներկայացված է 6.9.4 աղյուսակում: 6.9.3 

նկարում ցուցադրված են աղբյուրների և ընկալիչների միջև հոսքուղիները: 

Որոշվել են մի քանի խումբ աղբյուրների մակերևութային ջրերի որակի 

կանխատեսված փոփոխություններ, որոնք ցուցադրված են 6.9.4 նկարում: 

Աղբյուրներ բեռնաթափվող ստորգետնյա ջրերում առանցքային բաղադրիչների 

կանխատեսված առավելագույն կոնցենտրացիաները ներկայացված են 6.9.5 

աղյուսակում:  

 

Այս և հաջորդ աղյուսակներում, արդյունքների գունավորումն առնչվում է 6.9.1 

աղյուսակի օգտագործմամբ յուրաքանչյուր արժեքին վերագրված փոփոխության 

ուժգնության հետ: Աննշան փոփոխությունները գունավորված են կանաչ գույնով, 

թույլ փոփոխությունները՝ դեղինով, միջին փոփոխությունները՝ նարնջագույնով, 

իսկ մեծ փոփոխությունները կարմիր գույնով:  Այս փոփոխությունները 

քննարկվում են այս գլխի շահագործման և հետ-փակման փուլերի 

ազդեցությունների գնահատման հաջորդ բաժիններում:   
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Նկար 6.9.4: Բացահանքերի ռիսկերի գնահատման մեջ աղբյուրների ջրհավաք 

ավազանների օգտագործումը
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Աղյուսակ 6.9.4: Բացահանքերից արտահոսքերի հետևանքով Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ստորգետնյա ջրերում կոնցենտրացիաների կանխատեսցած փոփոխությունները՝ նախքան գետեր դրանց բեռնաթափումը 
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Ստորգետնյա ջրերը՝ նախքան Որոտան գետ բեռնաթափումը  
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Ստորգետնյա ջրերը 

Սպանդարյան-Կեչուտ 

թունելում – միջին հոսք 

Ստորգետնյա ջրերը՝ նախքան Դարբ գետ բեռնաթափումը  

Տիգրանես-Արտավազդես 

բացահանքի 2-րդ հոսքուղուց 

կանխատեսվող 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա, 

մգ/լ(% ելակետային 

պայմանների 

համեմատությամբ 

փոփոխություն) 

Տիգրանես-Արտավազդես 

բացահանքի 5-րդ 

հոսքուղուց կանխատեսվող 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա,  

մգ/լ(% ելակետային 

պայմանների 

համեմատությամբ 

փոփոխություն) 

Էրատո բացահանքի 3-

րդ հոսքուղուց 

կանխատեսվող 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա,  

մգ/լ(% ելակետային 

պայմանների 

համեմատությամբ 

փոփոխություն) 

Բացահանքերի աղբյուրների 1-

ին և 4-րդ համակցված 

հոսքուղիներից կանխատեսվող 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա,  

մգ/լ(% ելակետային 

պայմանների 

համեմատությամբ 

փոփոխություն) 

Տիգրանես-Արտավազդես 

բացահանքի աղբյուրի 1-ին 

հոսքուղուց կանխատեսվող 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա,  

մգ/լ(% ելակետային 

պայմանների 

համեմատությամբ 

փոփոխություն) 

Էրատո բացահանքի 

աղբյուրի 4-րդ հոսքուղուց 

կանխատեսվող 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա,  

մգ/լ(% ելակետային 

պայմանների 

համեմատությամբ 

փոփոխություն) 

N-ի տեսքով 

Նիտրատ  
2.5 5.79 (459%) 1.13 (9%) տ/բ 2.5 0.57 (14.1%) 1.87 (274%) տ/բ 

Սուլֆատ 17.02 34.02 (53%) 22.71 (2%) 25.12 (13%) 16.04 126.14 (0.1%) 127.2 (1%) 126.45 (0%) 

Բերիլլիում 5.4 x10-5 0.00023 (0%) 0.00023 (0%) 0.0002 (0%) 3.8 x10-5 0.0002 (0%) 0.0002 (0%) 0.0002 (0%) 

Նիկել  0.0105 0.0039 (0%) 0.0039 (0%) 0.0039 (0%) 0.0103 0.003 (0%) 0.003 (0%) 0.003 (0%) 

Ծարիր 0.0005 տ/բ տ/բ 0.001 (0%) 0.00028 0.001 (0%) տ/բ 0.001 (0%) 

Զառիկ 0.02 0.001 (0%) 0.001 (0%) 0.001 (0%) 0.02 0.0068 (0%) 0.0068 (0%) 0.0068 (0%) 

Կոբալտ 0.00028 0.0038 (0%) 0.0038 (0%) 0.0038 (0%) 0.00036 0.00051 (0%) 0.00051 (0%) 0.00051 (0%) 

Կադմիում 0.00101 0.0005 (0%) 0.0005 (0%) 0.0005 (0%) 0.00101 0.0005 (0%) 0.0005 (0%) 0.0005 (0%) 

Քրոմ 0.0105 0.004 (0%) 0.004 (0%) 0.004 (0%) 0.011 0.005 (0%) 0.005 (0%) 0.005 (0%) 

Մոլիբդեն 0.002 տ/բ տ/բ 0.0008 (0%) 0.00082 0.003 (0%) տ/բ 0.003 (0%) 

Լիթիում 0.002 0.0017 (19%) 0.0016 (9%) 0.0059 (308%) 0.003 0.0044 (3.1%) 0.0044 (2%) 0.005 (17%) 

Անագ  0.00016 տ/բ տ/բ 0* 8.00x10-5 0.00011* տ/բ 3.92x10-6* 

Ծանոթագրություն: 

տ/բ – աղբյուրում առկա չեն,   * նյութի ելակետային կոնցենտրացիենարը բացակայում են, որպեսզի արձանագրվի տոկոսային փոփոխության: Կատեգորիաների գունավորման վերաբերյլա տեղեկատվությունը ներկայացված  է 

տեքստում: ՍԹԿ II արժեքները ներկայացվել են բացառապես տեղեկատվական նպատակներով, քանի որ ստորգետնյա ջրերի նկատմամբ այս ստանդարտն ուղղակիորեն չի կիրառվում:  

 

 

 

 

 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
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Աղյուսակ6.9.5: Բացահանքերից արտահոսքերի արդյունքում աղբյուրների բեռնաթափման ջրի կանխատեսվող առավելագույն փոփոխություններ 

Որոշիչ 

պարամետր 

1, 3 և 7 ջրհավաք 

ավազաններում 

օգատգործվող ՍԹԿ 

II (մգ/լ) 

4, 5 և 6 ջրհավաք 

ավազաններում 

օգատգործվող ՍԹԿ 

II (մգ/լ) 

Աղբյուրներում կանխատեսված կոնցենտրացիենար ,մգ/լ(% ելակետային պայմանների համեմատությամբ փոփոխություն) 

Աղբյուրի 

ջրհավաք 1 

Աղբյուրի 

ջրհավաք 2 

Աղբյուրի 

ջրհավաք 3 

Աղբյուրի 

ջրհավաք 4 

Աղբյուրի ջրհավաք 

5 

Աղբյուրի 

ջրհավաք 6 

Աղբյուրի 

ջրհավաք 7 

N-ի տեսքով 

Նիտրատ  
16.04 17.02 7.54 (1%) 36.95 (0%) 20.03 (16%) 5.08 (2%) 5.23 (5%) 9.99 (100%) 6.17 (23%) 

Սուլֆատ 0.00028 0.0005 0.00022 (7%) 0.00021 (2%) 0.00021 (3%) 0.00022 (11%) 0.0002 (1%) 0.0002 (0%) 0.0002 (0%) 

Բերիլլիում 0.02 0.02 0.001 (1%) 0.0014 (0%) 0.0011 (18%) 0.00096 (2%) 0.00096 (2%) 0.00093 (43%) 0.0011 (7%) 

Նիկել  3.8 x10-5 5.4 x10-5 3.95x10-5 (32 %) 0.00028 (1%) 0.00038 (89%) 4.37x10-5 (46%) 4.48 x10-5 (49%) 0.00033 (996%) 0.0001 (248%) 

Ծարիր 0.00101 0.00101 0.0005 (0%) 0.0005 (0%) 0.00053 (6%) 0.0005 (0%) 0.0005 (1%) 0.00056 (11%) 0.00051 (3%) 

Զառիկ 0.00036 0.00028 0.00059 (12%) 0.0086(0%) 0.0096 (1714%) 0.00056 (20%) 0.0012 (154%) 0.016 (4051%) 0.0043 (760%) 

Կոբալտ 0.011 0.0105 0.005 (1%) 0.005 (0%) 0.0044 (1%) 0.0033 (2%) 0.0032 (0%) 0.0027 (0%) 0.005 (0%) 

Կադմիում 0.003 0.002 0.0011 (8%) 0.0022 (1%) 0.0013 (21%) 0.0011 (12%) 0.001 (2%) 0.0015 (52%) 0.0011 (8%) 

Քրոմ 0.00082 0.002 0.00085 (6%) 0.00081 (2%) 0.0009 (2%) 0.00068 (11%) 0.00062 (1%) 0.00051 (0%) 0.0008 (0%) 

Մոլիբդեն 0.0103 0.0105 0.0031 (2%) 0.0061 (0%) 0.0098 (126%) 0.0025 (3%) 0.0029 (18%) 0.011 (526%) 0.0053 (76%) 

Լիթիում 2.5 2.5 0.53 (0%) 0.51 (0%) 3.66 (632%) 0.41 (0%) 0.66 (60%) 5.63 (1274%) 1.83 (266%) 

Անագ * 8.00x10-5 0.00016 0.00042 0.00013 0.00018 0.00061 3.78 x10-5 0 0 

Ծանոթագրություն: 

տ/բ – աղբյուրում առկա չեն,   * նյութի ելակետային կոնցենտրացիենարը բացակայում են, որպեսզի արձանագրվի տոկոսային փոփոխության: Կատեգորիաների գունավորման վերաբերյլա 

տեղեկատվությունը ներկայացված  է տեքստում:   ՍԹԿ II արժեքները ներկայացվել են բացառապես տեղեկատվական նպատակներով, քանի որ ստորգետնյա ջրերի նկատմամբ այս ստանդարտն 

ուղղակիորեն չի կիրառվում: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
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Հավելված 6.9.4 –ԿՏՀ-ից ստորգետնյա ջրերի որակին սպառնացող ռիսկերի 
գնահատում  
 

ԿՏՀ շինարարությունը, շահագործումը, վերականգնումը և փակումը կարող են 

ազդել ստորգետնյա ջրերի որակի վրա: ԿՏՀ հարակից տարածքներում 

ստորգետնյա ջրերը խմելու նպատակով չեն օգտագործվում, իսկ ԿՏՀ և դրանից 

ներքև Արփա գետի մակերևութային ջրեր ստորգետնյա ջրերի բեռնաթափման 

տարածքի միջև ստորգետնյա ջրերի օգտագործում տեղի չի ունենում: Այդ 

պատճառով, գնահատման համատեքստում ստորգետնյա ջրերի օգտագործումը 

ջրամատակարարման աղբյուրի տեսքով չի դիտարկվել որպես ընկալիչ:  Սակայն,  

որպես ընկալիչ են դիտարկվել մակերևութային ջրեր (հիմնական հոսք) 

բեռնաթափվող ստորգետնյա ջրերը:Հետևաբար, ԿՏՀ-ից ստորգետնյա ջրերին 

սպառնացող հնարավոր ռիսկերի գնահատումն ավարտին է հասցվել հեղուկների 

տեղափոխման հավանականային մոդելի օգտագործմամբ:  

 

ԿՏՀ-ից ներքև նախքան մակերևութային ջրեր բեռնաթափվող ստորգտենյա ջրերի 

որակի կանխատեսման նպատակով ԿՏՀ արտահոսքերում հեղուկների 

տեղափոխման մոդելի օգնությամբ կանխատեսված հնարավոր մտահոգիչ 

բաղադրիչների կոնցենտրացիաներըհամակցվել են ԿՏՀ-ից վերև ստորգետնյա 

ջրերի տակատեղադիր հոսքի ելակետային կոնցենտրացիենարի հետ:  

 

Մոդելում հաշվի են առնվել ստորգետնյա ջրերի հոսքուղիներում ադվեկցիայի, 

դիսպերսիայի, դանդաղեցման և կենսաքայքայման գործընթացները: Մոդելում 

չհագեցած գոտու հոսքը և տեղափոխման գործընթացները ներկայացված չեն: 

Հիմնվելով ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի արդյունքների վրա, գնահատվել են 2 

հոսքուղիներ, որոնցից մեկը բնութագրվում է հրաբխային ապարների մեջ դեպի 

Արփա գետը հոսող առավել խորը ստորգետնյա ջրերով, իսկ մյուսը՝ դեպի ԿՏՀ 

հովտի ջրահոսքը կոլյուվիալ և վերին հրաբխային շերտերի մեջ տարածվող 

սակավաջուր ստորգետնյա ջրերով:   

 

Ստորգետնյա ջրերի որակի կանխատեսվող փոփոխությունների գնահատման 

արդյունքները ներկայացվում են ստորև: Առավել հավանական արդյունքը 

համարվում է 50-րդ մասով արտահայտված արժեքը, մինչդեռ 95-րդ մասով 

արտահայտված կոնցենտրացիան հնարավոր առավելագույն ազդեցության 

կոնսերվատիվ հաշվարկն է: Արդյունքների հաշվարկման վերաբերյալ 

մանրամասները և բոլոր կատարված ենթադրությունները ներակայացված են  

6.9.4 հավելվածում: Ստորգետնյա  ջրերից մկերևութային ջրեր հոսքի սնման 

արդյունքում որպես ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերի նկատմամբ 

ազդեցությունները ներկայացված են 6.10 հավելվածում: Արփա գետ 

բեռնաթափման կետում խորը ստորգետնյա ջրերի կոնցենտրացիաների 

առավելագույն հաշվարկված փոփոխությունները ներկայացված ենԱղյուսակ 6.9.6 

աղյուսակում: Դեպի Արփա գետը բեռնաթափվող ընդհանուր խորքային 

ստորգետնյա ջրերի (այսինքն՝ ներառյալ ստորգետնյա ջրերից վերև առկա 
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տակատեղադիր հոսքը և ԿՏՀ արտահոսքերից սնումը) կանխատեսված 

կոնցենտրացիաները տատանվում են 2.1 լ/վ և19.4 լ/վ-ի միջև:  
 

 

 

Արփա գետ բեռնաթափվող խորքային ստորգետնյա ջրերում հնարավոր մտահոգիչ 

որոշիչ պարամետրերի հնարավոր առավելագույն կոնցենտրացիաները 

հաշվարկվել են Աղյուսակ 6.9.6աղյուսակում ցուցադրված կանխատեսված 

փոփոխությունների և ստորգետնյա ջրերի միջին ելակետային 

կոնցենտրացիաների հիման վրա: Արփա գետ բեռնաթափվող ստորգետնյա ջրերի 

որակի վրա առավելագույն կանխատեսվող ազդեցությունների արժեքները 

ներկայացված են 6.9.7 աղյուսակում:  

 
Աղյուսակ 6.9.7: Արփա գետ բեռնաթափվող ստորգետնյա ջրերի որակի վրա առավելագույն ազդեցություններ 

Որոշիչ պարամետր Միավոր  

Արփա 

II կատեգորիայի 

ՍԹԿ արժեքներ 

Միջին 

ելակետային 

կոնցենտրացիա 

Կոնցենտրացիայում 

95 պրոցենտիլով 

արտահայտված 

փոփոխություն 

Կանխատեսված 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա 

Փոփոխությունը 

տոկոսային 

հարաբերակցությամբ 

Զառիկ մգ/լ 0.02 0.0042 5.6x10-6 0.0042 0% 

Պղինձ մգ/լ 0.021 0.0021 0 0.0021 0% 

Կոբալտ մգ/լ 3.6x10-4 3.0x10-4 0 3.0x10-4 0% 

Ծարիր  մգ/լ 0.00028 2.0x10-4 0 2.0x10-4 0% 

Նատրիում մգ/լ 10 27.1 0.064 27.1 0% 

ԹԹԴ ցիանիդ մգ/լ 0.01 0.005 0 0.005 0% 

NH3+NH4  որպես N մգ/լ տ/բ 0.54 <1x10-10 0.54 0% 

Նիտրատ որպես N մգ/լ 2.5 0.70 0.1 0.8 16% 

* Ցիանիդի համար ՍԹԿ արժեքներ սահմանված չեն. Սա ծրագրի հատուկ թիրախներից է  (Տես` Բաժին 

2.4) 

Աղյուսակ 6.9.6: Արփա գետ բեռնաթափման կետում խորքային ստորգետնյա ջրերի կոնցենտրացիաների հաշվարկված առավելագույն 

փոփոխություններ 

Որոշիչ պարամետր 

50-րդ մասով 

հաշվարկված 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա (մգ/լ) 

Առավելագույն  

կոնցենտրացիայի համար 

պահանջվողժամանակ 

(տարիներ) 

95-րդ  մասով 

հաշվարկված 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա (մգ/լ ) 

Առավելագույն  

կոնցենտրացիայի համար 

պահանջվող ժամանակ 

(տարիներ)) 

