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Հավելված  4.8.5  Ստորերկրյա ջրերի որակ 
Հավելված  4.8.6  Խմելու ջրի որակ  
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Գծապատկերներ 
Գծապատկեր  4.8.1 Ստորերկրյա ջրերի ընթացիկ և պատմական մակարդակի մոնիտորինգ   
Գծապատկեր  4.8.2 Ստորերկրյա ջրերի ընթացիկ և պատմական որակի մոնիտորինգի կետեր 
Գծապատկեր  4.8.3 Աղբյուրների տեղանքներ` ըստ ապրիլ/ մայիս 2014թ. գարնան 
ուսումնասիրության 2014  
Գծապատկեր  4.8.4 Հիդրոերկրաբանական կտրվածքներ, հանքային մարմիններ  
Գծապատկեր  4.8.5 Արևելյան-արևմտյան հիդրոերկրաբանական կտրվածքներ, ԴԱԼ 
Գծապատկեր  4.8.6 Հարավային-Հյուսիսային հիդրոերկրաբանական կտրվածքներ, ԴԱԼ 
Գծապատկեր  4.8.7 Հիդրոերկրաբանական  հայեցակարգային կտրվածքներ, ԿՏՀ  
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4.8 Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներ 
Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ ելակետային տեղեկատվության 
համար հիմք է ծառայել Գեոթիմ/Լիդիան ընկերության կողմից տրամադրված 
տեղեկատվությունը, Ծրագրի տարածք Գոլդերի կատարած այցելությունների 
արդյունքում հավաքված տվյալները, ինչպես նաև 2011-2014 թվականների 
ընթացքում իրականացված հետազոտությունների արդյունքները, ներառյալ. 
 

  Ամուլսարի երկրաբանական մոդելի պատկերագրություն և կտրվածքներ 
(Holcombe1 և Lydian et al2, 2013),  

  2014թ.-ի ապրիլին Լիդիանի կողմից պատրաստված երկրաբանական 
քարտեզ, 

  Երկրաբանական տեղեկամատյաններ, հիդրավլիկ փորձարկումների 
տվյալներ, տեղադրումից հետո ստորերկրյա ջրերի մակարդակների 
վերաբերյալ տվյալներ` Գոլդերի կողմից ղեկավարած (ծրագրի տարածքում 
երկրատեխնիկական հետազոտությունների մշտական ղեկավարում, իսկ 
ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մասով` մասնակի  
մոնիտորինգային, և ծրագրի իրականացման վայրից դուրս աշխատանքների 
ուղղորդում) երկրատեխնիկական և ջրաերկրաբանական 
հետազոտությունների արդյունքներ, որոնք Գեոթիմի աջակցությամբ 
իրականացվել են 2011թ.-ի ամռանը,  
2012թ.-ի աշնանը, 2013 թ.-ի գարնանը և 2013թ.-ի աշնանը: 2012թ.-ի աշնանը և 
2013թ.-ի աշնանը հորատված հիմնափոսերի վերաբերյալ Գեոթիմի կողմից 
տրամադրված երկրաբանական տեղեկամատյաններ, J-38-8-B3, Масштаб 
(ԽՍՀՄ, 1981թ.),  

  Լիդիանի կողմից 1:50 000 մասշտաբի ռուսերեն լեզվից թարգմանված 
երկրաբանական քարտեզ,  

  Լիդիանի/Գեոթիմի կողմից ելակետային պայմանների մոնիտորինգի 
շրջանակներում 2010-2015թ. օգոստոս ընկած ժամանակաշրջանի 
կտրվածքով ստորերկրյա ջրերի մակարդակի և որակի վերաբերյալ 
հավաքագրված տվյալներ, 

   2013 թվականի նոյեմբերից մինչև 2014 թվականի փետրվար ընկած 
ժամանակաշրջանում Գեոթիմի կողմից իրականացված աղբյուրների 
ուսումնասիրության տվյալներ, որոնց մեկնաբանումը տրվել է Գոլդերի 
(2014e4) աշխատության մեջ:  
 

Գեոթիմի կողմից հավաքված ստորերկրյա ջրերի որակի և մակարդակի վերաբերյալ 
տվյալների շարքը Գոլդերին տրամադրվել է Monitor Pro MP5 տվյալների բազայի 
(մինչև 2014թ. մայիս ընկած ժամանակահատվածի կտրվածքով հավաքագրված 
տվյալներ), ինչպես նաև Word և Excel ձևաչափի ֆայլերի տեսքով: Ստորերկրյա 

                                                 
 
1   Amulsar 3D Geological Model Revision: Summary and Resource Implications, Holcombe, R., 2013 November 2013 
2 Lydian International et al, 2013.  Presentation summary entitled “Amulsar, Armenia: An IOCG chameleon?” by Rod 

Holcombe, Tim Coughlin, Nick Oliver, Mentor Demi, Hayk Aloyan, Fabian Baker, and Alan Turner, dated September 2013 
3 USSR, 1981.  1:50 000 scale geological map J-38-8-B, Масштао.  In Russian, translation provided by Lydian 
4 Spring Survey Interpretative Report – Update.  Golder Associates, 2014e.  June 2014 
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ջրերի մակարդակի վերաբերյալ շարունակական տվյալները տրամադրվել են Excel 
ֆայլերով: Տվյալները Գոլդերին հանձնելուց առաջ Գեոթիմն իրականացրել է դրանց 
որակի ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ:  
 
Ջրաերկրաբանական և երկրատեխնիկական հետազոտություններ են 
իրականացվել առաջարկվող հանքի տեղամասերում (բացահանքի տարածքները, 
Դատարկ ապարների լցակույտի տեղամասի և Կույտային տարրալվացման 
հրապարակի տարածքներ), ինչպես նաև մի շարք այլընտրանքային տեղանքներում, 
որտեղից Ծրագրի իրականացման տարածքի հետ կապված ջրաերկրաբանական 
տվյալներ են վերցվում: Հետազոտված այլընտրանքային տեղանքներն ընդգրկում են 
Կույտային տարրալվացման հրապարակից (ԿՏՀ) դեպի արևելք ընկած տարածքը, 
Ծրագրի իրականացման տարածքի հյուսիսային մասում` Որոտան գետի արևելյան 
ափին ընկած տարածքը, Որոտան գետի արևելյան ափին Ամուլսար լեռան հարավ-
արևելյան տարածքը, Ամուլսար լեռից դեպի արևմուտք և Կույտային 
տարրալվացման հրապարակից դեպի հյուսիս-արևելք ընկած տարածքը: 
Հետևաբար, նշված այլընտրանքային տարածքներում հավաքված տվյալներն 
ընդգրկված են ելակետային պայմանների քննարկման և գնահատման 
գործընթացներում:  
 
Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների պատկերագրությունը հիմնված է Ծրագրի 
իրականացման տարածքի ջրաերկրաբանական հայեցակարգային  մոդելի վրա, որը 
պատկերագրվում է հաջորդ բաժիններում: Այս բաժնի պատրաստման նպատակով` 
ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրության տարածքը Արփա, Դարբ և Որոտան 
գետերից ձևավորված հիդրավլիկ սահմանների, ինչպես նաև այդ գետավազանների 
ջրբաժանների հյուսիսային և հարավային սահմաններում ընկած տարածքն է: 
Ուսումնասիրության տարածքը հարավ-արևմուտքում տարածվում է Դարբ և Արփա 
գետերի միախառնման կետից, իսկ հարավ-արևելքում` Սպանդարյանի ջրամբարից 
ձգվելով դեպի հյուսիս (UTM Northing 4407500): Ջերմուկի երկրաջերմային պարկը, 
որը գտնվում է հիդրավլիկ եղանակով սահմանված Ուսումնասիրության տարածքից 
դուրս` Արփա գետից դեպի հյուսիս ընկած տարածքում, քննարկվում է 
ամբողջականության նպատակով` հաշվի առնելով աղբյուրների կարևորությունը 
տեղական և ազգային շահառուների համար:    
 
4.8.1. Երկրաբանություն 
Ծրագրի տարածքի երկրաբանությունը նկարագրված  է 4.6. գլխում: Ստորև 
ներկայացված են լրացուցիչ մանրամասներ` ստորերկրյա ջրերի հոսքին առնչվող 
երկրաբանական հայեցակարգային մոդելի մշակման և ստորերկրյա ջրերի հոսքի 
մոդելի միավորների/շերտերի վերաբերյալ: 
 
Տարածաշրջանի երկրաբանություն և կառուցվածք 
Հայաստանի երկրաբանական կառուցվածքը Փոքր Կովկասի շրջանում ցուցադրված 
է Hässig et al (2013թ.) աշխատության մեջ և վերարտադրված`Պատկեր 4.8.1-ում: 
Նշված քարտեզում տարածաշրջանային մասշտաբով ներկայացված Ամուլսարի 
ծրագրի դեպի հյուսիս և արևելք ընկած տարածքը զբաղեցնում են վերջերս 
ձևավորված (Պլիոցեն և Չորրորդական) նստվածքները և էբոնիտները (հրաբխային 
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ապարներ և հրաբխածին նստվածքներ), ինչը վկայում է, որ Ամուլսար լեռան 
մոտակայքում հայտնաբերված ավելի վաղ շրջանում ձևավորված միավորները չեն 
մերկանրում Սյունիքի լեռնազանգվածում` Ուսումնասիրության տարածքից էլ 
ավելի արևելք ընկած տարածքում: Ծրագրի իրականացման տարածքը Հայաստանի 
տեկտոնիկ ակտիվության հիմնական գոտիներում չի գտնվում: Այնուամենայնիվ, 
Ծրագրի իրականացման տարածքում առկա երկրաբանական առումով երիտասարդ 
բազալտե խարամային կոների առկայությունը վկայում է տարածքի 
երկրաբանական ակտիվության մասին:  
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Պատկեր 4.8.1. Փոքր Կովկասի կառուցվածքային քարտեզը (Hassig et al (2013թ.)  

Ծրագրի տարածք 
Լիդիանի կողմից պատրաստված Ամուլսարի ծրագրի տարածքի երկրաբանական 
քարտեզը ներկայացված է Գլուխ 4.6.-ում: Հոլկոմի (2013) աշխատության մեջ տրված 
պատկերագրության համաձայն`հանքային մարմիններից այն կողմ Ամուլսարի 
ծրագրի տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը համեմատաբար պարզ է:    
 
«Տարածաշրջանային մակարդակով` Ամուլսարը տեղադրված է Պալեոգեն շրջանի 
հրաբխանստվածքային ապարների բավականին հաստ շերտի մեջ: Տեղական 
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մակարդակով` Ամուլսարի լանջային հատվածները կազմված են հրաբխածին 
կոնգլոմերատի դեպի վերև բարակող բազմաթիվ շրջաններից և բրեկչիայի 
զանգվածային հոսքերից, որոնք դեպի վեր բարակում են և ներկայացված են  
հրաբխածին և կրակավային արգիլիտով, իսկ տեղական մակարդակով` բարակ 
ցեմենտային կրաքարով: Անդեզիտայինից դացիտային հրաբխային և 
հրաբխաբեկորային միավորները նոսր ցրված են շերտագրության 
(ստրատիգրաֆիայի) ներքևում, սակայն, որոնք Ամուլսարի լեռնազանգվածի  
լանջերին ավելի բարձր շերտագրական մակարդակների մերկացման արդյունքում 
հաճախականությամբ աճում են: Այդ պերիֆերային ապարների կառուցվածքը շատ 
պարզ է. շերտերը ենթահորիզոնական են և համարյա հորիզոնական` թեթև ներքին 
կառուցվածքով, բացառությամբ այն հատվածների, որտեղ առկա են զառիթափ 
տեղաշարժեր»:  
 
Հոլկոմ (2013թ), Լիդիան և այլոք (2013թ) աշխատությունների և Լիդիանի կողմից 
պատրաստված երկրաբանական քարտեզի (2014թ.) համաձայն, Ամուլսար 
երկրաբանական մոդելը հիմնված է երկու միավորների բաժանված երկրաբանական 
հաջորդականության վրա.     
 
  Ամուլսար լեռան վերին հրաբխանստվածքային հաջորդականություն` «Վերին 

հրաբխային ապարներ (ՎՀԱ), որոնք կազմված են թեթև շերտավորված 
հրաբխածին դաշտային շպատներով կվարցիտից` ենթաշերտավորված 
բազմաթիվ բարակ ու հաստ բյուրեղային տեսապակաձև զանգվածներով և 
զանգվածային հոսքերով, անդեզիտային հրաբխային հոսքերով և հրաբխային 
բրեկչիաներով, որոնք ուժեղ սիլիկատացված են և կրում են ուժեղ ալունիտային 
փոփոխություն»: 

  Ամուլսար լեռան ստորին հրաբխանստվածքային հաջորդականություն` «Ստորին 
հրաբխային ապարներ (ՍՀԱ): Բարձունքների վրա այս մասը հիմնականում 
կազմված է արգիլիտային ուժեղ փոփոխված անդեզիտից, ամենայն 
հավանականությամբ, հիմնականում ենթահրաբխային ինտրուզիվ ապարներից 
(Լիդիան և այլոք, 2013թ.)»: Այնուամենայնիվ, այն նաև ընդգրկում է վերոնշյալ 
տարածաշրջանային Պալեոգեն հրաբխանստվածքային հաջորդականությունը, 
որտեղ հրաբխային և հրաբխաբեկորային միավորները միայն նոսրաձև ցրված են 
շերտագրության ստորին հատվածում:  
 

Վերին հրաբխային ապարները մերկանում են Ամուլսար լեռան վրա և լեռան 
արևելյան լանջին: Ստորին հրաբխային ապարները մերկանում են Ամուլսար լեռից 
դեպի արևմուտք ընկած հատվածում, և հանդիպում են լեռան շրջակա ստորին 
բարձունքներում այլ միավորների տակ: Ստորին հրաբխային ապարները 
չափազանց հաստ են, մերկանալով Ամուլսար լեռան արևմտյան հատվածի վերին 
բարձունքներից (ծովի մակերևույթից 2700 մ բարձր) մինչև Արփա գետի կիրճը (ծովի 
մակերևույթից մինչև 1400 մ բարձր), որը ցույց է տալիս, որ ընդհանուր 
հաստությունն ավելի քան 1300 մ է:  
 
Ամուլսարի լեռնազանգվածից  դեպի արևելք և արևմուտք ընկած ստորին 
բարձունքներում և լեռնաշղթայի հյուսիսային ճակատին`Որոտան և Արփա գետերի 
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կիրճերի ափերի երկայնքով փռված բարձրավանդակների վրա, որոնք կազմված են 
Պալեոգեն շրջանի հրաբխանստվածքային և ինտրուզիվ ապարներից, տարածվում 
են Կայնոզոյան շրջանի չձևափոխված  հրաբխային բազալտները: Նշված ոչ բոլոր 
հոսքերն են քարտեզագրված Լիդիանի ներկայիս երկրաբանական մոդելում, 
սակայն բազալտի մերկացումները ցուցադրված են ԽՍՀՄ-ի տարածաշրջանային 
երկրաբանական քարտեզում (ԽՍՀՄ, 1981թ.Պատկեր 4.8.2): Բազալտի գրանցված 
հաստությունները ցուցադրված են Պատկեր 4.8.2-ում:  
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Պատկեր 4.8.2. Ամուլսարի ծրագրի տարածքի տարածաշրջանային երկրաբանական քարտեզը (ԽՍՀՄ, 1981թ.) 
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Պատկեր 4.8.3. Կայնոզոյան շրջանի հրաբխային բազալտների խորությունը, Ծրագրի իրականացման տարածքում Գոլդերի կատարած հետազոտությունների արդյունքում ստացված 
երկրատեխնիկական և ջրաերկրաբանական հորատանցքերի վերաբերյալ տվյալները, Գեոթիմի  հանքահորերը 
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Ծրագրի ողջ տարածքում արմատական ապարները ծածկված են կոլյուվիալ նստվածքներով 
(սառցադաշտային-գետային նստվածքներ), որոնց հաստությունը տատանվում է 10սմ, իսկ 
որոշ հովիտներում` 10 սմ-ից ավել սահմաններում: Ընդհանուր առմամբ, նշված կոլյուվիալ 
նստվածքները բնութագրվում են որպես ավազոտ և տղմոտ մանրախճով/քարակտորներով 
միախառնված կավ: Ամուլսար լեռան զառիթափ լանջերին կոլյուվիալ նստվածքները 
ճեղքված ապարների մեծ զանգված են պարունակում: Հովիտների հատակին 
(օրինակ`Դատարկ ապարների լցակույտի տեղամասի տարածքի ստորին բարձունքները, 
դեպի արևելք ընկած հովտի հատակը, Կույտային տարրալվացման հրապարակի տարածքի 
ստորին բարձունքները) նստվածքները բնութագրվում են որպես տղմոտ կավային 
ալյուվիալ շերտ:     
 
Հանքային մարմին 
Հոլկոմի (2013թ.) կողմից մշակվել է 3-D երկրաբանական մոդել, որը հետագայում 
փոփոխության է ենթարկվել Լիդիանի կողմից: Խաչաձև կտրվածքները (Հոլկոմ, 2013թ. և 
Լիդիան և այլոք, 2013թ.) պատկերավոր ցուցադրում են երկրաբանական մոդելը (Պատկեր 
4.8.4 և Պատկեր 4.8.5): 
 
Ամուլսարի երկրաբանական մոդելը (Հոլկոմ, 2013թ.) նման է բարձր ջերմաստիճանային, 
բարձր սուլֆիդային որոշ առանձնահատկություններով ցածր ջերմաստիճանով, ցածր 
սուլֆիդային ԵՕՊՈ (երկաթի օքսիդ, պղինձ, ոսկի) հանքավայր: Արդյունքում ստացված 
«քամելեոն» մոդելը նման է բարձր ջերմաստիճանային էպիթերմալ հանքավայրի (Լիդիան և 
այլոք, 2013թ.): Հոլկոմի (2013թ.) աշխատության մեջ այն ամփոփ պատկերագրվում է 
հետևյալ կերպ.    
 
«Երկրաբանական մոդելի սահմանման համար օգտագործված երկրաբանական 
միավորները շատ պարզ են: Տեղական ապարները բաժանված են երկու մասի` կվարցային 
արմատական ապարներ (գերազանցապես հրաբխածին նստվածքներ) և կավային 
ձևափոխված ապարներ (գերազանցապես պորֆիրային անդեզիտ), որոնք սովորաբար 
հանքայնացումից զուրկ են: Նշված երկու փոփոխությունների ենթարկված լիթոլոգիական 
շերտերն ամենայն հավանականությամբ արտացոլում են երկրաբանական միավորների 
առաջնային տարբերությունները` չնայած դրանց միջև սկզբնական շերտագրական կապերն 
անորոշ ու անպարզ են: Կավով ձևափոխված ապարները  տարբեր հաստության 
թերթանման մարմիններ են, որոնք տեղաբաշխված են կվարցով ձևափոխված արմատական 
ապարների միջև»:  
 
Երկրաբանությունը տեկտոնիկ ակտիվության բազմաթիվ փուլերով տարածաշրջանային 
մասշտաբի փոփոխություններ է կրել, որոնք հանգեցրել են բարդ խզվածքների կամ 
սկզբնական շերտավորված կամ փսևդո շերտավորված կազմավորումների և խզվածքների 
վերջին փուլերի հետ առնչվող հանքայնացման առաջացմանը: Երկրաջերմային ֆլյուիդներ 
ազդեցությամբ  առաջացած խզվածքները, առնչվող փոփոխություններն ու հանքայնացումն 
ուժեղ արտահայտված են Ամուլսարի լեռնազանգվածի  երկայնքով (տեղական 
մակարդակով) և հանգեցրել են Ստորին հրաբխային անդեզիտների (ՍՀԱ) արգիլիտային 
փոփոխության: Թեպետ Լիդիանի կողմից պատրաստված երկրաբանական քարտեզում  
նշված չէ, սակայն ստորին բարձունքներում Ստորին հրաբխային մասը ձևափոխված չէ (A. 
Turner, Pers.Comm., 2014): Ծրագրի տարածքի աէրոպատկերներում պարզ երևում են այն 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 4.  
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վայրերը, որտեղ տեղի է ունենում ձևափոխված ապարներից չձևափոխված ապարների 
անցումը: Ավելին, Կեչուտ-Սպանդարյան թունելի (ծովի մակարդակից մոտ 2000 մ 
բարձրության վրա) կառուցումից առաջացած թափոնների կույտերը կազմված են 
չձևափոխված ապարներից:    
 
Հանքային մարմինների մոտակայքում արգիլիտով ձևափոխված Ստորին հրաբխային 
անդեզիտները (ՍՀԱ) տարբեր հաստության դիսկանման մարմիններ են կազմավորում, 
որոնք ցրված են սիլիկատով ձևափոխված արմատական ապարների մեջ: Երկու հիմնական 
լիթոլոգիական շերտերի տեղաբաշխումը կապված է սկզբնական նստվածքային 
փոխազդեցությունների (սիլիկատով ձևափոխված ապարները շերտագրորեն նստած են 
արգիլիտով ձևափոխված ապարների վրա) և փխրուն ձևափոխման հետագա բազմաթիվ 
փուլերի հետ: Հոլոկոմի (2013թ.) աշխատության մեջ այն պատկերագրվում է այսպես. 
«նախքան ձևափոխությունների հետևանքով տեղական մակարդակով բարդ 
ծալքաբեկորային երկրաչափության առաջանալը` հրաբխային ապարներում 
ենթաշերտավորված առնվազն չորս Ստորին հրաբխային անդեզիտային մարմիններ են եղել 
(անկախ այն մեխանիզմից, որը նպաստել է ենթաշերտավորմանը)»: Հաջորդականությունը 
կառուցվածքաբանական առումով շատ բարդ է և կրել է ձևափոխման առնվազն չորս 
փուլերի ազդեցությունը, այդ թվում` սկզբնական փուլում արևելյան ուղղությամբ փոքր 
անկյունով բարձր ճնշումային խզվածքը (Օրոնտեսի ճնշում), հանքայնացմամբ հագեցած 
խզվածքը, որ բերում է կայուն ծալքաբեկորային կառուցվածքների և հանքայնացմամբ փոքր 
անկյունով խզվածքների առաջացմանը, և վերջին փուլերում (հանքայնացումից հետո) 
բացվածքների հետևանքով մակերևույթին հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ առաջացած 
կառուցվածքները, որոնք խաչաձև կտրում են հանքային ռեսուրսը:  
 
Երկրաբանական մոդելը սովորաբար ձգվում է շուրջ 300 մ խորությամբ: Հոլկոմի (2013թ.) 
աշխատության մեջ նշվում է հետևյալը. «ըստ երևույթին հանքայնացման հետ առնչվող 
կառուցվածքները շարունակվում են ներկա հորատման մակարդակներից ներքև»  ցույց 
տալով, որ ուժեղ ճեղքված սիլիկատային հաջորդականությունը կարող է պահպանվել 
ավելի մեծ խորության վրա, և այս տարածքի հիմնական միավորների փոփոխությունը չի 
սահմանափակվում մակերեսայինին մոտ հատվածներով: Լիդիան և այլոք (2013թ.) 
աշխատության մեջ պատկերագրվում է, որ ենթաշերտավորված արգիլիտային և 
սիլիկատային հաջորդականությունը պատված է ստորին ‘հիմնային կոնտակտով’, որից 
ներքև կավով ձևափոխված ապարները պահպանվում են ներկա հորատասյունից ներքև 
խորության վրա: Հոլկոմի (2013թ.) աշխատության մեջ նշվում է, որ հիմնային Ստորին 
հրաբխային անդեզիտների հաստությունը հայտնի չէ, սակայն այն գերազանցում է  
150 մ-ը: Ռեսուրսային գոտու հիմնատակային կոնտակտից ներքև գտնվող ապարները 
հիմնականում արգիլիտով ձևափոխված պորֆիրային անդեզիտներ են, սակայն Ամուլսարի 
լեռնազանգվածից  այն կողմ կավային փոփոխությունը միաձուլվում է շերտավորված և 
չձևափոխված ապարներին:      
Լիդիան և այլոք (2013թ.) աշխատության մեջ նշվում է, որ Ամուլսարի շրջակայքի 
հրաբխանստվածքային հաջորդականության մեջ զանգվածային հոսքով բյուրեղային 
նստվածքների գերակշռումը, հանքավայրերի կողերին պլուտոնային և ենթահրաբխային 
ինտրուզիվ ապարների անկանոն կույտի հետ միասին, ցույց են տալիս, որ Ամուլսարը 
զարգացել է «տեղայնացված հրաբխածին գոյացությունից, որն իր զարգացման շրջանում 
առնչվող ենթահրաբխային միջուկ է ունեցել»: 
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Պատկեր 4.8.4. Ծովի մակարդակից 2750 մ բարձրության վրա նախագծային կտրվածք` վերարտադրված Հոլկոմի (2013թ.) աշխատությունից: Ստորին հրաբխային 
անդեզիտների մասը նշված է վարդագույնով, ցուցադրված են ստորև վերարտադրված կտրվածքներին առնչվող գծերը:  
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Պատկեր 4.8.5. 160, 140 և 065 ուղղություններով կտրվածքները` վերարտադրված Հոլկոմի (2013թ.) աշխատությունից: Արևմտյան հատվածի 150 մ հաստությունը 
ենթադրողական բնույթ է կրում:  
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Ջարդիչ կայան և դատարկ ապարների լցակույտի (ԴԱԼ) տեղամաս 
Դատարկ ապարների լցակույտի տեղամասը գտնվում է Հյուսիսային Էրատոյի և 
բազալտի խարամային կոնի գագաթի միջև` զառիվեր դեպի հյուսիս բարձրացող հովտում 
և ձևավորում է հովտի հյուսիս-արևմտյան թևը: ԴԱԼ-ն իր հյուսիս-արևելյան կողմում 
ծածկում է լեռնաշղթան` ձևավորելով դեպի արևելք բացվող երկրորդ հովտի ավազանի 
սահմանը: ԴԱԼ-ի տարածքի հարավային մասն ընդգրկում է հաստ հողային 
նստվածքներով ծածկված համեմատաբար հարթ լանջը, որը նեղանում է` ձևավորելով 
տարածքի հյուսիսային կեսով  հարավից դեպի հյուսիս ձգվող հիմնական, 
համեմատաբար թեք կտրվածքով հովիտը (Պատկեր 4.8.6): Երկրաբանական 
պատկերագրությունը հիմնված է Գոլդերի կատարած երկրատեխնիկական 
հետազոտությունների տվյալների վրա (2014a) 5: 
    
Դատարկ ապարների լցակույտի տեղամասը ձգվում է Ստորին հրաբխային ապարների 
սապրոլիտային արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտների և Կայնոզոյան շրջանի 
բազալտների միավորման հատվածի վրայով (Պատկեր 4.8.6): Դատարկ ապարների 
լցակույտի տեղամասի հյուսիս-արևմտյան կողմում կա խարամային կոն. ԴԱԼ-ի 
զբաղեցրած տարածքն ընդգրկում է կոնի արևելյան թևը:     
Անդեզիտների գերակշիռ մասը հողմահարվել և ջրաջերմային առումով փոփոխվել են 
այնքան, որ նմանվել են կավի: Արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտները սապրոլիտային 
կառուցվածք ունեն: Սկզբնական ապարի կառուցվածքը պարզ տեսանելի է, սակայն 
հանքաքարերից շատերը եղանակային ազդեցությունների հետևանքով նմանվել են կավի: 
Այս նյութի մերկացումներն առկա են ԴԱԼ-ի հարավային կողմի և տարածքի արևելյան 
սահմանը ձևավորող լեռնաշղթայի երկայնքով մի քանի տեղանքներում: Բացի 
արգիլիտային անդեզիտներից` տարածքի հյուսիս-արևելյան հատվածում կան նաև 
ավելի կարծր անդեզիտների մերկացումներ: Թարմ, չհողմահարված անդեզիտները 
մերկանում են հիմնական դրենաժային համակարգի արևելյան կողմում` ամբարտակի 
համար առաջարկվող տարածքի արևելյան սահմանի մոտակայքում: Թարմ 
(չձևափոխված ) անդեզիտները հանդիպում են DDAW004 հորատանցքում` Դատարկ 
ապարների լցակույտի տեղամասի հյուսիս-արևելյան անկյունում, և RCAW400 
հորատանցքում, որ գտնվում է 200 մ դեպի հյուսիս-արևելք: Թարմ անդեզիտներ 
պատահում են նաև ԴԱԼ-ի հարակից հովտի արևմտյան սահմանին գտնվող 
հորատանցքերում` ԴԱԼ-ից մոտ 200 մ դեպի հյուսիս ընկած տարածքում: 
Հորատանցքերի վերաբերյալ տվյալները ցույց են տալիս, որ երկու հովիտների սահմանը 
ձևավորող  լեռնաշղթան ավելի կարծր չձևափոխված  անդեզիտների միջուկ ունի:  
   
Փոփոխված հատակային ապարները ծածկված են կոլյուվիալ նստվածքներից կազմված 
կավով, որի մեջ կան տիղմի, մանրախճի, ավազի և գետաքարերի տարբեր 
քանակություններ: Կոլյուվիալ նստվածքների ընդհանուր հաստությունը տատանվում է 1 
մետրից (խարամային կոնի կողմերի երկայնքով) մինչև ավելի քան 10 մ-ի սահմանում 
(հովտում): Որոշ երկրատեխնիկական հորատանցքերում (օր.` Դատարկ ապարների 
լցակույտի տեղամասի արևմտյան սահմանի երկայնքով) կավահողերը կտրված են 

                                                 
 
5 Site 28 Waste Dump Facility Scoping Study. Golder Associates, 2014a; January 2014 
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չհամախմբված մակերեսային նստվածքների/կոլյուվիալ նստվածքների և արգիլիտային 
անդեզիտների նման:    

 
Պատկեր 4.8.6. Դատարկ ապարների լցակույտի տեղամաս. արմատական ապարներից խորությունը (մ) և տեղական 
երկրաբանությունը 

Երկրատեխնիկական հետազոտությունների արդյունքում չի որոշվել Կայնոզոյան 
բազալտների հոսքի ամբողջ հաստությունը: Բազալտները հաստանում են դեպի հյուսիս. 
ԴԱԼ-ի արևմտյան սահմանին առնվազն 90 մ հաստություն ունեն, և  100 մ` DDAW013 
հորատանցքում, որը տեղակայված է Դատարկ ապարների լցակույտի տեղամասից 
անմիջապես դեպի հյուսիս տարածվող բազալտի հանքերի մեջ  
(Պատկեր 4.8.3): 98 - 100 մ-ի վրա DDAW013 հորատանցքի հատակին կավային նյութ է 
հանդիպել, որը կարող է բազալտային հաջորդականության մեջ նստվածքային ենթաշերտ 
կամ բազալտների ու խորքային նստվածքների միջև փոխազդեցության 
արտահայտությունը լինել: Ծրագրի իրականացման տարածքի այլ հատվածներում 
բազալտային հաջորդականության հաստությունը մոտ 100 մ է կազմում: Բազալտների 
մեջ կան խարամային ոսպնյակներ: Կան տարածքներ, որտեղ առկա են ավելի հաստ 
շերտով խարամային նստվածքներ: Օրինակ` նկատելի խարամային նստվածքներ կան 
առաջարկվող ջարդիչի տարածքում, ինչպես նաև ԴԱԼ-ի հիմնական դրենաժանային 
համակարգի արևելյան կողմում` լեռնաշղթայի հյուսիսային ծայրի երկայնքով:   
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Դատարկ ապարների լցակույտի տեղամասի զբաղեցրած տարածքից դեպի հարավ 
տարածվում է Վերին (սիլիկատային) և Ստորին (արգիլիտային) հրաբխային ապարների 
շփման գոտու մերկացումը: Նշված ապարների միջև շփման գոտին տարածվում է 
տարածքի հարավից դեպի արևելք ընկած հատվածում, իսկ սիլիկատային ապարները 
հանդիպում են դեպի հարավ-արևելք ընկած հատվածում: Արգիլիտային Ստորին 
հրաբխային ապարների մերկացումները հանդիպում են լեռան լանջի երկայնքով` 
Դատարկ ապարների լցակույտի տեղամասից դեպի արևմուտք ընկած հատվածում: 
Լիդիանի կողմից պատրաստված երկրաբանական մոդելի համաձայն` այդ շփման գոտին 
ենթաշերտավորված սիլիկատային և արգիլիտային հաջորդականության հիմքն է: 
Նախատեսված է, որ Դատարկ ապարների լցակույտի տեղամասը պետք է տեղակայված 
լինի արգիլիտով ձևափոխված պորֆիրային անդեզիտների վրա` առնվազն 150 մ 
խորությամբ:     
 
Կույտային տարրալվացման հրապարակ (ԿՏՀ) 
Կույտային տարրալվացման հրապարակի երկրաբանական պայմանների 
պատկերագրությունը հիմնված է Գոլդերի կատարած երկրատեխնիկական 
հետազոտության արդյունքների վրա (2014b) 6:  
 