Զառիկ <1x10-10 1000 5.6x10-6 1000 

Պղինձ Տ/Բ >1000 Տ/Բ >1000 

Կոբալտ Տ/Բ >1000 Տ/Բ >1000 

Ծարիր  Տ/Բ >1000 <1x10-10 1000 

Նատրիում 0.015 59 0.064 81 

ԹԹԴ ցիանիդ Տ/Բ >1000 <1x10-10 840 

NH3+NH4  որպես N <1x10-10 780 <1x10-10 384 

Նիտրատ որպես N 0.018 41 0.11 33 

Ծանոթագրություն: 

Տ/Բ –  կիարառելի չէ, նմանակման շրջանի հաշվարկով դիտարկվող պարամետրը չի հասել ընկալիչին: >1000 – պարամետրի տեղափոխումը դեպի 

ընկալիչ 1000 տարին գերազանցում է: Դրական արժեքները վկայում են  կոնցենտրացիաների առկա պայմանները գերազանցողմիտման մասին:  
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ԿՏՀ ջրահոսք բեռնաթափման կետում ոչ խորը ստորգետնյա ջրերի 

կոնցենտրացիաների առավելագույն հաշվարկված փոփոխությունները 

ներկայացված են 6.9.8 աղյուսակում: Այս առավելագույն փոփոխությունները տեղի 

են ունենալու փակման և հետ-փակման փուլերի ընթացքում: ԿՏՀ ջրահոսք 

բեռնաթափվող ընդհանուր ոչ խորը ստորգետնյա ջրերի կոնցենտրացիաները 

շահագործման ընթացքում տատանվելու են 0.02 լ/վ և 0.24 լ/վ տիրույթում, իսկ 

փակման շրջանում՝ 0.02 լ/վ և 0.08 լ/վ տիրույթում:  

 
Աղյուսակ6.9.8: ԿՏՀ ջրահոսք բեռնաթափման կետում ոչ խորը ստորգետնյա ջրերի կոնցենտրացիաների առավելագույն հաշվարկված 

փոփոխություններ 

Որոշիչ պարամետր 

50-րդ մասով 

հաշվարկված 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա (մգ/լ) 

Առավելագույն  

կոնցենտրացիայի համար 

պահանջվող ժամանակ 

(տարիներ) 

95-րդ   մասով 

հաշվարկված 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա  (մգ/լ ) 

Առավելագույն  

կոնցենտրացիայի 

համար պահանջվող 

ժամանակ (տարիներ)) 

Զառիկ <1x10-10 1000 0.006 960 

Պղինձ Տ/Բ >1000 Տ/Բ >1000 

Կոբալտ <1x10-10 1000 <1x10-10 1000 

Ծարիր  <1x10-10 1000 <1x10-10 1000 

Նատրիում 80.5 20 168 15 

ԹԹԴ ցիանիդ <1x10-10 1000 9.30x10-5 960 

NH3+NH4  որպես N 2.10x10-4 1000 0.57 470 

Նիտրատ որպես N 152 28 319 14.9 

Ծանոթագրություն: 

Տ/Բ –  կիարառելի չէ, նմանակման շրջանի հաշվարկով դիտարկվող պարամետրը չի հասնի ընկալիչին 1000 տարուց պակաս 

ժամանակահատվածում:  >1000 – պարամետրի տեղափոխումը դեպի ընկալիչ 1000 տարին գերազանցում է: 

 

ԿՏՀ ջրահոսք բեռնաթափվող ոչ խորը ստորգետնյա ջրերում հնարավոր մտահոգիչ 

պարամետրերի առավելագույն կոնցենտրացիաների փոփոխությունները 

հաշվարկվել են 6.9.8 աղյուսակում ցուցադրված կանխատեսված 

փոփոխությունների և ստորգետնյա ջրերի միջին ելակետային 

կոնցենտրացիաների հիման վրա: ԿՏՀ ջրահոսք բեռնաթափվող ստորգետնյա 

ջրերի որակի վրա առավելագույն կանխատեսվող ազդեցությունների արժեքները 

ներկայացված են 6.9.9 աղյուսակում: 

 

Նատրիումի և նիտրատի կոնցենտրացիաների զգալի բարձրացման միտումներին 

անդրադարձը կատարվելու է ԿՏՀ ավարտական նախագծի պատրաստման 

ընթացքում: Առայժմ, արտահոսքերի քանակի/որակի նվազեցման և/կամ նախքան 

մակերևութային ջրեր բեռնաթափումը արտահոսքերի ամբարման և կուտակման 

լրացուցիչ մեղմման միջոցառումների որոշման նպատակով ԿՏՀ նախագիծը 

կարող է փոփոխվել:  

 
Աղյուսակ 6.9.9: ԿՏՀ ջրահոսք բեռնաթափվող ստորգետնյա ջրերի որակի վրա առավելագույն ազդեցություններ 

Որոշիչ պարամետր Միավոր  

Արփա 

II կատեգորիայի 

ՍԹԿ արժեքներ  

Միջին 

ելակետային 

կոնցենտրացիա 

Կոնցենտրացիայում 

95 պրոցենտիլով 

արտահայտված 

փոփոխություն 

Կանխատեսված 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա 

Փոփոխությունը 

տոկոսային 

հարաբերակցությամբ 

Զառիկ մգ/լ 0.02 0.0049 0.006 0.011 124% 

Պղինձ մգ/լ 0.021 0.0013 0 0.0013 0% 

Կոբալտ մգ/լ 3.6x10-4 3.0x10-4 0 3.0x10-4 0% 

Ծարիր  մգ/լ 0.00028 2.0x10-4 <1x10-10 2.0x10-4 0% 

Նատրիում մգ/լ 10 17.0 168 185 990% 
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Աղյուսակ 6.9.9: ԿՏՀ ջրահոսք բեռնաթափվող ստորգետնյա ջրերի որակի վրա առավելագույն ազդեցություններ 

Որոշիչ պարամետր Միավոր  

Արփա 

II կատեգորիայի 

ՍԹԿ արժեքներ  

Միջին 

ելակետային 

կոնցենտրացիա 

Կոնցենտրացիայում 

95 պրոցենտիլով 

արտահայտված 

փոփոխություն 

Կանխատեսված 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա 

Փոփոխությունը 

տոկոսային 

հարաբերակցությամբ 

ԹԹԴ ցիանիդ մգ/լ 0.01 0.005 9.3x10-5 0.0051 2% 

NH3+NH4  որպես N մգ/լ տ/բ 0.1 0.6 0.7 481% 

Նիտրատ որպես N մգ/լ 2.5 1.1 319.0 320.1 >1000% 

Ծանոթագրություն: 

ՍԹԿ կոնցենտրացիաները ներկայացված են միայն տեղեկատվական նպատակով, քանի որ դրանք ստորգետնյա ջրերի համար 

ուղղակիորեն նախատեսված չեն 

Ցիանիդի համար ՍԹԿ արժեքներ սահմանված չեն. Սա ծրագրի հատուկ թիրախներից է  (Տես` Բաժին 2.4) 

 

Արդյունքներն արտացոլող աղյուսակներում օգտագործվող գունավորումն 

առնչվում է 6.9.1 աղյուսակի օգտագործմամբ յուրաքանչյուր արժեքին վերագրված 

փոփոխության ուժգնության հետ: Այս փոփոխությունները քննարկվում են այս 

գլխի շահագործման և հետ-փակման փուլերի ազդեցությունների գնահատման 

հաջորդ բաժիններում:   
 

 

Հավելված 6.9.5 - ԴԱԼ-ից ստորգետնյա ջրերի որակին սպառնացող ռիսկերի 
գնահատում 
ԴԱԼ-ից արտահոսքերի արդյունքում հիդրոլոգիական ընկալիչներին սպառնացող 

հնարավոր ռիսկերի որոշման նպատակով կատրավել է ռիսկերի գնահատում:  

ԴԱԼ հարակից տարածքներում ստորգետնյա ջրերը խմելու նպատակով չեն 

օգտագործվում, իսկ ԴԱԼ և մակերևութային ջրեր ստորգետնյա ջրերի 

բեռնաթափման տարածքի (Կեչուտի ջրամբար և Արփա գետ) միջև ստորգետնյա 

ջրերի օգտագործում տեղի չի ունենում: Այդ պատճառով, սույն գնահատման 

համատեքստում ստորգետնյա ջրերի օգտագործումը ջրամատակարարման 

աղբյուրի տեսքով չի դիտարկվել որպես ընկալիչ:   

 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելը ցույց է տալիս, որ ԴԱԼ-ից որոշ քանակությամբ 

արտահոսք է հոսում Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի տակով:  

 

Ելնելով Սպանդարյան-Կեչուտի ջրամատակարարման զգայունության 

մակարդակից, ԴԱԼ-ից ներքև դրա տեղադրությունին և մոդելի հետ կապված 

հնարավոր անորոշություններից, Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում ստորգետնյա 

ջրերը ԴԱԼ-ից հոսքի կտրվածքով դիտարկվել են որպես ընկալիչ:   

 

Դեպի Սպանդարյան-Կեչուտ թունել ստորգետնյա ջրերի հնարավոր 

հոսքուղիները ԴԱԼ-ից սկիզբ առնող ստորգետնյա ջրերի ամենակարճ 

հոսքուղիներն են:  6.9.5 հավելվածում ներկայացված գնահատումը ենթադրում է, 

որ ԴԱԼ-ից արտահոսքերը ներթափանցում են ստորգետնյա ջրեր, հոսքուղու 

երկայնքով միախառնվում են բնական ջրային պաշարների հետ, մտնում են թունել 

և այնտեղ միախառնվում ստորգետնյա ջրերի հետ: Գնահատման արդյունքները 

վերարտադրված են 6.9.10 աղյուսակում:  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
 

 

ZT520088 

Մայիս 2016թ. 
  Տարբերակ10 (նախագիծ) Էջ39 

  

 
Աղյուսակ6.9.10: ԴԱԼ արտահոսքերի արդյունքում Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում կոնցենտրացիաների հնարավոր փոփոխություններ 

Որոշիչ պարամետր 
Չափման 

միավոր 

Արփա գետի 

ՍԹԿ չափորոշիչներ 

(II) 

Միջին որակը  AWJ6-ում 

(ներկայացված են թունելի 

ստորգետնյա ջրերի առկա 

պայմանները) 

Թունելի ստորգետնյա ջրերում 

գնահատված կոնցենտրացիաներ  

(ներառյալ ԴԱԼ-ի արտահոսքերը) 

ԴԱԼ արտահոսքերի 

արդյունքում 

կոնցենտրացիաների 

բարձրացում  

Aluminium µգ/լ  144 72 Տ/Բ 0% 

Arsenic µգ/լ  20 6.76 Տ/Բ 0% 

Barium µգ/լ  28 20.4 Տ/Բ 0% 

Beryllium µգ/լ  0.038 0.2 Տ/Բ 0% 

Boron µգ/լ  450 0.0542 0.1 94% 

Cadmium µգ/լ  1.014 0.5 Տ/Բ 0% 

Calcium մգ/լ 100 63.9 Տ/Բ 0% 

Chloride մգ/լ 6.88 3.07 3.1 0% 

Chromium (III) µգ/լ  11 5 Տ/Բ 0% 

Cobalt µգ/լ  0.36 0.505 Տ/Բ 0% 

Iron(III) մգ/լ 0.072 0.404 Տ/Բ 0% 

Lead µգ/լ  10.14 1.99 Տ/Բ 0% 

Lithium µգ/լ  3 4.27 4.3 1% 

Magnesium մգ/լ 50 9.35 9.4 0% 

Manganese µգ/լ  12 39.1 Տ/Բ 0% 

Nickel µգ/լ  10.34 3 Տ/Բ 0% 

Nitrate mg N/l 2.5 0.5 0.8 67% 

Potassium մգ/լ 3.12 3.12 3.2 1% 

Selenium µգ/լ  20 5 Տ/Բ 0% 

Sulphate մգ/լ 16.04 126 126.4 0% 

Zinc µգ/լ  100 3.78 Տ/Բ 0% 

Ծանոթագրություն: 

Տ/Բ – /Բ –  դիտարկվող պարամետրը չի հասնի ընկալիչին 1000 տարուց պակաս ժամանակահատվածում   

ՍԹԿ կոնցենտրացիաները ներկայացված են միայն տեղեկատվական նպատակով, քանի որ դրանք ստորգետնյա ջրերի համար 

ուղղակիորեն նախատեսված չեն 

 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելը ցույց է տալիս, որ ստորգետնյա ջրերի հոսքի 

առավել հավանական երթուղին ԴԱԼ-ի և Կեչուտի ջրամբարից ներքև Արփա գետ 

բեռնաթափման կետի միջև գտնվող երկար հոսքուղին է (երի երկայնքով կարող է 

տեղի ունենալ առավել մեծ ծավալով ջրերի միախառնում):  

 

Այս հոսքուղու գնահատման արդյուքները (այսինքն, նախքան Արփա գետ 

բեռնաթափումը ստորգետնյա ջրերում հիմնական պարամետրերի 

կոնցենտրացիաները) ներկայացված են Աղյուսակ6.9.11աղյուսակում:Սակայն, 

ներկայացված են միայն 1000 տարուց պակաս տեղափոխման 

ժամանակահատվածով պարամետրերի կոնցենտրացիաները: Բեռնաթաեման 

կետ մնացած բոլոր տարրերի կանխատեսված ժամանումը 1000 տարին 

գերազանցում է:  

 
Աղյուսակ6.9.11: ԴԱԼ արտահոսքերի հետևանքով ստորգետնյա ջրերում կոնցենտրացիաների հնարավոր բարձրացում (փակումից հետո) 

Որոշիչ պարամետր 
Չափման 

միավոր 

Արփա գետի 

ՍԹԿ 

չափորոշիչներ 

(II) 

Միջին որակը  AWJ6-ում 

(ներկայացված են 

ստորգետնյա ջրերի առկա 

պայմանները) 

Նախքան Արփա գետ բեռնաթափվելը 

ստորգետնյա ջրերում 

հաշվարկվածկոնցենտրացիա  

(ներառյալ ֆոնային) 

% ստորգետնյա 

ջրերում 

կոնցենտրացիաների 

բարձրացում  

Բոր µգ/l 450 0.0542 0.3 437% 

Քլորիդ մգ/լ 6.88 3.07 3.1 0% 

Լիթիում µգ/լ  3 4.27 4.5 5% 

Մագնեզիում մգ/լ 50 9.35 9.4 1% 

Նիտրատ  mg N/l 2.5 0.5 2.1 311% 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
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Աղյուսակ6.9.11: ԴԱԼ արտահոսքերի հետևանքով ստորգետնյա ջրերում կոնցենտրացիաների հնարավոր բարձրացում (փակումից հետո) 

Որոշիչ պարամետր 
Չափման 

միավոր 

Արփա գետի 

ՍԹԿ 

չափորոշիչներ 

(II) 

Միջին որակը  AWJ6-ում 

(ներկայացված են 

ստորգետնյա ջրերի առկա 

պայմանները) 

Նախքան Արփա գետ բեռնաթափվելը 

ստորգետնյա ջրերում 

հաշվարկվածկոնցենտրացիա  

(ներառյալ ֆոնային) 

% ստորգետնյա 

ջրերում 

կոնցենտրացիաների 

բարձրացում  

Կալիում մգ/լ 3.12 3.12 3.3 5% 

Սուլֆատ մգ/լ 16.04 126 127.8 1% 

Ծանոթագրություն: 

ՍԹԿ կոնցենտրացիաները ներկայացված են միայն տեղեկատվական նպատակով, քանի որ դրանք ստորգետնյա ջրերի համար 

ուղղակիորեն նախատեսված չեն 

 

Արդյունքներն արտացոլող աղյուսակներում օգտագործվող գունավորումն 

առնչվում է 6.9.1 աղյուսակի օգտագործմամբ յուրաքանչյուր արժեքին վերագրված 

փոփոխության ուժգնության հետ: Այս փոփոխությունները քննարկվում են այս 

գլխի շահագործման և հետ-փակման փուլերի ազդեցությունների գնահատման 

հաջորդ բաժիններում:   
 

Շինարարության (նախաշահագործական) փուլին առնչվող ազդեցություններ  
Շինարարության փուլը ներառելու է հանքի հանգույցների շինարարական 

աշխատանքները (այսինքն, ԱԴՎ կայանը, ջարդիչը, պահեստները, 

գրասենյակային կառույցները/ճամբարները, փոխակրիչը, ջրամբարման և 

նստեցման ավազանները և ճանապարհները):  

 

Շահագործման փուլում ստորգետնյա ջրերի բեռնաթափում չիծրագրվում կամ 

նախագծվում: Սույն բաժնում քննարկվում են որպես ընկալիչ դիտարկվող 

ստորգետնյա ջրերի վրա շինարարության արդյունքում ակնկալվող հնարավոր 

ազդեցությունները: Հնարավոր ազդեցությունների այս աղբյուրը և դրանից բխող 

փոփոխությունների ծավալը, կարևորության ազդեցությունն ու ծավալը 

ներկայացված են 6.9.12 աղյուսակում: ԴԱԼ և ԿՏՀ շինարարությունը և 

շահագործումը տեղի են ունենալու շահագործման փուլի ընթացքում: Հետևաբար, 

այս հանգույցների ակնկալվող ազդեցությունները գնահատվելու են ավելի ուշ:  
 

Կախված ջրաշերտ/ ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ  
Շինարարական փուլի զարգացման մաս հանդիսացող հանքի հանգույցներն 

ազդելու են ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների ընդհանուր ջրհավաք ավազանի 

փոքր տարածքների վրա, ինչպես նաև հանգեցնելու են աղբյուրների ջրի 

քանակության ոչ էական փոփոխությունների:  

 

Շինարարության ընթացքում, կապալառուների համապատասխան 

վերապատրաստման զուգորդմամբ, ջրերի կառավարման պլանի միջոցով 

ապահովվելու  է մակերևութային ջրերի հոսքի կառավարումն ու նստվածքների 

վերահսկումը:Հետևաբար, ակնկալվում է, որ ստորգետնյա ջրեր ներթափանցման 

միջոցով աղբյուրների ջրի որակին սպառնացող հնարավոր ազդեցությունները 

լինելու են սահմանափակ  և պայմանավորված են լինելու միայն վթարային 

արտահոսքերի կամ բացթողումների հետ: Վթարային արտահոսքերը կարող են 

բացասական ազդեցությունների հանգեցնել, որի երկարաժամկետ ազդեցություն 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
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չի լինի: Քանի որ այսպիս արտահոսքերն արագ վերացվեու են, ապա աղբյուրների 

ջրերում ակնկավող որակական փոփոխությունները համարվում են ոչ էական:  

Սույն հաշվետվությունը վերաբերում է միայն աղբյուրներում բեռնաթափվող 

ստորգետնյա ջրերի հոսքի վրա կանխատեսվող ազդեցություններին: 

 

Աղբյուրներ բեռնաթափվող ջրերի որակական ու քանակական 

փոփոխությունների և ինչպես նաև այլ ասպեկտների օրինակ՝մակերևութային 

հոսքերի քանակի ու որակի փոփոխությունների ազդեցությունները ջրահոսքերի 

վրա քննարկվում են 6.10 բաժնում: 

 

Մշտահոս աղբյուրներ  
Մշտահոս աղբյուրների վրա շինարարության հետ առնչվող հնարավոր 

ազդեցությունները նման են կախված ջրաշերտի/ժամանակավոր հոսքով 

աղբյուրների համար սահմանվածներին:  

 
Հիդրոթերմալ աղբյուրներ  
Ելակետային բնութագրման արդյունքներից կարելի է եզրահանգել, որ այս 

աղբյուրները Ծրագրի տարածքում ստորգետնյա ջրերի հոսքով չեն սնվում: 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի կամ որակի փոփոխություններ հիդրոթերմալ 

աղբյուրներում չեն սպասվում: Դրանցից բեռանթափվող ջրերի որակական ու 

քանակական փոփոխությունները համարվում են աննշան:  

 

Ջրամատակարարման նպատակով օգատգործվող ստորգետնյա ջրեր  
 

Կեչուտի աղբյուրներ  

Շինարարական աշխատանքները Մադիկենց աղբյուրների խմբի տարածքում չեն 

ծավալվելու: Հետևաբար, ստորգետնյա այս ընկալիչում ջրերի որակական ու 

քանակական հնարավոր փոփոխությունները համարվում են աննշան:  

 
Գորայքից հյուսիս ընկած աղբյուրներ  
Շինարարական աշխատանքները այս աղբյուրների տարածքում չեն ծավալվելու: 

Հետևաբար, ստորգետնյա այս ընկալիչում ջրերի որակական ու քանակական 

հնարավոր փոփոխությունները համարվում են աննշան: 
 
Սպանդարյան-Կեչուտ թունել 
Ստորգետնյա ջրերի համալրման արագության (ինչպիսիք են ավազանների 

երեսպատումը և շենքերի կառուցումը) և որակի վրա (ինչպիսիք են 

տրանսպորտային միջոցների վառելիքով լիցքավորման արդյունքում 

տեղայնացված և կարճաժամկետ արտահոսքերը) հնարավոր ազդեցություն 

ունեցող շինարարական աշխատանքներն իրականացվելու են Ծրագրի տարածքի 

թունելը սնող ստորգետնյա ջրերի ջրհավաքի փոքր հատվածներում (հավանաբար 

1 %-ից պակաս): Ցանկացած արտահոսք անմիջապես վերացվելու է: 
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Այդ պատճառով, ստորգետնյա ջրերի պաշարների համալրմանը և որակին 

սպառնացող փոփոխություններըԿեչուտ-Սպանդարյան թունելում համարվում 

ենաննշան: 

 

Մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքի բաղադրիչ հանդիսացող ստորգետնյա 
ջրեր  
 

Ստորգետնյա ջրերի համալրման արագության (ինչպիսիք են ավազանների 

երեսպատումը և շենքերի կառուցումը) և որակի վրա (ինչպիսիք են 

տրանսպորտային միջոցների վառելիքով լիցքավորման արդյունքում 

տեղայնացված և կարճաժամկետ արտահոսքերը) հնարավոր ազդեցություն 

ունեցող շինարարական աշխատանքներն իրականացվելու են Ծրագրի տարածքի 

ստորգետնյա ջրերի ջրհավաքի փոքր հատվածներում (հավանաբար 1 %-ից 

պակաս): Ցանկացած արտահոսք անմիջապես վերացվելու է:  

Այդ պատճառով, շինարարական աշխատանքների ազդեցության չափը 

ստորգետնյա ջրերի հիմնական հոսքի քանակի վրա կամ որակի վրա համարվում 

էաննշան: 
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Աղյուսակ6.9.12: Շինարարության փուլի ընթացքում ստորգետնյա ջրերի վրա ազդեցության հնարավոր նշանակություն  (ներառյալ մեղմման միջոցառումները) 
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Կախված ջրաշերտ/ժամանակավոր աղբյուր-

Բացահանքերի տարածք 
Միջին 

Աղբյուրի կամ աղբյուրի ջրհավաքի հեռացման արդյունքում քանակական կրճատում  Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Վթարային արտահոսքի արդյունքում որակական փոփոխություն   Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Կախված ջրաշերտ/ժամանակավոր աղբյուր- 

ԴԱԼ և շրջակա տարածք 
Միջին 

Աղբյուրի կամ աղբյուրի ջրհավաքի հեռացման արդյունքում քանակական կրճատում Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Վթարային արտահոսքի արդյունքում որակական փոփոխություն   Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Կախված ջրաշերտ/ժամանակավոր աղբյուր- 

ԿՏՀ և շրջակա տարածք 
Միջին 

Աղբյուրի կամ աղբյուրի ջրհավաքի հեռացման արդյունքում քանակական կրճատում Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Վթարային արտահոսքի արդյունքում որակական փոփոխություն   Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Մշտահոս աղբյուրներ- Բացահանքերի 

տարածք 
Ցածր 

Աղբյուրի կամ աղբյուրի ջրհավաքի հեռացման արդյունքում քանակական կրճատում Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Վթարային արտահոսքի արդյունքում որակական փոփոխություն   Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Մշտահոս աղբյուրներ- ԴԱԼ և շրջակա 

տարածք 
Ցածր  

Աղբյուրի կամ աղբյուրի ջրհավաքի հեռացման արդյունքում քանակական կրճատում Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Վթարային արտահոսքի արդյունքում որակական փոփոխություն   Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Մշտահոս աղբյուրներ- ԿՏՀ և շրջակա 

տարածք 
Ցածր 

Աղբյուրի կամ աղբյուրի ջրհավաքի հեռացման արդյունքում քանակական կրճատում Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Վթարային արտահոսքի արդյունքում որակական փոփոխություն   Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Հիդրոթերմալ աղբյուրներ- Ջերմուկ Բարձր 
Այս ընկալիչի սահմաններում ստորգետնյա ջրերի որակի կամ քանակի կանխատեսվող ազդեցություններ 

առաջացնող գործողությունները բացակայում են 
Աննշան Ցածր Ոչ էական 

Ջրօգտագործման նպատակով օգտագործվող 

ստորգետնյա ջրեր  – Կեչուտի աղբյուրներ  
Միջին 

Այս ընկալիչի սահմաններում ստորգետնյա ջրերի որակի կամ քանակի կանխատեսվող ազդեցություններ 

առաջացնող գործողությունները բացակայում են 
Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Ջրօգտագործման նպատակով օգտագործվող 

ստորգետնյա ջրեր  - Գորայքից հյուսիս 

ընկած աղբյուրներ  

Ցածր 
Այս ընկալիչի սահմաններում ստորգետնյա ջրերի որակի կամ քանակի կանխատեսվող ազդեցություններ 

առաջացնող գործողությունները բացակայում են 
Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Ջրօգտագործման նպատակով օգտագործվող 

ստորգետնյա ջրեր – Կեչուտ-Սպանդարյան 

թունել 

Բարձր 

Շենքերի և միջադիր համակարգով ավազանների կառուցումը տեղական մակարդակում կարող են նվազեցնել 

ստորգետնյա ջրերի համալրումը  
Աննշան Փոքր Ոչ էական 

Վթարային արտահոսքի արդյունքում որակական փոփոխություն   Աննշան Փոքր Ոչ էական 

Մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքի 

բաղադրիչ հանդիսացող  ստորգետնյա ջրեր  

- Դարբ գետի ջրհավաք  

Միջին 

Շենքերի և միջադիր համակարգով ավազանների կառուցումը տեղական մակարդակում կարող են նվազեցնել 

ստորգետնյա ջրերի համալրումը 
Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Վթարային արտահոսքի արդյունքում որակական փոփոխություն   Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքի 

բաղադրիչ հանդիսացող  ստորգետնյա ջրեր  

- Արփա գետի ջրհավաք 

Միջին 

Շենքերի և միջադիր համակարգով ավազանների կառուցումը տեղական մակարդակում կարող են նվազեցնել 

ստորգետնյա ջրերի համալրումը 
Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Վթարային արտահոսքի արդյունքում որակական փոփոխություն   Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքի 

բաղադրիչ հանդիսացող  ստորգետնյա ջրեր  

- Որոտան գետի ջրհավաք 

Միջին 

Շենքերի և միջադիր համակարգով ավազանների կառուցումը տեղական մակարդակում կարող են նվազեցնել 

ստորգետնյա ջրերի համալրումը 
Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Վթարային արտահոսքի արդյունքում որակական փոփոխություն   Աննշան Աննշան Ոչ էական 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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Շահագործման փուլին առնչվող ազդեցություններ  
Շահագործման փուլը ներառում է բացահանքերի, ջարդիչների և փոխակրիչի 

շահագործման, ԿՏՀ և ԴԱԼ կառուցման և շահագործման, ինչպես նաև 

հանքարդյունահանմանը զուգընթաց լրացուցիչ հողաշերտի ու հանքաքարի 

կուտակների պատրաստման աշխատանքները: Կառուցվելու են լրացուցիչ 

ավազաններ, իսկ առկա ավազանները շահագործման փուլում ընդլայնվելու են: 

Շահագործման ընթացքում հանքատար ճանապարհներն ու օժանդակ հանգույցները 

(գրասենյակներ, արհեստանոցներ) ևս կարող են ընդլայնվել:  

 

Ծրագրի շահագործման արդյունքում հնարավոր է ազդեցության ենթարկվեն 

ստորգետնյա ջրերի քանակն ու որակը:  

 

Ջրերի կառավարման և հանգույցների երեսպատման աշխատանքների արդյունքում 

Ծրագրի տարածքում ստորգետնյա ջրերի համալրումը կնվազի՝ հանգեցնելով 

ստորգետնյա ջրերի ցածր մակարդակների, որի արդյունքում կնվազի նաև 

աղբյուրները, ջրահոսքերն ու գետերը սնող հիմնական հոսքը: Թթվագոյացնող 

դատարկ ապարների կառավարումը (ԴԱԼ և լցափակված հանքերի տարածքում), 

ինչպես նաև ԿՏՀ-ից հարստացած կամ աղքատ տարրալվացման լուծույթների 

արտահոսքերը ևս կարող են ազդել տորգետնյա ջրերի որակի վրա: Եթե 

բացահանքերի պարզարանները և հանքաքարի լցակույտերը պատշաճ կերպով 

չնախագծվեն և կառավարվեն, ապա դրանց ինֆիլտրացիոն ջրերը ստորգետնյա 

ջրերի համար հնարավոր ռիսկեր կարող են պարունակել:    

 

Սույն բաժնում դիտարկվում են շահագործման ընթացքումորպես ընկալիչ 

սահմանված ստորգետնյա ջրերի վրա ազդեցությունները: Հնարավոր 

ազդեցությունների աղբյուրները և դրանցից բխող փոփոխությունների ուժգնությունը 

ամփոփված են 6.9.13 աղյուսակում: Ազդեցության կարևորությունը և կարևորության 

ծավալը ևս ներկայացված են 6.9.13 աղյուսակում: Շահագործման ընթացքում 

ցանկացած հնարավոր ազդեցություն, որի առաջացումը կամ առավելագույն 

ազդեցությունը չի կանխատեսվել նախքան հետ-փակման շրջանը ներկայացված է 

հետ-փակման ազդեցությունների գնահատման բաժնում: 
 

Կախված ջրաշերտ/ ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ  
Ամուլսարի բացահանքերի տարածք  

 

Հանքարդյունահանման արդյունքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների ուղղակի 

կորուստներ չեն ակնկալվում: Հանքարդյունահանման արդյունքում ժամանակավոր 

հոսքով աղբյուրների համալրման ջրհավաք ավազանի տարածքի որոշ հատվածի 

հեռացմանը զուգընթաց նվազելու է ջրհավաքի տարածքը, որը հանգեցնելու է հոսքի 

կրճատման: Հոսքի առավելագույն կրճատումը դիտվելու է բացահանքերի 

առավելագույն տարողությամբ և խորությամբ արդյունահանումից հետո: 

Բացահանքերի տարածքում շահագործման արդյունքում ժամանակավոր հոսքով 

աղբյուրների բեռնաթափվող քանակությանը սպասվող հնարավոր 

փոփոխությունները համարվել են թույլ ուժգնության:   



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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Ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների սնումը հիմնականում կատարվում է փոքր 

ջրահավաքներից և ձնհալից առաջացած մակերևույթին մոտ հոսքերից: Հետևապես 

խիստ անհավանական է, որ աղբյուրների ջրի որակն ազդեցության ենթարկվի, եթե 

միայն այդ ազդեցությունը ջրհավաքի ներսում տեղի չի ունենում:  

 

Շահագործման ընթացքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների ջրի որակի վրա 

կարող են ազդել բացահանքերի արտահոսքերը, այսինքն, եթե բացահանքի 

պարզարանը տեղակայված է ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներից վերև:  

 

Սակայն, շահագործման ընթացքում, բացահանքերում առկա ջրերի 

մեծամասնությունը հավաքվելու են պարզարաններում և պոպմի միջոցով դուրս են 

մղվելու՝ ջրերի կառավարման փակ համակարգում օգտագործման նպատակով, իսկ 

արտահոսքերը հասցվելու են նվազագույնի: Հետևապես, որակի փոփոխության 

աղբյուրները ևս նվազեցվելու են: Առավել խոշոր արտահոսքեր կարող են տեղի 

ունենալ բացահանքերում երկարաժամկետ ջրամբարման արդյունքում(օր.՝ ձնհալից 

կամ ուժեղ անձրևներից հետո): Սակայն,  տեղումների հետ միախառնման 

արդյունքում ջրի որակը կբարելավվի: Ընդհանուր առմամբ, շահագործման 

արդյունքում բացահանքերի տարածքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների 

բեռնաթափման որակի հնարավոր փոփոխությունների ուժգնությունը համարվել է 

ցածր:  

 

ԴԱԼ և շրջակա տարածք 

ԴԱԼ տարածքում առկա են ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ, որոնցից որոշները 

գտնվում են ԴԱԼ տարածման գոտում: ԴԱԼ-ից ներքև գտնվող աղբյուրների հոսքը 

ԴԱԼ-ի կառուցումից հետո կնվազի կամ կդադրի: Այս աղբյուրների բոլոր 

ժամանակավոր ելքերը հավաքվելու են ԴԱԼ-ի ստորգետնյա դրենաժային 

համակարգի միջոցով և բեռնաթափվելու են ամենամոտ ջրերի կառավարման 

համակարգ: Հետևաբար, հոսքը տեղական և Ծրագրի տարածքի հիդրոլոգիական 

համակարգից դուրս է բերվելու: Հետևապես, շահագործման արդյունքում ԴԱԼ 

տարածքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների բեռնաթափման քանակի 

հնարավոր փոփոխությունների ուժգնությունը համարվել է բարձր: 

 

ԴԱԼ-ի տակ մնացած աղբյուրների ցանկացած հոսք հավաքվելու է ԴԱԼ-ի 

ստորգետնյա դրենաժային համակարգի միջոցով և բեռնաթափվելու է ամենամոտ 

ջրերի կառավարման համակարգ: Այս հավաքված ջրերը շրջակա միջավայր բաց չեն 

թողնվելու: Այդ պատճառով աղբյուրների որակի վրա հնարավոր փոփոխությունները 

հաշվի չեն առնվել:  

 

ԴԱԼ տարածքում, սակայն ոչ դրա տակ գտնվող ժամանակավոր հոսքով աղբյուրները 

(այսինքն, դեպի արևմուտք ընկած հովտում գտնվող աղբյուրներ) հիմնականում 

սնվում են ձնհալից գոյացած և մակերևույթին մոտ հոսքերով: Եթե դրանց 

ջրհավաքների տարածքի և ձյան քանակության փոփոխություններ տեղի չունենան, և 

դրանց կառավարումն իրականացվի կառավարման պլանների համաձայն, այս 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
 