Կույտային տարրալվացման հրապարակը տեղակայված է կարծր, թեթևակի կամ միջին 
աստիճանի հողմահարված անդեզիտների և ավելի երիտասարդ թեթևակի կամ ուժեղ 
հողմահարված բազալտների շփման գոտում: Ընդհանուր առմամբ, բազալտն իր 
կառուցվածքով և կազմով ավելի քիչ է ձևափոխված,  քան անդեզիտը: Բազալտը մուգ 
մոխրագույնից սև է, կոշտ և սյունաձև: Կույտային տարրալվացման հրապարակի 
հիմնական դրենաժային համակարգի հյուսիս-արևմտյան հատվածի երկայնքով 
Բազալտից ուղղաձիգ մերկացումներ են ձևավորվել: Անդեզիտ-բազալտ շփման գոտին 
հանդիպում է տարածքի հարավ-արևմտյան հատվածում` հիմնական դրենաժային 
համակարգի երկայնքով, որը մոտավոր տվյալներով հոսում է հյուսիս/հյուսիս-արևելքից 
դեպի հարավ/հարավ-արևմուտք: Կույտային տարրալվացման հրապարակի 
տարածքում` լեռնաշղթաների տակ, հանդիպում են մակերեսային արմատական 
ապարներ (<2m): Հովտի կենտրոնում ապարների մակերեսային հողաշերտը 
հիմնականում կազմված է կավից` ավազի, մանրախճի, սալաքարերի և գլաքարերի 
տարբեր քանակություններով: Լեռնաշղթաների երկայնքով և հովտի հատակին առկա 
ապարների մակերեսային հողաշերտը մեծ մասամբ կազմված է ավազից` կավի, 
մանրախճի և սալաքարերի տարբեր քանակություններից: Հողի ընդհանուր 
հաստությունը (որոշ լեռնաշղթաներում) 0.3 մ-ից մինչև (հովտի կենտրոնում) մոտ 14 մ-ի 
սահմանում է:     
 
Անդեզիտի նստվածքային միջավայրը (ոչ խորը ստորջրյա հրաբխային ակտիվություն) 
համեմատաբար հորիզոնական շերտեր է առաջացրել, որոնք իրենց բուն ուղղությունից 
շատ չեն շեղվել: Անդեզիտներում առկա են կառուցվածքային և հանքաբանական 

                                                 
 
6 Site 28 Heap Leach Facility Scoping Study, Amulsar Gold Project, Central Armenia, Golder Associates, 2014b 
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տարբերություններ: Որոշ շերտեր պարունակում են համեմատաբար միանման, փոքր 
պլագիոկլազային ֆենոբյուրեղներ (1-3 մմ), որոնք գտնվում են մաֆիկ հրաբխային 
ապարների զանգվածներում (որտեղ առկա են խոշոր բյուրեղապակիներ): Կան այլ 
շերտեր, որոնք պարունակում են ավելի խոշոր քսենոլիտներ (մինչև մի քանի 
սանտիմետր մեծության): Պլագիոկլազային ֆենոբյուրեղների քանակը տարբեր է նաև 
ըստ շերտերի: Պլագիոկլազի մեծ զանգված պարունակող մերկացումները 
կապույտ/մոխրագույն են, իսկ քիչ պլագիոկլազային ֆենոբյուրեղներ պարունակող 
շերտերն ավելի մուգ գույնի են: Բացի այդ, անդեզիտը պարունակում է ավելի կոշտ, 
կարծր ապարների տարբեր ուղղություններով տարածվող հաճախակի ինտրուզիաներ:  
 
Անդեզիտը ծայրահեղ հողմահարված է, իսկ այդ շերտերը սովորաբար հանդիպում են 10 
մ բարձրության վրա: Այս ապարների ամրության արժեքներ տատանվում են շատ թույլից 
մինչև միջինի սահմաններում: Անդեզիտները հիմնականում միջին ամրությօուն ունեն: 
Շատ թույլ կոպճային գոտիները բավական հազվադեպ են հանդիպում: Անդեզիտներում 
առկա միացյալ շարքերը սովորաբար հարթ են` կալցիտի և երկաթի օքսիդի 
համադրությամբ: Ըստ Գոլդերի հետազոտությունների (2014b)` ապարների որակի 
ցուցանիշը 90-100 տոկոս է, սովորաբար 60 տոկոսից բարձր 10 մ-ից ներքև գտնվող 
թեթևակի հողմահարված գոտիներում` ցույց տալով, որ անդեզիտը համեմատաբար 
կարծր է:    
  
Անդեզիտների մեջ կան նաև ճեղքված նստվածքային ապարների բարակ շերտեր: 
Վերջիններս ձևավորվել են հրաբխային ակտիվության երկարատև ընդմիջումների 
ընթացքում, որոնց ժամանակ պայմաններ են ստեղծվել ոչ հրաբխային նյութերի 
կուտակման համար: Կույտային տարրալվացման հրապարակի արևելյան հատվածում` 
մոտ 1780 մ բարձրության վրա, դիտվել են կրեմնիում-արգիլիտի մերկացումներ, որոնք 
տարածվում են հարավից դեպի հյուսիս, տարածքի լայնքով դեպի  
հյուսիս-արևմուտք: Դրանց բարձրությունը թեթևակի աճում է այն հատվածներում, 
որտեղ շերտերը ձգվում են դեպի հյուսիս: Արգիլիտին բնորոշ է կարմիր/մանուշակագույն 
գույնը:  Այն կոշտ և ուժեղ ցեմենտացված է:      
 
Կույտային տարրալվացման հրապարակի հարավային մասի երկու հովիտներում` 
1750 - 1770 մ բարձրության վրա, տեսանելի են կրաքարի մերկացումներ: Փաստեր չկան 
այն մասին, որ Կույտային տարրալվացման հրապարակի ներսում կան կրաքարի 
շերտեր: Կրաքարի շերտերը դուրս են մղվել կամ վերածվել են ԿՏՀ-ում դիտված 
կրեմնիում-արգիլիտների: Անդեզիտների մեջ դիտվել են ճեղքերում լցված որոշ 
երկրորդային կարբոնատներ:    
 
Ինչպես ցուցադրված է Պատկեր 4.8.3-ում, Կույտային տարրալվացման հրապարակի 
արևմտյան հատվածի ներքևի բազալտային հոսքերի հաստությունը տարբեր է: Այն 
բարակում է դեպի հարավ-արևմուտք ընկած տարածքում (GGDW016-ում` տարածքի 
սահմանից մոտ 200 մ հարավ-արմուտք, 27 մ խորությամբ): Արևմտյան սահմանին 
խորությունը կազմում է 80 մ: Բազալտային հոսքը  գտնվում է  
14-րդ տեղամասի ներքևում` հյուսիս-արևելյան հատվածում: Այս տարածքում հոսքը 
զգալիորեն ավելի հաստ է (ավելի քան 100 մ): Կույտային տարրալվացման 
հրապարակում բազալտը համեմատաբար կարծր է (ապարի որակի ցուցանիշը բարձր է 
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50%-ից), 10 մ-ից ավել խորությամբ, սակայն վերին 10 մ-ում այն ավելի ուժեղ է 
հողմահարված և ճեղքված:  
 
ԿՏՀ-ում մակերեսային նստվածքները (կոլյուվիալ) սովորաբար կազմված են ավազոտ 
կավից կամ կավային ավազից: Ելնելով տեղագրությունից` լեռնաշղթաների վրա հողի 
հաստությունը շատ ավելի քիչ է (0.3 – 5 մ) քան հովիտներում (մինչև 14 մ). Միակ 
բացառությունը BH-407-ն է, որտեղ լեռնաշղթայի վրա 11 մ ավազ է հայտնաբերվել:      
 

 
Պատկեր4.8.7. ԿՏՀ-ի տարածք. Արմատական ապարներիխորությունը (մետր) 

4.8.2. Ջրաերկրաբանական տարրեր 
Հիմնվելով վերոնշյալ երկրաբանական հայեցակարգային  մոդելի վրա` Ամուլսարի 
ծրագրի տարածքում հինգ ջրաերկրաբանական տարրեր են տարանջատվում: 
 
Կոլյուվիալ նստվածքներ 
Կոլյուվիալ նստվածքները գտնվում են Ծրագրի ողջ տարածքում առկա արմատական 
ապարների վրա, և դրանց հաստությունը կարող է լինել 1 մ-ից մինչև 20 մ: Կոլյուվիալ 
նստվածքների կառուցվածքը փոփոխական է. կարող են լինել գետաքարեր` որոշ 
տղմային ու կավային հատկանիշներով, տղմային կավ` թեթևակի մանրախճով, կամ 
գետաքարեր` օժտված տարբեր աստիճանի թափանցելիությամբ: Ծրագրի տարածքի 
որոշ մասերում կոլյուվիալ նստվածքները խոնավ են: Ծրագրի տարածքի ստորին 
բարձունքների գետահովիտներում տղմա-կավային կոլյուվիալ նստվածքները ջրատար 
հորիզոնի դեր են կատարում` նպաստելով մակերեսային ստորերկրյա ջրերի հոսքին 
(օր.` ԿՏՀ-ից դեպի հյուսիս-արևելք գտնվող հովիտը) կամ սահմանափակելով խորքային 
տարրերը (օր.` ԴԱԼ-ից դեպի արևելք գտնվող հովտում, որտեղ ստորերկրյա ջրերի հոսքը 
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բերում է արտեզյան հոսքերի) ստորերկրյա ջրերը բարձրանում են հողի մակերևույթից 
վեր, որը դիտվել է հովտի ստորերկրյա հորերում: Այլ տարածքներում, օր.` լեռան 
լանջերին, որտեղ արգիլիտային Ստորին հրաբխային անդեզիտները ծածկված են կոշտ 
կոլյուվիալ նստվածքներով, ավելի հավանական է, որ կոլյուվիալ նստվածքները 
նպաստեն մակերեսային ստորերկրյա ջրերի հոսքին: Կոլյուվիալ նստվածքները 
ծակոտկենային միջավայր են հանդիսանում հոսքի համար` ապահովելով առաջնային 
ծակոտկենություն:    
Վերին հրաբխային ապարներ 
Հանքային մարմնում առկա սիլիկատային Վերին հրաբխային ապարները մերկանում են 
լեռնաշղթայի երկայնքով և Ամուլսար լեռան արևելյան լանջին և ընդգրկում են ինչպես 
մակերեսային, այնպես էլ սեզոնային ստորերկրյա ջրային մարմինները: Այստեղ բլոկերը 
մեկուսացած են շրջակա խզվածքներով կամ Ստորին հրաբխային անդեզիտների 
շերտերով և, ստորերկրյա ջրային հոսքի լայնամասշտաբ համակարգի շրջանակում 
ամբողջ տարվա ընթացքում լիարժեք խոնավացած են ստորերկրյա ջրերով: Վերին 
հրաբխային ապարներն ունեն նվազագույն առաջնային ծակոտկենություն. 
ծակոտկենությունը և ջրաթափանցությունը կապված են երկրորդային ճեղքվածության 
հետ: Հրաբխային ապարները ձգվում են առնվազն մինչև 300 մ Ամուլսարից ներքև` 
Ստորին հրաբխային անդեզիտների ցրված շերտերով (Պատկեր 4.8.5): Հաշվի առնելով 
հրաբխային ապարների ինտենսիվ սիլիկատացումը և բեկորների կազմավորումը` 
դրանք ավելի ջրաթափանց են, քան շրջակա արգիլիտով ձևափոխված Ստորին 
հրաբխային անդեզիտները:  
 
Փոփոխված Ստորին հրաբխային ապարներ 
Արգիլիտով ձևափոխված Ստորին հրաբխային անդեզիտները (ՍՀԱ) հանդիպում են 
խիստ խզված հանքային մարմիններում և դրանց ներքևում առկա շերտավորված 
մակերևույթներին (Պատկեր 4.8.5)` մերկանալով Ամուլսար լեռից դեպի արևմուտք և 
հյուսիս ընկած հատվածներում: Ինչպես նշվել է վերևում, արգիլիտային փոփոխությունը 
մարում է ստորին բարձունքներում և սովորաբար բացակայում ծովի մակարդակից շուրջ 
2000 մ ցածր տարածքներում` չնայած անցման բարձրությունը փոփոխական է: 
Երկրաբանական մոդելը ցույց է տալիս, որ արգիլիտով ձևափոխված Ստորին 
հրաբխային անդեզիտները նշանակալի խորությամբ ձգվում են հանքային մարմիններից 
ներքև (Պատկեր 4.8.5.` առնվազն 200 - 300 մ խորության վրա, սակայն առավելագույն 
խորությունն անսահմանափակ է):  
 
Չնայած արգիլիտային փոփոխության չափերը տարածական առումով տարբեր են` 
Ստորին հրաբխային անդեզիտները հիմնականում կազմված են Ամուլսար լեռան վրա 
առկա խոշոր, բայց քիչ ցամաքեցվող (արդյունավետ) ծակոտկենությամբ ամորֆային 
կավից: Այնտեղ, որտեղ արգիլիտային Ստորին հրաբխային անդեզիտներն Ամուլսարի 
լեռնազանգվածի  ներքևի Հրաբխային ապարների/Ստորին հրաբխային ապարների 
հաջորդականության մաս են կազմում` այդ հատվածը կարող է ջրատար հորիզոնի դեր 
կատարել` նպաստելով մակերեսային ստորերկրյա ջրերի հոսքին:  
 
Չձևափոխված Ստորին հրաբխային ապարներ 
Չձևափոխված  Ստորին հրաբխային ապարները, կազմված հաստ, ենթահորիզոնական 
շերտավորված անդեզիտների հաջորդականությունից, հրաբխային նստվածքներից 
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(տուֆերից) և նստվածքային ապարներից, մերկանում են Ամուլսար լեռան շրջակա 
ստորին բարձունքներում: Ստորին հրաբխային ապարներն առնվազն 1300 մ 
հաստություն ունեն և հանդիպում են Ամուլսարի ծրագրի տարածքում: Մասնավորապես, 
ստորին բարձունքներում չձևափոխված  Ստորին հրաբխային ապարները հետերոգեն են 
և կազմված են տարբեր հիդրավլիկ հատկություններով, շերտավորված 
հաջորդականությունից: Հաջորդականության մասը կազմող անդեզիտներն օժտված են 
նվազագույն առաջնային ծակոտկենությամբ, ճեղքային համեմատաբար ցածր 
ծակոտկենությամբ և ցածրից միջին աստիճանի ջրաթափանցությամբ: Տուֆերը կարող են 
լավ ամրապնդված (ցեմենտված) և ճեղքված լինել կամ կարող են օժտված լինել 
նշանակալի ցեմենտավորող ծակոտկենությամբ: Հաջորդականության հիմքում առկա 
զանգվածային հոսքով բրեկչիաները և հրաբխածին կոնգլոմերատները կարող են օժտված 
լինել բարձր ջրաթափանցությամբ: Հաջորդականության նստվածքաշերտը բնութագրվում 
է որպես ստորջրյա և որպես այդպիսին հրաբխային ինտերվալների միջև ձևավորվող 
նստվածքային հորիզոնները սովորաբար օժտված են ցածր ջրաթափանցությամբ` կավի 
համեմատաբար մեծ պարունակության պատճառով:   
    
Ընդհանուր առմամբ, չձևափոխված  Ստորին հրաբխային ապարներն օժտված են ավելի 
շատ հորիզոնական, քան ուղղահայաց ջրաթափանցությամբ, քանի որ հաջորդակա-
նության սահմաններում առկա ցածր ջրաթափանցությամբ հորիզոնները 
կսահմանափակեն ուղղահայաց հոսքը: Այս մեկնաբանությունը հիմնավորված է նշված 
հատվածում (օրինակ` ԿՏՀ-ի տարածքի մոտակայքում) ջրաղբյուրների դիտարկման վրա:  
 
Կայնոզոյան շրջանի Բազալտային հոսքեր 
Ամուլսար լեռից դեպի արևելք, արևմուտք և հարավ ընկած հարթությունների վրա 
Ստորին հրաբխային ապարները ծածկված են Կայնոզոյան շրջանի Բազալտային 
հոսքերով և ձգվում են խարամային կոնից դեպի հյուսիս-արևմուտք, որը ԴԱԼ-ի 
բարձրագույն հյուսիսային կետն է հանդիսանում: Բազալտներն առնվազն 120 մ 
հաստություն ունեն: Կան տեղեր, որտեղ բազալտները խիստ ճեղքված ու համեմատաբար 
ջրաթափանց են: Հորատման ընթացքում բազալտի հաջորդականության սահմաններում 
հանդիպել են խիստ ճեղքված կոպճային գոտիներ (հավանաբար հոսքերի վերին մասերը, 
հոսքերի ստորին մասերը կամ խարամային գոտիները), որոնք բնութագրվել են որպես 
ջրաթափանց: Խոնավացած տարածքներում «կոպճային գոտիները»  ջրատար հորիզոնի 
դեր են կատարում: Բազալտների սյունաձև հատվածները կամ անտաբլեմենտը (սյուների 
խոյակների վրա նստող մասը) սովորաբար օժտված են ցածր ջրաթափանցությամբ: 
Նստվածքային ենթաշերտերի ջրաթափանցությունը կախված է դրանց կազմությունից:  
 
Մարդածին գործոններ 
Մարդածին գործոնները կարող են էական ազդեցություն ունենալ Ամուլսարի ծրագրի 
տարածքի ստորերկրյա ջրային հոսքի վրա: Ուսումնասիրության տարածքում 
սահմանվել են հետևյալ գործոնները.   
 

  Կեչուտ-Սպանդարյան թունելը Ուսումնասիրության տարածքի հարավում 
Սպանդարյանի ջրամբարը կապում է հյուսիսում գտնվող Կեչուտի ջրամբարի հետ  
(Պատկեր 4.9.3): Տեղագրական տվյալների համաձայն` թունելի սկիզբը ծովի 
մակերևույթից մոտ 2033 մ բարձրության վրա է, իսկ վերջը` ծովի մակերևույթից 
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մոտ 1998 մ բարձրության վրա (21.1 կմ-ի երկայնքով 35 մ անկում): Հատակագծի 
տվյալներով (Բաբայան և ուրիշներ, 1988թ. 7)` թունելը կառուցման ժամանակ 
բետոնապատվել է` հնարավորինս սահմանափակելով ստորերկրյա ջրերի հետ 
փոխազդեցությունը: Ներկայումս թունելը չի շահագործվում (Սպանդարյան 
ջրամբարի փականները փակ են` կանխելով ներհոսքը), սակայն թունելից զգալի 
արտահոսք կա: Ջրի քիմիական ուսումնասիրությունը (Բաժին 4.8.7) ցույց է տալիս, 
որ թունելից ներկայումս արտահոսում են ստորերկրյա ջրեր: Ենթադրվում է, որ 
թունելի բետոնե շերտը վնասվել է, որի հետևանքով ստորերկրյա ջրերը 
ներթափանցում են թունել: Ստորերկրյա ջրերի մոդելավորումը (Հավելված 6.9.1) 
ցույց է տալիս, որ թունելը համարյա իր ամբողջ երկայնքով գտնվում է 
տարածաշրջանային ջրի մակարդակի վրա կամ մի փոքր ցածր: Ջրի մակարդակից 
էական ցածր է միայն Ուսումնասիրության տարածքի հյուսիսային հատվածում: 
Այսպիսով, ստորերկրյա ջրերը կարող են թունել ներթափանցել ամբողջ 
երկայնքով:        

  Նախկին երկրաբանական հետախուզության համար օգտագործված ստորգետնյա 
բովանցքը («AW030 ստորգետնյա բովանցք») AW030 մոնիտորինգային կետից (որը 
նաև հայտնի է որպես SP13.7) հովտում ծովի մակարդակից 2429 մ բարձրության 
վրա ձգվում է ԴԱԼ-ից դեպի արևելք` հասնելով մինչև ԴԱԼ-ից ներքև դեպի 
հարավ-արևմուտք ընկած հատվածը: Այդ ստորգետնյա բովանցքից ստորերկրյա 
ջրերի մշտական արտահոսք է դիտվում. հոսքի արագությունը և արտահոսքի 
որակը վերահսկվում է AW03 կետում (ստորգետնյա բովանցք ի մուտքը): Լիդիանը 
նշում է, որ ստորգետնյա բովանցք ը ձգվում է ներքև` ԴԱԼ-ի հովտի 
մոտավորապես կենտրոնը, մի շարք ճյուղավորումներով: Սա նշանակում է, որ 
ստորգետնյա բովանցքը ԴԱԼ-ի տարածքի կենտրոնում հողի մակերևույթից մոտ 80 
մ ցածր է և տարածվում է ավելի քան 650 մ երկարությամբ:    

  Նախկին երեք այլ հանքային հետախուզական բովանցքները (մուտքերը ծովի 
մակարդակից մոտ 2480 մ բարձր) տեղակայված են ԴԱԼ-ի տարածքից անմիջապես 
հյուսիս ընկած հատվածում` ձգվելով դեպի արևելք: Լիդիանը նշում է, որ այդ 
բովանցքները չեն հատվում վերոհիշյալ հետախուզական բովանցքի հետ: Հաշվի 
առնելով հետախուզական բովանցքի մուտքերի բարձրությունը և 
տեղագրությունը` այդ բովանցքները դժվար թե հողի մակերևույթից ավելի քան 40 
մ ցածր լինեն: Ենթադրվում է, որ այս հետախուզական բովանցքներն այնքան էլ 
ընդարձակ չեն, որքան վերոնշյալ AW030 հետախուզական բովանցքը8: Այս 
համեմատաբար փոքր հետախուզական բովանցքներից ստորերկրյա ջրերի 
մշտական արտահոսք չի դիտվել: 

 

                                                 
 
7 Engineering design and production efficiency – Arpa-Sevan Tunnel. Babayan, et al. 1988. Translated from Gidrotekhnicheskoe 

Stroitel’stvo, No.10, pp.18-25, October 1988 and published in Power Technology and Engineering, Vol.22, No.10 (1988), pp.574-
583. 

8 A. Turner, Pers. Comm., 2014 
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4.8.3. Հիդրավլիկ հատկություններ 
Հիդրավլիկ ջերմահաղորդականություն 
Երկրաբանական տարրերի հիդրավլիկ ջերմահաղորդականությունը բացահայտվել է 
հանքային մարմնի հորատանցքերում, ԿՏՀ-ի, ԴԱԼ-ի և այլ տարածքներում Պակերի 
մեթոդով կատարված փորձարկումների և ջրի մակարդակների փոփոխությունների 
զննման արդյունքում: Հիդրավլիկ փորձարկումների արդյունքում ստացված տվյալները 
ներկայացված են Հավելված 4.8.1-ում: Ջրաերկրաբանական միավորների հիդրավլիկ 
ջերմահաղորդության վերաբերյալ ամփոփ վիճակագրական տվյալները ներկայացված են 
Աղյուսակ 4.8.1-ում ու գրաֆիկորեն պատկերված են Պատկեր 4.8.8-ում: 4.8.9 և  4.8.10 
պատկերներում ցուցադրված է ջրաթափանցության ստուգման արդյունքների բաշխումն 
ըստ խորության:     
 
Աղյուսակ 4.8.1. Ամուլսարի ջրաերկրաբանական միավորների հիդրավլիկ հատկությունների ամփոփ պատկերագրությունը  

  Հիդրավլիկ ջերմահաղորդականություն (մ/վրկ)  

Միավոր 
Փորձարկման/ 
ստուգման տարածքները 

Նվազագույն Առավելագույն 
Երկրաչափական 
միջինը* 

Փորձարկումների/ 
ստուգումների 
քանակը* 

Վերին 
Հրաբխային 

Հանքմարմին 1.0x10-10 3.0x10-4 2.3x10-8 10 
Ստորին 
հրաբխային 
ապարներ 
(չձևափոխված ) 

ԿՏՀ, Ծրագրի ընդարձակ 
տարածք 1.1x10-8 2.0x10-4 2.6x10-6 21 

Ստորին 
հրաբխային 
անդեզիտներ(ա
րգիլիտով 
ձևափոխված  
(ՍՀԱ-ներ)) 

Հանքային մարմին, 
ԴԱԼ/Ջարդիչ, Ծրագրի 
ընդարձակ տարածք 

1.0x10-9 3.0x10-5 8.5x10-8 10 

Կայնոզոյան 
շրջանի 
Բազալտային 
հոսքեր ** 

ԴԱԼ, ԿՏՀ, Ծրագրի 
ընդարձակ տարածք 1.0x10-9 5.5x10-5 1.1x10-6 31 

Կոլյուվիալ 
նստվածքներ 

ԴԱԼ 5.3x10-9 1.4x10-5 2.7x10-7 2 
*Այնտեղ, որտեղ արժեքները տատանվել են, ամփոփ վիճակագրական տվյալներում նշվել են թե' առավելագույն, թե' նվազագույն արժեքները: 
Իրականացվել է ընդամենը 59 փորձարկում, որոնցից 55-ն է հնարավոր եղել մեկնաբանել.  
26-ը Ստորին հրաբխային ապարների, 20-ը Կայնոզոյան շրջանի բազալտների և 6-ը հրաբխային ապարների հատվածներում:  
**Երկու փորձարկումները նկատելի փոփոխություն չեն ցույց տվելփորձարկումների վերահսկման ժամանակաշրջանում: Դրանք ամփոփ 
վիճակագրական տվյալներում ընդգրկվել են որպես 1x10-9 մ/վյկ հիդրավլիկ ջերմահաղորդականություն:  
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Պատկեր 4.8.8. Հիդրավլիկ ջերմահաղորդության ստուգման արդյունքների ամփոփ պատկերագրությունը` խմբավորված 
ըստ ջրաերկրաբանական տարրերի:  

 

 
Պատկեր4.8.9. Կայնոզոյան շրջանի Բազալտային հոսքեր. ջրաթափանցությունն ըստ խորության  
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Պատկեր4.8.10. Ստորին հրաբխային ապարներ, հիդրավլիկ ջերմահաղորդականությունն ըստ խորության 

Վերին հրաբխանստվածքային հաջորդականությունը (վերին հրաբխային ապարներ` ՀԱ) 
խիստ սիլիկատացված է` հանգեցնելով կարծր, ճեղքված ապարների ձևավորման: 
Փորձարկման աշխատանքների արդյունքում ստացված երկրաչափական միջինը ցույց է 
տալիս 2.3 x 10-8 մ/վրկ  հիդրավլիկ ջերմահաղորդականություն, որը սակավ ջրաթափանց 
է, քան փոփոխված Ստորին հրաբխային անդեզիտները: Հաշվի առնելով ապարների 
հատկությունները` փորձարկման ընթացքում, ըստ երևույթին, թերագնահատվել է 
Հրաբխային ապարների հիդրավլիկ ջերմահաղորդականությունը: Մեծ մասշտաբով, 
հիդրավլիկ ջերմահաղորդականությունը հավանաբար չձևափոխված  Ստորին 
հրաբխային ապարների ցուցանիշների սահմանում է կամ թեթևակի ավելի բարձր է:     
 
Չձևափոխված Ստորին հրաբխային հաջորդականությունը նկատելիորեն ավելի 
ջրաթափանց է, քան Ամուլսար լեռան շրջակա արգիլիտով ձևափոխված Ստորին 
հրաբխային անդեզիտները: Ընդհանուր առմամբ, ստուգված նյութը կազմված է ճեղքված 
անդեզիտներից և որոշ տուֆային նստվածքներից, որոնք հանդիպում են ԿՏՀ-ի 
տարածքում և այս տարածքից հյուսիս-արևելք գտնվող հովտում: Հետախուզված 
տարածքներում չեն հանդիպել էական նստվածքային կամ հրաբխածին 
կոնգլոմերատային հաջորդականություններ: 
 
Ծրագրի տարածքի բոլոր տեղանքներում Կայնոզոյան բազալտները համեմատաբար 
նման են կառուցվածքով, ճեղքվածության և ջրաթափանցության աստիճանով, չնայած 
այս երկրաբանական տարրերը զգալի ներքին տարասեռության հնարավորություն ունի` 
հրաբխային ինտերվալների ընթացքում նստվածքների ձևավորման, խարամային 
նստվածքների, ինչպես նաև բազալտային հաջորդականության մեջ ավելի ջրաթափանց 
«վերին/ստորին հոսքային» գոտիների պատճառով: Հետևաբար, որպես «բազալտ» 
հաշվառված միավորներում հիդրավլիկ ջերմահաղորդականությունը կարող է տարբեր 
աստիճանի լինել: Պատկեր 4.8.9-ում ցուցադրված փորձարկումների արդյունքները 
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ներառում են Բազալտային հոսքի ներքին երկրաբանական կառուցվածքի տարբեր 
մասերում իրականացված ստուգումների արդյունքները: Դրանք արտացոլում են տարբեր 
նյութական հատկանիշները, կախված հոսքում զբաղեցրած դիրքից, բոլորովին 
չձևափոխվածից մինչև «վերին հոսքային շերտում»` խիստ ճեղքված:      
 
Թե' բազալտային հոսքերի հաջորդականությունը (որը պարունակում է ներհոսող 
նստվածքային հորիզոններ և ավելի ջրաթափանց «վերին հոսքային և ստորին հոսքային» 
ճեղքված գոտիներ), թե' դրանց տակ առկա Ստորին հրաբխային ապարները (որոնք 
ընդգրկում են անդեզիտներ, տուֆեր և նստվածքային միավորներ) համեմատաբար 
հորիզոնական են շերտավորված: Հետևաբար հորիզոնական հիդրավլիկ 
ջերմահաղորդականությունը կարող է ավելի բարձր լինել, քան ուղղահայացը: Այս 
մեկնաբանությունը հիմնված է Ստորին հրաբխային ապարներում լիթոլոգիական 
փոփոխությունների հետ կապված ջրաղբյուրների ինֆիլտրացիայի, ինչպես նաև 
բազալտի հանքերում առկա նստվածքային հորիզոնների հետ փոխազդեցության 
կետերում կատարված դիտարկումների վրա (Բաժին 4.8.5):     
 
Աղյուսակ 4.8.2-ում ամփոփ ներկայացված են հիդրավլիկ հատկությունների արժեքները, 
որոնք բոլոր հիմնական տեղամասերում ստորերկրյա ջրերի ազդեցության գնահատման 
շրջանակում ռիսկերի գնահատման/մոդելավորման նպատակներով համարվում են 
համապատասխան: Ծրագրի տարածքի մասշտաբով` այդ արժեքները համարվում են 
ներկայացուցչական: Հիդրավլիկ ստուգման արդյունքում նշված փոփոխության 
ազդեցության գնահատման համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ուսումնասիրություններ 
կատարել` զգայունության վերլուծության միջոցով:    
 

Աղյուսակ  4.8.2:  Հիդրավլիկ հաղորդունակության նշանակությունների ամփոփումը ազդեցության գնահատման մեջ   

Հիդրո-
երկրաբանական 

միավոր 
Տեղամաս 

Հի
դր

ա
վլ

իկ
 

հա
ղո

րդ
ու

նա
կո

ւթ
յո

ւն
  

(մ
/վ

) 

Ա
նի

զո
տ

րո
պ

ու
թյ

ու
ն 

(K
h:

K
v)

 

Հիմնավորում/ դիտողություն 

Կոլյուվի 
(լանջակուտակ) 

Բոլորը 2x10-6 10 

Գոլդերի փորձը. Հավանական է, որ կոլյուվիալ շերտի (լանջակուտակի) 
հատկանիշները ծրագրի տեղեմասում փոփոխական բնույթ կրեն և 
անհրաժեշտ լինի անցկացնել տարածքի հատուկ փորձարկում:  Այս արժեքը 
տղմա- ավազային կավի թափանցելիության համեստ գնահատումն է և 
գնահատում է այս միավորի հիդրավլիկ հաղորդունակությունը՝ հիմնվելով 
ստորերկրյա ջրերի հոսքի տրամաչափված մոդելի վրա (տես հավելված 6.9.1): 
Հիմնվելով ծրագրի իրականացման տարածքի փոփոխական բնույթի վրա, 
այլընտրանքային արժեքները կարող են հիմնավորված լինել կոնկրետ 
տարածքներում և հիմնվելով տեղական տվյալների վրա: 

Կավային ստորին 
հրաբխաքարեր 

Բոլորը 8.5x10-8 1 

Փորձարկման բոլոր արժեքների երկրաչափական միջին արժեք. Հաշվի 
առնելով փորձարկման տվյալների չափը և տարբերությունը՝ տեղայնացման 
(որոշակի տեղի հետ կապված) հատկությունները գնահատելու համար եզակի 
արժեքների կիրառումը նպատակահարմար չէ: 

Անփոփոխ 
ստորին 

հրաբխաքարեր 
Բոլորը 2.6x10-6 100 

Փորձարկման բոլոր արժեքների երկրաչափական միջին արժեք. Այս 
տվյալների մեծ մասը նախատեսված է ԿՏՀ  տարածքների համար: ԴԱԼ-ից 
դեպի Արևելք չձևափոված ստորին հրաբխաքարերի փորձարկումները էապես 
չեն փոխում երկրաչափական միջին արժեքները: Ստորին հրաբխաքարերի 
բաղադրությունը թույլ է տալիս բարձր ուղղահայաց անիզոտրոպության 
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հնարավորություն: 

Վերին 
հրաբխաքարեր 

Բոլորը 2x10-7 1 

Գնահատված հիդրավլիկ հաղորդունակությունը հիմնվում է ստորերկրյա 
ջրերի հոսքի տրամաչափված մոդելի վրա (Գոլդեր 2014c): Վերոնշվածի 
համաձայն, հիդրավլիկ փորձարկման տվյալների հավաքածուն 
թերագնահատում է այս միավորի թափանցելիությունը, և դիտված 
ստորգերկրյա ջրերի հոսքի վարքը համահունչ է ավելի բարձր 
թափանցելիությանը: 

Կայնոզոյան 
բազալտների 

հոսք 
բոլորը 1.1x10-6 10 

Հիդրավլիկ հաղորդունակության փորձարկման  երկրաչափական միջին 
արժեք. Չնայած ներքուստ տարասեռ, սակայն Բազալտային հոսքերի 
ձևաբանությունը և թափանցիկությունը համեմատաբար նույնն է ծրագրի 
տեղամասերում: 

 
ԴԱԼ-ի տեղամասի հիդրավլիկ հաղորդունակություն 
ԴԱԼ-ի և կից հովիտի երկրաբանական միավորների հիդրավլիկ հատկանիշները 
ներկայացված են Աղյուսակ 4.8.3. և Պատկեր 4.8.11-ում:  
 
Աղյուսակ 4.8.3: Հիդրավլիկ հաղորդունակության փորաձկման արդյունքները, ԴԱԼ-ի և շրջապատող տարածք 

Լիդիան ID 

Ընդմիջում 
փորձարկումների 
միջև, ամենաբարձր 
կետը (մ, եմն)  

Ընդմիջում 
փորձարկումների 
միջև, ամենացածր 
կետը (մ, եմն) 

Փորձարկ 

ման մեթոդը 

Փորձարկվող 

Քարաբանություն 

Հիդրավլիկ 
հաղորդունակություն 
(մ/վ)  

RCAW401 

Միջխողովակային տարածությունը 
պլոմբված չէ, արձագանքի գոտին 
ընդրկում է ջրահագեցված սյունակը    

Նվազող 
ճնշում 

Անդեզիտ ավելի բարձր տիպի 
արգիլացումով (ՍՀԱ) 

3x10-5 

RCAW399 
Նվազող 
ճնշում 

Թարմ անդեզիտային պորֆիր  
(ՍՀԱ) 

2x10-5 

RCAW400 
Նվազող 
ճնշում 

Արգիլացված և (ճեղքված) 
թարմ անդեզիտային պորֆիր 
(ծիրանաքար) (ՍՀԱ) 

1x10-4 

GGSC049 13 19 
Նվազող 
ճնշում 

Կավ (13 - 16 մ) և բազալտ 
(16 - 19 մ) 

1.2x10-8 

GGSC050 10 16 
Նվազող 
ճնշում 

Ավազային կավ (կոլյուվի 
(լանջակուտակ))? 