 

ZT520088 

Մայիս 2016թ. 
Տարբերակ10 (նախագիծ)  Էջ 46 

 

աղբյուրների քանակին ու որակին սպառնացող ազդեցություններն աննշան կլինեն:  

 

 

ԿՏՀ և շրջակա տարածք 

ԿՏՀ տարածքում առկա են ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ, որոնցից որոշները 

գտնվում են ԿՏՀ տարածման գոտում: ԴԱԼ տակ գտնվող աղբյուրների կտրվածքով 

ներկայացված նույն պատճառներից ելնելով, շահագործման արդյունքում ԿՏՀ 

տարածքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների բեռնաթափման քանակի 

հնարավոր փոփոխությունների ուժգնությունը համարվել է բարձր, իսկ աղբյուրների 

որակի վրա հնարավոր փոփոխությունները հաշվի չեն առնվել՝ հոսքի կորստի և/կամ 

հավաքման պատճառով:  

 

ԴԱԼ-ից արևմուտք գտնվող աղբյուրների նմանությամբ, ԿՏՀ տարածքում գտնվող 

ժամանակավոր աղբյուրների քանակին ու որակին սպառնացող ազդեցություններն 

աննշան կլինեն: 

 

Մշտահոս աղբյուրներ  
Ամուլսարի բացահանքերի տարածք  

Բացահանքերի տարածքում մշտահոս աղբյուրները հիմնականում գտնվում են 

բացահանքերի վերջնական հատակից ներքև և ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի 

արդյունքների համաձայն, բոլոր աղբյուրներն ընկած են 

արտահոսքերի/մակերևութային հոսքի գոտում: Սա ենթադրում է, որ լեռան 

գագաթների բոլոր մշտահոս աղբյուրները շարունակելու են հոսել: Սակայն,   ջրերի 

համալրման կրճատման պատճառով, ըստ ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդել  

կանխատեսումների բացահանքերի տարածքում ակնկալվում է ստորգետնյա ջրեր  

մակարդակի իջեցում:  Ստորգետնյա ջրերի մակարդակի այս իջեցումը իր հերթին 

կարող է հանգեցնել աղբյուրների ելքի կանխատեսվող մոտ 10% իջեցմանը: 

Բացահանքերի տարածքում մշտահոս աղբյուրների ելքի քանակի 

փոփոխությունները համարվել են ցածր  ուժգնության:  

 

Շահագործման ընթացքում, բացահանքերի պարզարաններից արտահոսքերը կարղ 

են ազդել մշտահոս աղբյուրների ջրի որակի վրա: Շահագործման ընթացքում, 

բացահանքերում առկա ջրերի մեծամասնությունը հավաքվելու է պարզարաններում 

և պոպմի միջոցով դուրս է մղվելու՝ ջրերի կառավարման փակ համակարգում 

օգտագործման նպատակով, իսկ արտահոսքերը հասցվելու են նվազագույնի: 

Հետևապես, որակի փոփոխության աղբյուրները ևս նվազեցվելու են: Առավել խոշոր 

արտահոսքեր կարող են տեղի ունենալ բացահանքերում երկարաժամկետ 

ջրամբարման արդյունքում(օր.՝ ձնհալից կամ ուժեղ անձրևներից հետո):  Սակայն,  

տեղումների հետ միախառնման արդյունքում ջրի որակը կբարելավվի: Ընդհանուր 

առմամբ, շահագործման արդյունքում բացահանքերի տարածքում ժամանակավոր 

հոսքով աղբյուրների բեռնաթափման որակի հնարավոր փոփոխությունների 

ուժգնությունը համարվել է ցածր:  
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ԴԱԼ և շրջակա տարածք 

ԴԱԼ տարածքում առկա են մշտահոս աղբյուրներ, որոնցից որոշները գտնվում են 

ԴԱԼ տարածման գոտում: Շահագործման փուլի մոդելի կանխատեսմամբ ԴԱԼ 

մոտակայքում մշտահոս աղբյուրների համալրման կրճատման արդյունքում 

ակնկալվում է ստորգետնյա ջրերի բարձրության մինչև 60մ իջեցում և հնարավոր 

էդրանց չորացում: Շահագործման արդյունքում ԴԱԼ տարածքում մշտահոս 

աղբյուրների բեռնաթափման քանակի հնարավոր փոփոխությունների ուժգնությունը 

համարվել է բարձր իսկ աղբյուրների որակի վրա հնարավոր փոփոխությունները 

հաշվի չեն առնվել: 

 

ԴԱԼ-ից դեպի արևմուտք ընկած հովտում կա մեկ մշտահոս աղբյուր: Ստորգետնյա 

ջրերի մոդելի կանխատեսմամբ ԴԱԼ-ում ջրային պաշարների համալրման 

կրճատման արդյունքում ակնկալվում է 36% հոսքի կրճատում: Հետևաբար, քանակի 

վրա ազդեցությունը համարվել է միջին ուժգնության: Ստորգետնյա ջրերի հոսքի 

մոդելը այս աղբյուրների և ազդեցությունների հնարավոր աղբյուրների միջև 

հոսքուղիներ չի կանխատեսել(այսինքն, բացահանքեր, ԴԱԼ): Հետևաբար, այս 

աղբյուրներում ջրի որակական փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության 

աղբյուրներ չկան, իսկ փոփոխությունները համարվում են աննշան: 

 

ԿՏՀ և շրջակա տարածք 

ԿՏՀ տարածման գոտու կամ առաջարկվող հարակից ջրամաքրման համակարգի 

տակ մշտահոս աղբյուրներ չկան: 

ՊՋՀ (երկու համակարգեր.  5-րդ տարվանից ԴԱԼ-ի կոնտակտային ջրերի և 

փակումից հետո ԿՏՀ հոսակորուստների մաքրման համար)  

 

Կանխատեսվում է, որ ԿՏՀ շրջակայքում ջրային պաշարների համալրման 

կրճատման հետևանքով   դիտվելու է ստորգետնյա ջրեր մակարդակների 3-10մ 

իջեցում, որի արդյունքում կարող են տուժել ԿՏՀ շրջակայքում գտնվող խոնավ 

կտարածքները:Հետևաբար, քանակի վրա ազդեցությունը համարվել է միջին 

ուժգնության: Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելը այս աղբյուրների և 

ազդեցությունների հնարավոր աղբյուրների միջև հոսքուղիներ չի կանխատեսել 

(այսինքն, բացահանքեր,ԿՏՀ): Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի որակական 

փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության աղբյուրներ չկան, իսկ 

փոփոխությունները համարվում են աննշան: 

 

Հիդրոթերմալ աղբյուրներ  
Հիդրոերկրաբանական բնութագրման արդյունքներից կարելի է եզրահանգել, որ այս 

աղբյուրները Ծրագրի տարածքում ստորգետնյա ջրերի հոսքով չեն սնվում: 

Հետևապոս, Ծրագրի տարածքում ստորգետնյա ջրերի հոսքի կամ որակի 

փոփոխությունները չեն կարող ազդել հիդրոթերմալ աղբյուրների ելքի որակի կամ 

քանակի վրա: Դրանցից բեռանթափվող ջրերի որակական ու քանակական 

փոփոխությունները համարվում են աննշան:  
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Ջրամատակարարման նպատակով օգատգործվող ստորգետնյա ջրեր   
Կեչուտի (Մադիկենց) աղբյուրներ 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսման համաձայն, այս աղբյուրների 

ջրհավաքների տարածքում պաշարների համալրումը կրճատվելու է, որը 

հիմնականում պայմանավորված է ԴԱԼ տարածքում պաշարների համալրման 

նվազման հետ: Ելակետային և շահագործման փուլերի միջև հոսքերի կանխատեսվող  

նվազումը կազմելու է 10 %: Շահագործման փուլի այս փոփոխությունը համարվում է 

թույլ ուժգնության: Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի շրջանակներում այս 

աղբյուրների և ազդեցությունների հնարավոր աղբյուրների (այսինքն, բացահանքեր, 

ԴԱԼ կամ ԿՏՀ) միջև հոսքուղիներ չեն կանխատեսվել: Հետևաբար, այս աղբյուրներում 

ջրի որակական փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության աղբյուրներ չկան, իսկ 

փոփոխությունները համարվում են աննշան:  

 

Գորայքից հյուսիս ընկած աղբյուրներ  

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, այս աղբյուրների 

ջրհավաք տարածքներում հանքի զարգացման արդյունքում պաշարների համալրման 

և ստորգետնյա ջրերի մակարդակների փոփոխություններ չեն 

ակնկալվում:Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի բեռնաթափման որակական 

փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության աղբյուրներ չկան, իսկ 

փոփոխությունները համարվում են աննշան: Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի 

շրջանակներում այս աղբյուրների և ազդեցությունների հնարավոր աղբյուրների 

(այսինքն, բացահանքեր, ԴԱԼ կամ ԿՏՀ) միջև հոսքուղիներ չեն կանխատեսվել: 

Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի որակական փոփոխությունների հանգեցնող 

ազդեցության աղբյուրներ չկան, իսկ փոփոխությունները համարվում ենաննշան:  

 

Սպանդարյան-Կեչուտ թունել 

Ելակետային պայմաններում Սպանդարյանի մուտքի ջրարգելակը փակ է, իսկ 

թունելը չի օգտագործվում:  Թունելի Կեչուտի վերջավորությունից դուրս հոսող ջրերը 

դիտարկվում են որպես ստորգետնյա ջրեր: Կեչուտի ջրամբարի 

ջրամատակարարումը ներկայումս համալրվում է այս հոսքով:  

 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, դիտվելու է 

թունելիայն հատվածի պաշարների համալրման նվազում, որից սնվում է 

ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը: Նվազման այս միտումը կապված է 

հանքարդյունաբերական գործընթացներում օգատգործման նպատակով 

բացահանքերում տեղումների կուտակման և ԴԱԼ կառուցման հետ կապված 

ինֆիլտրացիայի նվազման հետ: պաշարների համալրման այս փոփոխության 

արդյունքում թունելը սնող ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը նվազեցնելու է մոտ 1%-ով: 

Հոսքի քանակության Փոփոխության մագնիտուդ ը համարվում է ցածր: 

 

Մինչևդեռ ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն հանքի 

հանգույցներից մինչև թունել հոսքուղիներ չեն կանխատեսվում, թունելի ջրերը 

համարվում են բարձր աստիճանի զգայուն ընկալիչներ և զգալիորեն մտահոգում են 

շահառուներին:   
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Հետևաբար, վատթարագույն դեպքի վերլուծություն շրջանակներում ենթադրվել է, որ 

բացահանքերից և ԴԱԼ-ից արևմտյան ուղղությամբ հոսող ինֆիլտրացիոն ջրերը 

կարող են փոխել թունել ներթափանցող ստորգետնյա ջրերի որակը: Թունել 

ներթափանցող ստորգետնյա ջրերը  շահագործման փուլի ընթացքում 

ազդեցությունների չեն ենթարկվելու, հետևաբար,  թունելում  ստորգետնյա ջրերի 

որակի փոփոխությունների ուժգնությունը համարվում է աննշան: Առավելագույն 

կանխատեսվող ազդեցությունները տեղի են ունենալու փակման փուլի ընթացքում և 

ներկայացված են սույն գլխի հաջորդ բաժիններում: 

 

Մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքի բաղադրիչ հանդիսացող ստորգետնյա ջրեր   
Դարբ գետի ջրհավաք ավազան  

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, ստորգետնյա 

ջրերով Դարբ գետի հիմնական հոսքի սնման ակնկալվող անկումը կազմելու է մոտ 

1%: Այս կրճատումը կապված է Դարբ գետի ջրհավաք ավազանում պաշարների 

համալրման կրճատման հետ, որն էլ իր հերթին կապված է բացահանքերում 

անձրևաջրերի կուտակման և ելակետային պայմաններում դիտարկված ստորգետնյա 

ջրերի համալրման հետ: Անձրևաջրերի կուտակումն իր հերթին կարող է բարձրացնել 

ինֆիլտրացիայի մակարդակը: Շահագործման ընթացքում բացահանքերի ջուրը 

ներթափանցելու է ջրերի կառավարման փակ համակարգ: Հիմնական հոսքի 

ակնկալվող փոփոխություններն ունենալու են թույլ ուժգնություն:  

 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, բացահանքերից 

մինչև Դարբ գետ հնարավոր հոսքուղիներ չեն հայտնաբերվել: Ստորգետնյա ջրերի 

որակի փոփոխությունը կարող է պայմանավորված լինել բացահանքերի 

պարզարաններից ինֆիլտրացիայով: Ստորգետնյա ջրերի երկարատև տեղափոխման 

պատճառով (տասնյակ տարիներ), Դարբ գետի տարածքում ստորգետնյա ջրերին 

սպառնացող ազդեցությունները տեղի չեն ունենա շահագործման փուլի ընթացքում և 

հետևաբար,փոփոխությունների ուժգնությունը համարվել է աննշան: Առավելագույն 

կանխատեսվող ազդեցությունները տեղի են ունենալու հետ-փակման փուլի 

ընթացքում և ներկայացված են սույն գլխի հաջորդ բաժիններում:  

 

Արփա գետի ջրհավաք ավազան  

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, ստորգետնյա 

ջրերով Արփա գետի հիմնական հոսքի սնման ակնկալվող անկումը կազմելու է մոտ 

2%: Կանխատեսվող փոփոխությունները տեղի են ունենալու շահագործման փուլի 

ընթացքում և ունենալու է թույլ ուժգնություն: 

 

Հոսքի այս կրճատումը գերազանցապես պայմանավորված է ելակետային 

պայմանների համեմատությամբ ԴԱԼ և ԿՏՀ տակ տեղումներով ստորգետնյա ջրերի 

պաշարների համալրման կրճատմամբ: Կանխատեսվող փոփոխությունը տեղի է 

ունենալու շահագործման փուլի ընթացքում, սակայն ունենալու է թույլ ուժգնություն:   

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, ԿՏՀ-ից և ԴԱԼ-ից 

դեպի Արփա գետը լինելու են հոսքուղիներ: ԿՏՀ և ԴԱԼ տակ այս հանգույցներից 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
 

 

ZT520088 

Մայիս 2016թ. 
Տարբերակ10 (նախագիծ)  Էջ 50 

 

արտահոսքերի հետևանքով ստորգետնյա ջրերի որակի ցանկացած փոփոխություն 

կարող է Արփա գետի հարակից տարածքի ստորգետնյա ջրերի որակի վրա ազդել:  

Կանխատեսվում է, որ ԿՏՀ-ից արտահոսքերի հետևանքով ստորգետնյա ջրերի 

որակական փոփոխությունները ազդելու են ԿՏՀ-ից ներքև Արփա գետի մոտակայքում 

գտնվող ստորգետնյա ջրերի վրա (Կեչուտի ջրամբարից ներքև գտնվող մոտ 8կմ 

գոտի):  

 

Եթե ԴԱԼ-ից արտահոսքի արդյունքում ազդեցության ենթարկված ստորգետնյա 

ջրերը ներթափանցեին Սպանդարյան-Կեչուտ թունել այլ ոչ թե որպես հիմնական 

հոսք բեռնաթափվեին, ապա Արփա գետի հարևանությամբ ստորգետնյա ջրերի 

որակական փոփոխություններ չեին կանխատեսվի, իսկ միակ փոփոխությունը 

կապված կլիներ ԿՏՀ հնարավոր ազդեցության հետ:   

Հետևաբար, սույն գնահատման մեջ դիտարկվել են ԴԱԼ-ից և ԿՏՀ-ից արտահոսքերի 

հետևանքով ակնկալվող ազդեցությունները:Ստորգետնյա ջրերի երկարատև 

տեղափոխման պատճառով ԴԱԼ (Հավելված 6.9.4) և ԿՏՀ (Հավելված 6.9.5) հնարավոր 

ազդեցությունների գնահատման արդյունքում կանխատեսվել է, որ Արփա գետի 

հարևանությամբ ստորգետնյա ջրերի որակական առավելագույն փոփոխությունները 

շահագործման փուլում տեղի չեն ունենալու: Հետևաբար,Փոփոխության մագնիտուդ ը 

համարվել է աննշան:Առավելագույն կանխատեսվող ազդեցությունները տեղի են 

ունենալու փակման փուլի ընթացքում և ներկայացված են սույն գլխի հաջորդ 

բաժիններում: 

 

Որոտան  գետի ջրհավաք ավազան  

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, ստորգետնյա 

ջրերով Որոտան գետի հիմնական հոսքի սնման ակնկալվող անկումը կազմելու է 

մոտ 3%:Հոսքի այս կրճատումը գերազանցապես պայմանավորված է ԴԱԼ տակ 

ստորգետնյա ջրերի պաշարների համալրման կրճատմամբ և բացահանքերում 

տեղումների կուտակմամբ և օգտագործմամբ: Կանխատեսվող փոփոխությունները 

տեղի են ունենալու շահագործման փուլի ընթացքում և ունենալու է թույլ 

ուժգնություն: 