1.4x10-5 

GW-501B 23 29 
Նվազող 
ճնշում 

Կայնոզոյան Բազալտային 
հոսք 

Հնարավոր չէ վերլուծել 
տվյալները 

DDAW011A 30 49 
Պակերի 
թեսթը 

Կայնոզոյան Բազալտային 
հոսք 

1.2x10-5 to 5.5x10-5 

DDAW011A 48.1 89 
Պակերի 
թեսթը 

Բազալտ և խարամ (80 - 89 մ) 8.9x10-6 to 2.0x10-5 

DDAW013 30 60 Պակեր 
Կայնոզոյան Բազալտային 
հոսք 

5.2x10-5 

DDAW013 59.1 85 
Պակերի 
թեսթը 

Կայնոզոյան Բազալտային 
հոսք 

4.5x10-5 

DDAW012 27 33 
Նվազող 
ճնշում 

Արգիլացված անդեզիտ (MW, 
R2) (ՍՀԱ) 

2.6x10-9 

DDAW012 22.6 34 
Պակերի 
թեսթը 

Արգիլացված անդեզիտ (MW, 
R2) (ՍՀԱ) 

2.5x10-8 

ԴԱԼ-ի hարավում չափավոր հողմահարված արգիլացված անդեզիտի 
թափանցելիությունը ցածր է (10-8 to 10-9մ/վ): Հարակից հովիտում, չձևափոխված 
անդեզիտում թարմ ճեղքերը հատող հորատանցքներն (օր. RCAW400, RCAW399) օժտված 
են չափավոր և բարձր թափանցելիությամբ այնպես, ինչպես RCAW401 դիտակետը: Այն 
գրանցվել է որպես խորացող փոփոխականությամբ անդեզիտային շերտ (չնայած ըստ 
Լիդիանի երկրաբանական քարտեզի տեղակայված է տարածքի սահմանին, որն ավելի 
քիչ փոփոխությունների է ենթարկվել): Ենթադրվում է, որ չճեղքված անդեզիտում ավելի 
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մեծ խորության վրա հիդրավլիկ հաղորդունակությունն ավելի ցածր է: Ընդհանուր 
առմամբ բազալտներն առանձնանում են չափավոր թափանցելիությամբ (10-5 to 10-6 մ/վ): 
Հավանաբար արգիլացված անդեզիտի մեծ մասն ընկած է ԴԱԼ-ի հովիտի հիմքում և 
մերկանում է հովիտի ստորին մասի արևելքում, որտեղ այն զգալիորեն պակաս 
թափանցելիություն ունի: 
 

 
Պատկեր 4.8.11: Հիդրավլիկ հաղորդունակության փորձարկման արդյունքների բաշխում (մ/վ), ԴԱԼ և շրջակա 
տարածքներ 

Պատկեր 4.8.11-ում ներկայացված Լիդիանի երկրաբանական քարտեզի պայմանական 
նշանները առկա են են նաև  Պատկեր 4.8.6-ում: 
 
ԿՏՀ տեղամասի հիդրավլիկ հաղորդունակություն 
ԿՏՀ տեղամասի երկրաբանական միավորների հիդրավլիկ հատկանիշները 
ներկայացված են Աղյուսակ 4.8.4-ում: Ե՛վ կայնոզոյան բազալտների հոսքը, և՛ 
տուֆի/անդեզիտի միավորներն օժտված են երկրոդական ճեղքային ծակոտկենության 
մատրիցայի ցածր ծակոտկենությամբ: ԿՏՀ տեղամասի ստորին հրաբխային անդեզիտը 
գրեթե փոփոխված չէ: Այն էապես անփոփոխ ճեղքավորված ապար է: Ճեղքավորված 
ապարում թափանցելիության փոփոխականությունը կախված է ճեղքերի 
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հաճախականությունից և չափից,  ինչպես նաև յուրաքանչյուր հորատանցքում հատված 
ճեղքերի չափից:  
Աղյուսակ 4.8.4: Հիդրավլիկ հաղորդունակության փորձարկման արդյունքները, ԿՏՀ տարածք 

Լիդիան ID 

Ընդմիջում 
փորձարկումն
երի միջև, 
ամենաբարձր 
կետը (մ, եմն) 

Ընդմիջում 
փորձարկումն
երի միջև, 
ամենացածր 
կետը  (մ, եմն) 

Փորձարկման 
մեթոդը 

Փորձարկվող քարաբանությունը  
Հիդրավլիկ 
հաղորդունակությունը  
(մ/վ)  

GGSC035 4 11 Նվազող ճնշում Կոպճախառն կավ (կոլյուվի) 5.3x10-9 

GGDW016A 6 12 Նվազող ճնշում Կայնոզոյան բազալտ 3.0x10-5 

GGDW016 53 59 Նվազող ճնշում Անդեզիտ (SW, R3) (ՍՀԱ) 4.6x10-6 

GGDW016 15 29.2 Պակերի թեսթ Կայնոզոյան բազալտ 6.2x10-7 to 4.2x10-5 

GGDW016 15 30 Պակերի թեսթ Կայնոզոյան բազալտ 1.2x10-5 to 2.7x10-5 

GGDW014 70.5 79.5 Նվազող ճնշում Կայնոզոյան բազալտ 5.3x10-7 

GGDW013 54 60 Նվազող ճնշում Անդեզիտ (SW, R2) (ՍՀԱ) 8.9x10-6 to 9.1x10-6 

GGDW013 15.6 34.5 Պակերի թեսթ Անդզեիտ (SW, R2) (ՍՀԱ) 1.1x10-8 to 9.3x10-7 

GGDW010A 16.6 22.6 Նվազող ճնշում 
Արգիլացված տուֆ-անդեզիտ 
(ՍՀ) 

4.9x10-6 

GGDW010A 16.6 22.6 Նվազող ճնշում 
Արգիլացված տուֆ-անդեզիտ 
(ՍՀ) 

6.0x10-6 

GGDW010B 60 69 Նվազող ճնշում 
Արգիլացված անդեզիտ (SW, R2) 
(ՍՀԱ) 

2.2x10-6 

GGDW015 53 59 Նվազող ճնշում Անդեզիտ (SW, R3) (ՍՀԱ) 1.6x10-7 

GGDW015 12.6 30 Պակերի թեսթ Անդեզիտ (SW, R3) (ՍՀԱ) 2.0x10-7 to 9.5x10-6 

GGDW015 30.6 60 Պակերի թեսթ Անդեզիտ (SW, R3) (ՍՀԱ) 1.2x10-8 to 5.9x10-6 

GGDW007 121.5 127.6 Նվազող ճնշում Անդեզիտ(ՍՀԱ) 4.3x10-5 

GGDW008 52.5 58.5 Նվազող ճնշում Անդեզիտ (SW, R3) (ՍՀԱ) 2.5x10-6 

GGDW008 52.5 58.5 Նվազող ճնշում Անդեզիտ (SW, R3) (ՍՀԱ) 6.0x10-6 

GGDW011 50 59 
Նվազող ճնշում Արգիլացված անդեզիտ (SW, R3) 

(ՍՀԱ) 
2.5x10-8 

GGDW012 60.9 69.9 
Նվազող ճնշում 

Արգիլացված անդեզիտ (ՍՀԱ) 
Տվյալները հնարավոր 
չէ վերլուծել 

GGDW012 60.9 69.9 
Նվազող ճնշում Արգիլացված անդեզիտ (SW, R2) 

(ՍՀԱ) 
2.0x10-4 

GGDW009 108 117 
Նվազող ճնշում Արգիլացված անդեզիտ (SW, R4) 

(ՍՀԱ) 
1.1x10-5 
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Պատկեր 4.8.12: Հիդրավլիկ հաղորդունակության փորձարկման արդյունքները (մ/վ), ԿՏՀ տարածք (երկրաբանական 
քարտեզի նախկինում ցուցադրված պատկերագիրը)  

Պատկեր 4.8.12-ում ցուցադրված Լիդիանի երկրաբանական քարտեզի պայմանական 
նշանները ներկայացված են նաև Պատկեր 4.8.6.-ում: 
 
ԴԱԼ-ի տարածքում գտնվող կայնոզոյան բազալտային հոսքերը չափավոր 
թափանցելիության են (5x10-7 to 5x10-5 մ/վ) և աննշան թափանցելի են, քան չձևափոխված 
ստորին հրաբխաքարերը: Ստորին հրաբխաքարերի հիդրավլիկ հաղորդունակությունը 
ԿՏՀ-ից ցածր է և կազմում է 1.9x10 6 մ/վ: Այն ընդհանուր առմամաբ համապատասխանում 
է ծրագրի շրջանակներում առաձնացված տարածքի միջինացված արժեքին:  
Առաջարկված ԿՏՀ տարածքի շրջանակում անցկացված կոլյուվիմում (լանջակուտակ) 
միանվագ փորձարկման արդյունքում արձանագրվեց համեմատաբար ցածր հիդրավլիկ 
հաղորդունակություն  (10-9 մ/վ): Սակայն, քանի որ կոլյուվիալ շերտը ծրագրի 
իրականացման տարածքում տարբեր է, միայն այս արժեքը չի կարող կիրառվել ամբողջ 
տարածքում: Ազդեցության գնահատման նպատակով կարելի է ենթադրել, որ ամբողջ 
տարածքում կոլյուվիումի (լանջակուտակի) թափանցելիությունը կարող է ավելի բարձր 
լինել, քան այս արժեքը:   
 
Արդյունավետ ծակոտկենություն և առաձգականություն  
Աղյուսակ 4.8.5–ում ներկայացված են հինգ հիդրոերկրաբանական միավորների 
ծակոտկենության և առաձգականության գնահատումները, որոնք հիմնված են 
գրականության արժեքների և նմանատիպ միջավայրերում ձեռք բերված փորձի վրա: 4.8.6 
բաժինն իր մեջ ներառում է ծակոտկենության նշանակության վերաբերյալ քննարկումը, 
որը հիմնված է ստորերկրյա ջրերի ծախսի և ջրի մակարդակի փոփոխության վրա:    
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Աղյուսակ 4.8.5:  Արդյունավետծակոտկենությունևառաձգականություն, հիդրոերկրաբանականմիավորներ 

Միավոր 
Պարամետրի 
արժեք 

Աղբյուր 

Խտացում (m2/N) 
Արգիլացված ՍՀանդեզիտի կավացում (ՍՀԱ) 2x10-7 Դոմենիկո և Շվարց (1990) 
Անփոփոխ ՍՀ 3x10-10 Դոմենիկո և Շվարց (1990) 
Կայնոզոյան Բազալտային հոսքեր 3x10-10 Դոմենիկո և Շվարց (1990) 

Սիլիֆիկացված վերին հրաբխաքարեր (ՎՀ) 5x10-10 Դոմենիկո և Շվարց (1990) 

Կոլյուվի (լանջակուտակ) 8x10-9 Դոմենիկո և Շվարց (1990) խիտ ավազային կոպիճ 
Հատուկ պահպանում/պահեստ  (1/m) 
Արգիլացված ՍՀանդեզիտի կավացում (ՍՀԱ) 2x10-3 Խտացումից և ծակոտկենությունից հաշվարկված 

Անփոփոխ ՍՀ 3x10-6 Խտացումից և ծակոտկենությունից հաշվարկված 

Կայնոզոյան Բազալտային հոսքեր 3x10-6 Խտացումից և ծակոտկենությունից հաշվարկված 

Սիլիֆիկացված վերին հրաբխաքարեր (ՎՀ) 5x10-6 Խտացումից և ծակոտկենությունից հաշվարկված 

Կոլյուվի (լանջակուտակ) 8x10-5 Խտացումից և ծակոտկենությունից հաշվարկված 

Տեսակարար ջրատվություն (դրենաժավորող ծակոտկենություն) 

Արգիլացված ՍՀանդեզիտի կավացում (ՍՀԱ) 0.03 Ջոնսոն, 19679 

Անփոփոխ ՍՀ 0.04 Գոլդերի փորձ 

Կայնոզոյան Բազալտային հոսքեր 0.015 Գոլդերի փորձ 

Սիլիֆիկացված վերին հրաբխաքարեր (ՎՀ) 0.04 Գոլդերի փորձ 

Կոլյուվի (լանջակուտակ) 0.25 Գոլդերի փորձ 

Ամբողջական ծակոտկենություն 

Արգիլացված ՍՀանդեզիտի կավացում (ստորին ) 0.4 Գոլդերի փորձ (Դոմենիկո և Շվարց, 1990) 

ԱնփոփոխՍՀ 0.05 Գոլդերի փորձ 

Անփոփոխ LV 0.02 

Գոլդերի փորձ (Դոմենիկո և Շվարցի(1990)արժեքները 
ճեղքավորվածբյուրեղավորված ապարների համար: Դրանք 
հիմնված են 2010-2013թթ. տվյալների համաձայն 
ուսումնասիրված ապարի որակի միջին 0.19 ցուցանիշի  վրա: 
Այս արժեքը կիրառելի է  որպես ‘ծավալուն’ արժեք:Բազալտի 
ամբողջ հոսքի համար չափազանց ճեղքված “հոսքի վերին 
մասի” ծակոտկենությունը զգալի բարձր կլինի: 

Սիլիֆիկացված վերին հրաբխաքարեր (ՎՀ) 0.05 

Գոլդերի փորձ (Դոմենիկո և Շվարց (1990): Այն  հիմնված է 
2010-2013թթ. տվյալների համաձայն սիլիֆիկացված 
հրաբխաքարերի համար ուսումնասիրված ապարի որակի 
միջին 0.4  ցուցանիշիվրա:   

Կոլյուվի (լանջակուտակ) 0.3 Գոլդերի փորձ 

 
4.8.4. Ստորերկրյա ջրերի բարձրացում 
Մոնիտորինգային ցանց 
69 հորատանցքների և ստորեկրյա ջրերի մոնիտորինգային  հորերի տեղակայման և 
տեղադրման մանրամասները, որոնց միջոցով 2010-2015 թվականներին Ամուլսարի 
ծրագրի տարածքում գրանցվել են ստորեկրյա ջրերի մակարդակները նկարագրված  են 
շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի պլանում (ՇՄՄՊ, Հավելված 8.12, 4.8.7) և ցուցադրված 
են Պատկեր 4.8.1-ում: Բաց հորատանցքների տեղանքներն ուսումնասիրվել են միայն մեկ 

                                                 
 
9  Specific yield — compilation of specific yields for various materials.  Johnson, A.I. 1967. U.S. Geological Survey Water Supply Paper 

1662-D 



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

 

Հունիս 2016թ. Տարբերակ 10  
 

անգամ՝ տարածքի ակտիվ հետազոտման ընթացքում և երկարաժամկետ 
մոնիտորիինգային ցանցի մաս չեն կազմում: Մոնիտորինգի շարունակական 
ժամանակացույցը նկարագրված  է ՇՄՄՊ-ում (Հավելված 8.12) 10:     
  
Ծրագրի տարածք 
2011թ-ից սկսած Գեոթիմի կողմից նախաձեռնվել են ստորերկրյա ջրերի խորության 
առանձին չափումներ: Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի պլանն իրականացվում է 2013թ 
նոյեմբերից: 2014թ. մարտից մոնիտորինգի պլանում նշված հաճախականության 
համաձայն, Ծրագրի տարածքի հորերում իրականացվել է ստորերկրյա ջրերի 
մոնիտորինգ:    
 
Առանձին չափումներից բացի, 2012թ. նոյեմբերից մինչև 2013թ. մայիս ընկած 
ժամանակահատվածում ԴԱԼ-ից դեպի արևելք ձգվող հովիտի վեց հորերում տեղադրվել 
է ճնշման փոփոխության տվյալների գրանցման սարք (մոնիտորինգի ընթացքում 
գրանցվել է, որ այս հորերից մեկը չոր է, իսկ տվյալների 2 ֆայլ չեն մեկնաբանվել՝ ջրի 
մակարդակի նախնական և/կամ վերջնական առանձին չափումների բացակայության 
պատճառով): 2013թ. նոյեմբերից տվյալների գրանցման սարքեր են տեղադրվել նաև 
Ծրագրի տարածքում տեղակայված 20 հորերում: Հարկ է նշել, որ 2015թ. գողության  աճող 
տեմպերի պատճառով, անհրաժեշտություն է առաջացել հեռացնել տվյալների 
ինքնագրիչները. Տեղայնքները` ջրի մակարդակի շարունակական տվյալների հետ 
միասին ամփոփված են Աղյուսակ 4.8.6-ում:             
 
Աղյուսակ4.8.6: Ստորերկրյա ջրերի վայրերը մշտական տվյալների գրանցումների հետ 
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RCAW403 562431 4402224 
Ուսումնասիրության 
ավելի լայն տարածք 

Դեկ-11 Մայիս-12 Նոյ-13 Այո  

DDAW002 562169 4402759 
Ուսումնասիրության 
ավելի լայն տարածք 

    Նոյ-13 Ոչ  

DDAW004 560814 4402150 
Ուսումնասիրության 
ավելի լայն տարածք 

    Նոյ-13 Ոչ  

RCAW400 561265 4402317 
Ուսումնասիրության 
ավելի լայն տարածք 

    Նոյ-13 Ոչ  

DDAW003 561486 4402811 
Ուսումնասիրության 
ավելի լայն տարածք 

    Նոյ-13 Այո  

RCAW408 560869 4397976 Արտ/Տիգ բացահանք     Նոյ-13 Ոչ  
DDAW008 560798 4400232 Էրատո բացահանք     Նոյ-13 Այո  
DDAW012 560800 4401600 ԴԱԼ/ մանրիչ     Նոյ-13 Ոչ  
DDAW013 560225 4402622 ԴԱԼ/ մանրիչ     Նոյ-13 Այո Չորային մարտ 
GGSC037 560789 4403156 ԴԱԼ/ մանրիչ     Նոյ-13 Այո  

                                                 
 
10  Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի պլան, Գեոթիմ 2015;  
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DDAW009 559341 4399817 Էրատո բացահանք     Նոյ-13 Ոչ  
GGDW010A 553920 4399547 ԿՏՀ     Նոյ-13 Այո  
GGDW010B 553920 4399547 ԿՏՀ     Նոյ-13 Այո  
GGDW011 554337 4399689 ԿՏՀ     Նոյ-13 Այո  
GGDW012 553968 4398825 ԿՏՀ     Նոյ-13 Այո  
GGDW013 553232 4398961 ԿՏՀ     Նոյ-13 Այո  
GGDW013A 553232 4398961 ԿՏՀ     Նոյ-13 Այո  
GGDW007 552532 4398296 ԿՏՀ     Նոյ-13 Այո  
GGDW009 553009 4399612 ԿՏՀ     Նոյ-13 Այո  
GGDW016A 552163 4398400 ԿՏՀ     Նոյ-13 Այո  

DDAGLP267 561252 4402552 
Ուսումնասիրության 
ավելի լայն տարածք 

Դեկ-11 Մայիս-12    

DDAGLP268 561886 4402447 
Ուսումնասիրության 
ավելի լայն տարածք 

Դեկ-11 Մայիս-12   
Ջրի մակարդակի 
վերաբերյալ չկա 
տեղեկություն 

DDGG001 566044 4395779 
Ուսումնասիրության 
ավելի լայն տարածք 

դեկ-11 Մայիս-12   Չոր 

DDGG002 566143 4395433 
Ուսումնասիրության 
ավելի լայն տարածք 

Դեկ-11 Մայիս-12   
Ջրի մակարդակի 
վերաբերյալ չկա 
տեղեկություն 

RCAW401 561336 4403138 
Ուսումնասիրության 
ավելի լայն տարածք 

Դեկ-11 Մայիս-12    

Նշում:  “Այո” =տվյալները ստացվել են մինչև 2014թ. մայիսի 31-ը 

 
Ստորերկրյա ջրերի խորության առանձին չափումները և ստորերկրյա ջրերի 
բարձրացման տվյալներն օգտագործվել են ստորերկրյա ջրերի 69 ուսումնասիրված 
հորերի և հորատանցքների համար իրականացված ստորերկրյա ջրերի ելակետային և 
ամփոփիչ վիճակագրությունում ու ներկայացված են Հավելված 4.8.3-ում: Համաձայն 
Գեոթիմի, ստորերկրյա ջրերի խորությունը դիտվում է որպես ուղղահայաց խորություն՝ 
թեք հորերում: Նաև ներկայացված են հորերի ջրագրերը, որոնք ունեն բավարար 
տվյալներ սեզոնային կամ երկարաժամկետ փոփոխությունը պատկերագրելու համար:   
 
Ծրագրի տարածքի ստորերկրյա ջրերի հավասարագծերը մեկնաբանվել են և հիմվում են 
յուրաքանչյուր տեղանքի համար հաստատված ջրերի մակարդակի բարձրացման 
տվյալների միջինի վրա, ինչպես նաև  2014 թ. մայիսի 15-ից հունիսի 15-ը ընկած 
ժամանակահատվածում իրականացված առանձին չափումների վրա (Պատկեր 4.8.13 և 
Պատկեր 4.8.14): 2013թ. նոյեմբերին անցկացված գարնանային ուսումնասիրության 
ընթացքում հայտմաբերված չցամաքող/տարեկան աղբյուրների բարձրացման 
մակարդակը (բաժին 4.8.5) նույնպես օգտագործվել է ստորերկրյա ջրերի մակարդակի 
բարձրացումները մեկնաբանելու համար: 4.8.7 Հավելվածի 4.8.1 պատկերում ցուցադրված 
են ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի ցանցում օգատգործվող հորերը: Հարկ է նշել, որ 
2014թ. հունիսիս 2015թ. օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում հավաքագրված 
տվյալները  համապատասխանում են ավելի վաղ հավաքագրված տվյալների հետ:  
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Հետևյալ շտկումներն են կատարվել Պատկեր 4.8.13-ում ցուցադրված արմատական 
ապարների ստորերկրյա ջրերի մակարդակների միջինը հաշվելիս:  
 
2013թ. նոյեմբերից  2014թ. հունիս ընկած ժամանակահատվածում փլվեց RCAW405A 
հորատանցքում ջրհորի ստորին 60 մ-ը: Ենթադրվում է, որ այդ ժամանակահատվածից 
հետո կատարված ջրի մակարդակի չափումները արտացոլում են կախված ջրերը, իսկ 
փլուզումից առաջ չափումները  արտացոլում էին ջրի մակարդակը:  
DDAW007 հորատանցքի ջրհորի ստորին 30 մ փլուզվել է մինչև 2014թ.հունիսը, ամենայն 
հավանականությամբ, տեղադրումից անմիջապես հետո:  Գոյություն ունեցող ջրի 
մակարդակը, (50 մ ավելի բարձր քան գրանցվել էր ի սկզբանե) հավանաբար, 
արտացոլում է կախված ստորերկրյա ջրերը:   
 
2013թ. հունիսին DDAW008 ջրհորում գրանցվել է ջրի մակարդակի բարձրացում՝ ծովի 
մակերևույթից 2824 մետրով: Հետևաբար, այս ջրհորը չոր է եղել մեկ տարվա ընթացքում 
կատարված 3 ուսումնասիրությունների ժամանակ (ներառյալ 2014թ. հունիս ամիսը): 
Առաջին չափումն արտացոլում է ջրհորի մնացորդային հորատումից հետո ունեցած 
պատկերը, և այն, որ ջրհորի հիմքը ստորերկրյա ջրերի մակարդակից բարձր է: Առաջին 
չափումը հաշվի չի առնվել:      
 
DDAW011 հորատանցքում 77 մետր խորության վրա ջրհոր է տեղադրվել, սակայն 
տեղադրման ժամանակ այն փլուզվել է: Այս հորատանցքում չափված ջրի մակարդակը, 
ըստ ամենայնի, ներկայացնում է կոլյուվիումում կախված ստորերկրյա ջրերը 
(լանջակուտակում) (կախված ջրերի հայելին ուսումնասիրվել է հորատման ընթացքում):     
DDAW009 ջրհորի ստորերկրյա ջրերի մակարդակի չափումները որոշ չափով 
համապատասխանում էին տեղադրումից հետո ստացված տվյալներին, սակայն ջրհորի 
ստորին 40 մ. կարծես փլուզվել է: Հաշվի առնելով, որ չափված ջրի մակարդակները 
համընկնում են հորատման ժամանակ կատարված տվյալների հետ՝ դրանք պահպանվել 
են վերլուծության նպատակով:  
 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 4.  
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Պատկեր 4.8.13:  Ստորգերկրյա ջրերի մեկնաբանված եզրագծերը (ծովի մակերևույթից բարձր) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 4.  
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Պատկեր 4.8.14:  Ստորերկրյա ջրերի մեկնաբանված եզրագծերը, 2014թ. մայիս/հունիս (ծովի մակերևույթից բարձր) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 4.  
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Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումն արտացոլում է Ուսումնասիրության 
տարածքի տեղագրությունը: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի ամենամեծ 
բարձրացումները նկատվել են Ամուլսար լեռնաշղթայի հարավային ստորոտում, 
այնուհետև դրանք իջել են գագաթից արևելք և արևմուտք՝ դեպի խոշոր գետեր:  
Բարձր ճշտության տվյալների դեպքում, ստորերկրյա ջրերի հոսքի ազդեցությունն 
Ուսումնասիրվող տարածքի շրջանակներում պարզ է, թե ինչպիսիք են ԴԱԼ-ը, ԴԱԼ-ից 
դեպի արևելք տեղակայված ջրային հովիտը և ԿՏՀ հովիտը: Հնարավոր է, որ 
ստորերկրյա ջրերը հոսեն դեպի խոշոր գետեր՝ ԿՏՀ-ից հարավ և դեպի Ամուլսարի 
լեռնազանգվածի  հյուսիսային մասը: 
 
Ստորերկրյա ջրերի խորությունը Ծրագրի տարածքում խիստ փոփոխական բնույթ է 
կրում: Ստորերկրյա ջրերը դուրս են գալիս նույնիսկ Ամուլսարի բարձրունքներում, և 
ԴԱԼ տեղամասի կենտրոնում, ինչպես նաև ջրային հովիտների ստորին երկայնքով՝ 
այնպես, որ ջրի մակարդակը մոտ է հանքամարմինների հարակից մակերեսին 
(ինչպիսիք են RCAW288 և կից աղբյուրների խումբը): Հսկված վայրերում ստորերկրյա 
ջրերի միջին խորությունը ցուցադրված է Պատկեր 4.8.15-ում: Ջրային հայելին 
ամենախորն է Ամուլսարի լանջի ստորոտում, մինչև 140 մ ԵՄՆ Արտավազդեսի 
հանքափորի ստորին մասում: Բացի այդ, ջրային հայելին խորն է (մինչև 100մ գետնի 
մակարդակից ցածր) Ամուլսարի արևելքում գտնվող բազալտային հարթավայրի 
ստորին մասում: Խորը ջրային հայելի գոյություն ունի նաև ԴԱԼ-ի հյուսիս-
արևմուտքում գտնվող բազալտների ներսում: Արևելքում գտնվող հովիտում և ԴԱԼ-ի 
տարածքից ներքև ջրային հայելին այդքան խորը չէ:           
 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 4.  
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Պատկեր4.8.15:  Ստորերկրյա ջրերի միջին խորությունը (ավելի մեծ քան չոր ջրահորի նշակետը) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 4.  
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Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի տվյալները գրանցվել են 36 հորերում առնվազն երեք 
սեզոնների կտրվածքով: Այս տվյալները տեղեկացնում են ստորերկրյա ջրերի 
սեզոնային տատանումների մասին՝ ջրի ներհոսքի և արտահոսքի դեպքում: Լրացուցիչ 
տվյալները տրամադրում են 2013/2014թթ ձմռան և գարնան ընթացքում գրանցված  
անընդհատ հոսող ջրի մակարդակի ջրագրերը  (Հավելված 4.8.3): 
 
Աղյուսակ 4.8.7-ում ամփոփված են հորերում ստորերկրյա ջրերի մակարդակի 
բարձրացումների տատանումները, որոնք բավարար են սեզոնային տատանումները 
բնութագրելու համար; տվյալների բաշխումը ցուցադրված է Պատկեր 4.8.16-ում: 
Սեզոնային տատանումների վրա ազդում է ստորերկրյա ջրերի ներհոսքը, ապարի կամ 
նստվածքի արդյունավետ/բաց ծակոտկենությունը և մոնիտորինգային  տարրերին 
ստորերկրյա ջրերի հոսքի մոտիկությունը (ջրի ներհոսքի/արտահոսքի վայրեր, 
գետակներ և գետեր): Աղյուսակ 4.8.7-ում ցուցադրված է թե, որ ստորերկրյա ջրերի 
մակարդակի սեզոնային տատանումների մեջ է խիստ տարբերություն գրանցվել՝ սկսած 
սանտիմետրերից և վերջացրած տասնյակ մետրերով: Ըստ տվյալների, սեզոնային 
տատանումների վրա խիստ ազդում է վայրերին ջրերի ներհոսքի/արտահոսքի 
մոտիկությունը, ուսումնացիրվող տարածքում փոքր աղբյուրներն ու գետակները: 
4.8.7 աղյուսակում ներկայացված են ջրային հայելու տատանումները (մշտապես 
հագեցող գոտի) բացառությամբ. GGDW010A հորից ստացված 2.2 արժեքի ներառումը, 
որը կապված է ՉՍՀ-ում ԿՏՀ տակ գտնվող ստորգետնյա ջրային մարմնի սակավ 
ստորգետնյա ջրերի  մոնիտորինգի հետ: Սակավաջուր ստորգետնյա ջրային մարմինը 
ամենայն հավանականությամբ այս հատվածում հողում կախված է (առավել խորը 
ջրային մարմնից առանձնացված  է չհագեցած գոտով):  
 
Աղյուսակ 4.8.7:  Ջրի մակարդակի սեզոնային տատանումների ամփոփում 

 
Մինիմալ (մ) Միջին (մ) Մաքսիմալ (մ) 

Տվյալների 
հաշվարկ 

Ամփոփում ջրաերկրաբանական բաժնի կողմից 
Անփոփոխ ստորին հրաբխաքարեր 0.8 8.4 48.0 13 
Փոխված ստորին հրաբխաքարեր 0.0 6.2 22.5 7 
Վերին հրաբխաքարեր 3.5 19.0 39.9 5 
Կայնոզոյան Բազալտային հոսքեր 0.6 8.0 22.0 9 
Կոլյուվի (լանջակուտակ) 0.9 5.2 12.0 4 
Ծրագրի տարածքի ամփոփում 
Հանքային մարմիններ 0.0 11.5 39.9 9 
ԴԱԼ և կից հովիտ 0.8 8.3 22.5 9 
ԿՏՀ 0.8 7.9 48.0 12 
Ծրագրի ավելի լայն տարածք 0.6 8.4 22.0 8 
 Բոլոր տվյալները 0.0 9.0 48.0 38 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 4.  
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Պատկեր4.8.16: Ջրի մակարդակի տատանումների ջրագիր, բոլոր հորերը 

Ուսումնասիրության տարածքում տեղագրական բարձրունքային տիրույթի 
տատանումները զգալի են:  Ծրագրի տարածքում ստորերկրյա ջրերի հոսքի 
ուղղությունը մեծապես պայմանավորված է տեղագրական 
առանձնահատկություններով: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի սեզոնային 
տատանումները մի փոքր ազդում են ստորերկրյա ջրերի հոսքի ընդհանուր ուղղության 
վրա, բայց հիդրավլիկ գրադիենտները կարող են տարվա ընթացքում մի փոքր 
փոփոխվել:     
 
Ուսումնասիրության տարածքի մի շարք տեղանքներում գտնվող կոլյուվիալ շերտի 
(լանջակուտակի) ներսում հայտնաբերվել են կախված ստորերկրյա ջրեր, այդ թվում 
ԿՏՀ-ի հյուսիս-արևելքում գտնվող հովտում, ԿՏՀ տարածքի հյուսիս-արևելյան 
քառորդամասում և ԴԱԼ-ի հյուսիային ճակատում: Այնուհետև Ամուլսարի սարալանջի 
երկայնքով հորերի համար տեղադրված ջրագրերը (Հավելված 4.8.3.) արտացոլում են 
գարնան ընթացքում հորատանցք մտնող և արագ ցամաքող ժամանակավոր ջրերը: Սա 
ներկայացնում է սեզոնային ժամանակավոր կախված ջրերը, որոնք առաջանում են 
հալված ձյան ներծծումից, որից նաև սնվում են Ամուլսարի լեռնազանգվածն և դրա 
հարևանությամբ գտնվող բազմաթիվ մեկօրյա աղբյուրներ: Կախված ստորերկրյա ջրերի 
հոսքի մասով տեղեկություններն ավելի մանրամասն ներկայացվում են Գլուխ 4.8.5-ում:                       
 
Հանքամարմիններ 
Պատկեր 4.8.17-ում ներկայացված են հանքամարմինների հարևանությամբ 
տեղակայված ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումները: Պատկերը 
ցուցադրում է յուրաքանչյուր վայրում գրանցված ջրի մակարդակի մինիմալ և մաքսիմալ 
բարձրացումները և ստորերկրյա ջրերի մակարդակի միջին բարձրացման եզրագծերը: 
Ներկայացված են նաև առաջարկված բացահանքի եզրագծերը:  Տիգրանես-
Արտավազդես բացահանքը շրջապատող հորերի (հորերը սկսում են RCA 
նախածանցով) ջրի մակարդակի բարձրացումները որոշվել է ԱՏՀ սարքի (GPS) միջոցով: 
Այս հորատանցքներում չափվող ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումների 
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սխալականության աստիճանը ցուցադրված արժեքներից կարող է տատանվել մինչև  +/- 
20 մ սահմաններում: Էրատոն շրջապատող հորերը և ԴԱԼ-ը ուսումնասիրվել են 
մասնագետների կողմից, որոնք ԱՏՀ (GPS) սարք են օգտագործել, և տվյալ 
ուսումնասիրությունը համարվում է  ճշգրիտ:    
 
Էրատո բացահանքի հիմքը (2620 մ ծովի մակերևույթից) կարող է տեղակայվել 
մշտական ջրային հայելու մակարդակի վրա կամ ավելի բարձր, ինչը նշանակում է, որ 
այն տեղակայված է բացահանքից դեպի արևմուտք 2600 մ և դեպի արևելք 2650 մ ծովի 
մակերևույթի միջակայքում: Տիգրանես-Արտավազդեսից դեպի արևելք գտնվող հորերը 
(Վերին հրաբխաքարերում) ժամանակավոր կամ մշտապես չոր են, և ցուցադրում են, որ 
ջրային հայելին գտնվում է 2700 մ և 2800 մ ծովի մակերևույթի միջակայքում և կարող է 
տարվա ընթացքում լինել Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքի հիմքից բարձր: 
Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքի արևմուտքում գտնվող հորերը (արգիլիտ ՍՀԱ-
ում) սովորաբար ավելի կայուն ստորերկրյա ջրերի մակարդակ ունեն, և ցուցադրում են, 
որ ջրային հայելին կարող է լինել բացահանքի հիմքից վերև դեպի արևմուտք՝ (2750մ և 
2820մ ծովի մակերևույթի միջակայքում) Տիգրանեսի բացահանքի հիմքում 80 մ-ի վրա: 
Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման տատանումները շատ արագ նվազում 
են առաջարկված բացահանքերից դեպի արևելք և արևմուտք, հատկապես՝ Տիգրանես-
Արտավազդես բացահանքերը շրջապատող զառիթափերի պատճառով:        
   

 

Պատկեր 4.8.17: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացում, հանքամարմիններ 
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Ամուլսարի գագաթի արևմուտքի ստորերկրյա ջրերն ամբողջ տարի հոսում են դեպի 
ստորին աղբյուրներ (Աղբյուր 4 և այլն (Հավելված 4.8.7, Պատկեր 4.8.3): Բացի  RCAW408, 
Արտավազդեսի և Տիգրանեսի բացահանքից արևելք գտնվող հորերը մի փոքր 
առանձնանում են սեզոնային տատանումներով: Ջրի մակարդակը RCAW408-ում արագ 
նվազում է տեղադրումից հետո և առնվազն երեք ամսվա ընթացքում մնում է ցածր 
մակարդակի վրա, սակայն, հետագայում, վերադառնում է իր նախնական 
մակարդակին; կարելի է ենթադրել, որ ներկայումս գրանցվում է կախված ջրերի 
մակարդակը:     
 
Ըստ ջրագրերի, (Հավելված 4.8.3.), լեռնաշղթայի հարավում գտնվող հորերում 
ժամանակավոր կախված ջրեր են  գրանցվել (DDAW008, DDAW013, GGSC037): Այս 
ժամանակավոր կախված ջրերը միանում են բազմաթիվ մեկօրյա աղբյուրների հոսքին, 
որոնք, վերջերս կատարված գարնանային ուսումնասիրությունների համաձայն, 
գարնանը շրջապատում են հանքամարմինները: Մեկօրյա աղբյուրները, որոնք 
սնուցվում են գարնանային ձնհալից, կապված չեն որևէ ջրաերկրաբանական միավորի 
հետ, բայց առաջանում են Ամուլսարի տարածքում: Դա նշանակում է, որ սեզոնային 
կախված ջրերը շատ տարածված են Ամուլսարում: 
 
Ամուլսարի սարալանջի արևելքում գտնվող երկու հորեր՝ RCAW405A-ըև DDAW007-ը 
փլուզվել են հիմքային մասերում, սակայն շարունակում են ջրերի մշտական կամ կիսա-
մշտական մակարդակ գրանցել (ենթադրվում է, որ պատճառը ստորերկրյա ջրերի 
ներհոսքն է կոտրված ջրհորի պատյան): Երկու դեպքերում էլ ջրի մակարդակը ջրհորի 
փլուզումից հետո 50-ից 60 մ ավելի բարձր է, քան մինչև փլուզումը: Այն աղավաղված 
հերթականությամբ է արտացոլում  կախված ջրերի մարմինների ներկայությունը:      
  
Ամուլսար լեռան գագաթին կատարվող հորատումների ընթացքում ուսումնասիրված 
ստորերկրյա ջրերը, ըստ ամենայնի, արտացոլում են և՛ կախված ջրերի (սեզոնային և 
ամբողջ տարի), և՛ մշտապես սնուցվող ստորերկրյա ջրերի համակարգերի 
ազդեցույունը: Ջուրն էական ներհոսքի արդյունք է համարվում առավել թափանցելի 
հատվածներ (ճեղքեր, բեկվածքի տարածքներ կամ թափանցելի հորիզոններ); ստորին 
հորիզոնների պտուտային հորատման միջոցով դժվար է  բացահայտել ստորերկրյա 
ջրերի ներհոսքը, քանի որ ներհոսքի արագությունը շատ դանդաղ է: Հիմնական 
հանքամարմինների հորատման ընթացքում հանդիպած ջրի բաշխումը ցուցադրված է 
4.8.18, 4.8.19 և 4.8.20 Պատկերներում:    
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Պատկեր 4.8.18:  Ստորերկրյա ջրերը գրանցող հորատման հորատանցքերի բաշխումը  

 
 

 
Պատկեր 4.8.19: Արևելք-արևմուտք լայն կտրվածքի Արտավազդեսի միջով, որը ցուցադրում է հագեցման գոտիները 
գրանցող հորատանցքերը 
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Պատկեր 4.8.20: Արևելք-արևմուտք լայնական կտրվածք Տիգրանի միջով, որը ցուցադրում է հագեցման գոտինրը 
գրանցող հորատանցքերը 

Ջարդիչ և ԴԱԼ 
Աղյուսակ 4.8.8.-ում ներկայացված են ԴԱԼ-ի տարածքից  ներքև 2013թ. Հոկտեմբեր և 
նոյեմբեր ամիսներին ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման մակարդակը և 
ստորերկրյա ջրերի խորությունը: Լիդիանի երկրաբանական քարտեզի վրա 
ցուցադրված ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման եզրագծերը հիմնված են 
ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման միջինի վրա(Պատկեր 4.8.21): 
 
Աղյուսակ 4.8.8: Ստորերկրյա ջրերի խորություն և ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացում, ԴԱԼ և շրջակա 
տարածք, 2013թ. հոկ/նոյ  

Լիդիան  ID 
Դեպի 
արևելք 

Դեպի 
հյուսիս 

Ստոերկրյա ջրերի խորություն (մ) 
Ստոերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացում 
(ծովի մակերեսից մետր բարձրություն) 

հոկ-13 նոյ-13 հոկ-13 նոյ-13 

DDAGLP267 561252 4402552 - 
DDAGLP268 561886 4402447 Ձախողված (ջրհորի հիմքը փլուզվել է) 
DDAGLP269 562201 4402587 - 
DDAW001 561107 4403076 - 
DDAW002 562169 4402759 - 0.43 - 2337.57 
DDAW003 561490 4402807 - 0.50 - 2364.50 
DDAW004 560814 4402150 - 17.10 - 2533.90 
DDAW011A 559883.7 4401861 չոր (>29) - <2599 - 
DDAW012 560800 4401600 14.05 26.00 2571.00 2559.05 
DDAW013 560220 4402610 - չոր (>99) - <2426.3 
GGSC049 560063.3 4401493 12.80 - 2540.82 - 
GGSC050 560542.5 4401892 11.19 - 2506.77 - 
RCAW399 560702 4402856 Ձախողված (ջրհորի հիմքը փլուզվել է) 
RCAW400 561263 4402314 - 18.10 - 2509.90 
RCAW401 561336 4403139 Ձախողված (ջրհորի հիմքը փլուզվել է) 
RCAW403 562432 4402226 - 0.54 - 2324.46 
GGSC037 560789.8 4403154 14 չոր (>16.7) 2411.84 <2409.1 

Նշում:  -ջրհորը չի հիշատակվում. 
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Հիմնականում, ԴԱԼ-ի տարածքում և դեպի արևելք ընկած հովիտում ստորերկրյա ջրերը 
համեմատաբար մոտ են մակերևույթին: 2014թ. ձմռան և գարնան ընթացքում 
անցկացված աղբյուրների ուսումնասիրության արդյունքում (Գոլդեր, 2014e) ԴԱԼ-ի 
տարածքում և դեպի արևելք ընկած հովիտում հայտնաբերվել են մի շարք 
մշտական/տարեկան աղբյուրներ: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման 
եզրագծերը վկայում են այն մասին, որ այս աղբյուրները ցույց են տալիս, թե որտեղ է ջրի 
մակարդակը հատվում գետնի մակրևույթի հետ: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի 
բարձրացումը հասնում է իր ամենա բարձր կետին՝ լեռնաշղթայից ցածր և նվազում է 
հովիտի կենտրոնում:  
 
ԴԱԼ-ի տարածքում գտնվող հորերի ջրագրերի համաձայն, ստորերկրյա ջրերի 
մակարդակը կտրուկ բարձրանում է գարնանային ձնհալի հետևանքով (e.g. GGSC027, 
DDAW013): Այնուհետև, ձնհալից հետո, ստորերկրյա ջրերի մակարդակը կտրուկ 
նվազում է: Միայն մի քանի օրվա ընթացքում DDAW013-ում ստորերկրյա ջրերի 
մակարդակը գրանցվել է հորատանցքի հիմքից բարձր՝ մինչև հատում:Ապրիլին 
ստորերկրյա ջրերի մակարդակը համահունչ էր թափանցելի համակարգի հետ: 
Կախված ստորերկրյա ջրերը դիտվել են նաև կոլյուվիալ (լանջակուտակում) բազալտի 
վերին մասում՝ ԴԱԼ-ի արևմտյան հատվածում:  
 

 
Պատկեր 4.8.21:  Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման եզրագծեր, ստորերկրյա ջրերի մակարդակի միջին, 
ԴԱԼ (նախկինում ներկայացված երկրաբանական բացատրությունը)  
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Պատկեր 4.8.22: Ստոերկրյա ջրերիմիջինխորություն, ԴԱԼ (նախկինում ներկայացված երկրաբանական 
բացատրությունը) 

ԿՏՀ 
Հորատանցքերը (կապույտ կետերը) ցուցադրում են ստոերկրյա ջրերի խորությունը 
մետրերով: Մեծի նշանով նշված խորությունները նշանակում են չոր հորեր և ջրհորի 
հիմքի խորություն:  
 
ԿՏՀ-ը տեղակայված է Ուսումնասիրության տարածքից ավելի ցածր բարձրության վրա, 
քան հանքի այլ հանգույցները՝ դեպի արևելք, դեպի Արփա գետ: Տարածքում առկա է 
հոսքաջրով հովիտ, որը հոսում է դեպի հարավ-արևմուտք՝ Արփա գետ, որն էլ իր 
հորթին անցնում է տարածքի արևմտյան մասով: Հոսքաջրով հովիտում գրանցվել է մեծ 
հաստությամբ կոլյուվիալ շերտ (կոլյուվի): Ստորերկրյա ջրերի զուգակցված հորեր են 
տեղադրվել ԿՏՀ տարածքի վերին արմատական ապարում և ավելի խորը ընկած 
արմատական ապարում՝ մակերեսային ստորերկրյա ջրերի մակարդակները գրանցելու 
համար: Տարածքի կենտրոնում և հարավային մասում մակերերսային հորերի 
ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումները այնպես են, ինչպես որ ավելի խորը 
հորերում: Այս զույգերի միջև գրանցվել է Ճնշման փոքր դեպի ներքև ուղղված 
ուղղահայաց  գրադիենտ, որը վկայում է առավել մակերեսային և խորը արմատական 
ապարների միջև հիդրավլիկ առանձնացվածության մասին, որը պայմանավորված է 
երկու շերտերի միջև առկա լիթոլոգիական շերտադարսվածքում ստորին թափանցելի 
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հորիզոնի առկայությամբ:   Տեղամասի հյուսիսային հատվածում ստորգետնյա ջրերի 
մակարդակը ոչ խորը հորերում առավել բարձր է խորը հորերի համեմատությամբ, ինչը 
ենթադրում է, որ այս տարածքում սակավաջուր ջրային մարմինները հողում կախված 
են և հենվում են կոլյուվիի կամ ցածր թափանցելիությամբ հորիզոնի վրա: 
Մակերերսային և ավելի խորը արմատական ապարներում ստորերկրյա ջրերի 
մակարդակի բարձրացումները ցույց  են տալիս, որ կախված հորիզոնի հիմքում առկա է 
չսնուցվող գոտի:    
 
Այս տարածքում ստորգետնյա ջրերի հոսքը և ուղղահայաց հիդրավլիկ գրադիենտները 
ներկայացված են 4.8.5 բաժնում:  
 
Աղյուսակ 4.8.9-ում ներկայացված են 2013թ. հոկտեմբերի և 2014 թ. մայիսի ընթացքում 
ԿՏՀ տարածքում ստոերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումը և ստոերկրյա ջրերի 
խորությունը: Հորերի վայրերը ներկայացված են Պատկեր 4.8.1.-ում: Ստոերկրյա ջրերի 
մակարդակի միջին խորությունը ԿՏՀ տարածքից ներքև ցուցադրված է Պատկեր 4.8.15-
ում: Ստոերկրյա ջրերի խորությունը գետնից ամենից խորն է ԿՏՀ տարածքից հյուսիս-
արևելք և հովիտի լանջերին: Ստոերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումը նվազում է 
արևմուտքում և հարավ-արևմուտքում` դեպի Արփա գետ:  2014-2015թթ. Մայիսից 
հավաքագրված տվյալները համապատասխաում են 2013 և 2014թվականներին 
հավաքագրվածների հետ:      
 
Աղյուսակ 4.8.9: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացում և ստորերկրյա ջրերի խորություն, ԿՏՀ տարածք, 
2013թ.հոկտեմբեր և 2014թ. մայիս 
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Ստոերկրյա ջրերի 
մակարդակի բարձրացքում 
(ծովի մարերևութից մետր 
բարձրություն) 

15/10/2013 30/05/2014 15/10/2013 30/05/2014 

GGDW007 Խորը անփոփոխ ՍՀ 552536 4398302 10.9 10.3 1610 1611 

GGDW008 Խորը անփոփոխ ՍՀ 552932 4398566 10.9 9.9 1642 1643 

GGDW009 Խորը անփոփոխ ՍՀ 552978 4399660 35.0 34.0 1661 1662 

GGDW010A 
Մակերերսային անփոփոխ 
ՍՀ 

553902 4399558 8.3 9.1 
1786 

1785 

GGDW010B Խորը անփոփոխ ՍՀ 553898 4399557 19.2 18.8 1775 1775 

GGDW011 Խորը անփոփոխ ՍՀ 554714 4399713 16.6 41.2 1902 1877 

GGDW012 Խորը անփոփոխ ՍՀ 553947 4398843 29.1 29.5 1790 1789 

GGDW013 Խորը անփոփոխ ՍՀ 553220 4399010 11.8 12.1 1652 1651 

GGDW013A 
Մակերերսային անփոփոխ 
ՍՀ 

553231 4399013 
- 

13.2 
- 

1651 

GGDW014 Խորը բազալտ 552385 4398975 68.8 69.1 1609 1608 

GGDW015 Խորը անփոփոխ ՍՀ 554003 4399203 18.7 20.8 1775 1773 

GGDW016 Խորը անփոփոխ ՍՀ 552174 4398443 2.4 2.3 1585 1585 

GGDW016A Մակերերսային բազալտ 552170 4398445 2.3 2.4 1585 1585 

GGSC035 Կոլյուվի 552754 4398474 7.3 6.4 1629 1630 
Նշում՝բարձրացումները կլորացված են: GGDW010A հորատացքների և B տարածքի հորերը զուգակցված են, ինչպես և GGDW013 և 
13A և GGDW016 և 16A: Այստեղ GGDW016A և GGDW016 հորատանցքերին վերագրված սահմանումները հակադրվում են Գեոթիմի 
կողմից 2015թ. կիրառվածներից:  
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Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման ուրվագծերը խորը արմատական 
ապարում և մակերերսային արմատական ապարում/կոլյուվիում ԿՏՀ տարածքի տակ 
ցուցադրված են Պատկեր 4.8.32 և Պատկեր 4.8.24-ում:  
Ընդհանուր առմամբ, ԿՏՀ տեղամասում  ստորգետնյա ջրերի մակարդակների 
սեզոնային տատանումները  համեմատաբար փոքր են (2013 թ. հոկտեմբերից մինչև 
2014թ. մայիս ընկած ժամանակահատվածի մոնիտորինգի տվյալներով) և տատանվում 
են 0.5մ-ից  2մ սահմաններում: 
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Պատկեր 4.8.23: ԿՏՀ ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման եզրագծեր, 2013թ. հոկտեմբեր 
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Պատկեր 4.8.24: ԿՏՀ ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման եզրագծեր, 2014թ. մայիս 
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Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման սեզոնական տատանումները ԿՏՀ 
տարածքում հիմնականում համեմատաբար քիչ են (համաձայն 2013թ հոկտեմբերի և 2014թ. 
մայիսի միջակայքում անցկացված մոնիտորինգի տվյալների), և տատանվում են 0.5 մ-ից 
մինչև 2 մ: 
 
4.8.5. Ստորերկրյա ջրերի հոսք 
Ծրագրի տարածք 
Ամուլսարի տարածքում ստորերկրյա ջրերի հոսքը կախված է գարնանային ձնհալից: 
Լեռնային շրջանում ստորերկրյա ջրերի մակարդակը (Հավելված 4.8.3.) կտրուկ 
բարձրանում է գարնանը և ամռան սկզբին` ցուցադրելով ձնհալից առաջացած ներհոսքը: 
Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի խուլ արձագանք է նկատվում հիմնականում ցածր 
բարձրացումներում, ինչի պատճառ կարող է հանդիսանալ հորերի տեղակայումը 
ստորերկրյա ջրերի ծախսի տարածքում:     
 
Գարնանային ձնհալից հետո ստորերկրյա ջրերի մակարդակը կտրուկ նվազում է գարնան 
սկզբում, և այնուհետև շարունակում է ավելի կայուն նվազել չոր ամառային և գարնանային 
ամիսների ընթացքում: Հոկտեմբերին, երբ ջերմաստիճանը զրոյից բարձր է, անձրևների կամ 
սեզոնային ձնhալից ջրի սահմանափակ ներհոսք կարող է լինել: Ստոերկրյա ջրերի 
մակարդակը շարունակում է նվազել ձմռան ընթացում՝ ջրի ներհոսքի բացակայության 
պատճառով: Ստորերկրյա ջրերի ամենացածր բարձրացումները գրանցվել են գարնանային 
ձնհալից առաջ:  
 
Ստորերկրյա ջրերի ներհոսքի արագությունը կախված է տեղումներից (ձյուն) (որը 
վերաբերում է բարձրացմանը), տեղագրությունից,երկրաբանությունից և հողից: Ամենաշատ 
ջրի ներհոսք է տեղի ունենում այն տարածքներում, որտեղ ջրի բարձրացումը ավելի շատ է` 
ձյան կուտակման և գարնան ընթացքում հալչելու հետևանքով: Ջրի ներհոսքը 
սահմանափակ է քամոտ տարածքներում, որտեղ ձյան կուտակումները քիչ են: 
Գարնանային հոսքերի չափումը և մակերևույթի դրենաժի մոդելները վկայում են, որ այն 
տարածքներում, որտեղ ՍՀ-ի հիմքում ընկած է արգիլացված անդեզիտը, ապա ջրի 
արտահոսքը մակերերսայի հոսքային համակարգերի միջոցով դեպի մոտակա աղբյուրներ և 
գետակներ արագ է (ԴԱԼ-ի և կից հովիտի աղբյուրների համակարգի նման, դեպի 
Ամուլսարի լեռնազանգվածի  արևմուտք): Ստորերկրյա ջրերի ծախսը կատարվում է ՍՀ-ի 
առավելկայուն տեսքով, քանի որ այս միավորը ավելի թափանցելի է, քան արգիլիկ ՍՀ-ը, 
սակայնդանդաղ է, քանի որ այս միավորը հայտնաբերվել է ստորին բարձրացումներում: 
Ստորերկրյա ջրերի ծախսը կայուն ՍՀ-ից պահպանում է հիմնական հոսքը Ամուլսարի 
ստորին բարձրացումներին և հիդրավլիկ շփման մեջ է հիմնական գետերիհետ: 
 
Բազալտի տեղաբաշխման տարածքները զրկված են մակերևույթային ջրից՝ հողի ավելի 
ուժեղ ներծծման ներուժի ևարմատականապարիպատճառով: Արդյունքում, թափանցիկ 
կայնոզոյան բազալտների հոսքի ավելացումը ներծծում է և պահպանում է ստորերկրյա ջրի 
հոսքը: Ստոերկրյա ջրերը բազալտում ծախսվում են ներծծման տարացքներում, որտեղ 
բազալտի հիմքը բաց է ներփորված հովիտում (Գոլդեր, 2014e) և հոսում է որպես հիմքային 
հոսք՝ հիմնական գետերի ներփորված հովիտներ (Որոտան, Արփա, և այլն):  
 
Ստորերկրյա ջրերի հոսքը տեղագրորեն հսկվում է և հոսում է Ամուլսարի լեռնազանգվածից  
հյուսիս- արևմուտք` դեպի Արփա գետ, արևելքում դեպի Որոտան գետ, հարավ -
արևմուտքում դեպի Դարբ գետը: Ստորերկրյա ջրերի արտահոսքը դեպի մեծ ջրհավաք 
ավազաններում գտնվող ենթա-ջրհավաք ավազաններ առաջացնում է ԴԱԼ-ի տարածքի 
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արևելքում գտնվող հովիտի ստորերկրյա ջրերի տատանումներ: Ստոերկրյա ջրերի 
մակարդակի բարձրացման եզրագծերը ցուցադրում են ստոերկրյա ջրերի ծախսը ԴԱԼ-ի, 
ԿՏՀ-ի և ԴԱԼ-ի տարածքի տեղական աղբյուրների: Հիմնվելով մակրեևույթային ջրի հոսքերի 
և ստորերկրյա ջրերի բարձրացման մակարդակի վրա, Ամուլսարից ներքև գտնվող 
ստորերկրյա ջրերի համակարգի ծախսն ամբողջ տարի ապահովում է ջրի հոսքը դեպի երեք 
հիմնական գետեր և դրանց վտակներ: Ուսումնասիրության տարածքի հյուսիս-
արևմուտքում ստորգետնյա ջրերը բեռնաթափվում են Արփա գետը, իսկ դեպի Արփա գետի 
հյուսիսային հատվածը կամ Ջերմուկ այդ ջրերը չեն հոսում (այս մեկնաբանության հիմքերը 
քննարկվում են 4.8.7 բաժնում):  
   
Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումն արտացոլում է Ուսումնասիրության 
տարածքի տեղագրությունը: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի ամենամեծ բարձրացումները 
նկատվել են Ամուլսար լեռնաշղթայի հարավային ստորոտում, այնուհետև բարձրացումները 
իջնում են գագաթից արևելք և արևմուտք՝ դեպի խոշոր գետեր:  
 
Բարձր ճշտության տվյալների դեպքում, ստորերկրյա ջրերի հոսքի ազդեցությունն 
Ուսումնասիրության տարածքի շրջանակներում պարզ է դարձնում, թե ինչպիսիք են ԴԱԼ-ը, 
ԴԱԼ-ից դեպի արևելք տեղակայված ջրային հովիտը և ԿՏՀ հովիտը: Հնարավոր է, որ 
ստորերկրյա ջրերը դուրս հոսեն դեպի խոշոր գետեր՝ ԿՏՀ-ից հարավ և դեպի Ամուլսարի 
լեռնազանգվածի  հյուսիսային մասը:     
 
Ստորերկրյա ջրերի խորությունը Ծրագրի տարածքում խիստ փոփոխական բնույթ է կրում: 
Ստորերկրյա ջրերը դուրս են գալիս նույնիսկ Ամուլսարի բարձրունքներում և ԴԱԼ 
տեղամասի կենտրոնում, ինչպես նաև ջրային հովիտների ստորին երկայնքով՝ այնպես, որ 
ջրի մակարդակը մոտ է հանքամարմինների հարակից մակերեսին (ինչպիսիք են RCAW288 
և կից աղբյուրների խումբը): Հսկված վայրերում ստորերկրյա ջրերի միջին խորությունը 
ցուցադրված է Պատկեր 4.8.15-ում: Ջրային հայելին ամենախորն է Ամուլսարի սարալանջի 
ստորոտում: Բացի այդ, ջրային հայելին խորն է (մինչև 100մ գետնի մակարդակից ցածր) 
Ամուլսարի արևելքում գտնվող բազալտային հարթավայրի ստորին մասում: Խորը ջրային 
հայելի գոյություն ունի նաև ԴԱԼ-ի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող բազալտների ներսում: 
ԴԱԼ-ի տարածքից ներքև և արևելքում գտնվող հովիտում ջրային հայելին համեմատաբար 
խորը չէ:   
 
Ամուլսարի Ուսումնասիրության տարածքում, ՍՀ արգիլացված անդեզիտի, անփոփոխ ՍՀ,  
քվարցացած հրաբխաբեկորի և կենազոնյան Բազալտային հոսքրի հիմնական չորս 
արմատական ապարները բավականին տարբեր հիդրավլիկ հատկանիշներ ունեն: 
Արգիլացված ՍՀ անդեզիտը ծառայում է որպես ջրամերժ հանքամարմինների 
մոտակայքում` աջակցելով կախված ջրերի առանձնացած մարմիններին, 
սահմանափակելով գարնանային ձնհալի ներծծումը և խթանելով ստոերկրյա ջրերի 
ներհոսքն այն վայրեր, որտեղ այս միավորը գոյություն ունի կամ մոտ է մակերեսին: Ծրագրի 
տարածքի ավելի լայն շրջանակներում ստորերկրյա ջրերի հոսքի համակարգի և 
երկրաբանության միջև մեծտարբերություն չի նկատվել: Կախված ստորերկրյա ջրերը 
տեղայնացված են և չկան լայն մակերերսային ջրատար շերտեր: Ստորերկրյա ջրերի 
համակարգի հիդրավլիկ գրադիենտներն Ամուլսարի շրջակայքում ամենակտրուկն են և 
ամենահարթը ցածր բարձրություններում և ջրային հովիտներում: 
 
Կեչուտ-Սպանդարյան թունելն անցնում է Ուսումնասիրության տարածքով՝ միացնելով 
Սպանդարյանի ջրամբարը հարավում և Կեչուտի ջրամբարը հյուսիսում: Ներկա 
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պայմաններում Սպանդարյանի ջրմաբարի ջրարգելակի փականը փակ է և դեպի թունել չկա 
մակերեսային ջրերի ներհոսք, սակայն դիտվում է ջրի էական ծախս: (Գլուխ 4.8.6.) 
Ջրիքիմիականվերլուծությունը, ինչպես և հիմնավոր ապացույցները վկայում են այն մասին, 
որ այս ջուրը ստորերկրյա է (Գոլդեր, 2013; Գլուխ 4.8.7): Այսպիսով թունելը կարող է ազդել 
Ամուլսարի արևմուտքի ստորերկրյա ջրերի հոսքի վրա: Ստորերկրյա ջրերի մոդելավորումը 
վկայում էայն մասին, որ թունելը ջրի մակարդակի բարձրացումից ցածր է, և ստորերկրյա 
ջրերի հոսքերը հոսում են դեպի թունել, որտեղ երեսպատումը վնասված է: Հոսող արտեզյան 
ստորերկրյա ջրերի պայմանները ուսումնասիրվել են ԴԱԼ-ից դեպի արևելք ընկած 
հովիտում: Այս տարածքը ստորերկրյա ջրերի ծախսի տեղամաս է, սակայն հաստ կոլյուվին 
փակում է արմատական ապարի ստորերկրյա ջրերի հոսքը: Նմանատիպ պայմաններ են 
դիտվում բարձրադիր կայնոզոնյան բազալտի դեպի Որոտան գետ հոսքի դեպքում, որտեղ 
կոլյուվին սահմանափակում է ստորերկրյա ջրերը արմատական ապարի մեջ` 
առաջացնելով հոսող պայմաններ RCAW403-ում: Ստորերկրյա ջրերը, որոնք առաջանում են 
Ամուլսարի վրա և հոսում են դեպի հյուսիս, ներհոսում են Արփա գետ կամ հոսում են 
Կեչուտի հոսք ի վար և չեն հասնում Ջերմուկ: Ստորերկրյա ջրերի քիմիական վերլուծության 
արդյունքում (հավելված 4.9.1, բաժին 4.8.7 և Գոլդեր (2014e)4) պարզվել է, որ Ջերմուկում 
երկրաջերմային աղբյուրները ծագումով և քիմիական բաղադրությամբ առանձնանում են 
ստորերկրյա ջրերից, Ուսումնասիրության տարածքի աղբյուրներից և ավելի խորն են 
սնուցվում (ավելի հին և քիմյապես ավելի զարգացած) ստորերկրյա ջրերի համակարգից, 
որոնք ներհոսում են Ջերմուկի հյուսիս-արևելյան ջրերից:   
 