 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, բացահանքերից 

դեպի Որոտան գետ հնարավոր հոսքուղիներ չեն հայտնաբերվել: Ստորգետնյա ջրերի 

որակի փոփոխությունները կարող են պայմանավորված լինել բացահանքերի 

բարզարաններից ինֆիլտրացիայով: Ստորգետնյա ջրերի երկարատև տեղափոխման 

պատճառով Որոտան գետի հարևանությամբ ստորգետնյա ջրերի որակական 

առավելագույն փոփոխությունները շահագործման փուլում տեղի չեն ունենա: 

Հետևաբար, Փոփոխության մագնիտուդ ը համարվել է աննշան: Առավելագույն 

կանխատեսվող ազդեցությունները տեղի են ունենալու փակման փուլի ընթացքում և 

ներկայացված են սույն գլխի հաջորդ բաժիններում: 

  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
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Աղյուսակ 6.9.13: Շահագործման փուլի ընթացքում ստորգետնյա ջրերի վրա հնարավոր ազդեցության նշանակություն  (ներառյալ մեղմման միջոցառումները) 
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Կախված ջրաշերտ/ժամանակավոր 

աղբյուր-Բացահանքերի տարածք 
Միջին 

Իրենց տեղայնացված ջրհավաքներում փոփոխությունների 

արդյունքում հոսքերի հնարավոր կրճատում  
Ցածր Ցածր Ոչ էական 

Բացահանքերում ամբարված ջրերի արտահոսքերը կարող են 

իջեցնել ջրի որակը 
Ցածր Ցածր Ոչ էական 

Կախված ջրաշերտ/ժամանակավոր 

աղբյուր - ԴԱԼ և շրջակա տարածք 
Միջին 

ԴԱԼ տարածման գոտու տակ աղբյուրների կորուստ Բարձր Միջին  Էական  

ԴԱԼ տարածքում գտնվող աղբյուրների ջրհավաքների 

փոփոխություններ չեն կախատեսվել, սակայն ԴԱԼ տարածման 

գոտուց դուրս կանխատեսվում են  

Աննշան Աննշան Ոչ էական 

ԴԱԼ տարածքում գտնվող աղբյուրների որակի վրա 

ազդեցություն չի կանխատեսվել  
Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Կախված ջրաշերտ/ժամանակավոր 

աղբյուր - ԿՏՀ և շրջակա տարածք 
Միջին 

ԿՏՀ տարածման գոտու տակ աղբյուրների կորուստ Բարձր  Միջին Էական  

ԿՏՀ տարածքում գտնվող աղբյուրների ջրհավաք ավազանների 

փոփոխություններ, բացառությամբ ԿՏՀ տարածքից դուրս չեն 

կանխատեսվել 

Աննշան Աննշան Ոչ էական 

ԿՏՀ տարածքում գտնվող աղբյուրների որակի վրա 

ազդեցություն չի կանխատեսվել 
Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Մշտահոս աղբյուրներ- 

Բացահանքերի տարածք 
Թույլ  

Պաշարների համալրման կրճատման արդյունքում ակնկալվում 

է աղբյուրների հոսքի և ստորգետնյա ջրերի մակարդակի  

նվազում  

Ցածր  Աննշան Ոչ էական 

Բացահանքերում ամբարված ջրերի արտահոսքերը կարող են 

վատթարացնել ջրի որակը 
Ցածր Աննշան Ոչ էական 

Մշտահոս աղբյուրներ- ԴԱԼ և 

շրջակա տարածք 

Թույլ ԴԱԼ տարածման գոտու տակ աղբյուրների կորուստ  High Միջին  Էական 

ԴԱԼ-ից արևմուտք ընկած աղբյուրների հոսքի նվազում Միջին  Փոքր Ոչ էական 

Որակական փոփոխություն չի կանխատեսվում Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Մշտահոս աղբյուրներ- ԿՏՀ և 

շրջակա տարածք 

Թույլ Անմիջապես տարածքում աղբյուրների ջրհավաք տարածքների 

կրճատում 
Միջին Միջին Ոչ էական 

Որակական փոփոխություն չի կանխատեսվում Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Հիդրոթերմալ աղբյուրներ- Ջերմուկ Բարձր  
Հոսքի փոփոխություն չի կանխատեսվում Աննշան Փոքր Ոչ էական 

Որակական փոփոխություն չի կանխատեսվում Աննշան Փոքր Ոչ էական 

Ջրօգտագործման նպատակով 

օգտագործվող ստորգետնյա ջրեր  – 

Կեչուտի աղբյուրներ 

Միջին 

ԴԱԼ տարածքում պաշարների համալրման նվազմամբ 

պայմանավորված հոսքերի որոշակի կրճատում 
Ցածր  Փոքր Ոչ էական 

Որակական փոփոխություն չի կանխատեսվում Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Ջրօգտագործման նպատակով 

օգտագործվող ստորգետնյա ջրեր  - 

Գորայքից հյուսիս ընկած աղբյուրներ 

Թույլ 

Հոսքերի փոփոխություն չի կանխատեսվում Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Որակական փոփոխություն չի կանխատեսվում Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Ջրօգտագործման նպատակով 

օգտագործվող ստորգետնյա ջրեր – 

Կեչուտ-Սպանդարյան թունել 

Բարձր  

Մոտ 1 %-ով դեպի թունել ստորգետնյա ջրերի հոսքի 

կանխատեսված կրճատում  
Ցածր  Միջին   Էական^ 

ԴԱԼ-ից արտահոսք և բացահանքերից ներծծանցում: 

Շահագործման փուլի ընթացքում փոփոխություններ չեն 

կանխաիտեսվել: Որակական փոփոխությունները 

կանխատեսվել են փակման փուլում:  

Աննշան Փոքր Ոչ էական 

Մակերևութային ջրերի հիմնական 

հոսքի բաղադրիչ հանդիսացող  

ստորգետնյա ջրեր  - Դարբ գետի 

ջրհավաք  

Միջին 

Մոտ 1 %-ով հիմնական հոսքի կանխատեսված կրճատում Ցածր Փոքր Ոչ էական 

Բացահանքերից ներծծանցում: Շահագործման փուլի 

ընթացքում փոփոխություններ չեն կանխաիտեսվել: Որակական 

փոփոխությունները կանխատեսվել են փակման փուլում: 

Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Մակերևութային ջրերի հիմնական 

հոսքի բաղադրիչ հանդիսացող  

ստորգետնյա ջրեր  - Արփա գետի 

ջրհավաք 

Միջին 

Մոտ 2 %-ով հիմնական հոսքի կանխատեսված կրճատում Ցածր Փոքր Ոչ էական 

ԴԱԼ-ից և ԿՏՀ-ից արտահոսքեր: Շահագործման փուլի 

ընթացքում փոփոխություններ չեն կանխաիտեսվել: Որակական 

փոփոխությունները կանխատեսվել են փակման փուլում:   

Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Մակերևութային ջրերի հիմնական 

հոսքի բաղադրիչ հանդիսացող  

ստորգետնյա ջրեր  - Որոտան գետի 

ջրհավաք 

Միջին 

Մոտ 3 %-ով հիմնական հոսքի կանխատեսված կրճատում Ցածր Ցածր Ոչ էական 

ԴԱԼ-ից արտահոսք և բացահանքերից ներծծանցում: 

Շահագործման փուլի ընթացքում փոփոխություններ չեն 

կանխաիտեսվել: Որակական փոփոխությունները 

կանխատեսվել են փակման փուլում: 

Աննշան Աննշան Ոչ էական 
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Աղյուսակ 6.9.13: Շահագործման փուլի ընթացքում ստորգետնյա ջրերի վրա հնարավոր ազդեցության նշանակություն  (ներառյալ մեղմման միջոցառումները) 
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Ծանոթագրություն: 

^ Ստորգետնյա ջրերիներհոսքըՍպանդարյան-Կեչուտ թունել ներթափանցող  միակ ջրերը չեն համարվում, հետևաբար, հոսքի այս կրճատումը չպետք է 

համարվի էական ազդեցություն: 

 
Փակման փուլին առնչվող ազդեցություններ  
Փակման ընթացքում զարգացված տարածքներում (ԴԱԿ, ԿՏՀ և լցափակված 

բացահանքեր)պաշարների համալրման կրճատված արագությունը կարող է որոշ 

տարածքներում հանգեցնել ստորգետնյա ջրերի մակարդակների երկարաժամկետ 

իջեցման, միչդեռ տեղումների կուտակումը ցանկացած բացահանքում հանգեցնելու  է 

պաշարների համալրման ավելացմանն ու տեղական մասշտաբով ստորգետնյա 

ջրերի մակարդակների բարձրացմանը: Դրա հետևանքով, փակման փուլում 

ստորգետնյա ջրերի հիմնական հոսքը դեպի աղբյուրներ, ջրահոսքեր և գետեր՝ 

տարածքից կախված, կարող է ավելանալ կամ պակասել: Դատարկ ապարների 

լցափակման/պահեստավորման և ԿՏՀ ներսում աղքատացած հանքաքարի  

տարածքները շարունակելու են փակման ընթացքում հնարավոր ռիսկ ներկայացնել 

ստորգետնյա ջրերի որակի համար:  

 

Շահագործման արդյունքում առաջացած ցանկացած ազդեցություն, որի 

հայտնաբերումը ընկալիչներում նախքան հետ-փակման փուլը չի կանխատեսվել 

կամ որի առավելագույն ուժգնությունը կանխատեսվել է հետ-փակման փուլի համար  

ևս դիտարկված են ազդեցությունների գնահատման այս հատվածում: հնարավոր 

ազդեցությունների աղբյուրները և փոփոխության մագնիտուդն ամփոփված են 6.9.15 

աղյուսակում: Ազդեցության նշանակությունը և ծավալը ևս ներկայացված են 6.9.15 

աղյուսակում;  

 

Կախված ջրաշերտ/ ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ  
Ամուլսարի բացահանքերի տարածք  

Այս տարածքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների ուղղակի կորուստներ չեն 

ակնկալվում: Տիգրանես/Արտավազդես և Էրատո բացահանքերի հարավային 

վերջավրության մասնակի լցափակումը բերելու է հոսքի նվազման, որի հետևանքով 

էլ հնարավոր է ջրհավաքի տարածքի փոքրածավալ մշտական կրճատում:   

Բացահանքերի տարածքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների բեռնաթափվող 

քանակությանը սպասվող հնարավոր երկարաժամկետ հետ-փակման 

փոփոխությունները համարվել են թույլ ուժգնության:  

 

Ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների սնումը հիմնականում կատարվում է ձնհալից և 

մակերևույթին մոտ հոսքերից: Հետևապես խիստ անհավանական է, որ աղբյուրների 

ջրի որակն ազդեցության ենթարկվի, եթե միայն բացահանքերի արտահոսքերն 

աղբյուրների ջրհավաք տարածքներ չներթափանցեն, որը ևս քիչ հավանական է, եթե 
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հաշվի առնենք ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների հիդրոլոգիական 

առանձնահատկություններն ու բարձրությունը:  

Հետևաբար, այս աղբյուրների որակին սպառնացող կանխատեսված 

ազդեցությունները լինելու են աննշան:  

 

ԴԱԼ և շրջակա տարածք 

ԴԱԼ տարածքում առկա են ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ, որոնցից որոշները 

գտնվում են ԴԱԼ տարածման գոտում: 

 

ԴԱԼ-ից ներքև գտնվող աղբյուրների հոսքը ԴԱԼ կառուցուման ընթացքում էապես 

կնվազի կամ կդադրի: Փակումից հետո այս աղբյուրների բոլոր մնացորդային 

հոսքերը հավաքվելու են ԴԱԼ-ի ստորգետնյա դրենաժային համակարգի միջոցով, 

մղվելու են դեպի ԿՏՀ դրենաժային համակարգ, ապա մաքրվելու ՊՋՀ11 և 

ինֆիլտրացվելու են:  

 

Հետևաբար, թեպետ ԴԱԼ-ի տակ գտնվող աղբյուրները չեն բեռնաթափվելու նույն 

տեղանքում, սակայն ԴԱԼ-ից ջրի ցանկացած մնացորդային փոքր քանակություն չի 

լքի տեղական հիդրոլոգիական համակարգը: Փակման և հետփակման ընթացքում 

ԴԱԼ տարածքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների բեռնաթափման քանակի 

հնարավոր փոփոխությունները համարվել են միջին ուժգնության: 

 

Կուտակված ստորգետնյա ջրերի մաքրումն իրականացվելու է 2-րդ կատեգորիայի 

ՍԹԿ ստանդարտների համապատասխան: Դա կհանգեցնի ջրերի որակի չափելի 

փոփոխության, որտեղ որակի ելակետային տվյալները տարբերվում են ՍԹԿ 

արժեքներից:  Որտեղ որակի ելակետային տվյալներն առավել ցածր են ՍԹԿ 

արժեքների համեմատությամբ այս ազդեցությունը կլինի դրական: Ազդեցությունների 

վատթարագույն կանխատեսված ցածր ուժգնությունը դիտվելու է այն դեպքում, եթե 

մաքրված ջրերի որակը ելակետային որակից ցածր լինի, սակայն ՍԹԿ 

չափորոշիչները չգերազանցի:  Մաքրված ստորգետնյա ջրերը բեռնաթափվելու են 

մակերևորւթային ջրեր: Ազդեցությունները ներկայացված են 6.10 աղյուսակում: 

 

Փակման և հետ-փակման ընթացքում գործողություններ չեն իրականացվելու և 

հետևապես մակերևույթին մոտ հոսքերի վրա ազդեցություն չի կանխատեսվում: ԴԱԼ 

տարածքում, սակայն ոչ դրա տակ գտնվող ժամանակավոր հոսքով աղբյուրները 

(այսինքն, դեպի արևմուտք ընկած հովտում գտնվող աղբյուրներ) հիմնականում 

սնվում են ձնհալից գոյացած և մակերևույթին մոտ հոսքերով: Եթե դրանց 

ջրհավաքների տարածքի և ձյան քանակության փոփոխություններ տեղի չունենան, 

ապա այս աղբյուրներից բեռնաթափվող քանակությանը փոփոխություններ չեն 

սպասվում: Հետևաբար, փակման և հետ-փակման ընթացքում ժամանակավոր 

հոսքով աղբյուրների  քանակին ու որակին սպառնացող ազդեցություններն աննշան 

կլինեն:  

                                                           
11 Sovereign Consulting Inc., 2014 Amulsar BRSF Passive Treatment System (PTS) Design Basis. Technical Memorandum to GRE, 

Dated 7 August 2014. 
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ԿՏՀ և շրջակա տարածք 

ԿՏՀ տարածքում առկա են ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ, որոնցից որոշները 

գտնվում են ԿՏՀ տարածման գոտում: ԴԱԼ-ի տակ գտնվող աղբյուրների կտրվածքով 

ներկայացված նույն պատճառներից ելնելով, շահագործման արդյունքում ԿՏՀ 

տարածքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների բեռնաթափման քանակի 

հնարավոր փոփոխությունների համարվել է միջին ուժգնության, իսկ աղբյուրների 

որակի վրա հնարավոր փոփոխությունները փակման և հետ-փակման շրջաններում 

համարվել են թույլ ուժգնության:  

Շրջակա տարածքներում գտնվող ժամանակավոր աղբյուրների քանակին ու որակին 

սպառնացող ազդեցություններն աննշան կլինեն: 

 
Մշտահոս աղբյուրներ  
Ամուլսարի բացահանքերի տարածք  

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն,հետ-փակման 

շրջանում Էրատո բացահանքի տարածքում ակնկալվում է մինչև 16մ ստորգետնյա 

ջրերի մակարդակի բարձրացում: Դրա արդյունքում մշտահոս աղբյուրների հոսքն 

այս տարածքում կմեծանա: Հետ-փակման շրջանում Տիգրանես-Արտավազդես 

բացահանքերի տարածքում ակնկալվում է ստորգետնյա ջրեր մակարդակի մինչև 40մ 

իջեցում, որի արդյունքում մշտահոս աղբյուրների հոսքը այս տարածքում կնվազի: 

Այս փոփոխությունների արդյունքում ելակետային պայմանների համեմատությամբ 

կանխատեսվում է գագաթի շուրջ մշտահոս աղբյուրների զուտ հոսքի 1-6%-ով 

նավազում: Ներկայումս, որոշ մշտահոս աղբյուրների հոսքը՝ հատկապես  Տիգրանես-

Արտավազդես բացահանքերի մոտակայքում խիստ սակավաջուր է ձմռանը և կարող 

են վերածվել ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների (ձմեռային ամիսներին չորանալ): 

Այս պատճառով ազդեցությունը համարվել է թույլ: 

 

Լցափակված Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքերից արտահոսքերը և մասամբ 

լցափակված Էրատո բացահանքում առկա ջրային մարմնից հոսակորուստները դեպի 

ստորգետնյա ջրեր կարող են բացահանքերի շուրջ գտնվող աղբյուրների որակական 

փոփոխությունների հնարավոր աղբյուրներ հանդիսանալ: Ջրերի որակական 

փոփոխությունները ներկայացված են 6.9.3 Հավելվածում:  

 

6.9.5 աղյուսակում ամփոփված արդյունքները ցույց են տալիս, որ փակման/հետ-

փակման շրջանում դիտվելու է բացահանքերի տարածքից դեպի մոտակա 

աղբյուրները հոսող ջրերի որակի անկում: Առավել մեծ ազդեցության աղբյուր են 

հանդիսանալու բերիլլիումը, կոբալտը, նիկելն ու նիտրատը:  