Հանքամարմիններ         
Հանքամարմինները շրջապատող ջրաերկրաբանական ռեժիմն իրենից ներկայացնում է 
համեմատաբար թափանցելի ճեղքված քվարցացած հրաբխաբեկորների և ոչ այդքան 
թափանցելի արգիլացված ՍՀ անդեզիտի շերտավոր շարք (Պատկեր 4.8.4.): Հաշվի առնելով 
քարաբանական բաղադրությունը՝ արգիլացված անդեզիտը (ՍՀԱ) ունի ցածր 
թափանցելիություն, իսկ քվարցացած և ճեղքված հրաբխաբեկորներն ավելի թափանցելի են:   
Հիմնվելով հորատման ընթացքում կատարված ուսումնասիրությունների վրա կարելի է 
ասել, որ կախված ջրային մարմինները առկա են այնտեղ, որտեղ քվարցացած ապարների 
գոտիները ստորադիր են և շրջապատված են կավային պանելներով: Խզվածքը կարող է նաև 
առաջանալ կախված ջրերի գոտիներում, որտեղ խզվածքային գոտիների ներսում առկա է 
կավային շերտ: Ուղղաձիգ/թեք և մակերեսային բազմաթիվ խզվածքների համակցությունը 
հանքամարմինների մոտակայքում հիմք են հանդիսանում խզվածքային բլոկերում գտնվող 
կախված ջրի առանձնացած մարմինների համար: Քիչ կավային բաղադրությամբ 
խզվածքային գոտիները կծառայեն որպես ստորերկրյա ջրերի հոսքի ջրատար:   
 
Երկրաբանական մոդելի համաձայն, շերտավոր արգիլացված ՍՀ անդեզիտի/քվարցացած 
հրաբխաբեկորի համակցության հիմքում արգիլացված անդեզիտը ձգվում է դեպի 
խորություն՝ այնպես, որ ստորերկրյա ջրերի հոսքը հանքամարմինների ներքևում 
սահմանափակվում է ՍՀ անդեզիտի ցածր թափանցելիությամբ: Ստոերկրյա ջրերի 
մոդելավորումը (հավելված 6.9.1) վկայում է, որ այս երկրաբանական մոդելը դիմակայել է 
Ամուլսարի տակի ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրված պայմաններին: Ստորերկրյա ջրերը 
հոսում են Ամուլսարի արևելքում գտնվող ՔՀ –ի առավել թափանցելի ճեղքված ապարների 
միջով:  
 
Հանքամարմինների մոտակայքում դիտվել են ստորերկրյա ջրերի հոսքի երեք պայմանները. 
Ժամանակավոր - կախված ձնհալի ներծծումից, որն արտահոսում է գարնանը 
լեռնակատարը շրջապատող աղբյուրներից որպես ժամանակավոր հոսք (Գոլդեր, 2014e); 



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

 

Հունիս 2016թ. Տարբերակ 10  
 

այս հոսքը նաև դիտվում է լեռնակատարին և ԴԱԼ-ի տարածքում գտնվող հորերի համար 
ստորերկրյա ջրերի ջրագրերում(DDAW008, DDAW013, GSC0037):  
Արգիլացված անփոփոխ ՍՀ անդեզիտի/ քվարցացած հրաբխաբեկորների համակցության եւ 
ամբողջ տարի հոսող կախված ստորերկրյա ջրերի առանձին գոտիներ, կախված 
ստորերկրյա ջրերը դիտվում են հորատման ընթացքում և փլուզված ստորերկրյա ջրերի 
ավելի խորը հորերում; և Մշտապես հագեցող ստորերկրյա ջրերի համակարգի հետ 
ասոցացված ստորերկրյա ջրերը, որոնք հոսում են Ամուլսարից շրջակա ջրային հովիտներ 
ներհոսելու նպատակով:             
 
Ստորերկրյա ջրերի հոսքի արահետները, որոնք ասոցացվում են լեռնակատարը 
շրջապատող մոտակա աղբյուրների գարնանային ձնհալի արտահոսքի և ներհոսքի հետ, 
կարճ են, ինչպես վկայում է ժամանակավոր  աղբյուրների համեմատաբար չզարգացած 
քիմիկական բաղադրությունը (Գոլդեր, 2014e): Ստորերկրյա ջրերի մոդելավորման 
համաձայն, արտահոսքը ներծծվում է ստորերկրյա ջրերի հագեցած համակարգ՝ Ամուլսարի 
տակ, որպեսզի պահպանի ջրի ուսումնասիրված բարձր մակարդակը: Այս արտահոսքը 
նպաստում է Ամուլսարը շրջապատող հիմնական գետերի և դրանց վտակների 
մակերեսային ջրերի հիմնական հոսքին:    
Հանքամարմինների շրաջակայքում մի շարք բազմամյա աղբյուրեն են հայտնաբերվել 
(Գոլդեր, 2014e):  Այս աղբյուրները բաժանվում են երկու տեսակի` աղբյուրներ, որոնք 
առաջանում են արգիլացված ՍՀ անդեզիտի ապարների մերկացված տարածքներում 
տեղագրական առումով ցածր կետերում, և աղբյուրներ, որոնք առաջանում են 
երկրաբանական հատկանիշներից (խզվածքի, երկրաբանական շփումների): Մի շարք 
աղբյուրներ ի հայտ են եկել Ամուլսարի արևելյան լանջի ցածրադիր հատվածներում, հողի 
մակերեսին առաջացած ներծծման հետևանքով՝ Որոտան գետի տարածաշրջանային 
ստորերկրյա ջրերի արտահոսքի մոտակայքում գտնվող կտրուկ զառիթափի արդյունքում: 
Ստորերկրյա ջրերը Ամուլսարի լեռնազանգվածի  արևելքից և արևմուտքից հոսում են դեպի 
Որոտան և Դարբ գետերը: Տարածաշրջանային առումով, Ամուլսարը շրջապատող 
հիդրավլիկ գրադիենտները ավելի կտրուկ են, քան Ուսումնասիրության տարածքի  
գրադիենտները, և ավելի կտրուկ են Ամուլսարի արևելյան լանջին, քան արևմտյան՝ որպես 
տեղագրական կտրուկ գրադիենտի արդյունք: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի 
բարձրացումները գրանցվել են մոտավորապես 0.26 հիդրավլիկ գրադիենտ՝ Որոտան գետից 
դեպի արևելք և 0.22՝ հարավ-արևելք դեպի Դարբ գետը:        
 
Էրատոից ստորեկրյա ջրերը հոսում են արևմուտք և հյուսիս դեպի Արփա գետը: Էրատոն 
շրջապատող հիդրավլիկ գրադիենտները մի փոքր ավելի ցածր են, քան Տիգրան-Արտավազդ 
շրջապատող գրադիենտները՝ մոտավորապես 0.15 տիպիկ հիդրավլիկ գրադիենտ: 
Հարավային հիդրավլիկ գրադիենտները ավելի հարթ են: Բոլոր վայրերում և լեռանշղթայի 
շրջակայքում դիտվում են հիդրավլիկ գրադիենտի ուղղահայաց բաղադրիչներ դեպի ներքև:    
 
Ջարդիչի և ԴԱԼ-ի տեղամաս 
Ստորերկրյա ջրերի հոսքը ԴԱԼ-ի կենտրոնական, հարավային  և  արևելյան մասերի տակ 
հսկվում է տեղագրության և բնության կողմից, տարածվում  ստորին թափանցելի 
արգիլացված ՍՀ անդեզիտի վրա: Այս տարածքում ջրի մակարդակը մակերեսային է 
(հատկապես հովիտի կենտրոնում). ստորերկրյա ջրերի տեղական հոսքը դեպի աղբյուր 
ծախսվում է հովտի կենտրոնում, ինչը ցուցադրված է Պատկեր 4.8.22 և Պատկեր 4.8.5 և 4.8.6-
ում:  ԴԱԼ-ի արևմտյան կողմում ստորերկրյա ջրերի հոսքի վրա ազդում է բազալտը, որը 
խարամային կոն է կազմումև հովիտը կապում է արևելյան մասին, ինչն էապես ավելի 
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թափանցելի է, քան արգիլացված անդեզիտը: Հնարավոր է, որ ջրի այս մակարդակը 
արտացոլում է բազալտի տակ պատված ՍՀ մակերեսը:  
 
ԴԱԼ-ի հյուսիսային և արևելեյան մասերից հոսող ստորերկրյա ջրերի որոշ հոսքերը 
դառնում են աղբյուրներ՝ հովտի կենտրոնում: Ստորեկրյա ջրերը, որոնք չեն ձևափոխվում 
աղբյուրների և հիմնական հոսքի, հոսում են հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ: Բազալտում 
տեղադրված հորերը չոր են մինչև 100մ խորության վրա (DDAW013), որը ցույց է տալիս, որ 
տարածաշրջանային ջրային հայելին հորերի խորությունից ավելի խորն է տեղադրված: 
ԴԱԼ-ի տարածքը Որոտանի մակերեսային ջրերից առանձնացնող լանջը ստորերկրյա ջրերի 
ջրբաժան է, որը ստորերկրյա ջրերն ուղղորդում է դեպի Արփա` քան Որոտան:  
 
ԴԱԼ-ի տարածքում գարնանային ուսումնասիրությունը  ավարտվել 2013թ. նոյեմբերին, և իր 
մեջ ներառել է ԴԱԼ-ի երկու աղբյուրների քիմիական վերլուծության համար նախատեսված 
դաշտային պարամետրերը և նմուշները: Այս աղբյուրների քիմիական բաղադրությունը 
համեմատաբար զարգացած է, ինչը նշանակում է, որ մինչև ջրի  արտահոսքը մեծ հոսք է 
եղել ենթամակերեսում, և ցուցադրում է ապարի հետ փոխազդեցության աստիճանը: 
Հիմնվելով ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման և քիմիական առկա տվյալներին՝ 
այս աղբյուրները արտացոլում են ստորերկրյա ջրերի արտահոսքը և ոչ կախված ջրերը:   
 
ԴԱԼ-ից դեպի հյուսիս և արևմուտք ստորերկրյա ջրերի հոսքի համակարգի հիդրավլիկ 
գրանդիենտը հայտնի չէ և հաշվարկվում է` հիմնվելով ԴԱԼ-ի հարավում և արևելքում 
տեղադրված հորերի, 1.5 կմ. դեպի արևելք տեղակայված հորերի և 2 կմ դեպի հյուսիս 
տեղակայված Կեչուտի  ջրամբարի շրջակայքում գտնվող աղբյուրների մեջտեղում 
գրանցված գրանդիենտի վրա: Ելնելով առկա տվյալներից, ԴԱԼ-ից դեպի հյուսիս-արևելք 
գրանցված հիդրավլիկ գրադիենտը մոտավորապես 0.12 է:     
 
 
ԿՏՀ տեղամաս 
ԿՏՀ տարածքի տակ հոսող ստորեկրյա ջրերը խորը անփոփոխ ՍՀ-ում և բազալտներում 
հիմնականում հոսում են արևելք` դեպի Արփա գետ: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակները 
նշանակում են, որ որոշ ստորերկրյա ջրերը արտահոսում են հովիտի կենտրոնում: Դրա 
մասին են նաև վկայում 2013թ. հոկտեմբերին ԿՏՀ տարածքի հյուսիս-արևմտյան 
հատվածում ստորերկրյա ջրերի մակերեսային խորությունը և ԿՏՀ-ի հարավ-արևելյան 
մասում հայտնաբերված փոքր աղբյուրները: Ջրաերկրաբանական ռեժիմը ԿՏՀ-տարածքի 
ներսումներկայացվածէՊատկեր 4.8.7-ում:   
ԿՏՀ-ից դեպի արևելք գրանցված հիդրավլիկ գրադիենտը համեմատաբար կտրուկ է (2013թ. 
հոկտեմբեր/նոյեմբեր ամիսներին 0.14) և նվազում է (2013թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր 0.05) ԿՏՀ-ի 
ցածրադիր մասերում և ԿՏՀ-ի արևելքում: Հիդրավլիկ գրադիենտը ավելի կտրուկ է դառնում 
ԿՏՀ-ի արևմուտքում, որը արտացոլում է Արփա գետի արևելյան ափի կտրուկ թեքությունը: 
Խորը ստորերկրյա ջրերի պիեզոմետրիկ մակերեսը, որը գրանցվել է Արփա գետից 
մոտավորապես 500 մ դեպի արևելք առավելապես արևմտյան տարածքներում (GGDW016) 
գտնվում է գետի բարձրությունից մոտ 160 մ վրա: Ստորերկրյա ջրերը արտահոսում են 
Արփա գետ:   
 
2013թ. տարածքի ուսումնասիրությունների ընթացքում հորատման ջրերը ցուցադրել են, որ 
առկա էին կախված ստոերկրյա ջրեր կոլյուվիի և մակերեսային ՍՀ ներսում, որոնք առկա են 
ԿՏՀ տարածքի տակ, ինչպես նաև ջրային մակարդակի/պիեզոմետրիկ մակերեսի վրա 
բազալտի և անդեզիտի տակ:  GGDW010A/B զուգակցվածջրհորի վայրում, վերին 
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արմատական ապարում և կոլյուվիում հայտնաբերվել է կախված ստորերկրյա ջրեր՝ 
արմատական ապարի ջրի մակարդակից 10մ. բարձրության վրա: Այս ուղղահայաց 
տարբերությունները նվազում են դեպի հարավ-արևելք ավելի քիչ քան 1մ տարածքի 
կենտրոնում, և չեն գրանցվել GGDW016/A զուգակցված ջրհորում ԿՏՀ-ի հարավ 
արևմուտքում: Դա նշանակում է, որ մակերեսային ստորերկրյա ջրերի հոսքի ռեժիմը առկա 
է ԿՏՀ-ի վերին արմատական ապարի և կոլյուվիի ներսում, որը հոսում է հարավ-արևելք, և 
արտահոսում է ԿՏՀ-ի հարավ-արևելյան գետակ կամ GGDW016/A հոսանք:  
 
ԿՏՀ այն տարածքում, որտեղ ստորերկրյա ջրերը գրանցվել են կոլյուվիի ներսում և հոսում 
են դեպի հարավ-արևելք, ցուցադրված են Պատկեր 4.8.23 և 4.8.24-ում: ԿՏՀ-ում երեք 
զուգակցված հորերի հաշվարկված հիդրավլիկ գրադիենտի ուղղահայաց բաղադրիչները 
ներկայացված են Աղյուսակ 4.8.10-ում: Հնարավոր է, որ ԿՏՀ-ի հյուսիսային մաս հոսող 
ստորերկրյա ջրերը կախված են, այնպես որ վերին համակարգը ազատ ցամաքվում է: 
Հիդրավլիկ գրադիենտի զուգահեռ բաղադրիչները հետագայում փոքրանում են, և շատ 
ավելի փոքր են, քան հիդրավլիկ գրադիենտի ուղղահայաց բացադրիչները, ինչը վկայում է, 
որ ուղղահայաց հոսքը գերիշխում է ստորերկրյա ջրերի շարժուման վրա: Հիդրավլիկ 
գրադիենտի ուղղահայաց բաղադրիչը գրեթե դեպի ցած է, հոսքը կոլյուվիից հոսում է դեպի 
ստորին արմատական ապար և դրդվում է տեղական ներհոսքի կողմից:           
 
Աղյուսակ 4.8.10:Ուղղահայաց ճնշման տարբերությունը և հիդրավլիկ գրադիենտի ուղղահայաց բաղադրիչը, ԿՏՀ 
զուգակցված հորերում*  
Զուգակցված ջրհոր 15/10/2013 16/11/2013 12/02/2014 26/02/2014 19&20/03/2014 30/05/2014 
Ուղղահայաց ճնշման տարբերությունը 
GGDW010A/B 11.14 12.54 - 10.19 9.64 9.96 
GGDW013/A - 0.49 - 0.44 0.09 -0.01 
GGDW016/A 0.12 - 0.37 - -0.08 0.17 
Հիդրավլիկ բաղադրիչի ուղղահայաց բաղադրիչը 
GGDW010A/B 0.248 0.279 - 0.227 0.215 0.222 
GGDW013/A - 0.011 - 0.010 0.002 0.000 
GGDW016/A 0.002 - 0.008 - -0.002 0.004 
*Դրական տարբերությունը/գրադիենտը դեպի ներքև հոսքն է (վերին ճնշումը ստորին ճնշումից բարձր է) 
+ԲՍԱԳ-ում GGDW016A հորատանցքը այս զույգից առավել սակավաջուրն է: Սա հակասում է 
2015թ. Գեոթիմի կողմից  կիրառված սահմանմանը:  

Ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի փոխազդեցություն 
Աղբյուրների հոսք 
2013 թվականի նոյեմբերից 2014 թվականի մայիս ամիսների ընթացքում ուսումնասիրվող 
տարածքում իրականացվել են աղբյուրների համապարփակ հետազոտություններ:   
Հետազոտությունների արդյունքները ներառված են Golder-ի հանդեսում (2014 թողարկում) և 
ամփոփ ներկայացված են ստորև: Նախագծի տարածքի երկրաբանական 
ուսումնասիրության արդյունքում հատնաբերված հոսող աղբնյուրները ներկայացված են 
4.8.7 Հավելվածի Պատկեր 4.8.3-ում: Ուսումնասիրությունների արդյունքում առանձնացվել 
են ջրային աղբյուրների հետևյալ երեք համակարգերը. 

  Տեսակ 1. Շուրջամյա մշտահոս աղբյուրներ, որոնք սնվում են տարածաշրջանային 
ստորերկրյա ջրերի հոսքուղիներով երկրաջերմային ակունքներից համալրվող 
ստորերկրյա հոսանքաջրերով: Այս աղբյուրները տեղակայված են Ջերմուկում և 
հարակից տարածքում, սակայն դրանց առաջացման մանրամասները հստակ չեն  
(սակայն հայտնի է, որ դրանց խորությունըմեծ է) և կապ չունեն Նախագծի տարածքի 
ջրագրական հատկանիշների հետ:   

  Տեսակ 2. Շուրջամյա մշտահոս աղբյուրներ, որոնք սնվում են կարճ կամ միջին 
երկարության հոսքուղիներով հոսող ստորերկրյա ջրերով: Այսպիսի աղբյուրները 
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որպես կանոն գտնվում են Ամուլսար լեռան լանջերին լայն գետային ջրհավաք 
ավազանների (Որոտան, Արփա, Դարբ) ստորին բարձունքներում: Ստորին 
բարձրունքնորի աղբյուրերը առանձնանում են լայնամասշտաբ հիդրո-
երկրաբանական բաղադրիչներով: Ձնհալքը մեծացնում այս աղբյուրների հոսքը 
Գարնան ամիսներին և կարող է նաև ազդել ջրի որակի վրա; և 

  Տեսակ 3: Սեզոնային հոսքով ժամանակավոր աղբյուրներ, որոնք սնվում են սնման 
գոտիներից դեպի ծախսի գոտիներ կարճ (և արագահոս) հոսքուղիներով հոսող 
ձնհալոցքային ստորերկրյա ջրերով:  Այս աղբյուրները գտնվում են Ամուլսար լեռան 
վերին բարձրունքներում: Դրանք տեղակայված են ստորերկրյա ջրային հոսքերի 
համակարգերում կամ մակերևութային ջրերի ներհոսքի ծախսի հատվածներում 
կոլյուվիալ նստվածքներում և մակերեսային ժայռային հորիզոններում:  

 
Ստորև ներկայացվում է յուրաքանչյուր տեսակի բնութագիրը:  
Տեսակ 1. Աղբյուրներ  
երկրաջերմային աղբյուրների խմբերը ձևավորվում են Ջերմուկ քաղաքում և հարակից 
տարածքում Արփա գետի ջրհավաք ավազանում` Արփա գետի կիրճի մերձակայքում: 
Ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրների խմբերը հիմնականում գոյանում են Ամուլսար 
նախագծի տարածքի և Արփա գետի ջրհավաք ազանների հատման հատվածից դեպի 
հյուսիս: Այս աղբյուները ներռում են DWJ1, DWJ2, DWJ3, DWJ5, DWJ6, DWJ7, DWJ8, DWJ9, 
DWJ10 և DWJ11 դիտակետերը: 
 
Այս աղբյուրները մշտահոս են, մատակարարում են հիդրոջերմային վաննաներն ու 
աղբյուների կապտաժները, ինչպես նաև ապահովում են հանքային ջրերի շշալցման 
գործարանի մատակարարումը:  Ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրներին բնորոշ է ավելի 
բարձր ջերմային հաղորդականություն, TDS և մետաղային միացություններ ի 
տարբերություն Ամուլսար նախագծի տարածքում հանդիպող աղբյուրների:Երկրջերմային 
աղբյուրների ջրերն նաև ունեն ավելի բարդ քիմիական կազմություն  (երկրատև 
ստորերկրյա կեցության ժամկետներ) և չեն կրում ձնհալքերի ազդեցություն: Այս 
աղբյուրներն ունեն ավելի բարձր ջերմասիճան ի տարբերություն Ամուլսար նախագծի 
տարածքի աղբյուրները: Ջերմուկի աղբյուրների քիմիական կազմությունն ու բարձր 
ջերմաստիճանը պայմանավորված են նրանով, որ այս աղբյուրների սնուցմանը հուները 
տարբերվում են Ամուլսար լեռան աղբյուրների սնուցման հուներից:   
 
Տեսակ 2. Աղբյուրներ  
2013/2014 ուսումնասիրությանը նթացքում ուսումանսիրվող տարածքի 140 
հավանականաղբյուր-գոտիներիցառանձնացվելեն 25 հոսողև 38 խոնավաղբյուրներ 
(կանգնածջուր, հոսքիբացակայություն): Հավանականաղբյուրգոտիներից 77-ըցամաքէին: 
Մշտական աղբյուրները հոսում են ձմռան ամիսներին, սնվելով ստոերկրյա ջրերով. Դրանց 
հոսքը հավանականորեն չի դադարում նաև ամռան չոր ամիսների ընթացքում:  
2013/2014 թվականներիձմռանհետազոտությունների արդյունքում առանձնացվելեն Տեսակ 
2մշտական աղբյուրների հետևյալերկու խմբերը. 
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Գետերի մերձակայքում մակերևութային ջրհավաք ավազանների ստորին բարձունքում 
գոյացող աղբյուրներ, որոնք ներառումեն նախագծիտարածքիցդեպի հյուսիս՝ Կեչուտի 
ջրամբարի մերձակա աղբյուրներն ու նախագծի տարածքից դեպի արևմուտք՝ Արփա գետի 
մերձակա որոշ աղբյուրներ:  
Ամուլսար լեռնաշթայի շրջակայքի վերին(2300 մ/ծմբ) հատվածի աղբյուրների խմբերը:  
 
Ձմեռային ուսումնասիրության ընթացքում, Ամուլսար լեռնաշղթայի արևելքում և 
արևմուտքում (Որոտանի կիրճ և Արփայի ջրհավաք) գտնվող ջրհավաք ավազաններում 
աղբյուրների մեկ միավոր ծախսի մակարդակը գրեթե հավասար եղել: Այնուամենայնիվ, 
յուրաքանչյուր ջրհավաք ավազանի փոքր առուների մեկ միավոր հոսքի ցուցանիշն ավելի 
բարձր է, և այստեղ է կենտրոնանում մշտական մակերևութային աղբյուրների սնուցումը: 
Նման աղբյուրներ կան ԴԱԼ տեղամասում, Ամուլսար լեռնաշղթայի հյուսիսային հարակից 
հարթավայրում և Կայնոզոյան բազալտային հոսքերի ստորոտում, որը ձգվում է Ամուլսարի 
հյուսիսից, որտեղ աղբյուրների սնուցումը կատարվում է բազալտային հիմքից:  
 
Կայնոզոյան բազալտային շերտից դեպի Կեչուտի ջրամբարի ստորին բարձունքներում 
Արփա ջրհավաք ավազան բեռնաթափվող աղբյուրի ջրերը, գոյանում են մի տարածքում, 
որտեղ ստորերկրյա ջրի մակարդակը ընդհանուր առմամբ մոտ է մակեևույթին, և 
բանրձրանալու հավանականություն ունի, երբ տեղական էրոզիայի ենթարկված 
տեղագրությունը հատվում է ցածր թափանցելիության հորիզոնների հետ սահմանափակ 
հատվածում, օրինակ, նստվածքների հորիզոններում: Այս ջրհավաք ավազանում 
աղբյուրների մեկ միավորի առավելագույն հոսքերը առաջարկում են ավելի մեծ սնուցում 
դեպի Ամուլսարի հյուսիսային բազալտային հոսքերը քան ավելի լայն ջրհավաք 
ավազաններում (Չնայած, որ առանց մակերեսային ջրերի սակավաջուր հոսքի չափման 
անհնար է ճշգրիտ համեմատական հետևություններ կատարել սնուցման վերաբերյալ): Այս 
տարածքում գոյացող աղբյուրների քիմիական կազմը առանձնանում է  երիտասարդ 
համալրմամբ և կարճակյացությամբ, իսկ արմատական ապարների հետ շփումն աննշան է: 
Ստոերկրյա ջրերի և կալցիումով հագեցած պլագիոկլազային շերտի միջև տեղի ունեցող 
որոշակի եկրաքիմիական պրոցեսների հետևանքով այս աղբյուրներն ավելի հագեցած են 
կալցիումով և աչքի են ընկնում ավելի բարձր ջրահաղորդակցությամբ,   ի տարբերություն 
մթնոլորտային տեղումներից՝ անձրևաջրերից և ձնհալքերից սնվող աղբյուրների: Այս 
աղբյուրների քիմիական կազմը համապատասխանում է երկրաբանական պայմաններին. 
Դրանք գոյանում են այնպիսի բազալտային հոսքերով գերհագեցած ջրհավաք 
ավազաններում, որոնք ունեն հարաբերականորեն ավելի բարձր թափանցելիության 
նախադրյալներ, ինչը թույլ է տալիս ապահովել դրանց արագ հոսքը կոտրվածքների ու 
միջանկյալ շերտերի միջով:   
 
Այս արևմտյան աղբյուրների ջրհավաք ավազանները պարունակում են ստորին հրաբխային 
խզված և թարմ անդեզիտներ: Անդեզիտի ստորին հիդրավլիկ հաղորդականությունը և 
եղանակային առանձնահատկություններով պայմանավորված կազմությունը առաջացնում 
է ավելի դանդաղ հոսք և ավելի մեծ քիմիական ազդեցություն, ի տարբերություն հյուսիսային 
աղբյուրների, որոնք հատվում են միայն ավելի անցանելի Կայնոզոյան բազալտային շերտի 
հետ: Աղբյուրներն ունեն հարաբերականորեն ավելի արագ սպեցիֆիկ հաղորդականություն, 
և դրանով պայմանավորված ստոերկրյա ջրերի ավելի բարդ քիմիական կազմություն:  
 
Մշտական աղբյուրների ծախսը, որը տեղի է ունենում հարաբերականորեն վերին 
բարձրունքներում՝ 2300մծմբ., դեպի Ամուլսար լանջերի արևելք և արևմուտք ընդհանրապես 
կատարվում է այպիսի վայրերում, որտեղ կան կավային խզվածքներով ստորին հրաբխային 
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անդեզիտների երևակումներ կամ մակերեսային կոլյուվիալ շերտի հետ հատվող շերտեր: 
Աղբյուների ծախսի մեխանիզմները փոփոխական են, ինչը պայմանավորված է տեղական 
ազդակներով: Որոշ աղբյուրներ ասոցացվում են քարտեզագրված խզվածքային 
կառուցվածքներով, սակայն այդ փսևդոները չեն գերիշխում մակերևութային աղբյուրների 
ծախսի վերահսկումը: Ընդունված է համարել, որ Ամուլսար լեռնաշթայի գոգավորության 
մերձակա բարձրադիր շերտերում նախնական կավային խզվածքների հետևանքով ստորին 
հրաբխային անդեզիտները դառնում են ավելի դժվարանցանելի քան ավելի հեռավոր 
գոգավորություններում: Կավային անդեզիտի ցածր թափանցելությունը սնման 
համատեղության արդյունքում առաջ ացնում է ստոերկրյա ջրերի մակարդակի 
հարաբերական մակերեսայնության, այնպիսի աստիճան, որ աղբյուրները գոյանում են 
տեղագրական ստորին շերտերում կամ ասոցացվում են ուղղահայաց շարժման 
ջերմահաղորդակցության լոկալացված փոփոխությունների հետ: Բացառությամբ SP13.29 
աղբյուրի Ամուլսար լեռնաշղթան շրջապատող մշտական աղբյուրների ջրերի քիմիական 
բաղադրությունը ավելի բարդ է իսկ հատուկ հաղորդակցությունը ավելի բարձր քան 
բազալտայինշերտից դեպի հյուսիս  ցախսվող աղբյուրներինը:  Սա ցույց է տալիս, որ այս 
աղբյուրներին վրա ազդում է ավելի երկար կամ կարճ բայց ոչ դանդաղահոսջհահոսքերը 
շեղ ստորին հրաբխային անդեսիտի միջով, որի աարդյունքում ջրի բաղադրությունը 
համապատասխանաբար առանձնանում է  սոդայի ու սուլֆատի հագեցմամբ:  
 
Տեսակ 3: Աղբյուրներ  
Այս տեսակի աղբյուրները որպես կանոն ժամանակավոր են, սնուցվում են ձնհալից 
առաջացած ներհոսքերով իսկ ձմռան ամիսներին կանգուն են: Ըստ պատմական հպանցիկ 
դիտարկումների, 2010 թվականի հիդրո-երկրաբանական հետազոտությունների, 2011 
թվականի ԴԱԼ տեղանքում և հարակից հարթավայրում աղբյուրների քարտեզագրման 
արդյունքների  բազմաթիվ ժամանակավոր աղբյուրներ են գոյանում Նախագծի տարածքում:  
Դրանք առաջանում են Ամուլսար լեռնաշղթայի բարձունքում, ինչպես նաև քարտեզի վրա 
նշված մշտական աղբյուրների առվային հոսքերում: 
 
2014թվականի ապրիլ-մայիս ամսիների ուսումնասիրությունները հաստատում 
ենժամանակավոր աղբյուրների տեղաբաշխումը Նախագծի տարծաքում և  
վերոնշյալհպանցիկ դիտարկումները:  2014 թվականի ապրիլ– մայիս ամիսների 
հետազոտությունների տվյալներով ձնհալքի ընթացքում Նախագծի տարածքում գոյանում 
են զգալի քանակով հոսող աղբյուրներ: Նույն հետազոտության ընթացքում այցելություններ 
են կատարվել 148 ‘SP’ աղբյուրներ, որոնցից 102 գրանցվել են հոսող, իսկ 24 –ը(16 
%)՝“խոնավ”: Այս աղբյուրներում ջրի որակն առանձնանում է ձնհալքի լուծման 
յուրահատկույթամբ ի տարբերություն Տեսակ 2 ստոերկրյա ջրերի բաղադրությանը:  
 
Ի լրումն 2013/2014 թվականներին հայտնաբերված աղբյուրների՝ 2013 թվականի տեղանքի 
ուսումնասիրության ընթացքում Կույտային տարրալվացման հրապարակի մերձակայքում 
հայտնաբերվել են 2 մակերեսային աղբյուրներ: Հայտնաբերվել է աղբյուրի կենտրոնական-
արևելյան հատվածում՝ սիլիցիումային արգիլիտային շերտում:Այստեղ սիլիցիումային 
արգիլիտային շերտը կատարում է սահմանափակիչ շերտի դեր` ստեղծելովգրունտային 
ջրերի բարակ շերտ: Աղբյուրից դուրս եկող ջուրը այդ ժամանակ ներծծվում է հետ դեպի 
հատակ անհետանալով աղբյուրից 20 մետր խորությանվրագտնվող շերտեր:  
 
Երկրորդ աղբյուրը գտնվում է մայրուղուն կից՝կույտային տարրալվացման հրապարակի 
հիմնական դրենաժի հյուսիս արևմտյան հատվածում: Այս տեղանքում գոյություն ունի 
արտահոսք, որտեղից դուրս են մղվում բազալտային հիմնահոսքերը: Հին ալյուվիալ 
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նստվացքները, որոնք տեսանելի են բազալտի ստորին շերտում,  գոյանում են 
կիսաշրջանաձև մանրախճայինավազից: Աղբյուրը գոյանում է բազալտի հիմքում 
պալեօզոյան շերտի գագաթում: Հոսքերը կենտրոնանում են 2 կետերում. Սակայն 
գոյությունունի 10 մերկարությամբ հատված, որը ցուցադրում է դանդաղ ներծծում, ինչը 
վկայում է կանաչ մամուռի, հողի վերին շերտի խոնավության և հողի էրոզիայի 
առկայությունը տվյալ հատվածում: Այս աղբյուրները 2013 թվականի նոյեմբերին 
կատարված հետազոտությունների ընթացքում չեն հայտնաբերվել որպես ակտիվ. Սակայն 
մայրուղու հարաբերական մոտակայքում հայտնաբերվել էր մի աղբյուր, որը ցույց է տալիս, 
որ հոսքը այս հատվածով և Արփա կիրճի սահմանով կարող է լինել ավելի ընդարձակ: 
Այսաղբյուները դասակարգվում են տեսակ 2 վերոնշյալ խմբի ներքո:  
 
Մակերևութային ջրերի նվազ հոսք 
Ամուլսար լեռնաշղթայի գագաթում հատկապես ԴԱԼ տեղանքում և հարակից արևելյան 
տարածքում հայտնաբերված մշտական աղբյուրների հոսքերը կնպաստեն այդ տարածքում 
գոյացող բարձրադիր լեռնային առուների ամողջ տարվա հոսքերին: Սակայն ստոերկրյա 
ջրերի մեծ հատվածի ծախսը դեպի ուսումնասիրվող տարածքի մակերևութային ջրեր 
կատարվում է դեպի Արփա,  Դարբ և Որոտան գետերի հիմնական, խորանիստ գետային 
ավազանները և այդ գետերի գլխավոր առուները ավելի ստորին բարձունքներում: 
Հոսող արտեզյան ջրերի պայմանները ԴԱԼ տեղանքի արևելյան ավազանները, ստոերկրյա 
ջրերի եզրագծերն ու դիտարկված հոսքերը համատեղ ցույց են տալիս, որ ստոերկրյա ջրերի 
ծախսը կատարվում է դեպի ԴԱԼ հատվածի առուներ, Կույտային տարրալվացման 
հրապարակ և ԴԱԼ հատվածի արևելյան հարթավայրեր:  Այս առուները մեկուսացված 
դեպքեր չեն և այստեղ, ստոերկրյա ջրերի ծախսը նույնպես կատարվում է դեպի 
ուսումնասիրվող գոտու նմանատիպ այլ առուներ և Ամուլսար լեռնաշղթայի արևելյան 
լանջի ավելի ցածրադիր հատված, որը չի եղել ուղղակի հետազոտման և վերահսկման 
թիրախ: 
Մակերեսային ջրերի նվազ հոսքի քանակությունը ջրի հաշվեկշռի ենթատեքստում 
ներկայացված է սույն աշխատության 4.8.6. բաժնում:  
 
4.8.6. Ստորերկրյա ջրերի սնման գնահատում  
Ուսումնասիրվող տարածքի շրջանակներում ընդհանուր ջրային բալանսին նպաստող 
ստորերկրյա ջրային հոսքերի համակարգի բաղադրիչներն են.  

  Ստորերկրյա ջրերի սնուցումը; 
  Մակերևութային ջրերի հիմնական հոսք, որը սնվում է աղբյուրների ջրերի 

արտահոսքով և դեպի գետեր ու ջրային հոսանքներ ուղղակի արտահոսքով; և 
  Ստոերկրյա ջրերի ծախս դեպի տեխնածին օբյեկտներ. 

Ուսումնասիրվող տարածքում ստոերկրյա ջրերի օգտագործումը արդյունաբերական կամ 
կենցաղային նպատակով նվազագույն է: Նախագծի տարածքում անհնար է ուղղակիորեն 
չափել ստոերկրյա ջրերի սնումը, սակայն ընդունված է համարել, որ այն հավասար է դեպի 
հորատանցքեր և ուսումնասիրվող տարածքի մակերևութային ջրային օբյեկտներ ծախսին: 
Ստորերկրյա ջրային պաշարների համալրման գնահատման համար օգտագործվել են 
մակերեսային ջրերի նվազ հոսքի, դեպի տեխնածին օբյեկտներ ջրի ծախսի և ստոերկրյա 
ջրերի մակարդակի տատանումների մասին տեղեկությունները: Նախագծի տարածքում 
հորեր չեն գործածվում:   
 
Աղբյուրների ծախս 
2013 թվականի նոյեմբերի հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերվեցին միայն մի 
քանի հոսող աղբյուրներ (Աղյուսակ 4.8.1, գծապատկեր 4.8.3), հաջորդ հինգ հոսող 
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դիտակետերի համար չի կատարվել հոսքի գնահատում: Ուսումնասիրության ընթացքում 
այցելություն չի կատարվել մի քանի պոտենցիալ աղբյուրներ (արինակ՝ Աղբյուրներ GA1 to 
GA5, ERW1, ERW2, Աղբյուրներ 1-ից 7-ը).  Բոլոր այս աղբյուրները համարվում են 
մշտական, ստորերկրյա սնմամբ աղբյուրներ: Աղբյուրների ընդհանուր չափելի հոսքը այս 
հաշվետվության սահմաններում կազմում է  18.2 լ/վ; 11.5 լ/վ դեպի Արփա ջրհավաք 
ավազան,  6.5 լ/վ դեպի Որոտան ջրհավաք ավազան և 0.2 լ/վ դեպի Դարբ ջրհավաք 
ավազան: Այս տվյալները վերաբերվում են տարվա որոշակի ժամանակահատվածում հոսող 
հոսքերին. Դրանք ամբողջ տարվա աղբյուրների ծախսը չեն պատկերագրում:    
 
 
Աղյուսակ 4.8.111: Աղբյուրների հոսքերի գրառում. նոյեմբեր 2013թ.-ի Աղբյուրների ուսումնասիրություն 

Տեղանք 
Դեպի 
արևելք 

Դեպի 
հյուսիս  

բարձունք 
(մ) 

ծախսի 
տոկոս (լ/վ) 

Ջերմաստիճան  
 °C 

pH 
EC 
(uS/cm) 

Ջրհավաք 
ավազան 

SP1 563893 4392500 2199 <0.1 8.86 7.76 189 Դարբ 

SP5 563629 4392761 2206 <0.1 10.33 7.71 201 Դարբ 

SP6 562374 4392824 2250 <0.1 5.61 7.53 164 Դարբ 

SP13.7* 560908 4402691 2429 0.6 4.11 3.89 376 Որոտան 

SP13.10 561655 4403067 2416 1 7.54 7.2 53 Որոտան 

SP13.18 561541 4402215 2454 <0.1 7.01 6.24 98 Որոտան 

SP13.23 561458 4402579 2416 0.5 8.14 6.89 102 Որոտան 

SP13.29 561141 4402664 2415 1.2 8.01 6.61 148 Որոտան 

SP21 562849 4395109 2309 0.2 5.44 6.73 142 Որոտան 

SP27.20 560494 4401650 2538 1 3.02 6.83 122 Որոտան 

SP27.21 560504 4401647 2539 1.4 3.16 6.44 234 Որոտան 

SP31 560288 4395766 2353 <0.1 5.22 6.84 132 Դարբ 

SP44 551486 4397535 1568 0.2 8.98 7.93 354 Արփա 

SP50 560769 4398235 2698 <0.1 6.53 5.73 97 Դարբ 

SP56 563161 4399028 2345 <0.1 6.22 6.51 184 Որոտան 

SP68 569131 4401149 2453 0.2 1.78 7.65 95 Դարբ 

SP73 552757 4401419 1730 1.8 8.27 7.7 455 Արփա 

SP77 561291 4401764 2513 0.3 4.19 3.92 207 Որոտան 

SP79 563078 4401958 2403 0.3 8.92 6.96 86 Որոտան 

SP80 556861 4405248 1962 2.2 8.38 7.25 179 Արփա 

SP83 558382 4405951 2021 1.9 8.91 7.45 101 Արփա 

SP89 557907 4405643 2008 5.4 7.83 7.61 125 Արփա 

Ընդհանուր չափելի հոսքեր 18.2 Լ/Վ 
*Սա համարվում է մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի դիտակետAW030. 
 

 
SP13.7 դիտակետը և AW030 մակերևութային ջրերի դիտակետը նույնն են: Այս կետը 
պատմականորեն փորձնական հանքավայրային բովանցքերի ծախսն է: Այս կետում 
գրանցված հոսքի հաճախականությունը (0.6 լ/վ) նման է 2011 թվականի օգոստոսին 
գրանցված հոսքի՝ 0.53 լ/վ հաճախականությանը:  
 
Գարնանյին ձնհալիքց հետոկատարված ուսումնասիրությունները ի հայտենբերել ավելի 
մեծ քանակի աղբյուրներ և ավելի մեծ հոսքեր: Սրանց մեծ մասը ձնհալքից սնվող 
ժամանակավոր աղբյուրներ են: 2014թ. ապրիլ-մայիս ամիսների ուսումնասիրությունները 
ցույց տվեցին, որ Արփաև Դարբ ջրհավաք ավազաններ հոսող աղբյուրների ընդհանուր 



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

 

Հունիս 2016թ. Տարբերակ 10  
 

չափը կազմում է 145/6 լ/վ (12.580 մ3/օր), ինչը գրեթե 10 անգամ բարձր է նույն հատվածում 
ձմռանը գրանցված ցուցանիշից:  
 
Աղբյուրների հոսքերի աճը նկատվեց վերին բարձունքներում, մինչդեռ ստորին 
բարձունքներում՝ Կեչուտի ջրամբարին կից ջրհավաք ավազաններում SP80, SP83 և SP89 
աղբյուրների գրանցված ծախսը նվազեց մինչև 4.5 լ/վ: 2014թ.ապրիլ-մայիս ամիսների 
ընթացքում ամենաառատ ծախսը գրացվել է Էրատոյից արևելք՝ ERW2 աղբյուրից, ԴԱԼ 
տարածքում գտնվող SP27.18 աղբյուրից, Տիգրանես/Արտավազդես գագաթների հարավում 
գտնվող SP28 և SP33  աղբյուրներից, և Կայնոզոյան բազալտների ավազանում՝ Արփա գետի 
մերձակայքում գոյացող SP44 աղբյուրից: Այս հինգ աղբյուրների հոսքերը ընդհանուր 
գնահատվել են 69 լ/վ, որը կազմում է 2014 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսների ընդհանուր 
ծախսի 47%: Նշվածներից 2013 թվականի նոյեմբերին այցելություն չի կատարվել ERW2 
Աղբյուր, SP27.18, SP28 և SP33 աղբյուրները ցամաք էին, իսկ SP44 աղբյուրը 2013-2014 
թվականների ձմռանը հոսում էր, սակայն հոսքի ծավալը մեծացել է 70 անգամ: Տվյալները 
ցույց են տալիս, որ 2014 թվականի մայիսին SP27.18, SP28, SP33 և SP44 աղբյուրների հոսքերը 
սնվել ձնհալքի հածվին:  
 
Արևելյան (Որոտանի) աղբյուների ծախսը 2013-2014 թթ գարնան հետազոտությունների 
արդյունքներով կազմում էր նվազագույնը 4.1 լ/վ (գրեթե 354 մ3/օր).  Ջրի ծախսերը 
մեծամասամբ առաջանում են ԴԱԼ տարածքի արևելյան հարթավայրում: 
Ուսումնասիրության ընթացքում հոսքային էին Որոտան ջրահավաք ավազանի հինգ 
աղբյուրներ, բայց նրանց ծախսը 0.1 լ/վ-ից պակաս էր:  2014 ապրիլ-մայիս 
ուսումնասիրությունների ընթացքում Որոտանի ջրհավաք ավազաններում աղբյուրների 
ջրի ծախսն աճեց նվազագույնը 4.1 լ/վ-ից (354 մ3/օր) հասնելով 106 լ/վ (9,158 մ3/օր).  ՍԱ 
ցույցէտալիս, որ աղբյուրների ծախսը Որոտան ջրհավաք ավազանում նույնպես 
հիմականում պայմանավորված են ձնհալքով: 2014թ. գարնանային հետազոտությունների 
արդյունքներով Ամուլսարի արևելյան լանջի (Որոտանի) ծախսի 20 տոկոսից ավելին 
գոյացելէ 13 տեղանքում առաջացած աղբյուրների շնորհիվ:   
 
Աղյուսակ 4.8.12 ամփոփված են հիմնական ջրհավաք ավազաններում աղբյուրների 
ծախսերը ըստ 2013-2014 ձմռան ամիսներիև 2014թ. ապրիլ-մայիս ամիսների 
ուսումնասիրությունների տվյալների: Առանձնակի բարձր ծախս արձանագրած աղբյուների 
տարածքների ուսումնասիրությունը կատարվել է առանձին և ընդհանուր ավելի ընդարձակ 
ջրհավաք ավազանների հետ:  Հոսքերի և ջրհավաք ավազանների հաշվարկների 
վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները զետեղված են Գոլդերի հաշվետվության 2014թ. 
թողարկման մեջ: 
 
Աղյուսակ 4.8.12: Աղբյուրների ջրհավաք ավազանների ծախսերը 
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Որոտան (ամբողջ ջրհավաք ավազանը ուսումնասիրվող 
տարածքում, Ամուլսար լեռան արևելքում 

41,958,800 
ձմեռ 2013/2014 4.6 397 0.11 
ապրիլ-մայիս 2014 106 9150 2.52 

Որոտանի ջրհավաք ավազան առանց 13-րդ տեղամասի 
ջրհավաք ավազանը 

40,346,900 
ձմեռ 2013/2014 1.2 104 0.03 
ապրիլ-մայիս 2014 83 7163 2.05 

13-րդ տեղամասի ջրհավաք ավազանը (ենթաավազան 
Որոտան ջրհավաք ավազանում) 

1,611,900 
ձմեռ 2013/2014 3.4 294 2.11 
ապրիլ-մայիս 2014 23 1987 14.27 

Դարբ/Արփա (ամբողջ ջրհավաք ավազանը ուսումնասիրվող 
տարածքում, Ամուլսար լեռան արևմուտքում) 

94,943,200 
ձմեռ 2013/2014 14.3 1,236 0.15 
ապրիլ-մայիս 2014 146 12,580 1.53 
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Դարբ/Արփա ջրհավաք ավազանի տարածք (առանց 
հյուսիսային ավազանի – Տեղամաս 27 և աղբյուրներ SP80, SP81, 
SP82, SP83, SP89 և SP90) 

76,171,200 
ձմեռ 2013/2014 2.4 207 0.03 

ապրիլ-մայիս 2014 93 8035 1.22 

Հյուսիսային ավազան – Տեղամաս 27 և աղբյուրներ SP80, SP81, 
SP82, SP83, SP89 և SP90 (Դարբ/Արփա ջրհավաք ավազանի 
ենթավազան) 

18,772,000 
ձմեռ 2013/2014 11.9 1028 0.63 

ապրիլ-մայիս 2014 53 4545 2.80 

Ըստ ջրային աղբյուրների հոսքի, մակերևութային ջրերի հոսքի և ստորերկրյա ջրերի 
տվյալների ձնհալքի շրջանում ինֆիլտրացիայի տոկոսը զգալի բարձր է, և  մեծ մասամբ 
ինֆիլտրացիային կատարվում է դեպի աղբյուրներ ծախսի կամ ներհոսքի ընթացքում 
ձնհալքից ամիջապես հետո:   
 
Մակերևութային ջրերի հիմնահոսքեր  
Ստորերկրյա ջրերը ծախսվում են դեպի մակերևութային ջրեր հիմնական գետերի առուների 
միջոցով և դրանց վտակների ստորին բարձունքներում:  
Ներհոսքի գնահատումը հիմնված է ուշ ամռանը հիմնական գետերի  հոսքերի կետային 
չափագրման վրա, բացառությամբ Արփա գետը, որի գնահատումը հիմնված է 2012/13 
ձմռան ամիսների  շարունականան հոսքերի գրառումների վրա: Ներհոսքի ծախսը 
գնահատվում է հետևյալ կերպ:   
  2010 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր  և 2011 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների 

չափումների հիման վրա դիտարկվել է ներհոսքի 0.7 մ3/վ աճ Որոտան գետի AW001-ից  
AW003-ը (10.9 կմ) դիտակետերում: Սա համարժեք է  նեհոսքի 0.064 մ3/վ/կմ աստիճանին: 
Երկու կետերի միջև 77.4 կմ2 ջրհավաք ավազանի հոսքի շնորհիվ այս տվյալը համարժեք է 
գրեթե 290 մմ/տ բաշխված սնման աստիճանին:   

  2010 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին  և 2011 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին 
կատարված չափումների հիման վրա դիտարկվել է ներհոսքի 0.6 մ3/վ-ից-0.7 մ3/վ աճ 
Դարբ գետի AW005 - AW006 դիտակետերի միջև (2.9 կմ): Սա համարժեք է  նեհոսքի  0.21 
մ3/վ/կմ և  0.24 մ3/վ/կմ աստիճանին: Հատկանշական է, որ AW004 դիտակետում, Դարբ 
գետի 1 կմ վտակների վերին հոսանքի հոսքը գրեթե նույնն է AW005 դիտակետի 
տվյալների հետ: AW004 և AW006 դիտակետերի միջև գրեթե 50.2 կմ2 նպաստող ջրհավաք 
ավազանների շնորհիվ ներհոսքի աճը Դարբ գետի վերին հատվածում համարժեք է 
բաշխված սնման  400 մմ/տարի- 460 մմ/տարի արժեքին:  

  Հոսքերի կետային չափումների տվյալների համաձայն, Արփա գետի վերին կետը 
անմիջականորեն ծախսվում է հոսանքն ի վար` դեպի Կեչուտի ջրամբար: Սակայն 
նախագծի տարածքի ստորին հաստվածներում նկատվել է ներհոսքի աճ: 2012 թվականի 
նոյեմբեր-2013 թվականի փեռտրվար ամիսների ընթացքում միջին ներհոսքի աջը Արփա 
2 և Արփա 3 կետերի միջև կազմել է 0.1 մ3/վ (միջինը 0.11 մ3/վ).  Համարժեք աճող ներհոսքի 
տվյալը կազմում է  0.026 մ3/վ/կմ. 

 

Հոսքի կետային չափումները կատարվել են 2012 թվականին, գարնանային ձնհալքի 
ընթացում և դրանից հետո ԴԱԼ տարածքի արևելքում և Որոտան գետի վտակներում: 
Գրանցված հոսքերը գրաֆիկի տեսքով ներկայացված են Պատկեր 4.8.25-ում: Ձնհալոցքային 
ջրերի առավելագույն ծախսը գերազանցում է հարաբերականորեն արագ և հոսանքներում 
ջրի հոսքի աստիճանը` տատանվելով 7 լ/վև 9 լ/վ-ի միջև: Այս հովտում տեղագրական 
ջրհավաք ավազանները կազմում են գրեթե 1.61 կմ2; ենթադրվում է, որ 2012 հունիսի ծախսը 
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ներկայացնում է տարեկան նշանակության հիմնահոսքերը, որի սնման աստիճանի 
համարժեքը տատնվում է  140 մմ/տև 180 մմ/տ. տվյալների միջև: 
 

 
Պատկեր 4.8.25: Հոսքի ծախսը FM-5-ում, գարուն 2012թ. 

Շարունակական հոսքի տվյալներ  
2012/2013 և 2013/2014թթ մոիտորինգային շրջանների ընթացքում յուրաքանչյուր ջրհավաքի  
մակերևութային ջրերի մեկ միավոր տարածքի կտրվածքով ելքը  և շարունակական հոսքի 
մոինտորինգային տվյալները ներկայաց են 4.9 գլխում: Մոնիտորինգային շրջանի համար 
ներկայացված են ջրհավաքների ամսական ելքերը, որոնք ներառում են ձմեռային 
ամիսները, երբ դիտվում սկավ մակերևութային հոսք (դեկտեմբեր, հունվար և փետրվար): 
Այս շրջանում արձանագրված հոսքերը առավել ցածրադիր վայրերում կարող են ձևավորվել 
որոշ տեղումներից, սակայն ընդհանուր առմամբ ձևավորում են սակավաջուր հոսքեր, որը 
պայմանավորված  է սառած գետնի և ստորգետնյա ջրերի հիմնահոսքի քիչ ելքերով:  
 
Նշված ջրհավաքնեում ստորգետնյա ջրերի համալրման արագության գնահատման 
նպատակով օգտագործվել են այս տվյալները, որոնք ներկայացված են 4.8.13 աղյուսակում: 
Այս հաշվարկն իրականացնելու համար ենթադրվել է, որ ափամերձ տարածքներում 
էվապոտրասպիրացիա տեղի չի ունենում:   Ստորգետնյա ջրերի հիմնահոսքը փոփոխվում է 
տարվա ընթացքում և առավել ջրառատ է գարնանը, այդ պատճառով տարեկան կտրվածքով 
համալրման գտահատման նպատակով արտարկված մակերևութային ջրերի 
հիմնահոսքերի ձմեռային չափումների տվյալները կարող են թերագնահատել տարեկան 
արժեքները: Այլ ուղիներիով այս ջրհավաքներից ստորգետնյա ջրերի ելքի արդյունքում 
(Օրինակ` Ամուլսարի արևմուտք գտնվող ջրհավաքներից դեպի Կեչուտ-Սպանդարյան 
թունելը), եթե հաշվի առնվեն միայն մակերևութային ջրերը, կդիտարկվի ջրային 
պաշարների համալրման ցածր արագություն:  
 
Աղյուսակ 4.8.13: Ջրհավաքների ձմեռային ելքից տարեկան  կտրվածքով ստորգետնյա ջրերի համալրման տվյալներ, 
2012/2013 և 2013/2014թթ 

Տեղանք  Կետի  ID 

Ջրհավաքի հաշվարկված ելք 
(մմ/ամիս) 

Միջին 
ձմռային 

ելք 
(մմ/ամիս) 

Տարեկան 
համարժեք 
համալրում  
(մմ/տարի) Դեկտեմբեր Հունվար Փետրվար 

2012/2013թթ. 
Արփա Արփա 2 24 23 21 23 272 

Արփայի վտակ  
Տեղամաս_27 67 18 16 33 401 

Տեղամաս_28_G
1 

25 Տ/չ 0 - - 
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Դարբի վտակ MP_3 8 12 Տ/չ 10 124 

Որոտանի 
վտակ 

FM-6-HI 10 5 7 8 90 
FM-6-WEIR 14 13 13 13 161 

MP_1 59 49 45 51 610 
MP_2 19 16 15 17 202 

2013/2014թթ. 

Արփա 
Արփա 1 25 25 22 24 286 
Արփա 2 25 24 21 24 283 
Արփա 3 22 21 18 20 244 

Արփայի վտակ Տեղամաս 14 Տ/չ Տ/չ Տ/չ - - 

Դարբի վտակ 
Հյուսիսային 

էրատո 
11 15 15 14 162 

Որոտան Որոտան 37 33 28 33 392 
Որոտանի 
վտակ 

FM-6-HI 19 17 12 16 190 
FM-6-WEIR 8 12 14 11 136 

Նշումներ. 
Տ/չ տվյալներ չկան/ մշտադիտարկման կետ տեղադրված չէ  
1) Արփա գետի կայաններում 2012-2013թթ մոնիտորինգային շրջանի կտրվածքով հասանելի են 

եղել չափաբերման սահմանփակ տվյալներ: հոսանքն ի վեր և վար կատարված չափումների 
նկարագրերը կարող են վերցված լինել այս աղբյուրից կամ կարող են կապված լինել Արփա 1-ին 
կից գործող Կեչուտի ՀԷԿ-ի հետ: 

2) Արփայի մեկ միավոր ելքի հաշվարկը կատարվել է ամաբողջ ջրհավաքի կտրվածքով, որը 
կարող է նպատակահարմար չլինել Կեչուտի ջրամբարի առկայության պատճառով: Արփա 4-ից 
տվյալների ստացմանը զուգընթաց այս երկու տվյալների համեմատությունը թույլ կտա 
հաշվարկել նաև այս ջրհավաքների միջև ընկած տարածքի ելքը: 

 
Դիտարկվող ջրհավաքներում հաշվարկվել են համալրման արագության էական 
տատանումներ, որոնցից որոշները վերագրվելու են երկրաբանական, հողի տիպի, 
բարձրության, լանջերի թեքության ու կղմնադրության տատանումներին: Ստորգետնյա 
ջրերի ելքի խոշոր տեղային տատանումները կարող են կապված լինել նաև երկրաբանական 
առանձին առանձնահատկությունների հետ (խզվածքայի կամ ճեղքվածքային գոտի): Որոշ 
դիտարկված տատանումներ կարող են կապված լինել նաև չափման սխալ տվյալների հետ` 
պայմանավորված մակերևութային ջրերի տվյալների չափաբերմամբ կամ սառցապատման 
ազդեցությամբ: Այդուհանդերձ, հաշվարկված արժեքներից կարելիէ ենթադրել, որ 
համալրման արագությունը տատանվում է 150 և 300 մմ/տարի սահմաններում:  
 
Ծախսը դեպի տեխնածին օբյեկտներ 
Կեչուտ-Սպանդարյան թունել 
Սպանդարյան–Կեչուտ թունելում հոսքերի գրանցումները 2012-2015թթ. ընթացքում 
կատարվել են հոսքերի կետային չափումների եղանակով, որն ամփոփված է Պատկեր 
4.8.26-ում: Հիմնական հոսքը գրանցվել է AWJ6 դիտակետում, իսկ Կեչուտի ջրամբարում 
թունելի ջրերի ծախսը ուսումնասիրության ժամանակահատվածում կազմել է 0.19 մ3/վ; 
նվազագույն հոսքը 2014 թվականի մարտին կազմել է 0.07 մ3/վ, իսկ առավելագույն հոսքը 
2013թ. Հուլիսին կազմել է 0.29 մ3/վ: 2014 թվականի փետրվար-հունիս ամիսներին 
կատարված վերջին չափումների տվյալներով ջրերի հոսքի տվյալները 2012-2013թթ. 
գրանված ցուցանիշներից ավելի ցածր են:  
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Պատկեր 4.8.266:  Հոսքի կետային չափումներ Կեչուտ-Սպանդարյան թունելի ջրթափում, AWJ6 

2013 թվականի մակերևութային և ստոերկրյա ջրերի նմուշների ստորև ներկայացված 
քիմիական բաղադրության գնահատումը վկայում է, որ Սպանդարյան-Կեչուտ թունելով 
ծախսվող ջրերը պարունակում են կալցիումի սուլֆատ, ինչն ավելի բնորոշ է Ծրագրի 
տարածքի առավել բարդ քիմիական կազմություն ունեցող աղբյուրներին ու ստորերկրյա  
ջրերին (RCAW403, AW030, Տեղամաս 27 աղբյուրներ): Ջրերի տեսակարար 
հաղորդականությունը տատանվում է 300 μS/սմ և 400 μS/սմ միջև, որը ավելի բարձր է քան 
մակերևութային ջրերին ու ավելի բարձր ստոերկրյա ջրերի դեպքում: Թունելում ծախսի 
քիմիական կազմությունը ավելի մանրամասն ներկայացված է 4.8.7բաժնում: 
 
Բովանցքներ  
ԴԱԼ հովտի արևելքում պատմական բովանցքը ձգվում է դեպի արևմուտք` դեպի ԴԱԼ 
ստորին հատվածը: ԴԱԼ հատվածի հյուսիսում հայտնաբերվել են դեպի արևելեք ձգվող 
երեք լրացուցիչ բովանցքեր: 
 
AW030 դիտակետից դեպի ԴԱԼ տեղամասի արևելյան հովտում  կատարվել է մի շարք 
հոսքերի կետային չափումներ, որը ներկայաված է Աղյուսակ  4.8.13. –ում: Կետային 
չափումների արդյունքները տատանվում են 0.5 լ/վև 13 լ/վի միջև. Հոսքի ամենացածր 
ցուցանիշը գրանցվել է 2015թ. ուշ գարնանը, իսկ ամենաբարձր հոսքի ցուցանիշը 2013 
թվականի գարնանը: 
Աղյուսակ 4.8.14: Հոսքի չափումներ`AW030/SP13.7 կետերում 

Ամսաթիվ Հոսքի արագություն (Լ/վ) 

20/08/2011 0.5 
10/03/2013 13 
22/11/2013 0.6 
26/05/2014 1 
06/05/2014 0.9 

03/05/2015 1.6 
09/06/2015 0.45 
19/06/2015 0.2 

ԴԱԼ-ից հյուսիս բովանցքներից 2011թ. օգոստոսին արտահոսք չի գրանցվել:  
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Ստորերկրյա ջրերի համալրման հաշվարկ – ջրային հաշվեկշիռի հաշվարկման 
մեթոդաբանություն  
Ստորերկրյա ջրերի համալրումը հաշվարկվել է Ռաշթոնի12 կողմից նկարագրված  մեթոդի 
(2003թ.) և Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի ճարտրագիտական թմի կողմից օգտագործվող 
(GRE, 2014թ.) եզրահանգումների հետ համընկնող հետևյալ եզրահանգումների 
համաձայն`4.8.14 և 4.8.15 աղյուսակներում ներկայացված միջինացված կլիմայական 
արժեքների միջոցով. 
 

  Ձյան տեսքով տեղումները դիտվում են նոյեմբեր և մարտ ամիսների միջև ընկած 
ժամանակահատվածում, 

  Այս շրջանում, տեղումների ՁԽՀՋՔ-ն (ձյան խորությանը համարժեք ջրի 
քանակություն) կազմում է   8%, որը հաշվարկվել է ձյան 0.26 գ/սմ3 խտության հիման 
վրա  (Որոտանի լեռնանցքի կայանից ստացված ձյան խտության տվյալների հիման 
վրա (GRE, 2014թ.)); 

  Ձմեռային ամիսների ընթացքում սուբլիմացիան կազմում է ՁԽՀՋՔ-ի 10%-ը; 
  Հունվար և մարտ ամիսների ընթացքում ընդհանուր կուտակված ՁԽՀՋՔ-ի մնացած 

82%-ը ենթադրաբար հալվում  է ապրիլ և մայիս ամիսներին, ընդ որում, ապրիլին 
հալվում է կուտակված տեղումների 60, իսկ մայիսին` 40%-ը: Հունիս և դեկտեմբեր 
ամիսների ընթացքում ձյան արդյունավետ հալման գործընթաց տեղի չի ունենում; 

  Լեռնային լանջերին հոսքը կազմում  է 67%, գործակիցը հաշվարկված է անմշակ 
թփային բուսականությամբ կավահողերում լանջի 06 թեքության պայմաններում 
(NCB, 1982թ.) 13; 

  Առավել ցածրադիր հովիտներում հոսքը կազմում  է 55%, գործակիցը հաշվարկված է 
անմշակ թփային բուսականությամբ կավահողերում լանջի 0.085թեքության 
պայմաններում (NCB, 1982թ.); և 

  Լեռնագագաթին արդյունավետ տեղումների 30%-ը ճեղքերի միջոցով հոսքի և 
մերկացած դատարկ ապարներ դրանց ինֆիլտրացիայի պատճառով շրջանցում են 
հողային գոտին: Ցածրադիր հովիտներում արդյունավետ տեղումների 15%-ը 
ենթադրաբար ձևավորում է բուֆերային համալրման պաշարները:  
 

Ելակետային եղանակային տվյալների հավաքագրման ընթացում օգտագործված 
մոտեցումը ներկայացված է 4.2.4 բաժնում, որում ներկայացված է նաև ծրագրի նախագծման 
և տեղամասի ամբողջ տարածքի համար ջրային հաշվեկշիռի պատրաստման համար 
օգտագործված տվյալների հենքը (Հավելված 6.10.1): Տեղամասի ամբողջ տարածքի 
կտրվածով ջրային հաշվեկշիռը հիմնված է Որոտանի լեռնանցքի տվյալների բազայի վրա և 
ներառում է մի շարք սինթետիկ սցենարներ, որտեղ ստացված արտահոսքերի հաշվարկված 
ծավալները որպես հենանիշ են ծառայում կանխատեսումների և ծրագրի նախագծային 
չափանիշների համար: Հանքափոսի ջրերի կառավարման, ԴԱԼ և ԿՏՀ փորձնական 
նախագծման  համար օգտագործվել են «տեղումնաշատ », «միջին » և «չորային» տարիների 
սցենարները: Ավարտական ճարտարագիտական նախագծի պատրաստման նպատակով 
պետք է ամփոփվեն նաև արտահոսքերի կառավարման լրացուցիչ գնահատման 
աշխատանքները, որոնք ներառում են նաև տեղումների և  ջրի ամենօրյա ժամային 
հաշվեկշիռի հետգա պատրաստումը:  
 

                                                 
 
12  Groundwater Hydrology. Rushton, K.R. 2003. Wiley, Chichester 
13  Technical Management of Water in the Coal Mining Industry.UK National Coal Board (NCB); 1982 
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Աղյուսակ 4.8.15: Ամսական կտրվածքով տեղումների քանակ, Որոտանի լեռնանցք1  

 
Հունվար Փետրվար Մարտ  Ապրիլ մայիս Հունիս  Հուլիս  Օգոստոս Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ. 

Միջին 47.1 50.7 63.9 86.4 93.7 68.7 49.6 30.6 26.6 57.0 45.9 47.1 
Առավելագույն 81.5 132.3 158.0 180.8 213.7 199.7 196.0 154.8 158.5 172.8 100.3 117.6 
Նվազագույն 11.8 11.7 4.5 17.1 26.5 2.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 5.3 
1ամսական տեղումների (մմ) ամփոփագիրը հաշվարկվել  է 1962-1994 և 2000-2013 թվականներին գրանցված ամենօրյա տվյալների հիման 
վրա:  
 
Աղյուսակ 4.8.16: Ամսական կտրվածքով գոլորշիացում , Որոտանի լեռնանցք11 

 
Հունվար Փետրվար Մարտ  Ապրիլ մայիս Հունիս  Հուլիս  Օգոստոս Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ. 