 

Բերիլլիումը, կոբալտը և նիկելը հանքային մարմիններում բնականորեն առկա 

երկրաքիմիական բաղադրիչներ են, իսկ ստորգետնյա ջրերում նիտրատի 

կոնցենտրացիաները փակման ընթացքում պայթեցման արդյունքում ամոնիումային 

նիտրատի անջատման արդյունքում կարող են բարձրանալ: Առավել երկար 

ժամանակահատվածի կտրվածքով այս առավելագույն կոնցենտրացիաները 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
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բնականորեն կիջնեն:   

 

Հարկ է նշել, որ 6.9.5 աղյուսակում ներկայացված ազդեցությունների ուժգնությունը 

որոշվել է 2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ արժեքների հետ համադրության միջոցով: Դրանք 

մակերևութային ջրերի նկատմամբ կիրառվող ստանդարտներ են, որոնք 

օգտագործվել են ստորգետնյա ջրերի գնահատման համար, քանի որ Հայաստանում 

ստորգետնյա ջրերի որակի կիրառելի չափորոշիչներ մշակված չեն:  

Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից խմելու ջրի 

համար սահմանվել է նիկելի 0.07 մգ/լ, իսկ նիտրատի՝50 մգ/լ (11 մգ N/L) 

կոնցենտրացիաներ: Աղբյուրներում այս տարրերի կանխատեսված 

կոնցենտրացիաները նշված ստանդարտներից բավականին ցածր են: Բերիլլիունմի և 

Կոբալտի համար ԱՀԿ-ի կողմից սահմանված ստանդարտներ առկա չեն:  

Կարևոր է նշել, որ ստորգետնյա ջրերը որպես ջրամատակարարման աղբյուր չեն 

օգտագործվում, իսկ ստորգետնյա ջրերի որակի դասակարգման համար 

ստանդարտներ առկա չեն:  

 

Փոփոխությունների ուժգնության որոշման համար որպես գործիք օգտագործվել է 

մակերևութային ջրերի 2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ ստանդարտը: Հիմնվելով 

վերոհիշյալի վրա, աղբյուրների տարածքում կանխատեսվող ստորգետնյա ջրերի 

անկումը դասակարգվում է բարձր նշանակության: Սակայն, ստորգետնյա ջրերի 

հոսքով սնվող մակերևութային ջրերն ու էկոլոգիական պայմանները ստորգետնյա 

ջրերի որակի փոփոխության համեմատությամբ առավել հարմար ընկալիչներ են: 

Մակերևութային ջրերի որակի վրա դեպի Որոտան գետ հոսող ստորգետնյա ջրերի 

ազդեցությունը դիտարկված  է 6.10 գլխում: 

 

ԴԱԼ և շրջակա տարածք 

ԴԱԼ տարածքում պաշարների համալրման կրճատման արդյունքում ակնկալվում է 

ստորգետնյա ջրերի բարձրության մինչև 60մ իջեցում: ԴԱԼ տեղամասի հարավային 

հատվածում ստորգետնյա ջրերով մակերևութային ջրերի սնումը հավանաբար 

կդադարի: Հետևաբար, կանխատեսվում է ԴԱԼ հատակային հատվածում 

բեռնաթափվող մշտահոս աղբյուրների կորուստ, իսկ ազդեցությունը համարվել է 

բարձր: Քանի որ այս աղբյուրներից հոսք չի կանխատեսվում, ապա որակական 

փոփոխությունների գնահատման կարիք ևս չի դիտարկվում:Հետ-փակման սցենարի 

համաձայն, ԴԱԼ-ից դեպի արևմուտք ընկած հովտում ջրային պաշարների 

համալրման կրճատման արդյունքում ակնկալվում է 20% հոսքի կրճատում 

(Հավելված 6.9.1): Հետևաբար, այս  ազդեցությունը համարվել է միջին ուժգնության: 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելը այս աղբյուրների և ազդեցությունների հնարավոր 

աղբյուրների միջև հոսքուղիներ չի կանխատեսել (այսինքն, հողալցված բացահանքեր 

կամ ԴԱԼ): Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի որակական փոփոխությունների 

հանգեցնող ազդեցությաունների աղբյուրներ չկան, իսկ փոփոխությունները 

համարվում են աննշան: 

 

ԿՏՀ և շրջակա տարածք 

ԿՏՀ տարածման գոտում մշտահոս աղբյուրներ չկան: 
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Կանխատեսվում է, որ ԿՏՀ տարածման գոտում ջրային պաշարների համալրման 

կրճատման հետևանքով դիտվելու է ստորգետնյա ջրեր մակարդակների մինչև 13մ 

իջեցում, որի արդյունքում հետ-փակման շրջանում կարող է դիտվել ԿՏՀ 

շրջակայքում գտնվող մշտապես խոնավ կտարածքներ կրճատում կամ կորուստ: 

Հետևաբար, ազդեցությունը համարվել է բարձր ուժգնության: Քանի որ այս 

աղբյուրներից հոսք չի կանխատեսվել, ապա որակական փոփոխությունների 

գնահատման անհրաժեշտություն չի դիտվում:  

 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելը այս աղբյուրների և ազդեցությունների հնարավոր 

աղբյուրների միջև հոսքուղիներ չի կանխատեսել (այսինքն, լցափակված 

բացահանքեր, ԿՏՀ կամ ԴԱԼ): Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի որակական 

փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության աղբյուրներ չկան, իսկ 

փոփոխությունները համարվում են աննշան: 

 

Հիդրոթերմալ աղբյուրներ  
Հիդրոերկրաբանական բնութագրման արդյունքներից կարելի է եզրահանգել, որ այս 

աղբյուրները Ծրագրի տարածքում ստորգետնյա ջրերի հոսքով չեն սնվում: 

Հետևապոս, Ծրագրի տարածքում ստորգետնյա ջրերի հոսքի կամ որակի 

փոփոխությունները չեն կարող ազդել հիդրոթերմալ աղբյուրների ելքի որակի կամ 

քանակի վրա: Հիմնվելով վերոհիշյալ հանգամանքների վրա, Ծրագրի փակման փուլի 

կտրվածքով դրանցից բեռանթափվող ջրերի որակական ու քանակական 

փոփոխությունները համարվում են աննշան:  

 

Ջրամատակարարման նպատակով օգատգործվող ստորգետնյա ջրեր   
Կեչուտի (Մադիկենց) աղբյուրներ 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսման համաձայն, այս աղբյուրների 

ջրհավաքների տարածքում պաշարների համալրումը կրճատվելու է, որը 

հիմնականում պայմանավորված է ԴԱԼ տարածքում պաշարների համալրման 

նվազման հետ: Ելակետային և փակման փուլերի միջև հոսքերի կանխատեսվող 

նվազումը կազմելու է 7-8 %: Փակման փուլի այս փոփոխությունը համարվում է թույլ 

ուժգնության:Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի շրջանակներում այս աղբյուրների և 

ազդեցությունների հնարավոր աղբյուրների (այսինքն, բացահանքեր, ԴԱԼ կամ ԿՏՀ) 

միջև հոսքուղիներ չեն կանխատեսվել: Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի 

որակական փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության աղբյուրներ չկան, իսկ 

փոփոխությունները համարվում են աննշան:  

 

Գորայքից հյուսիս ընկած աղբյուրներ  

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, այս աղբյուրների 

ջրհավաք տարածքներում հետ-փակման շրջանում պաշարների համալրման և 

ստորգետնյա ջրերի մակարդակների փոփոխություններ չեն ակնկալվում: 

Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի բեռնաթափման քանակական 

փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության աղբյուրներ չկան, իսկ 

փոփոխությունները համարվում են աննշան: 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի շրջանակներում այս աղբյուրների և 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
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ազդեցությունների հնարավոր աղբյուրների (այսինքն, բացահանքեր, ԴԱԼ կամ ԿՏՀ) 

միջև հոսքուղիներ չեն կանխատեսվել: Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի 

որակական փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության աղբյուրներ չկան, իսկ 

փոփոխությունները համարվում ենաննշան:  

 

Սպանդարյան-Կեչուտ թունել 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, դիտվելու է 

թունելի այն հատվածի պաշարների համալրման նվազում, որից սնվում է 

ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը: Նվազման այս միտումը կապված է 

հանքարդյունաբերական գործընթացներում օգատգործման նպատակով 

բացահանքերում տեղումների կուտակման և ԴԱԼ կառուցման հետ կապված 

ինֆիլտրացիայի նվազման հետ: փակման փուլում պաշարների համալրման այս 

փոփոխության արդյունքում թունելը սնող ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը 

նվազեցնելու է մոտ 2-3%-ով: Հոսքի քանակության Փոփոխության մագնիտուդ ը 

համարվում է ցածր: 

 

Հարկ է նշել, որ ըստ նախագծի բացի ստորգետնյա ջրերի ներհոսքից թունել պետք է 

ներթափանցեին նաև այլ աղբյուր, և հետևաբար հոսքի այս կրճատումը չպետք է 

համարվի էական ազդեցություն:   

 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, բացահանքերից և 

ԴԱԼ-ից սկիզբ առնող ջրերը թունել չեն ներթափանցում: Ելնելով Սպանդարյան-

Կեչուտից ջրամատակարարման զգայունության մակարդակից և մոդելի հետ 

կապված հնարավոր անորոշություններից, շահագործման և փակման փուլերում 

Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում ԴԱԼ-ից և բացահանքերից սկիզբ առնող 

ստորգետնյա ջրերի հոսքը դիտարկվել է որպես ընկալիչ:   

 

Ջրի որակի վրա երկու փուլերի ընթացքում ազդեցությունները կանխատեսվել են, իսկ 

առավելագույն ազդեցությունները կանխատեսվել են հետ-փակման շրջանում:  

Թունելում ջրի որակական փոփոխությունների հայտնաբերման նպատակով այս 

երկու գնահատումների արդյունքները համախմբվել են 6.9.14 աղյուսակում:  

 
Աղյուսակ 6.9.14: ԴԱԼ-ից և բացահանքերից Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ստորգետնյա ջրերի որակի վրա համակցված 

առավելագույն ազդեցություններ 

Բաղադրիչ տարր  
Չափման 

միավոր  

Արփայի  

2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ  

Միջին 

ելակետային 

կոնցենտրացիա 

Կանխատեսվող 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա 

Փոփոխություն, % 

Նիտրատ որպես N մգ/լ 2.5 0.5 0.9 81% 

Սուլֆատ  մգ/լ 16.04 126 126.52 0.4% 

Բերիլլիում մգ/լ 3.8 x10-5 0.00003 0.00003 0% 

Նիկել  մգ/լ 0.0103 0.003 0.003 0% 

Զառիկ  մգ/լ 0.02 0.0068 0.0068 0% 

Կոբալտ մգ/լ 0.00036 0.0051 0.00051 0% 

Կադմիում մգ/լ 0.00101 0.0005 0.0005 0% 

Քրոմ III մգ/լ 0.011 0.005 0.005 0% 

Լիթիում մգ/լ 0.003 0.00427 0.00445 4.2% 

Անագ  մգ/լ 8.00x10-5 տ/բ 0.00011 տ/բ 
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Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
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Աղյուսակ 6.9.14: ԴԱԼ-ից և բացահանքերից Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ստորգետնյա ջրերի որակի վրա համակցված 

առավելագույն ազդեցություններ 

Բաղադրիչ տարր  
Չափման 

միավոր  

Արփայի  

2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ  

Միջին 

ելակետային 

կոնցենտրացիա 

Կանխատեսվող 

առավելագույն 

կոնցենտրացիա 

Փոփոխություն, % 

Ծանոթագրություն: 

ՍԹԿ կոնցենտրացիաները ներկայացված են միայն տեղեկատվական նպատակով, քանի որ դրանք ստորգետնյա ջրերի 

համար ուղղակիորեն նախատեսված չեն 

Հիմնվելով վերևում ներկայացված թունելի ստորգետնյա ջրերի որակի 

կանխատեսված փոփոխությունների վրա, ազդեցության մագնիտուդը համարվել է 

ցածր: 

 

Թունելի ստորգետնյա ջրերի հոսքը բեռնաթափվում է Կեչուտի ջրամբար: Այդ 

ընկալիչների վրա ակնկալվող հնարավոր ազդեցությունների գնահատումը 

քննարկված է մակերևութային ջրերի վրա ազդեցության գնահատման 

շրջանակներում(Գլուխ 6.10):Սակայն, առավել հավանական է, որ բացահանքերից և 

ԴԱԼ-ից արտահոսող ստորգետնյա ջրերը չեն ներթափանցի թունել և ջրի որակի 

փոփոխություն տեղի չի ունենա: Այս պարագայում, բացահանքերից և ԴԱԼ-ից սկիզբ 

առնող ազդեցությունները կարող են ազդել Դարբ գետ բեռնաթափման կետի 

ստորգետնյա ջրերում առկա տարրերի կոնցենտրացիաների վրա (ներկայացվում է 

ստորև):  

 

Մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքի բաղադրիչ հանդիսացող ստորգետնյա ջրեր   
Դարբ գետի ջրհավաք ավազան  

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, հետ-փակման 

շրջանում ստորգետնյա ջրերով Դարբ գետի հիմնական հոսքի սնման ակնկալվող 

նվազումը կազմելու է մոտ 1%: Այս կրճատումը կապված է բացահանքերի 

տարածքում պաշարների համալրման կրճատման և հիդրավլիկ գրադիենտի 

փոփոխության հետ:  Կանխատեսված փոփոխությունները տեղի են ունենալու 

շահագործման փուլի ընթացքում և ունենալու են թույլ ուժգնություն: Ամենայն 

հավանականությամբ, բացահանքերի արտահոսքերի ազդեցությանը ենթարկված 

ստորգետնյա ջրերը Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում չեն կուտակվի: Հետևաբար, 

բացահանքերը Դարբ գետի հարևանությամբ ստորգետնյա ջրերի որակի վրա 

ազդեցության աղբյուր են հանդիսանում: Բացահանքերից արտահոսքերի 

արդյունքում ստորգետնյա ջրերի որակ վրա առավելագույն ազդեցությունների 

գնահատման արդյունքները ներկայացված են  6.9.3 հավելվածում և ամփոփված 

ենԱղյուսակ 6.9.4 աղյուսակում: Առավելագույն ազդեցության մագնիտուդը համարվում 

է ցածր: 
 

Արփա գետի ջրհավաք ավազան  

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, ստորգետնյա 

ջրերով Արփա գետի հիմնական հոսքի սնման ակնկալվող անկումը կազմելու է մոտ 

2%:  Հոսքի այս կրճատումը գերազանցապես պայմանավորված է ԴԱԼ և ԿՏՀ տակ 

ստորգետնյա ջրերի համալրման կրճատմամբ: Կանխատեսվող փոփոխությունները 

տեղի են ունենալու շահագործման փուլի ընթացքում և ունենալու է թույլ 

ուժգնություն:Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
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փակման շրջանում Արփա գետի համար ԴԱԼ-ը և ԿՏՀ-ը ազդեցության հնարավոր 

աղբյուր են հանդիսանում: Հավանական է, որ ԴԱԼ արտահոսքերով աղտոտված 

ստորգետնյա ջրերը Սպանդարյան-Կեչուտ թունել չներթափանցեն, իսկ այդ դեպքում, 

Արփա գետի հարակից տարածքների ստորգետնյա ջրերի որակը կարող է ԴԱԼ 

արտահոսքերի ազդեցությանը ենթարկվել: ԴԱԼ-ից արտահոսքերի արդյունքում 

Արփա գետի հարակից տարածքների ստորգետնյա ջրերի որակի կանխատեսված 

փոփոխությունները ներկայացված են 6.9.5 հավելվածում և ամփոփված են 6.9.11 

աղյուսակում, իսկ ԿՏՀ-ից արտահոսքերի արդյունքում համապատասխանաբար՝ 

6.9.4 հավելվածում և 6.9.7 աղյուսակում: 

 

Յուրաքանչյուր աղբյուրից բխող ազդեցություն ազդելու է Արփա գետի ջրհավաքի 

տարբեր հատվածների վրա, այսինքն ազդեցությունները տեղայնացված են տարբեր 

տարածքներում: Այս փոփոխությունների մագնիտուդը համարվում է ցածր:  

 

Սա ցուցադրված է ԴԱԼ-ից և ԿՏՀ-ից կանխատեսված հոսքուղիներում (Նկար 

6.9.3):Կանխատեսվում է, որ ԿՏՀ արտահոսքերի արդյունքում ստորգետնյա ջրերի 

փոփոխված որակը կարող է ազդել ԿՏՀ-ից ներքև՝ Արփա գետի հարակից 

տարածքների ստորգետնյա ջրերվրա (Կեչուտի ջրամբարից ներքև գտնվող մոտ 8կմ 

գոտի):   Այս փոփոխությունների մագնիտուդը ևս համարվում է ցածր: Առավել երկար 

ժամանակահատվածում այս առավելագույն կոնցենտևացիաները կարող են իջնել, 

իսկ որակական փոփոխությունը նվազել:   

 

Արփա գետ բեռնաթափվող ստորգետնյա ջրերի որակի վրա համակցված 

ազդեցությունները ներկայացված են 6.10 գլխում: 

 

Որոտան  գետի ջրհավաք ավազան  

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, հետ-փակման 

շրջանում ստորգետնյա ջրերով Որոտան գետի հիմնական հոսքի սնումը նվազելու է 

մոտ 2%-ով: Այս կրճատումը կապված է բացահանքերի դատարկություններում 

տեղումների կուտակմամբ պայմանավորված պաշարների համալրման 

փոփոխության և բացահանքերի ու ԴԱԼ-ի տարածքներում հիդրավլիկ գրադիենտի 

փոփոխության հետ: Կանխատեսվող փոփոխությունները տեղի են ունենալու 

շահագործման փուլի ընթացքում և ունենալու է թույլ ուժգնություն: Կանխատեսված 

հոսքուղիները (Նկար Նկար6.9.3) ցույց են տալիս, որ բացահանքերը Որոտան գետի 

հարակից տարածքների ստորգետնյա ջրերի որակի վրա ազդեցության աղբյուր են 

հանդիսանում: Բացահանքերից արտահոսքի արդյունքում ստորգետնյա ջրերի 

որակի առավելագույն փոփոխությունների գնահատման արդյունքները 

ներկայացված են 6.9.3 հավելվածում և ամփոփված են 6.9.4 աղյուսակում:  

Կանխատեսվել  է 3-րդ հոսքուղուց դեպի Էրատո լիթիումի նկատմամբ ջրի որակի 

փոփոխման բարձր միտում, իսկ 2-րդ հոսքուղուց դեպի Տիգրանես-Արտավազդես 

բացահանքեր նիտրատի և սուլֆատի նկատմամբ ջրի որակի փոփոխման միջին 

միտում: Առավելագույն ազդեցության մագնիտուդը  բարձր է: Առավել երկար 

ժամանակահատվածում այս առավելագույն կոնցենտևացիաները կարող են իջնել, 

իսկ որակական փոփոխությունը նվազել: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
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Կարևոր է նշել, որ ստորգետնյա ջրերը որպես ջրամատակարարման աղբյուր չեն 

օգտագործվում, իսկ ստորգետնյա ջրերի որակի դասակարգման համար 

ստանդարտներ առկա չեն: Փոփոխությունների ուժգնության որոշման համար որպես 

գործիք օգտագործվել են մակերևութային ջրերի 2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ 

կոնցենտրացիաները, սակայն ստորգետնյա ջրերի հոսքով սնվող մակերևութային 

ջրերն ու էկոլոգիական պայմանները ստորգետնյա ջրերի որակի փոփոխության 

համեմատությամբ առավել հարմար ընկալիչներ են համարվում: 

Մակերևութային ջրերի որակի վրա դեպի Որոտան գետ հոսող ստորգետնյա ջրերի 

ազդեցությունը դիտարկված է 6.10 գլխում:  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
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Աղյուսակ 6.9.15: Փակման փուլի ընթացքում ստորգետնյա ջրերի վրա հնարավոր ազդեցության կանխատեսված նշանակություն  (ներառյալ 

մեղմման միջոցառումները) 

Ընկալիչ 
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Կախված 

ջրաշերտ/ժամանակավոր 

աղբյուր- Բացահանքերի 

տարածք 

Միջին 

Կանխատեսվում է  պաշարների համալրման ջրհավաքի 

որոշ հնարավոր կրճատում  
Ցածր Ցածր Ոչ էական 

Փոքր տեղական ջրհավաքի սեզոնային ձնհալով սնվող 

աղբյուրներ: Ջրհավաքում որոկական ազդեցություններ 

չեն ակնկալվում  

Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Կախված 

ջրաշերտ/ժամանակավոր 

աղբյուր - ԴԱԼ և շրջակա 

տարածք 

Միջին 

Պաշարների համալրման նվազմամբ պայմանավորված 

աղբյուրների հոսքի կրճատում 
Միջին   Միջին   Significant 

ԴԱԼ արտահոսքերի արդյունքում կանխատեսված 

ազդեցություն, սակայն այս ջուրը հավաքվելու, 

մաքրվելու է, իսկ բեռնաթափվող ջուրը ՍԹԿ  նորմերին 

համապատասխան կամ ավելի բարձր որակի է լինելու 

Ցածր Ցածր Ոչ էական 

Փոքր տեղական ջրհավաքի սեզոնային ձնհալով սնվող 

աղբյուրներ: Ջրհավաքի փոփոխություններ չեն 

կանխատեսվում 

Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Փոքր տեղական ջրհավաքի սեզոնային ձնհալով սնվող 

աղբյուրներ: Ջրհավաքում որոկական ազդեցություններ 

չեն ակնկալվում 

Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Կախված 

ջրաշերտ/ժամանակավոր 

աղբյուր - ԿՏՀ և շրջակա 

տարածք 

Միջին 

Պաշարների համալրման նվազմամբ պայմանավորված 

աղբյուրների հոսքի կրճատում 
Միջին   Միջին   Significant 

ԿՏՀ արտահոսքերի արդյունքում կանխատեսված 

ազդեցություն, սակայն այս ջուրը հավաքվելու, 

մաքրվելու է, իսկ բեռնաթափվող ջուրը ՍԹԿ  նորմերին 

համապատասխան կամ ավելի բարձր որակի է լինելու 

Ցածր Ցածր Ոչ էական 

Փոքր տեղական ջրհավաքի սեզոնային ձնհալով սնվող 

աղբյուրներ: Ջրհավաքի փոփոխություններ չեն 

կանխատեսվում 

Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Փոքր տեղական ջրհավաքի սեզոնային ձնհալով սնվող 

աղբյուրներ: Ջրհավաքում որոկական ազդեցություններ 

չեն ակնկալվում 

Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Մշտահոս աղբյուրներ- 

Բացահանքերի տարածք 
Ցածր 

Ջրի մակարդակի իջեցումը կհանգեցնի մինչև 6% 

աղբյուրի հոսքի կրճատման  
Ցածր Աննշան Ոչ էական 

Բերիլլիումի, կոբալտի, նիկելի և նիտրատի 

կոնցենտրացիաներով պայմանավորված 

կանխատեսված ջրի որակի անկում   

Բարձր Միջին   Էական * 

Մշտահոս աղբյուրներ- ԴԱԼ և 

շրջակա տարածք 
Ցածր 

ԴԱԼ տարածման գոտում ստորգետնյա ջրեր  

մակարդակի իջեցում և աղբյուրների կորուստ 
Բարձր  Միջին   Էական 

ԴԱԼ-ից արևմուտք գտնվող մշտահոս աղբյուրների 

հոսքի կանխատեսված նվազում  
Միջին   Ցածր  Ոչ էական 

ԴԱԼ-ից արևմուտք գտնվող որևէ աղբյուրից դեպի 

բնական աղբյուրներ հոսքուղիներ չեն կանխատեսվել  
Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Մշտահոս աղբյուրներ- ԿՏՀ և 

շրջակա տարածք 
Ցածր 

ԿՏՀ տարածքում ստորգետնյա ջրերի մակարդակի 

իջեցում և խոնավ տարածքների կորուստ  
Բարձր  Միջին   Էական 

ԴԱԼ-ից արևմուտք գտնվող որևէ աղբյուրից դեպի 

բնական աղբյուրներ հոսքուղիներ չեն կանխատեսվել 
Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Հիդրոթերմալ աղբյուրներ- 

Ջերմուկ 
High 

Հոսքի փոփոխություն չի կանխատեսվում Աննշան Ցածր Ոչ էական 

Որակական փոփոխություն չի կանխատեսվում Աննշան Ցածր Ոչ էական 

Ջրօգտագործման նպատակով 

օգտագործվող ստորգետնյա 

ջրեր  – Կեչուտի աղբյուրներ 

Միջին 

Կանխատեսվում է աղբյուրի հոսքի որոշ կրճատում  Ցածր Ցածր Ոչ էական 

որևէ աղբյուրից դեպի բնական աղբյուրներ հոսքուղիներ 

չեն կանխատեսվել 
Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Ջրօգտագործման նպատակով 

օգտագործվող ստորգետնյա 

ջրեր  - Գորայքից հյուսիս ընկած 

աղբյուրներ 

Ցածր 

Այս տարածքում պաշարների համալրման 

փոփոխություններ չեն կանխատեսվում, հետևաբար 

աղբյուրների հոսքի կրճատում ևս չի կանխատեսվում 

 

Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Որևէ աղբյուրից դեպի բնական աղբյուրներ հոսքուղիներ 

չեն կանխատեսվել 
Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Ջրօգտագործման նպատակով Բարձր  Կանխատեսվել է թունել ներթափանցող ստորգետնյա Ցածր Միջին   Էական ^ 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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Աղյուսակ 6.9.15: Փակման փուլի ընթացքում ստորգետնյա ջրերի վրա հնարավոր ազդեցության կանխատեսված նշանակություն  (ներառյալ 

մեղմման միջոցառումները) 
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օգտագործվող ստորգետնյա 

ջրեր – Կեչուտ-Սպանդարյան 

թունել 

ջրերի աննշան անկում 

Եթե ԴԱԼ-ի և բացահանքրի ջուրը կուտակվի, ապա 

կարող է գրանցվել թունել ներթափանցող ստորգետնյա 

ջրերի որակի աննշան անկում 

Ցածր 
Միջին   Էական ^ 

Մակերևութային ջրերի 

հիմնական հոսքի բաղադրիչ 

հանդիսացող  ստորգետնյա 

ջրեր  - Դարբ գետի ջրհավաք 

Միջին 

Կանխատեսվում է  հոսքի որոշ կրճատում Ցածր Ցածր Ոչ էական 

Բացահանքերից արտահոսքերի հետևանքով 

ստորգետնյա ջրերի որակի անկում  
Ցածր Ցածր Ոչ էական 

Մակերևութային ջրերի 

հիմնական հոսքի բաղադրիչ 

հանդիսացող  ստորգետնյա 

ջրեր  - Արփա գետի ջրհավաք 

Միջին 

Կանխատեսվում է  հոսքի որոշ կրճատում Ցածր Ցածր Ոչ էական 

ԴԱԼ-ից և ԿՏՀ-ից արտահոսքերի հետևանքով 

ստորգետնյա ջրերի որակի անկում 
Ցածր Ցածր Ոչ էական 

Մակերևութային ջրերի 

հիմնական հոսքի բաղադրիչ 

հանդիսացող  ստորգետնյա 

ջրեր  - Որոտան գետի ջրհավաք 

Միջին 

Կանխատեսվում է  հոսքի որոշ կրճատում Ցածր Ցածր Ոչ էական 

Բացահանքերից արտահոսքերի հետևանքով 

ստորգետնյա ջրերի որակի անկում  
Բարձր  Միջին   Էական* 

Ծանոթագրություն: 

* Ստորգետնյա ջրերի միջոցով ապահովվող մակերևութային ջրերն ու էկոլոգիական պայմանները պատշաճ ընկալիչներ են հանդիսանում:  

Որպես ավարտական ընկալիչ մակերևութային ջրերի գնահատումը ներկայացված  է 6.10 գլխում, իսկ էկոլոգիական պայմանները՝ 6.11 գլխում 

^ Ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը Սպանդարյան-Կեչուտ թունել ներթափանցող  միակ ջրերը չեն համարվում, հետևաբար, հոսքի այս 

կրճատումը չպետք է համարվի էական ազդեցություն: 

 
6.9.7 Մեղմման միջոցառումներ 
Ջերմուկի, Կեչուտի կամ Գորայքից դեպի հյուսիս գտնվող աղբյուրների հոսքի կամ 

որակի վրա էական ազդեցություններ չեն կանխատեսվել:  

 

Ծրագրի շինարարության, շահագործման ու փակման ընթացքում ԴԱԼ և ԿՏՀ 

կառուցման արդյունքում կանխատեսվում է աղբյուրների ընդհանուր կորուստներ:  

Այս ազդեցությունները համարվում են էական: Սակայն այդ ազդեցություններից 

խուսափել հնարավոր չէ քանի որ դրանց տեղադրույունը օպտիմալ կերպով է 

ընտրված: աղբյուրների կոսրուստների արդյունքում մակերևութային ջրերի և 

էկոլոգիական պայմանների հետ առնչվող ազդեցությունները դիտարկված են 6.10 և 

6.11 գլուխներում:   

 

Այլ տեղերում, որտեղ աղբյուրների վրա առկա է ազդեցություն, աղբյուրների հոսքի 

կանխատեսված նվազումը ոչ էական է:  

 

Բացահանքերի շրջակայքում գտնվող աղբյուրների ջրերի որակի վրա էական 

կանխատեսվող ազդեցություն կապված է բացահանքերից արտահոսքի արդյունքում 

բերիլլիումի, կոբալտի, նիկելի և նիտրատի կոնցենտրացիաների հետ:  

 

Նիտրատի աղբյուրը պայթեցումն է: Պայթեցման գնահատումը կոնսերվատիվ է և 

ենթադրում է ՀԱՆհիմքով պայթուցիկների  և դադարի պայմաններում  ազոտի 

մնացորդային ծավալի օգտագործում:  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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Ստորգետնյա ջրերի վրա նիտրատների ազդեցության իրական ծավալների որոշման 

նպատակով առաջարկվում է մոնիտորինգ իրականացնել:  

 

Եթե մոնիտորինգի արդյունքում բացահայտվում է նիտրատի կոնցենտրացիաների 

բարձրացման միտում պետք է գնահատվեն մեղմման տարբերակները (օրինակ 

միկրոկենսաբանական ռեակցիաների խթանում10 կամ պայթուցիկ նյութի 

փոփոխություն): Բերիլլիումի, կոբալտի և նիկելի կոնցենտրացիաների բարձրացումը 

պայմանավորված է լցափակման շերտից այս տարրերի հոսքով: Այս տարրերը 

բնականորեն առկա են այս հանքայնացված տարածքում: Նախագծային մեղմման 

միջոցառումները առաջարկվել են բացահանքերից հոսակորուստների 

սահմանափակման համար: Ստորգետնյա ջրերի համար մեղմման այլ տարբերակներ 

չեն ներկայացվել: Բացահանքերից արտոհոսքի արդյունքում Որոտան գետի հարակից 

ստորգետնյա ջրերի որակին ևս սպառնում է էական ազդեցություն:  

 

Կանխատեսվում է ստորգետնյա ջրերի որակի մեծ փոփոխություն, իսկ այդ ընկալիչի 

միջին զգայունության մակարդակը հանգեցնում են զգալի ազդեցության 

առաջացմանը:  

 

Ինչպես արդեն նշվեց, ստորգետնյա ջրերի որակի կանխատեսված փոփոխության 

վերջնական ընկալիչը մակերևութային ջրերն ու էկոլոգիական պայմաններն են:  

Այդ պատճառով այս ազդեցության սահմանափակման կամ դրանից խուսափելու 

նպատակով լրացուցիչ մեղմման միջոցառումներ չեն ներկայացվել: Մակերևութային 

ջրերի ու էկոլոգիական պայմանների  զգայունությունը, ստորգետնյա ջրերի որակի 

փոփոխության կարևորությունը  և մեղմման միջոցառումներ ներկայացված են 6.10 և 

6.11 գլուխներում:  

 

Սպանդարյան-Կեչուտ թունել ներթափանցող ստորգետնյա ջրերի վրա 

կանխատեսվում է հնարավոր էական ազդեցություն: 

 

Սակայն,   ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը թունելում Կեչուտի ջրամբարը ջրով 

ապահովող միակ աղբյուրը չէ, հետևաբար, որակի այս անկումը տարածքի ջրային 

ռեսուրսների վրա նյութական ազդեցություն չպետք է համարվի: Հետևաբար, այս 

ազդեցության սահմանափակման կամ կանխման նպատակով լրացուցիչ մեղմացման 

միջոցառումներ չեն ներկայամցվում:  

 

Ծածկոցային համակարգով երկարաժամկետ ինֆիլտրացիայի ցուցանիշների 

որոշման և ամրագրման նպատակով ծածկաշերտի փորձարկումները, ներառայլ 

լիզիմետրով չափումներն իրականացվելու են շահագործման փուլի ընթացքում (այն 

տեղամասերում, որտեղ տեղադրվելու է ծածկաշերտը, օր.՝ ԴԱԼ և ԿՏՀ): Այս 

փորձարկումներն օգտագործվելու են առաջարկվող ծածկաշերտի հաստատման կամ 

պաշարների համալրման սահմանափակման նպատակով փոփոխությունների 

վերաբերյալ առաջարկների ներկայացման նպատակով:  
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Օգտագործվող ընդհանուր լավ պրակտիկաներով սահմանված միջոցառումները, 

ներառում են. 

 Պայթուցիկ նյութերի կորստի կրճատման նպատակով տեղափոխման և 

պահեստավորման ընթացքում պայթուցիկների օգտագործման պատշաճ 

տեխնիկաների կիրառում, արտահոսքերի անհապաղ հավաքում ու մաքրում, 

պայթուցիկի կորստի նվազեցման նպատակով լիցքի պատշաճ լիցքավորման և 

պայթուցիկի չպայթելու դեպքերի կրճատման ընթացակարգերի կիրառում; 

 Ջրօգտագործման նվազեցում և վերօգտագործում; 

 Համապատասխան որակով ջրի ուղղորդում դեպի շրջակա միջավայր; 

 Քիմիական նյութերի պատշաճ պահեստավորում; և 

 Ջրի որակի մոնիտորինգ (բերված է ստորև). 