Միջին 24.5 27.9 44.9 59.3 93.3 128.1 150.8 154.7 122.9 72.3 40.2 28.4 
1.Խոտի էտալոնային կուլտուրաների համար գոլորշիացումը հաշվարկվել է Որոտանի լեռնանցքի օդերլութաբանական 
կայանի տվյալներով  Փենմն-Մոնտիտ հավասարման կիրառմամբ  (Penman-Monteith Equation):  
 
Հիմնվելով այս եզրահանգումների վրա, այս հաշվարկի արդյունքում Ամուլսար լեռան 
ջրային պաշարների համալրման արագությունը կազմում է մոտ 100 մմ/տարի, իսկ առավել 
ցածրադիր հովիտների ջրային պաշարների համալրման արագությունը հաշվարկվել է  50 
մմ/տարի: Պաշարների համալրումը գերազանցապես կատարվում է ապրիլ և մայիս 
ամիսների ընթացքում, որը կապված  է ձնհալի հետ: Երկրորդ հոսքը ակտիվանում է ուշ 
աշնանը:   
 
Վերևում նկարագրված  ուսումնասիրության տարածքում դիտարկված հոսքերի 
համեմատականը ենթադրում է, որ հողի խոնավության բալանսի մոտեցման կիրառման 
դեպքում ջրային պաշարների համալրումն այս տարածքում թերագնահատվում է: Ամենայն 
հավանականությամբ սա սեզոնային համալրման գործընթացի, բարակ հողաշերտի, 
բարձրության և կլիմայի հետ առնչվող ազդեցության և հնարավոր է այլ գործընթացների 
արդյունք է, որոնք այս պարզեցված մոտեցման շրջանակներում չեն արտացոլվում: 
Մակերևութային ջրերի հիմնահոսքերը ենթադրում են, որ պաշարների համալրման 
արագությունը զգալիորեն ավելի բարձր է` հավանաբար ավելի քան 200մմ/տարի:  
 
Ստորերկրյա ջրերի հոսքի համակարգի զգայունությունը համալրման արագության 
նկատմամբ գնահատվել է ստորերկրյա ջրերի տարածաշրջանային մոդելի  (Golder, 2014c) 
միջոցով` մատնանշելով, որ համակարգում ջրի ճնշումը և  հոսքը խիստ զգայուն են 
համալրման արագության նկատմամբ: Ստորերկրյա ջրերի մոդելի չափաբերման 
արդյունքում հայտնաբերվել է, որ Կեչուտ-Սպանդարյան թունելի հոսքի և ԴԱԼ-ից դեպի 
արևելք ընկած հովտում բեռնաթափման համընկնումը կարող է հասանելի լինել 200 
մմ/տարի տարածաշրջանային համալրման պայմաններում, իսկ համալրումը մի փոքր 
ավելի արագ է (250 մմ/տարի) ԴԱԼ տարածքում և հարակից ավազաններում: Մուտքի 
արգելման հետևանքով երկու հովիտներում էլ խթանվում է ձյան ծածկույթի ձևավորումն ու 
կանխվում է հոսքը:  
 
Ցածր ծակոտկենությամբ ճեղքված ապարների ջրատար հորիզոնի 200 մմ/տարի  
համալրման արագությունը հանգեցնելու է ստորերկրյա ջրերի մակարդակների խոշոր 
սեզոնային տատանումների: Մոդելավորման արդյունքում ստացված համալրման 
հաշվարկների վավերացման նպատակով հիդրոերկրաբանական  միավորների համարժեք 
ծակոտկենության հաշվարկը կատարվել է այն հորերի համար, որոնք հիմնվելով 
գարնանային ձնհալից հետո 90% տարեկան համալրման արագության պայմանների վրա, 
առավելագույնս լավ են բնութագրում սեզոնային տիրույթը (Աղյուսակ 4.8.17): Հաշվարկի 
այս մեթոդը ենթադրում է, որ դիտարկված  առավելագույն և  նվազագույն ստորերկրյա 
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ջրերի մակարդակների միջև տարբերությունը կարող է վերագրվել գարնանային ձնհալից 
հետո ջրային հայելու բարձրության փոփոխությանը: Բացառությամբ կոլյուվիալ շերտի` 
հաշվարկված ծակոտկենությունը համընկնում է նախնական գնահատված տվյալների հետ 
և սովորաբար գտնվում է Ամուլսարի համար հատկանշական տիրույթներում: Կոլյուվիալ 
շերտի գնահատված ծակոտկենությունը համապատասխանում է կավի առավել մեծ 
պարունակությամբ նյութի ծակոտկենությանը, որը հակասում է նախնական 
ենթադրություններին:    
 
Աղյուսակ 4.8.17: Ջրային պաշարների համալրման գնահատված տվյալների և սեզոնային տատանումների վրա հիմնված 
ծակոտկկենության հաշվարկ 

Հիդրոերկրաբանական 
միավոր 

Նախնական 
հաշվարկված  

(Աղյուսակ 4.8.5) 

Նվազագույն 
հաշվարկված 

արժեք  

Միջինացված 
հաշվարկված 

արժեք 

Միջին  
հաշվարկված 

արժեք 

Առավելագույ
ն 

հաշվարկված 
արժեք 

Տվյալների 
թիվ 

Անփոփոխ ստորին 
հրաբխային միավոր 

0.04 0.004 0.076 0.083 0.240 13 

Արգիլիտով ձևափոխվա 
անդեզիտներ  

0.03 0.010 0.140 0.099 0.360 6 

Վերին հրաբխային միավոր 0.04 0.005 0.020 0.018 0.052 5 

Կայնոզոյան բազալտային 
հոսքեր 

0.015 0.008 0.087 0.038 0.300 9 

Կոլյուվիալ շերտ  0.25 0.019 0.079 0.051 0.194 4 

 
Ծրագրի ազդակիր տարածքում ստորգետնյա ջրերի հոսքի գնահատման նպատակով 
մշակվել է ստորգետնյա ջրերի հոսքի մեկ մոդել: Վերևում նկարագրված մոդելը 
մոնիտորինգի և ելակետային պայմանների բնութագրման ու հիդրոերկրաբանկան 
կոնցեպտուալիզացիայի ընթացքում կատարված դիտարկումների հետ միասին 
օգտագործվել են հանքարդյունաբերությանը, ջրազրկմանը և վերականգնմանը/փակմանը 
արձագանքի կանխատեսման նպատակով (Գլուխ 6.9):  Հագեցած ստորգետնյա ջրերի հոսքի 
մոդելում Ամուլսար լեռան գագաթից սկիզբ առնող ժամանակավոր ստորգետնյա ջրերի 
(ձնհալոցքային ջրեր) հաշվարկման մեթոդ ներված չէ: Այդ պատճառով, այս հոսքերի հետ 
առնչվող հավանական ազդեցությունները հաշվարկվել և գնահատվել են 6.9.1 հվելվածի 
5.5.2 բաժնում:  
 
Ամփոփում  
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքը գտնվում է մի տարածաշրջանում, որտեղ 
տարեկան գոլորշիացման ցուցանիշը գերազանցում է տեղումների տարեկան քանակին, իսկ 
ամառային ամիսները բնութագրվում են տաք և չոր եղանակային պայմաններով (ստորին 
բարձրություններում): Այս միջավայրում հողի խոնավության բալանսի վրա հիմնված 
ստորերկրյա ջրերի  համալրման գտահատումը ենթադրում է, որ սնման արագությունը 
ցածր  պետք է լինեն, իսկ տեղումների մեծամասնությունը էվապոտրանսպիրացիայի կամ 
արտահոսքի արդյունքում կորչում է: Սակայն,  մակերևութային ջրերի հոսքերը, 
ստորերկրյա ջրերի ջրագրերն ու տեխնածին օբյեկտներ դրանց բեռնաթափումը 
մատնանշում են, որ հողի խոնավության հավասարակշռության հաշվարկներն այս 
միջավայրում թերագնահատում են  ստորերկրյա ջրերի համալրման տեմպերը: Հիմնվելով 
դիտարկված հոսքերի ու ստորերկրյա ջրերի ջրագրերի վրա, համալրման արագությունը 
Ծրագրի տարածքում համարվել է  200 մմ/տարի  և 250 մմ/տարի  սահմաններում, որտեղ 
ինֆիլտրացիայի ամենամեծ արագությունը դիտվում է Ծրագրի տարածքի բարձրադիր 
հատվածներում:  
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4.8.7 Ստորերկրյա ջրեր քիմիական բաղադրություն և կազմ  
Ջրային տիպեր  
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի ուսումնասիրության տարածքի և  Ջերմուկի  
երկրաջերմային պարկի համար ըստ ջրիային տիպերի Լլոյդի և Հիթքոթի (Lloyd and  
Heathcote, 1985թ. 14) աշխատության մեջ ներկայացված մեթոդաբանությամբ պատրաստված 
աղբյուրների և ստորերկրյա ջրերի դիագրամները ներկայացված են  4.8.4 հավելվածում: Ջրի 
տիպավորման մեխանիզմը կիրառվել է աղբյուրների և ստորերկրյա ջրերի ծագման 
գնահատման և ստորերկրյա ջրերի հոսքային համակարգերի տարբերակման նպատակով: 
 
Աղբյուրների ջրեր – Ամուլսար լեռ 
2013թ. նոյեմբեր և 2014թ. մայիս ամիսներին իրականացված աղբյուրների 
ուսումնասիրության ընթացքում նմուշարկվել են մի շարք աղբյուրներ, որոնք տեղադրվել են 
Դուրովի ընդլայնված դիագրամի առաջին դաշտում: Այս աղբյուրներին բնորոշ է 
բիկարբոնատի և կալցիումի գերակշռությունը, որը սովորաբար վկայում է «համալրվող 
ջրային պաշարների»  մասին (Lloyd and Heathcote, 1985թ.):  
 
Այս քիմիական կազմով աղբյուրները ներառում են 2014թ. մայիսին Կեչուտի ջրամբարում և 
Ամուլսարի լեռնազանգվածի  շրջակա  աղբյուրներում նմուշարկված Կայնոզոյան 
բազալտային հոսքերից բեռնաթափվող աղբյուրները: Բազալտներից հոսող աղբյուրների 
քիմիական հատկանիշները համընկնում են ջրանցիկ բազալտների ճեղքերից դիտարկվող 
արագ հոսքի հետ, որտեղ  ստորերկրյա ջրերի և ապարային զանգվածի միջև 
փոխազդեցության ժամանակահատվածը խիստ կարճ է: Ամուլսարի լեռնազանգվածի վրա 
2014թ. գարնանը նմուշարկված թարմ աղբյուրների ջրերը վկայում են այն մասին, որ դրանք 
ենթարկվել են ձնհալոցքային սնման ազդեցությանը, որոնք վկայում են նոր ձևավոված և 
բեռնաթափված ջրերի տեղական աղբյուրների ներթափանցման մասին:   
 
Դուրովի ընդլայնված դիագրամի 2, 4 և 5 դաշտերում տեղադրված աղբյուրների ջրերի 
նմուշները համընկնում են 1-ին դաշտում տեղադրված նմուշների հետ, սակայն  մի փոքր 
տարբերվում են` կապված  նատրիումի և/ կամ սուլֆատի կոնցենտրացիաների հետ: 
Դրանցում սովորաբար ԸԼՏ կոնցենտրացիաները տատանվում են 20-100մգ/լ 
սահմաններում, իսկ տեսակարար հաղորդականությունը 400 μS/սմ է:  4-և 5 դաշտերում 
տեղադրված աղբյուրների ջրերը հարուստ են սուլֆատով և ներառում են այն աղբյուրները, 
որոնք սկիզբ են առնում ԴԱԼ տեղամասից, դեպի արևելք գտնվող հովտից կամ Ամուլսարի 
լեռնազանգվածից  դեպի արևմուտք: Այս աղբյուրները սովորաբար այն աղբյուրներն են, 
որոնք տեղակայված են արգիլիտով ձևափոխված ստորին հրաբխային շերտում: 
Արգիլիտային անդեզիտների (Golder Associates, 2013b15) երկրաքիմիական հատկանիշները 
ցույց են տալիս, որ դրանք պարունակում են պիրիտի բարձր կոնցենտրացիաներ: Պիրիտի 
հողմահարումը կապված  է սուլֆատով հարուստ ստորերկրյա ջրերի հետ: Այս ջրերում 
քիմիական հատկանիշները համեմատաբար զարգացած են և դիտվում է առավել բարձր 
տեսակարար հաղորդականության ցուցանիշ` մատնանշելով այն ապարների հետ շփումը, 
որոնց միջով դրանք անցել են, ինչպես նաև վկայելով առավել երկար ստորերկրյա ջրերի 
հոսքուղիների մասին: Սա համընկնում է 2013թ. նոյեմբերին դիտարկված հոսքերի  վրա 
հիմնված մեկնաբանությունների հետ, ըստ որոնց, Ամուլսարի լեռնազանգվածից  դեպի 

                                                 
 
14  Natural inorganic hydrochemistry in relation to groundwater:An Introduction.  Lloyd, J. W. and J. A.  Heathcote; 1985 Oxford 

University Press, New York 
15  Summary of Geochemical Characterization and Water Quality Prediction. Golder Associates, 2013b; 
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հյուսիս և արևմուտք հովիտներում հոսող մշտահոս աղբյուրների տակ տեղակայված են   
արգիլիտային անդեզիտներ:   
 
Աղբյուրների ջրեր  – Ջերմուկ  
Ջերմուկի  երկրաջերմային  աղբյուրները տեղադրվել են Դուրովի ընդլայնված դիագրամի 
(Lloyd and Heathcote, 1985) 3 և  6 դաշտերում:  Այս ջրերում գերակշռում են 
բիկարբոնատներն ու նատրիումը, որոնք վկայում են իոնային փոխանակության մասին, 
թեպետ որոշակի հանգամանքների ազդեցությամբ ածխածնի երկօքսիդի խորքային 
առաջացումը այն տեղերում, որտեղ գերակշռում է նատրիումը ևս կարող է հանգեցնել  
բիկարբոնատի առաջացման (Lloyd և  Heathcote, 1985թ.): Այս տեղանքներում առավել բարձր 
տեսակարար հաղորդականությունը և  ԸԼՏների կոնցենտրացիաների չափումները 
ենթադրում են, որ Ջերմուկի  աղբյուրներ արտահոսող ստորերկրյա ջրերի տեղափոխման 
ժամանակահատվածը բավականին մեծ  է, որի դեպքում տեցի է ունեցել հանքային 
տարրերի տարրալուծում: Այս աղբյուրների ջրերում դիտվում է մետաղների` արսենիի, 
լիթիումի, մոլիբդենի և թալիումի բարձր և ալյումինի ցարծ կոնցենտրացիաներ` ‘ERW’ և  ‘SP’ 
տեղանքների և  DWJ4 համեմատությամբ, ինչը վկայում է աղբյուրների ջրերի այլ 
ակունքների և ապարների այլ տեսակների հետ շփման մասին: Ջերմուկի աղբյուրների 
ջրերը երկրաքիմիական տեսանկյունից տարբերվում են Ամուլսար լեռան շրջակա 
աղբյուրների ջրերից:   Սա առավել մանրամասնորեն քննարկված  է Գոլդերի տեխնիկական 
հուշագրում (Golder, 2013a):  
 
Ջերմուկի  երկրաջերմային  աղբյուրների  (DWJ տեղանքներ) ջերմաստիճանն առավել 
բարձր է Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքում գտնվող աղբյուրների և տարածքին 
բնորոշ միջին տարեկան ջերմաստիճանների համեմատությամբ, որը վկայում է այն մասին, 
որ Ջերմուկի  աղբյուրները երկրաջերմային են: Գոլդերի (2013e) կողմից մշակված և 4.8.5 
Հավելվածում ներկայացված դաշտային տվյալներից կարելի է ենթադրել, որ 
ուսումնասիրության տարածքի աղբյուրների ջերմաստիճանը կապված է շրջակա 
ջերմաստիճանից (ամռանը առավել տաք ջերմաստիճանները դիտարկվում են, որտեղ 
դանդաղ արտահոսքը կարող է տաքանալ արևի ճառագայթների ներքո): 
Ուսումնասիրության տարածքում   երկրաջերմային  աղբյուրների առկայության մասին 
վկայող փաստեր չեն հայտնաբերվել: Սա ցույց է տալիս, որ Ջերմուկի  երկրաջերմային  
աղբյուրներն իրենց ծագմամբ տարբերվում են Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքի 
աղբյուրներից: 
 
Ստորերկրյա ջրեր 
4.8.4 Հավելվածում ներկայացված ստորերկրյա ջրերի նմուշները վերցվել են 
ուսումնասիրության տարածքի շրջակայքում` Ամուլսարի լեռնագագաթի շուրջ, ԿՏՀ 
տեղամասից դեպի հյուսիս-երևելք ընկած հովտում տեղաբաշխված տեղանքներից, ինչպես 
նաև Որոտան գետի արևելյան ափին գտնվող Կայնոզոյան բազալտային հոսքերում 
տեղադրված հորերից: RCAW408-ից (Տիգրանես –Արտավազդեսի հարևանությամբ), ԴԱԼ 
տեղամասից անմիջապես արևելք տեղադրված հորերից, Որոտան գետին կից Կայնոզոյան 
բազալտային հոսքերում տեղադրված հորերից և ԿՏՀ տարածքի հորերից վերցված 
ստորերկրյա ջրերը վկայում են ‘թարմ’ կալցիում-բիկարբոնատային բաղասրության մասին, 
որը բնութագրական է սակավաջուր նոր համալրված  ստորերկրյա ջրերին: Լեռան գագաթի 
հանքային մարմինների և աղբյուրների շրջակայքի մոնիտորինգային վայրերում ևս 
դիտարկվում է ցածր հաղորդականություն, որը վկայում է թարմ նոր համալրված 
ստորերկրյա ջրերի մասին: ԴԱԼ տեղամասից ավելի արևելք ընկած մոնիտորինգային 
կետերի (DDGW004, RCAW403) արգիլիտային անդեզիտների  ստորերկրյա ջրերում 
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դիտվում է էլեկտրական առավել բարձր հաղորդականության աստիճան նմուշների 
մեծամասնության համեմատությամբ, որը վկայում է առավել քիմիապես զարգացած 
ստորերկրյա ջրերի առկայության մասին (ստորերկրյա ջրերը տեղափոխվել են առավել 
հեռու կամ դանդաղ` հանգեցնելով  առավել մեծ քանակությամբ հանքային տարրերի 
տարրալուծման): Այս հորերից վերցված նմուշների քիմիական կազմը նման է ԴԱԼ 
տեղամասի աղբյուրներից հավաքված նմուշների կազմին, սակայն առանձնանում է 
սուլֆատի առավել մեծ կոնցենտրացիաներով, որն էլ իր հերթին վկայում է պիրիտի 
օքսիդացման մասին:  
 
ԿՏՀ տեղամասի հյուսիս-արևելյան հատվածում գտնվող կայնոզոյան բազալտային հոսքերի 
ստորերկրյա ջրերը հանքափոսի տարածքի համեմատությամբ բնութագրվում են  թույլ 
մագնեզիումային և կալիումային կոնցենտրացիաներով, որը բնորոշ է քիմիապես առավել 
ակտիվ ստորերկրյա ջրերին, որոնցում տեղափոխության ընթացքում տեղի են ունեցել 
իոնային փոխանակության գործընթացներ:   
 
Կեչուտ-Սպանդարյան թունելի և  բովանցքների հիմնական իոնների կազմ  
մակերևութային և  ստորերկրյա ջրերի հիմնական իոնների քիմիական հատկությունների 
համեմատական վերլուծությունը կատարվել է 2013թ. Իզոտոպիկ  ուսումնասիրորության 
շրջանակներում  (Golder, 2013): Դրա արդյունքները վկայում են, որ  Կեչուտ-Սպանդարյան 
թունելից բեռնաթափվող ստորերկրյա ջրերը ավելի նման են Էրատոյի մոտակայքում և 
ԴԱԼ-ից արևելք հովտում դիտարկված սուլֆատով հարուստ ստորերկրյա ջրերին, քան 
մակերևութային ջրերին:   
 
Հիմնվելով ջրի տիպավորման վրա, Սպանդարյան  և  Կեչուտ  ջրամբարների ջրերի 
քիմիական կազմի միջև կարող են դիտարկվել փոքր տարբերություններ, սակայն երկուսն էլ 
դիտարկվում են որպես ‘թարմ’ ջրեր, որը հատկանշական է  մակերևութային ջրերի համար: 
Արփա գետի վերին ջրհավաք ավազանից վերցված ջրի նմուշներում ստորգետնյա ջրերի 
հատկանիշներն առավել ուժեղ են արտահայտված:  
Համեմատությունը նաև ցույց է տալիս, ինչի մասին վկայում են նաև վերը նկարագրված  
ամբողջական աղբյուրների տվյալները, որ  Ջերմուկի  երկրաջերմային  աղբյուրների ջրի 
որակը ավելի խորը զարգացած  է  և տարբերվում է Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի 
տարածքի ստորերկրյա և մակերևութային ջրերից:  
 
Իզոտոպիկ կազմ  
 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքի և Ջերմուկի  Երկրաջերմային համալիրի 
շրջակայքի ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի հիմնական իոնների և իզոտոպիկ  կազմի  
ուսումնասիրությունն իրականացվել է Գոլդերի կողմից (Golder, 2013): Այդ 
ուսումնասիրության նպատակները ուղղված են հետևյալի բացահայտմանը. 

  Դեպի Կեչուտի ջրամբար Կեչուտ-Սպանդարյան թունելի ջրթափ կետում ներկայումս 
բեռնաթափվող ջրի աղբյուր; և  

  Ջերմուկի ջերմային աղբյուրներ հոսող ջրերի աղբյուր: 
Ջրերի նմուշարկումը Գեոթիմի կողմից ավարտին է հասցվել 2013թ. հուլիսին և կատարվել  է 
հիմնական իոնների և բնական իզոտոպների ուսումնասիրություն (Դետերիում - δ2H, 
թթվածին 18 - δ18O, ածխածին 13 - δ13C և  Տրիտիում): Նմուշարկումն ու վերլուծությունը 
կատարվել են մակերևութային ջրերի 5 տեղանքներում, Ջերմուկի  երկրաջերմային  
աղբյուրներում և ստորերկրյա ջրերի երկու դիտահորորում` մեկն Ամուլսար լեռան վրա, 
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իսկ մյուսը` լեռան կողին:  Նմուշառման կետերն ամփոփված են Աղյուսակ 4.8.17-ում, իսկ 
տեղանքները ցուցադրված են 4.8.7 Հավելվածի 4.8.2 և  4.9.6 պատկերներում:  
 
 
Աղյուսակ 4.8.188: Ջրերի նմուշաների տեղանքներ, Իզոտոպիկ կազմի վերլուծություն հուլիս 2013թ. 

Տեղադրություն  
Դեպի 
արևելք 

Դեպի 
հյուսիս 

Ջրի տեսակ Բնութագիր 

   Մակերևութային ջրեր  Սպանդարյանի  ջրամբար  
   Մակերևութային ջրեր  Արփա գետ. Ջերմուկից Արփա գետն ի վեր  
   Մակերևութային ջրեր  Կեչուտ   ջրամբար, հոսքն ի վեր ծայրամասային հատված 

   Մակերևութային ջրեր  
Կեչուտ-Սպանդարյան թունելի արտահոսք 
Կեչուտում 

   Մակերևութային ջրեր  Գնդևազ ջրամբար 
   խմելու ջուր Ջերմուկի 30 ͦ աղբյուր 
   Ստորերկրյա ջրեր Ամուլսար լեռ 
   Ստորերկրյա ջրեր Ցածր զառիթափներ 
*Հանքային ջրերի աղբյուրների ընդհանուր տեղանք 
 
Այս նմուշներում հիմնական իոնների կազմը քննարկվել է վերևում: Ջրի նմուշներում 
թթվածին-18 և դետերիումի պարունակությունները ցուցադրված են 4.8.27 աղյուսակում: Այս 
աղյուսակում նշված են նաև տեղումներից առաջացած համաշխարհային (Craig, 1961թ) և 
Միջերկրածովյան ջրերի (Lloyd and Heathcote, 1985թ) 16  կորերը:  
 

 
Պատկեր  4.8.27: Ջրի նմուշներում թթվածին-18  և  դետերիում 
 
Ջերմուկի  և DWJ6 դիտակետի ջրերի նմուշների իզոտոպիկ  կազմում դիտվում է խիստ 
հյուծված  18O-ի առկայություն, որը բնորոշ է խիստ զարգացած բարդ երկրաջերմային 
ջրերին: δ2H:δ18O-ի հարաբերակցությունը համապատասխանում է հիմնական իոնների 
տվյալների  հետ  և վկայում է առավել զարգացած «հին» ջրերի մասին, իսկ մակերևութային 
ջրերի նմուշներում δ2H:δ18O հարաբերակցությունը համապատասխանում է առավել 
«երիտասարդ» ջրերին` վկայելով ջրերի առավել նոր համալրման միտման մասին: 
Սպանդարյան -Կեչուտ թունելի ջրթափ կետի AWJ6 դիտակետի քիմիական 

                                                 
 
16 Isotopic variations in meteoric waters.  Science 133 (3465) pp.  1702–1703.Craig, H., 1961. Domenico, P.A. and Schwartz, F.W. 
1990.  Physical and Chemical Hydrogeology, 1st Edition.  J. Wiley & Sons, New York 
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բաղադրությունը տարբերվում է Սպանդարյանի ջրամբարի ջրերից և առավել ազատ է 
դետերիումի և 18O պարունակություններից` վկայելով այլ ծագման մասին:  
 
δ13C և տրիտիումի վերլուծությունների արդյունքները ներկայացված են աղյուսկ 4.8.4-ում, 
ըստ որի տրիտիում չի հայտնաբերվել որևէ ջրային նմուշում: Այս արդյունքները բնորոշ են 
կամ ժամանակակից աղբյուրներին (թարմ անձրևներ/ձնհալք) կամ առաջացել են 1950 
թվականներից առաջ: Վերը ցուցադրված հիմնական իոնների քիմիական հատկանիշների 
հաշվի առնման պայմաններում, Ամուլսարի RCAW408 հորատանցքի ստորերկրյա ջրերի 
նմուշները ժամանակակից են՝ թարմ սնուցման, իսկ Ջերմուկի աղբյուրների ջրերն ունեն 
ավելի քան 50 տարվա հնություն:  
 
Հղումային ստանդարտների հետ համեմատությամբ ուսումնասիրված ջրի աղբյուրների 
մեծամասնության մեջ դիտվում է 13ց-ի բացակայություն: Համեմատության համար ասենք, 
որ  Ջերմուկի  երկրաջերմային  աղբյուրները հագեցած են δ13C:δ12C համամասնությամբ և 
կտրուկ տարբերվում են այլ նմուշարկված ստորերկրյա և մակերևութային ջրերից: Սա 
կարող է մատնանշել մետամորֆային կարբոնատային ապարների հետ, կամ այն դեպքում, 
եթե միաջավայրում  բացակայում են կարբոնատները, mantle origin CO2 պարունակող խորը 
մետամորֆաին ֆլյուիդների հետ շփման փաստը (Marques et al, 2003) 17 δ13C-ի արժեքները 
վկայում են, որ Ջերմուկի  աղբյուրների ջրերը  տարբերվում են Ամուլսար լեռան 
մերձակայքի ստորերկրյա ջրերից:  
 
Ամուլսարի ստորերկրյա ջրերն ունեն խիստ հյուծված δ13C:δ12C հարաբերակցություն, ինչը 
հավանաբար պայմանավորված է լեռնային տարածքի ապարներում կարբոնների 
բացակայությամբ, այսինքն, բարձրադիր լեռնագագաթներում ստորերկրյա ջրերի 
բաղադրության մեջ կարբոնատի փոքր քանակությունն ապահովվում է օրգանական 
նյութերի անջատման արդյունքում: 
 
Աղյուսակ 4.8.19: Տրիտիում և δ13C հետազոտությունների արդյունքներ; նմուշառում հուլիս 2013թ. 

Նմուշի ID Տեղադրություն  Տրիտիում Bq/l δ13C(‰) 
AW003A Սպանդարյանի  ջրամբար  <10 -10.75 
AW042 Գնդեվազի  ջրամբար  <10 -9.34 
GGDW002 Ստորերկրյա ջրեր <10 -11.61 
AWJ6 Սպանդարյան -Կեչուտ  թունելի ակունք <10 -6.86 
AWJ4A Կեչուտի  ջրամբար  <10 -8.12 
DWJ6 Հիդրոջերմային աղբյուր  <10 5.54 
AWJ1 Արփա գետ  <10 -7.30 
RCAW408 Ստորերկրյա ջրեր, հանքափոսի տարածք <10 -16.66 

 
Գոլդերի ուսումնասիրության մեջ (2013թ.) ներկայացված երկրաքիմիական վերլուծության  
արդյունքներով, Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի արտահոսքի ջրերը իրենց քիմիական 
կազմությամբ տարբերվում են Սպանդարյանի ջրամբարի ջրերից, թույլ տալով եզրակացնել, 
որ այն ունի ստորերկրյա ջրերին բնորոշ  ավելի բարդ քիմիական կազմություն: 
 
Վերլուծության արդյունքները  ցույց են տալիս նաև, որ Ջերմուկի ջերմային աղբյուրների 
ջրերին բնորոշ է հիդրոջերմային առանձնահատկությունը` Na-HCO3 հետքով և հյուծված 
δ18O բաղադրատարրով: Աղբյուրների ջրերը նաև հագեցած են δ13C-ով, որը անկասկած 

                                                 
 
17 Questions and answers about the evolution of CO2-rich thermomineral waters from Hercynian granitic rocks (N-Portugal): a 
review. Marques, J. M., Andrade, M., Carreira, P.M., Graca, R.C., Aires-Barros, L...  In Krasny, J. and Sharp, J.M. (Ed), Groundwater in 
fractured rocks: selected papers from the Groundwater in Fractured Rocks International Conference, Prague, 2003. 
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տարբերվում է այլ ստորերկրյա ջրային նմուշներից: Այս տեսակը չի հանդիպում Ամուլսար 
լեռան մերձակայքում: 
 
Աղբյուրների և ստորերկրյա ջրերի թթվայնություն (pH) 
Նախագծի տարածքի ուղումնասիրվող աղբյուրներում տեղում չափված թթվայնությունը 
թույլից-չեզոք է (այսինքն, ցուցանիշը տատանվում է 5-8-ի սահմաններում): 2013-2014թթ. 
ձմռանը 26 հոսող կամ խոնավ աղբյուրների չափումներով 24-ի pH բալանսի ցուցանիշը 
տատանվում էր 5.61-7.93 սահմաններում: 
 
2 աղբյուրների pH ցուցանիշը բնականորեն ավելի ցածր էր՝ (SP13.7 դիտակետում՝ 3.89 և 
SP77 դիտակետում՝ 3.92): 2014 թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին հետազոտություններ են 
իրականացվել 128 դիտակետերում, որոնցից 113-ի pH ցուցիչը տատանվել է 5-ից 8-ի 
սահմաններում, հինգը ունեցել են թույլ ալկալիական pH՝ 8-9 սահմաններում, իսկ 10-ի մոտ 
նկատվել էր ավելի ցածր pH՝ 3.22-4.75 սահմաններում: 
 
SP32, GA2, GA3, GA4 and AW035 դիտակետերում չափագրվել էր թույլ ալկալիական 
ջրածնային ցուցիչ (pH): Նշված բոլոր դիտակետերում, բացառությամբ SP32,գտնվում են 
Ամուլսարի արևելյան մասի նույն հատվածի 2,400 և 2,500 մ ծ.բ.մ հորիզոնում: 2014 թ. 
ապրիլ-մայիս ամաիսների չափումների ընթացքում SP29, SP33, ERW3, ERW5 
դիտակետերում և 1, 6, 7, 8, 9 և 10 աղբյուրներում գրանցվել է ավելի ցածր pH:  Սրանք չեն 
հայտնվում ուսումնասիրվող հատվածի որևէ կոնրտետ գոտում: 
 
Վերոնշյալ ցածր pH ցուցիչով դիտակետերից SP13.7 դիտակետի տվյալները կարիք ունեն 
հետագա ուսումնասիրության: 2013 թ. նոյեմբերին իրականացված չափումների 
արդյունքում SP13.7 աղբյուրի pH ցուցիչի տվյալը 3.89 էր: Մինչդեռ, 2014 թ. փետրվարին և 
2014 թ. մայիսի չափումների արդյունքներով այդ ցուցիչը գրեթե չեզոք էր:Այս տեղանքը 
հայտնի է նաև, որպես մակերեսային ջրերի AW030 դիտակետ, որի 2012թ. մայիս-նոյեմբեր 
ամիսների չափումների արդյունքում pH-ը տատանվում էր 6.59-7.23 սահմաններում (Lydian 
International Ltd, 2013c): Այս տվյալների հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ pH 
ցուցանիշը ունի սեզոնային տատանումներ կամ 2013 նոյեմբերին կատարված 
չափումներում անճշտություն կա: 
 