 

Այս միջոցառումները կանխատեսված ազդեցությունների նշանակության վրա ազդել 

չեն կարող, սակայն կհզորացնեն մեղմման միջոցառումների ընթացիկ գործառնական 

գնահատումը:   

 

6.9.8 Մնացորդային ազդեցությունների գնահատում 
Նախնական գնահատման արդյունքները փոփոխող լրացուցիչ մեղմման 

միջոցառումներ չեն ներկայացվելու: Ստորգետնյա ջրերի որակի ու քանակի 

կանխատեսված փոփոխությունների ընդհանուր կարևորության ընկալման 

նպատակով մակերևութային ջրերի և էկոլոգիական պայմանների գնահատման 

գլուխները (6.10 և 6.11) պետք է դիտարկվեն ստորգետնյա ջրերի սույն 

ազդեցությունների գնահատման հետ միասին: 

 

6.9.9 Մոնիտորինգ  և աուդիտ 
Ստորգետնյա ջրերի որակի կամ քանակի կանխատեսվող փոփոխությունները 

հաստատվելու են մոնիտորինգի ծրագրի շրջանակներում:  

Այն դեպքում, եթե փոփոխությունները կանխատեսումները գերազանցեն, 

մոնիտորինգի շրջանակներում պետք է մշակվեն հետագա մեղմման միջոցառումներ: 

Գնահատման գործընթացի շրջանակներում սահմանված մոնիտորինգի 

պահանջներն ուրվագծվում են ստորև ներկայացված 6.9.16 աղյուսակում:  

Մոնիտորինգի առաջարկվող ծրագրի մանրամասները (մոնիտորինգային 

դիտակետեր, ժամանակացույց, չափման համակարգ և մեթոդներ) ներառված են 

շրջակա միջավայրի կառավարման պլանում և ներառում են 

 Բացահանքերի շրջակայքում ստորգետնյա ջրերի մակարդակի և որակի 

(հորեր և աղբյուրներ) ելակետային, շինարարության, շահագործման և հետ-

փակման մոնիտորինգ; 

 ԴԱԼ-ից հիդրավլիկորեն վերև և ներքև ստորգետնյա ջրերի մակարդակի և 

որակի (հորեր և աղբյուրներ) ելակետային, շինարարության, շահագործման և 

հետ-փակման մոնիտորինգ; 

 ԿՏՀ-ից հիդրավլիկորեն վերև և ներքև ստորգետնյա ջրերի մակարդակի և 

որակի (հորեր և աղբյուրներ) ելակետային, շինարարության, շահագործման և 

հետ-փակման մոնիտորինգ; 

 Աղբյուրների հոսքի և որակի մոնիտորինգ. 
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o Կեչուտի ջրամբարին հարկից  Մադիկենց աղբյուրներ; 

o Գորայքից վերև սեզոնային ջրամատակարարման նպատակով 

օգտագործվող աղբյուրներ; և 

o Բացահանքերի տարածքը շրջապատող Sentinel աղբյուրներ:  

 Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի որակի ու քանակաի մոնիտորինգ, և 

 Շինարարության փուլում, ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի 

նմասնակցային մոնիորինգը  խրախուսվելու է տեղական համայնքների հետ 

խորհրդակցությունների միջոցով, այնպես որ, ծրագրի շահագործման փուլի 

ընթացքում բնապահպանական ու սոցիալական մոնիտորինգի այլ 

ասպեկտներում մասնակցությունը փոխլրացվի ներկայացուցիչներին 

դաշտային նմուշառման, տեղանքում կատարված լաբորատոր վերլուծության և 

շրջակա միջավայրի վերաբերյալ արձանագրված տեղեկատվության 

փոխանակման միջոցով:   

 

Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի պլանը (ՇՄՄՊ) անընդհատ թարմացվող 

փաստաթուղթ է, որը մոնիտորինգային դիտակետերի կորստի կամ տեղափոխման, 

ինչպես նաև ջրային միջավայրի ընկալման կատարելագործման նպատակով հանքի 

զարգացման ընթացքում արդիականցվելու է:   

 

Առավել ընթացիկ մոնիտորինգի պլանում պետք է ներառված լինեն հանքի 

զարգացման յուրաքանչյուր փուլի հղումները:    

 

Հանքի նախագծում նախատեսվում է բոլոր կոնտակտային ջրերի վերօգտագործվում: 

Դեպի շրջակա միջավայր արտահոսքերի կանխման հաստատման նպատակով 

մշակվելու են ԴԱԼ, ԴԱԼ եզրային ավազանի, կոնտակտային ջրերի ավազանի և ԿՏՀ 

մշակման և անձրևաջրերի ավազանների գործառնական կառավարման պլանները: 

Ոչ-կոնտակտային ջրերը բաց են թողնվելու շրջակա միջավայր, իսկ, ըստ 

անհրաժեշտության, նախքան բացթողնումը կաիտարվելու է մոնիտորինգ: Այս 

արտահոսքերի մոնիտորինգի պահանջները ներառվելու են աշխատանքային 

կառավարման պլաններում: Մոնիտորինգի ռազմավարությունները հիմնված են 

լինելու ոչ-կոնտակտային ջրերի աղբյուրի և արտահոսքի ծավալի վրա: 

 

Աշխատանքային հոսքերի և ջրի որակի (ջրային հաշվեկշիռ) մոնիտորինգը և ԿՏՀ-ում 

(կույտում, արտահոսքերի կուտակման և վերականգնման համակարգում և 

ստորգետնյա դրենաժային համակարգում) ու բացահանքերի պարզարաններում 

ջրերի որակը շահագործման շրջանում կազմում են շրջակա միջավայրի 

կառավարման առանցքային մասը: Այն ՇՄԿՊ բաղադրիչ չի հանդիսանում, սակայն 

ներառվելու  է աշխատանքային կառավարման պլաններում:   
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Ինչպեսնշվումէ 4.8 գլխում, 

Ծրագրիտարածքիելակետայինտվյալներիհիմանվրահայեցակարգայինմոդելիստեղծմ

աննպատակով 2007 և 2015թթ. 

Իրականացվելէնախաշինարարական փուլիելակետայինմոնիտորինգ: 

Ելակետայինուսումնասիրություններիևազդեցություններիգնահատմանարդյունքումբ

ացահայտվելենառաջարկվողհանքավայրիզարգացմանասպեկտներիհետկապվածշին

արարության, շահագործմանևհետ-

փակմանփուլերումմոնիտորինգիկարիքունեցողզգայունընկալիչներնուհնարավորռիս

կերը:  

Ջրիորակիելակետայինտվյալներնօգտագործվելուենջրիորակիազգայինսատանդարտ

ներիհետհամատեղ (որտեղկիրառելիենՀՀՍԹԿարժեքները), 

որինպատակըայնթիրախայինցուցանիշերիսահմանումնէ, 

որոնցհամեմատությամբշինարարությանևշահագործմանմոնիտորիգայինտվյալները

պետքէգնահատվեն: 

Շինարարությանևշահ

ագործմանփուլեր  

Շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում մակերևութային և 

ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգի իրականացումը կշարունակվի և 

կանոնակարգերին համապատասխանելու նպատակով կհամեմատվի ելակետային 

տվյալների հետ, որի նպատակը ցանկացած ազդեցության ԲՍԱԳ գործընթացում 

կանխատեսված ազդեցությունների  համապատասխանության ստուգումն ու 

մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի ընկալիչների վրա հնարավոր բացասական 

ազդեցությունների կանխատեսված պայմաններից շեղումների մասին 

նախազգուշացումն է (որտեղ հնարավոր է): 

 

Հետ-փակման փուլ 

Մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգը պետք է շարունակվի 

հանքարդյունահանման աշխատանքների դադարումից հետո և խնամքի նպատակով՝ 

հանքավայրի փակումից հետո:   

Էական նշանակություններ 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքի 

փոփոխություն  

 Լեռնահանքային գործունեության հետևանքով  ստորգետնյա 

ջրերիառանձնահատկությունների (մակարդակ և բաշխվածություն) 

փոփոխության, 

 Բացահանքերի շրջակա բարձրադիր ղբյուրները սնող հոսքերի կրճատում, 

 Հիմնական վտակներում և գետերում մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքի 

կրճատում  

 Մադիկենց աղբյուրները և Սպանդարյան-Կեչուտ թունելը սնող հոսքի կրճատում  

Ստորգետնյա ջրերի որակի 

փոփոխություն 

 Պայթեցման մնացորդային նյութերից ստորգետնյա ջրերի որակի փոփոխություն,  

 Բացահանքի պատերի և հատակի հանքարդյունաբերական ջրերի  պատճառով 

ստորգետնյա ջրերի որակի փոփոխություն,  

 ԴԱԼ և ԿՏՀ հանգույցներից արտահոսքերի հետևանքով ստորգետնյա ջրերի որակի 

փոփոխություն,  

 Վթարային/պատահական արտահոսքերի հետևանքով ստորգետնյա ջրերի որակի 

փոփոխություններ:  

Կոնկրետգործողություններ 
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Շինարարության բնապահպանական կառավարման պլանը (ՇԲԿՊ) մշակվելու է «E-PCM» կապալառուի կողմից: 

Շինարարության արդյունքում տեղական ջրային միջավայրի վրա որքան հնարավոր է վտանգավոր 

ազդեցության նվազեցման նպատակով ՇԲԿ պլանում ներառվելու է մեղմացման գործընթացների լավագույն 

փորձը: 

Հանքավայրի փակման կառավարման պլանում (ՀՓՌՊ) ջրային ռեսուրսների կառավարումը սահմանվում է՝  

սկսած շինարարության փուլից մինչև հանքավայրի փակման պլանը, որպեսզի վերականգնման ժամանակ 

ջրային ռեսուրսները պահպանվեն այն չափով, որ հնարավոր լինի հասնել Պլանի նպատակներին: 

Ջրերի կառավարման պլանում (ՋԿՊ) տրվում է ջրի կառավարման նախագծի  ուրվագիծը, որը 

համապատասխանում է ջրային ռեսուրսներ թափվող կեղտաջրերի թույլատրելի սահմանային 

արտահոսքի չափաքանակներին: Ծրագրային գործողությունների արդյունքում տեղական և 

տարածաշրջանային մակերևույթային ու ստորգետնյա ջրերի վրա ցանկացած բացասական ազդեցություն 

կանխելու նպատակով Պլանում առաջարկվում է մոնիտորինգի և մեղմացման միջոցառումների նախագիծ: 

Հոսակորուստների կանխման և արձագանքման պլանում (ՀԿԱՊ) սահմանված են այն նյութերի կառավարման, 

վերահսկման և մոնիտորինգի միջոցառումները, որոնք կարող են աղտոտել ջրային պաշարները: 
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3-րդ 

մակարդակի 

մոնիտորինգի 

և աուդիտի 

պլան 

2-րդ մակարդակի պլանները հիմնված են լինելու այն Տեխնիկական ռեգլամենտների վրա, որոնք 

շինարարության, շահագործման և փակման փուլերի ընթացքում կապահովեն նմուշարկման և/կամ 

մոնիտորինգային վայրերի և գործընթացների վերաբերյալ հատուկ ուղեցույցներ:  3-րդ մակարդակի 

Տեխնիկական ռեգլամենտները ներառում են հետևյալը.  

 Ստորգետնյա ջրերիմակարդակիմոնիտորինգ(շինարարության, շահագործման և հետ-փակման փուլեր). 

Բացահանքերի, ԴԱԼ և ԿՏՀ տարածքներում առկա հորատանցքերում  ստորգետնյա ջրերի (մակարդակների) 

կետային և շարունակական մոնիտորինգի իրականացման ընթացակարգեր: խ.պետք է իրականացվի 

աղբյուրների և ներծծվող ջրերի վիճակի որակական գնահատում (առկայության կամ բացակայության 

վերահսկում, օրինակ` աղբյուրտ հոսում է թե չորացել է): 

 Ստորգետնյա ջրերիորակիմոնիտորինգ(շինարարության, շահագործման և հետ-փակման փուլեր). 

Բացահանքերի, ԴԱԼ և ԿՏՀ տարածքներում, Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում, ԴԱԼ-ի դրենաժային համակարգի 

ավազանում առկա մոնիտորինգային վայրերում (աղբյուրներ և մոնիտորինգային հորատանցքեր) լաբորատոր 

պայմաններում որակի վերլուծության  նպատակով in situ և ex situ նմուշարկման ընթացակարգեր:  

 Բացթողնվող ջրի որակի մոնիտորինգ(շահագործման փուլ): Նախքան ընդունող ջրահոսքեր բացթողնումը՝  

ՋՄԿ, բուֆերային և անձրևաջրերի ավազանների, Գնդեվազի ջրամբարի ջրի որակի in situ  վերլուծության և ex 

situ լաբորատոր վերլուծության իրականացում, որի նպատակը  սահմանված թիրախային համապատասխան 

ցուցանիշներին ջրի որակի համապատասխանության կամ նախքան բացթողնումը (հավելյալ) մաքրման 

անհրաժեշտության որոշումն է: 

 Օդերևութաբանականտվյալների հավաքագրում (շինարարության և շահագործման փուլեր).  տեղական 

օդերևութաբանական տվյալների հավաքագրման ընթացակարգեր:Հավաքագրված տվյալներն օգտագործվելու 

են շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում ելակետային մոդելի մշակման և համապատասխան 

մակերևույթային ջրերի տվյալների հավաքակազմերի ստուգաչափման նպատակով: 

Ստորգետնյա ջրերիմոնիտորինգի  ՇՍԸ Ռազմավարություն Մոնիտորինգ 
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 Բացահանքերի, ԴԱԼ-ի 

և ԿՏՀ-ի տարածքներ  

Շինարարության և 

շահագործման փուլերում 

հողում կախված տեղական 

կամ տարածաշրջանային 

ստորգետնյա ջրային 

համակարգում 

փոփոխությունների 

բացահայտման նպատակով 

մոնիտորինգի իրականացում 

Համաձայն ՋԿՊ-ի՝ ելակետային և շինարարության 

փուլերում բոլոր գոյություն ունեցող 

հորատանցքերում պետք է իրականացվի 

ստորգետնյա ջրերի մակարդակների (ստորգետնյա 

ջրերի խորություն) ամենամսյա մոնիտորինգ: 

Ստորգետնյա ջրերի խորության չափումները պետք է 

իրականացվեն ձեռքի խորաչափով  

 Հողափորման նախնական երեք ամիսների 

ընթացքում ստորգետնյա ջրերի մակարդակները 

հորատանցքերում պետք է վերահսկվեն շաբաթական 

կտրվածքով (նշված է ՋԿՊ-ում): Ապա մոնիտորինգի 

հաճախականությունը պետք է ըստ 

անհրաժեշտության փոփոխվի:  

Ստորգետնյա ջրերի խորության տվյալները և 

չափումների կատարման ամսաթիվը/ժամը պետք է 

արձանագրվեն երկարաժամկետ տվյալների 

բազայում, որը պետք է իրականացվի շրջակա 

միջավայրի գծով կառավարիչը:  

Աղբյուրների վիճակ 

Շինարարության, 

շահագործման և հետ-

փակման փուլերում հողում 

կախված տեղական կամ 

տարածաշրջանային 

ստորգետնյա ջրային 

համակարգում 

փոփոխությունների 

բացահայտման նպատակով 

մոնիտորինգի իրականացում 

Ելակետային, շինարարության և շահագործման 

փուլերում հորատանցքերում ստորգետնյա ջրերի 

մակարդակների մոնիտորինգի հետ միասին 

աղբյուրների առկայության կամ բացակայության 

ամենամսյա մոնիտորինգ:  

Հետ-փակման փուլում, Ապրիլ/մայիսի ընթացքում 

աղբյուրների ամենամյա ուսումնասիրության 

իրականացում:  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6 
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Աղյուսակ 6.9.16: Մոնիտորինգի և աուդիտի ծրագիր 
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Հիմնական 

ենթակառուցվածքների 

տարածքներ  

Ելակետային, 

շինարարության և 

շահագործման փուլերում 

հիմնական 

ենթակառուցվածքների 

տարածքների 

հարևանությամբ հոսանքն ի 

վեր և վար ստորգետնյա 

ջրերի որակի մանիտորինգ 

Համաձայն ՋՄԿ ցուցումների՝ տեղում և լաբորատոր 

վերլուծությունների իրականացման նպատակով 

հորատանցքերում նմուշարկում: In situ 

վերլուծության պետք է ենթարկվեն հետևյալ 

պարամետրերը՝ pH արժեք, ջերմաստիճան, 

պղտորություն և էլեկտրահաղորդականություն, որի 

համար օգտագործվելու է ձեռքի չափիչ սարք: 

Համաձայն ՋՄԿ ցուցումների՝ նմուշներում 

լաբորատոր պայմաններում վերլուծության է 

ենթարկվելու պարամետրերի ստադարտ կազմը:  

Շինարարության և շահագործման փուլերի 

ընթացքում նախնական փուլում եռամսյակային 

կտրվածքով իրականացվող մոնիտորինգը 

փոխարինվելու է վեց ամիսը մեկ անգամ 

կատարվողով:  Տվյալները կդիտարկվեն, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում մոնիտորինգը 

կիրականացվի եռամսյակային կտրվածքով: 

Տվյալները կհավաքվեն տվյալների երկարաժամկետ 

բազայում, ապա կհամեմատվեն  թիրախային 

արժեքների/համապատասխան ՍԹԿ 

ստանդարտների հետ: 

 

 

 