Ամուլսարի ոսկու հանքի  ծրագրի (Golder Associates (UK) Ltd, 2013b) համար մինչ օրս 
կատարված երկրաքիմիական բնութագրման արդյունքում բացահայտվել  է, որ 
ոհրաբխային շերտերի լիթոլոգիական խմբում  բարձր կոնցենտրացիաներով պիրիտ/ 
յարոզիտային նյութերը թթվային են, որը պայմանավորված է սուլֆիդի օքսիդացմամբ և 
առաջացնում է 2.5-ից ցածր pH-ով թթվային ջրեր: Բոլոր լիթոլոգիական խմբերում 
ալունիտային նյութերի բարձր պարունակությունը նպաստում է 4.5-6.5 pH-ով թթվային 
ջրերի առաջացմանը, որոնցում սակայն մետաղների և սուլֆատի կոնցենտրացիաները շատ 
ցածր են: Այդ պատճառով որոշ աղբյուրների ջրերի թթվային պայմանները 
պայմանավորված են հիդրոթերմալ փոփոխված պաշարների բնական թթվային ապարի 
դրենաժով (ԹԱԴ): Հանքարդյունահանման պատմական ակտիվությունը, որի մասին 
վկայում է 13-րդ տեղամասում Սովետական ժամանակաշրջանի բովանքի առկայությունը, 
կարող է խթանած լինել ԹԱԴ-ը՝ հանգեցնելով եզակի թթվային պայմանների առաջացմանը 
և AW030/SP13.7 աղբյուրի բովանցքից մետաղների բարձր կոնցենտրացիաներով ջրերի 
բեռնաթափմանը: 
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Ուսումնասիրվող տարածքի  հորերից վերցված նմուշները սովորաբար չեզոքին մոտ են (pH 
6.5-9): Ստորերկրյա ջրերի հորերում դաշտային չափումների ժամանակ 6.5-ից ցածր թույլ  
թթվայնության pH արժեքներ են գրանցվել 2 դեպքերում. 2014թ. մարտին Որոտան գետից 
դեպի արևելք Կայնոզոյան բազալտային հոսքերում տեղադրված DDGW003 հորում,  և ԿՏՀ-ի 
հարավ-արևմտյան հատվածի ստորին հրաբխային անդեզիտներում տեղադրված 
GGDW016a դիտահորում: 
 
Աղբյուրներում ձյան հալոցքի ինֆիլտրացիայի հետևանքով առաջացած հոսքի 
առատությունը կարող է առաջ բերել ժամանակավոր թթվային պայմաններ, քանի որ ձմռան 
ընթացքում կուտակված սուլֆատի օքսիդացման նյութերը լվացվում են: Սակայն, ելնելով 
դիտարկված թթվայնության սպորադիկ/եզակի բնույթից, հավանական է, որ գրանցված pH 
տվյալները անոմալ են:     
 
Սեզոնային ջրերի որակը թունելում և բովանցքներ  
Ինչպես վերևում պատկերագրվեց, 2013 թ. hուլիսին նմուշարկված մակերևութային և 
ստորգետնյա ջրերի նմուշների քիմիական բաղադրությունը ցույց է տալիս, որ 
Սպանդարյան-Կետչուտ թունելից արտահոսող ջուրը պարունակում է կալցիումի սուլֆատ, 
Ծրագրի տարածքի որոշ մասերում (RCAW403, AW030, ԴԱԼ-ի աղբյուրներում) ավելի 
զարգացած/բարդ աղբյուրների և ստորգետնյա ջրերի նմանությամբ: Բացի այդ, ջրերն ունեն 
300-400 μS/սմ տեսակարար հաղորդականություն, որը անշեղորեն Ծրագրի տարածքի 
մոնիտորինգի ենթարկված խոշոր գետերի մակերևութային ջրերի հաղորդականությունից 
ավելի բարձր է և ավելի է համապատասխանում ստորգետնյա ջրերին: 
 
AWJ6 տեղանքի համար նմուշարկման լիարժեք տվյալների վերլուծությունը, թունել 
բեռնաթափման կետի տեղադրությունը (պատկեր 4.8.28)  ցույց է տալիս, որ բեռնաթափման 
կետի ջրերի քիմիական բաղադրությունը սեզոնից կախված տարբեր է: Ջրերում սուլֆատի 
պարունակությունն ավելի մեծ է ձմռան ամիսներին մինչև գարնանային ձնհալը, իսկ ամռան 
և աշնան ամիսներին` նախքան ձմռան սառնամանիքները, ավելի մեծ է կարբոնատի 
պարունակությունը: 
 
Սուլֆատի առավել մեծ պարունակությամբ ձմռան հոսքի էլեկտրահաղորդականությունն 
ավելի բարձր է և ունի արսենի ավելի բարձր կոնցենտրացիա, մինչդեռ ամռան հոսքի 
էլեկտրահաղորդականությունն ավելի ցածր է և ունի ալյումինի ավելի բարձր 
կոնցենտրացիաներ: Չնայած ձմռան շրջանի դաշտային տվյալները սահմանափակ են, 
սակայն դրանք ցույց են տալիս, որ ջրերում ջրածնային ցուցիչը (pH) գրեթե չեզոք է ողջ 
տարվա ընթացքում, բայց փոքր-ինչ ցածր է (pH 7.5-7.7) ամռան և փոքր-ինչ բարձր (pH 7.8-8) 
ձմռան ընթացքում: Այս տեղանքում ջրի որակի սեզոնային փոփոխությունների 
մեխանիզմները հայտնի չեն: 
 
Սուլֆատի, արսենի և ալյումինի նման տատանումներ նկատելի են նաև AW030-ում` ԴԱԼ-
ից արևելք տեղակայված բովանցքից արտահոսքի կետում (պատկեր 4.8.29), բայց այդ 
տատանումներն այս տեղանքում սեզոնային բնույթ չեն կրում, որը թույլ է տալիս ենթադրել, 
որ վերլուծության պատասխանը չի կարող վերագրվել միայն համալրման պատճառով ջրի 
քիմիական բաղադրության փոփոխություններին: 
 
Դեպի թունել ներհոսք է տեղի ունենում նաև Սարավան գյուղի մոտակա, սարն ի վեր ձգվող 
կապարի փոքր հանքից, որն օգտագործում է Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի 
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շինարարության մերձատար ճանապարհներից մեկը որպես հանքի մուտք: Այս հանքի և 
դրանից ներհոսքի մասին քիչ բան է հայտնի: Հնարավոր է, որ այս հանքից արտահոսքի 
ծավալներում սեզոնային տատանումները կարող են ազդեցություն ունենալ թունելից 
արտահոսող ջրի քիմիական բաղադրության վրա: 
 

 
Պատկեր  4.8.28: Ջրի քիմիական հատկություններ , AWJ6 

 
Պատկեր  4.8.29: Ջրի քիմիական հատկություններ, AW030 
 
Ջերմուկ  և  Ամուլսար  ատորերկրյա ջրերի միջև  հարաբերությունը 
Ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները (հաղորդականություն, ջերմաստիճան), հիմնական 
իոնների քիմիական բաղադրությունը և իզոտոպիկ կազմը ցույց են տալիս, որ Ջերմուկի  
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ստորերկրյա ջրեր քիմիապես և ֆիզիկապես տարբերվում են Ամուլսարի ոսկու հանքի 
ծրագրի տարածքի ստորերկրյա ջրերից18 (Հավելված 4.9.1): Սա վկայում է, որ Ջերմուկի 
աղբյուրների ջրերն ունեն այլ ակունքներ և հոսում են առավել երկար և խորքային 
հոսքուղիներով Ծրագրի տարածքի ստորերկրյա ջրերի և ողբյուրների հոսքերի 
համեմատությամբ:  
 
4.8.7. Հիդրոերկրաբանական  հայեցակարգային  մոդելի ամփոփ ներկայացում   
Առաջարկվող հանքավայրի զարգացմանն առնչվող յուրաքանչյուր էական հանգույցի 
մերձակայքում առկա  հիդրոերկրաբանական  հայեցակարգային մոդելի հիմնական 
առանձնահատկությունները ցուցադրված են 4.8.7 Հավելվածի 4.8.4-4.8.7 պատկերներում:  
Ամուլսարի ոսկու հանքի  ծրագիր տարածքի հիդրոերկրաբանական հայեցակարգային 
մոդելի հիմնական առանձնահատկություններն են. 
 
  Մեկուսացած լեռնազանգված, որը ձևավորում է երեք գետավազանների սահմանը, 

ներառյալ` հյուսիս-արևմուտքում Արփա գետի, դեպի արևելք Որոտան գետի և դեպի 
հարավ-արևմուտք Դարբ գետերի ջրհավաք ավազանների համար: 

  Ստորերկրյա ջրերի համալրումը տեղի է ունենում բարձրադիր վայրերում, որտեղ 
տեղումների (ձյան տեսքով) քանակն առավել շատ է, իսկ հողային ծածկույթը  բարակ է 
կամ բացակայում է, իսկ զուտ արտահոսքը տեղի է ունենում դեպի Դարբ, Արփա և 
Որոտան գետերի հովիտներ:  

  ապրիլ, մայիս և հունիս ամիսներին ձնհալի ժամանակ կամ դրան հաջորդող 
ժամանակահատվածում հատկապես գերակշռող ստորերկրյա ջրի ներհոսք՝ բարձր 
ինֆիլտրացիայի հետ կապված: 

  Հիմնականում տոպոգրաֆիական ուղղվածություն ունեցող ստորերկրյա ջրերի հոսք, որը 
հոսում է Ամուլսարի տակատեղադիր ջրատար հորիզոնից դեպի արևմուտք և հյուսիս-
արևմուտք՝ Արփա գետի ուղղությամբ, դեպի արևելք՝ Որոտան գետի ուղղությամբ և դեպի 
հարավ-արևմուտք՝ Դարբ գետի ուղղությամբ:  

  Հիդրոերկրաբանական 5 միավորներն են՝ 
1. Ծրագրի տարածքի արմատական ապարները ծածկող ցածրից միջին ջրացիկությամբ, 

խճի և գլաքարերի տատանվող պարունակությամբ տղմային կավից կազմված 
կոլյուվիալ նստվածքներ, որոնց հզորությունը 1-20 մ է, 

2. Սիլիկատացված վերին հրաբխանստվածքային շերտ (ՀՆ), որն ընդգրկում է հանքային 
մարմինը և մերկացած է լեռնազանգվածի երկայնքով ու Ամուլսարի արևելյան լանջին: 
Այս միավորին բնորոշ է միջին թափանցելիություն և նվազագույն առաջնային 
ծակոտկենություն, որոնք պայմանավորված են երկրորդային ճեղքայնության 
ծակոտկենությամբ: 

3. Ստորին հրաբխանստվածքային շերտի արգիլային փոփոխման ենթարկված 
անդեզիտներ (Ստորին Հրաբխային Անդեզիտներ, ՍՀԱ), որոնք հանդիպում են 
մեծապես խախտված հանքային մարմիններում ու նրանցից ներքև գտնվող 
շերտավորված <հորիզոններում> և մերկանում են Ամուլսարից դեպի արևմուտք և 
հյուսիս: Թեև փոփոխման աստիճանը տարբեր է, այս միավորը լեռան տարածքում 
հիմնականում ներկայացված է ամորֆ, ցածր թափանցելիության կավերով, որոնք 
բնորոշվում են բարձր ընդհանուր ծակոտկենությամբ և ցածր էֆեկտիվ 
ծակոտկենությամբ: 

                                                 
 
18  Technical Memorandum on the Major Ion and Isotope Analysis In Waters. Golder Associates, 2013a 
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4. Չփոփոխված ստորին հրաբխանստվածքային շերտ (ՍՀ), որը մերկանում է Ամուլսարի 
հարակից ցածր նիշերում: Կախված մերկացման չափերից ամբողջ ՍՀ-ի հզորությունը 
առնվազն 1300 մ է, իսկ Ծրագրի տարածքում գերակշռում են ցածր կամ միջին 
թափանցելիության ճեղքավորված անդեզիտները՝ տուֆերի և նստվածքային 
հաստվածքների որոշ ներփակումներով: 

5. Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր, որոնք ծածկում են Ամուլսարի արևելյան, 
արևմտյան և հարավային հարթավայրերի ՍՀ հաստվածքը և տարածվում են ԴԱԼ-ի 
հյուսիսային գագաթը կազմող խարամային կոնից հյուսիս: Բազալտների հզորությունը 
մինչև 120 մ է, դրանք խիստ ճեղքավորված և հարաբերականորեն թափանցելի են: 

  Ամուլսարի արգիլային փոփոխված անդեզիտների մերկացման տարածքում ցածր 
ուղղահայաց թափանցելիությունը նպաստում է բարձր նիշերում ստորերկրյա հոսքի 
բեռնաթափմանը աղբյուրների տեսքով, մասնավորապես՝ լեռնազանգվածի անմիջապես 
արևմտյան հատվածում և նախատեսված ԴԱԼ-ի շրջակայքում՝ լեռնազանգվածի 
հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան հովիտներում: 

  Արգիլային փոփոխված անդեզիտների ուժեղ խզված և վերադրված <հորիզոններ>, որոնք, 
Ամուլսարի շրջապատող ՍՀ հաստվածքի՝ հարաբերականորեն բարձր 
թափանցելիության ճեղքավորված ապարներում, պահպանում են վերին ջրային 
հորիզոնի հագեցած պայմաններով բնորոշվող տարածքները: 

  Ցածր թափանցելիության արգիլային փոփոխված անդեզիտները կազմում են ՍՀ/ՍՀԱ 
հաստվածքի հիմքը, որը ընգրկում է հանքային մարմինը: 

  ՍՀ հաստվածքի ավելի քիչ թափանցելի չփոփոխված ապարները ավելի ցածր նիշերում 
նաև ներկայացված են նստվածքային և հրաբխանստվածքային ապարների ավելի մեծ 
գերակշռությամբ: 

  Կեչուտ-Սպանդարյան թունել թափվող ստորերկրյա հոսքը անցնում է ≈2000 մ ծ.մ.բ. 
տեղանքով դեպի Ամուլսարի արևմտյան հատված և միացնում է Ծրագրի տարածքի 
հարավում Սպանդարյանի ջրամբարը Ծրագրի տարածքի հյուսիսում գտնվող Կեչուտի 
ջրամբարին: 

  ԴԱԼ-ի արևելքում գտնվող հովտի հիմքում արտեզյան և ստորերկրյա ջրերի 
բեռնաթափման պայմաններ, որտեղ դեպի մակերևութային ջրեր բեռնաթափումը 
սահմանափակվում է ալյուվիալ կավերով: 

 
ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի տեղամասերը պարունակում են կոլուվիալ առաջացումներ, որոնք ծածկում 
են այդ երկու տեղամասերի սահմանների վրա կայնոզոյան հասակի բազալտային հոսքերը 
և, համապատասխանաբար, արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտները և ստորին հրաբխային 
դարսաշերտի փոփոխության չենթարկված անդեզիտները: Երկու տեղամասերն էլ 
զբաղեցնում են հովիտներ, որտեղ հովտի կենտրոնով անցնում է ստորգետնյա ջրերի 
արտահոսքը: ԿՏՀ-ի տեղամասում ստորգետնյա ջրերի արտահոսքը տեղի է ունենում հովտի 
առավել ցածրադիր ծայրամասում, որը հավանաբար տարածվում է ԿՏՀ-ի տարածքից դուրս: 
ԴԱԼ-ի տեղամասի տակ, ստորգետնյա ջրերի արտահոսք է տեղի ունենում տեղանքի 
կենտրոնից դեպի հյուսիս, իսկ ուշ գարնան և վաղ ամռան ընթացքում տեղի է ունենում 
հովտի հարավային հատվածում ժամանակավոր աղբյուրների արտահոսք: ԿՏՀ-ի 
տեղամասի տակ, կենտրոնական հոսանքի հովտի երկարությամբ ձգվող կոլուվիալ 
առաջացունմերում առկա են ծանծաղ ստորգետնյա ջրեր, որոնց արդյունքում կոլուվիալ 
առաջացումներում ստորգետնյա ջրերի տեղայնացված հոսք է առաջանում դեպի հարավ-
արևմուտք և տեղի ունենում արտահոսք դեպի մակերևույթ ԿՏՀ-ի տարածքի ցածրադիր 
ծայրամասում և հոսանքն ի վար: Արմատական ապարներում ավելի խորքային 
ստորգետնյա ջրերի հոսքը ուղղվում է դեպի արևմուտք, Արփա գետ: 
 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 4.  
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ԴԱԼ-ի տեղանքը բնութագրվում է տեղանքի մեծ մասը ծածկող, արգիլիտով ձևափոխված ՍՀ 
խիտ անդեզիտում ծանծաղ ստորգետնյա ջրահոսքերի համակարգով: Տվյալ տեղանքում 
ստորգետնյա ջրերի հոսքն ուղղված է դեպի հովտի կենտրոնում արտահոսքի կետեր 
(տեղանքի հարավային և հարավ-արևելյան հատվածներից) և դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
Արփա գետ, կայնազոյան հասակի բազալտի հոսքերում: ~80 մ խորության վրա առկա է 
նախկինում կիրառված մուտք, որը տարածվում է հովտից դեպի ԿՏՀ-ի տեղանք, դեպի դրա 
կենտրոն: Այս մուտքը ԴԱԼ-ի տակով հոսող ստորգետնյա ջրերի հոսքերի վրա ազդեցություն 
չունի: 
 
Հանքային մարմինները շրջապատող հիդրոերկրաբանական ռեժիմը բաղկացած է 
համեմատաբար առավել ջրաթափանց ճեղքված քվարցավորված ՎՀ-ի և համեմատաբար 
ավելի քիչ ջրաթափանց արգիլիտով ձևափոխված ՍՀ անդեզիտի միջշերտային 
հաջորդականությունից: Գարնան ձնհալից հետո նշանակալի ներծծանցում է տեղի 
ունենում, որը հանգեցնում է կախված ջրաշերտի, որն էլ տվյալ տարածքում արտահոսում է 
դեպի լեռնագագաթը շրջապատող ժամանակավոր աղղբյուրներ: Հնարավոր է, որ 
արգիլիտով ձևափոխված ՍՀ անդեզիտ ունեցող երկրաբանական հաջորդականությունում 
կամ խախտված հանքանյութում առկա են նաև կախված ջրերի առավել անընդհատ, 
մեկուսացած ջրաշերտեր: Դեպի գագաթի լանջերին տեղակայված մշտական աղբյուրներ, 
հոսող, առավել ընդարձակ լեռնային վտակներ:Եվ վերջապես Արփա և Որոտան գետեր 
թափվող ստորգետնյա ջրերի հոսքը հանքային մարմնից հեռու լայնորեն վերահսկվում է 
ռելիեֆի տեսանկյունից: Երկրաբանական վերահսկողությունը ազդում է ստորգետնյա ջրերի 
հոսքի վրա, ինչպես նկատվում է Աղբյուրներ GA2-GA5 խախտումների/երկրաբանական 
վերահսկողության ենթակա արտահոսքի դեպքում: 
 
Ջերմուկի երկրաջերմային  տարածքի հիդրոերկրաբանական  հատկանիշներ  
Ուսումնասիրության տարածքի ստորերկրյա ջրերի բարձրության իզոգծերն ու ստորերկրյա 
ջրերի ելակետային պայմանների մոդելավորման արդյունքները, վկայում են, որ Ամուլսարի 
ոսկու հանքի ծրագրի տարածքից սկիզբ առնող ստորերկրյա ջրերը  Կեչուտ  ջրամբարից  
ներքև, Ջերմուկի  երկրաջերմային կամալիրից ներքև և դեպի արևելք բեռնաթափվում են 
Արփա գետ: Ստորերկրյա ջրերի հոսքի վերաբերյալ տեղեկատվությունն այդ պատճառով 
վկայում է, որ Ջերմուկի  երկրաջերմային համալիրի  աղբյուրները չեն սնվում Ամուլսարի 
ոսկու հանքի ծրագրի տարածքից համալրվող  ստորերկրյա ջրերից:  
 
Այս եզրահանգումն աջակցվում է աղբյուրների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների 
վերաբերյալ տվյալներով, որոնք ցույց են տալիս, որ հիմնվելով ջերմաստիճանի, 
տեսակարար հաղորդականութան, հիմնական իոնների և իզոտոպիկ կազմի վրա, Ջերմուկի 
աղբյուրների ջրերը զգալիոնրեն տարբերվում են Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի 
տարածքի ստորերկրյա ջրերից և հետևաբար ծագում են ստորերկրյա ջրերի այլ 
աղբյուրներից: Երկրաքիմիական տվյալները ցույց են տալիս, որ Ջերմուկի աղբյուրները 
սնվում են առավել զարգացած կազմով ստորորկրյա ջրերից` վկայելով ստորերկրյա ջրերի 
առահվել երկար և խորքային հոսքուղիների մասին, որոնք հավանաբար սկիզբ են առնում 
Ջերմուկից դեպի հյուսիս-արևելք գտնվող երկրաբանական միավորից:    
 
4.8.8. Ստորերկրյա ջրերի որակ  
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքի ստորերկրյա ջրերի որակի սահմանման 
համար դիտահորերի և  աղբյուրների ջրերի նմուշարկումը կատարվել է 2010- 2015թթ. 
ընթացքում: Ելակետային պայմանների բնութագրման նպատակով ստորերկրյա ջրերի 
որակի մնուշարկումը կատարվում է շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի պլանի համաձայն 
(Հավելված 8.12): Հիմնական հանգույցների ստորերկրյա ջրեր լրացուցիչ նմուշները 
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ապագայում  ներկայացվելու են որպես ԲՍԱԳ հավելված: Նմուշների որակի ապահովման 
մեթոդները նկարագրված  են  շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի պլանում:  
 
Ստորերկրյա ջրերի և աղբյուրների որակի որոշման համար նմուշների բաշխվածությունը 
լիդիանի/Գեոթիմի մոնիտորինգային տվյալների բազայում ցուցադրված է 4.8.19 
աղյուսակում: Նմուշների տեղանքները ցուցադրված են 4.8.7 Հավելվածի 4.8.2 պատկերում: 
2011թ. վերցված ստորերկրյա ջրերի նմուշները հավաքվել են օգոստոս-դեկտեմբեր 
ամիսների միջև ընկած ժամանակահատվածում: 2012թ. ERW բնութագրիչով (Գեոթիմի 
կողմից սահմանված բնութագրիչով) աղբյուրներից ստորերկրյա ջրերի նմուշները վերցվել 
են հուլիս ամսվա ընթացքում:  Այլ տեղանքներում ստորերկրյա ջրերի նմուշները հավաքվել 
են 2012թ. Հոկտեմբերին: 2014թ. նմուշները հավաքվել են փետրվար և մայիս ամիսների միջև 
ընկած ժամանակահատվածում: Նուշները հավաքագրվել են 2015թ. մայիսիսն և օգոստոսին: 
Ինչպես քննարկվում է 4.8.7 բաժնում, AWJ6 դիտակետ (Կեչուտ–Սպանդարյան թունելի 
արտահոսքի կետ) բեռնաթափվող ջրերը հավանաբար ստորերկրյա ջրեր են: Տվյալների 
բազայում նմուշարկման տեղանքները դիտարկվում են որպես մակերևութային ջրերի 
մոնիտորինգային տեղանքներ, իսկ այս տեղանքներում ջրի որակը ներկայացված  է  4.9 
գլխում:  Ջրի որակի սահմանման նպատակով նմուշները են հավաքվել երկրաջերմային  
աղբյուրներից  և և որպես խմելու աղբյուրներ ներկայացված Ջերմուկի այլ աղբյուրներից:  
 
Աղյուսակ 4.8.20:  Ստորերկրյա ջրեր ելակետային նմուշների ամփոփագիր, 2010 – 2015թթ. 

Տարածք Տեղադրություն  Հիդրոերկրաբանական միավոր Տիպ  2010 2011 2012 2014 2015 Ընդամենը  

 DDAW007 Արգիլային ՍՀ  Հոր     
2 2 4 

 DDAW009 Արգիլային ՍՀ  Հոր    
2 2 4 

 ERW1 Արգիլային ՍՀ  Աղբյուր   
1 2 

 
3 

Հա
նքա

յին մա
րմիններ 

ERW2 Արգիլային ՍՀ  
Աղբյուր 

  
1 1 

 
2 

ERW3 Արգիլային ՍՀ  
Աղբյուր 

  
1 1 

 
2 

ERW4 Արգիլային ՍՀ  
Աղբյուր 

  
1 1 

 
2 

ERW5 Արգիլային ՍՀ 
Աղբյուր 

  
1 2 

 
3 

RCAW286 Արգիլային ՍՀ 
Հոր  1 

  
 

 
1 

RCAW287 ՎՀ 
Հոր  1 

  
 

 
1 

RCAW289 Արգիլային ՍՀ 
Հոր  1 

  
 

 
1 

RCAW408 ՎՀ  Հոր  
 

1 
 

1 2 4 
Spring GA1 ՎՀ  Աղբյուր 

   
1 

 
1 

Spring GA2 ՎՀ  Աղբյուր 
   

2 
 

2 
Spring GA3 ՎՀ  Աղբյուր 

   
2 

 
2 

Spring GA4 ՎՀ  Աղբյուր 

   
2 

 
2 

Spring GA5 ՎՀ  Աղբյուր 
   

2 
 

2 
Spring1 Արգիլային ՍՀ  

Աղբյուր 1 
  

1 
 

2 
Spring2 ՎՀ 

Աղբյուր 1 
  

2 
 

3 
Spring3 Արգիլային ՍՀ  

Աղբյուր 1 
  

2 
 

3 
Spring4 Արգիլային ՍՀ  

Աղբյուր 1 
  

2 
 

3 
Spring5 ՎՀ 

Աղբյուր 1 
  

2 
 

3 
Spring6 Արգիլային ՍՀ  

Աղբյուր 1 
  

1 
 

2 
Spring7 Արգիլային ՍՀ  

Աղբյուր 

   
2 

 
2 

Spring8  Արգիլային ՍՀ  
Աղբյուր 

   
2 

 
2 

Spring9 Արգիլային ՍՀ  
Աղբյուր 

   
1 

 
1 

Spring10 ՎՀ 
Աղբյուր 

   
1 

 
1 

Spring11 ՎՀ 
Աղբյուր 

   
1 

 
1 

AW035 ՎՀ 
Աղբյուր 2 1 

 
2 

 
5 

 DDAGLP268 Արգիլային ՍՀ  
Հոր  

 
1 

 
 

 
1 
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Տարածք Տեղադրություն  Հիդրոերկրաբանական միավոր Տիպ  2010 2011 2012 2014 2015 Ընդամենը  

 DDAGLP269 Արգիլային ՍՀ  
Հոր  

 
1 1  

 
2 

Դ
Ա

Լ  և  հա
րա

կից հովիտ 

DDAW002 Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր  
Հոր  1 1 1 2 

 
5 

DDAW003 Չձևափոխված ՍՀ  
Հոր  1 

  
 

 
1 

RCAW399 Չձևափոխված ՍՀ  
Հոր  

 
4 

 
 

 
4 

RCAW400 Արգիլային ՍՀ  
Հոր  

 
2 3 2 

 
7 

RCAW401 Արգիլային ՍՀ  
Հոր  

 
4 2  

 
6 

RCAW403 Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր  
Հոր  

 
3 2 2 

 
7 

SP13.29 Արգիլային ՍՀ  
Աղբյուր 

   
2 

 
2 

SP13.7 Չձևափոխված & Արգիլային ՍՀ 
Աղբյուր 

   
2 

 
2 

SP27.20 Արգիլային ՍՀ  
Աղբյուր 

   
2 

 
2 

SP27.21 Արգիլային ՍՀ  
Աղբյուր 

   
1 

 
1 

AW030 Չձևափոխված & Արգիլային ՍՀ 
Աղբյուր 3 6 3 1 

 
13 

 GGDW005 Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր  
Հոր  

   
1 

 
1 

Կ
ՏՀ  և  Surrounds 

GGDW007 Չձևափոխված ՍՀ  
Հոր  

   
2 

 
2 

GGDW009 Չձևափոխված ՍՀ  
Հոր  

   
2 

 
2 

GGDW011 Չձևափոխված ՍՀ  
Հոր  

   
2 2 4 

GGDW012 Չձևափոխված ՍՀ  
Հոր  

   
2 

 
2 

GGDW013 Չձևափոխված ՍՀ  
Հոր  

   
2 2 4 

GGDW013a Չձևափոխված ՍՀ  
Հոր  

   
1 2 3 

GGDW016 Չձևափոխված ՍՀ  
Հոր  

   
2 2 4 

GGDW016a Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր  
Հոր  

   
2 2 4 

Ծ
րա

գրի ա
ռա

վել ընդա
րձա

կ տ
ա

րա
ծք 

DDGW001 Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր  
Հոր  2 

  
 

 
2 

DDGW002 Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր  
Հոր  1 2 3 1 1 8 

DDGW003 Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր  
Հոր  

 
5 3 1 

 
9 

DDGW004 Անհայտ  
Հոր  1 

  
 

 
1 

DDGW005 Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր  
Հոր  

   
1 1 2 

SP34 Անհայտ  
Աղբյուր 

   
1 

 
1 

SP80 Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր  
Աղբյուր 

   
2 

 
2 

SP83 Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր  
Աղբյուր 

   
2 1 3 

SP89 Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր  
Աղբյուր 

   
1 

 
1 

 
Ստորերկրյա ջրերի որակի թվային տվյալները ներառված են 4.8.7 հավելվածում: Բոլոր 
վերլուծված տվյալների վիճակագրական ամփոփագրերը ներկայացված են 4.8.5 
հավելվածում: Ըստ տեղադրության հիմնական բաղադրիչների ժամանակացույցային 
գրաֆիկները` ժամանակային տվյալների հետ միասին ներկայացված են 4.8.5 հավելվածում: 
 
Ստորերկրյա ջրերի որակը համեմատվել է 2-րդ գլխում ներկայացված ծրագրի գնահատման 
չափանիշների հետ: Դրանք ՀՀ թիվ 75-Ն որոշման (2011թ.) II կատեգորիայի ներքով 
նկարագրված  սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաներն են (ՍԹԿ)` բացառությամբ 
ցիանիդի ստանդարտների, որոնք հիմնված են կիրառելի լաբորատոր մեթոդի 
հայտնաբերման ամենացածր շեմի վրա: Քանի որ Հայաստանում խմելու ջրի որակի 
վերահսկման ստանդարտներ չեն գործում, ապա ստորերկրյա և  մակերևութային ջրերի 
համար կիրառվել են այս ստանդարտները:  Յուրաքանչուր բաղադրիչի ՍԹԿ արժեքների 
գերազանցման քանակը աղյուսակի տեսքով ներկայացված  է 4.8.5 հավելվածում: Տվյալների 
բազայում չի արտացոլվում արդյոք մետաղենրի կոնցենտրացիաները լուծված են թե 
ընդհանուր, սակայն առկա տվյալների լաբորատոր փորձարկումների հաշվետվությունները  
(2013), ցույց են տալիս, որ լաբորատոր անալիզները կատարվել են մետաղների ընդհանուր 
ինդեքսի համար: ՍԹԿ արժեքների գերազանցման դեպքերն ամփոփված են 4.8.20 
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Աղյուսակում:  Հիդրոկարբոնների անալիզի (ընդհանուր ալիֆատիկներ, արոմատիկներ և 
այլ ընդհանուր հիդրոկարբոններ) տվյալները չեն համադրվել ‘քսանյութերի’ 
ստանդարտների հետ քանի որ դրա արժեքը (0.1 μգ/Լ) կիրառվում է կոնկրետ բարդ 
հիդրոկարբոնների նկատմամբ: Այդ պատճառով պարզ չէ թե կոնկրետ, որ բարդ նյութերի 
նկատմամբ է այդ ստանդարտը կիրառելի:   
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Աղյուսակ 4.8.21:  Ստորերկրյա ջրերում ՍԹԿ արժեքների գերազանցումներ   

Պարամետր  ՍԹԿ արժեքները գերազանցող տեղանքներ  
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Ալյումին 
AW030, AW035, DDAW011, ERW2,  ERW3, ERW4, ERW5, GGDW005,  GGDW007, GGDW009, GGSC049, 
GGSC050, SP13.29, Spring GA2, Spring GA3, Spring GA4, Spring10, Spring11, Spring3, Spring8 Quality, Spring9 

21 56 45 187 

Ամոնիում (ընդ.)  
DDAW002, GGDW007, GGDW011, RCAW403, RCAW408, GGDW016, GGDW016a, GGDW013, DDAW011, 
DDGW002 

10 68 12 173 

Ամոնիակ (ընդ.) GGDW007, GGDW011, RCAW403 3 106 3 234 

Ծարիր 

AW030, AW035, DDAGLP268, DDAGLP269, DDAW002, DDAW007, DDAW009, DDAW011, DDGW002, 
DDGW003, DDGW005, ERW1, ERW2, ERW3, ERW4, ERW5, GGDW005, GGDW007, GGDW009, GGDW011, 
GGDW012, GGDW013, GGDW013a, GGDW016, GGDW016a, GGSC049, GGSC050, RCAW400, RCAW401, 
RCAW403, RCAW408, SP13.29, SP13.7, SP27.20, SP27.21, SP34, SP80, SP83, SP89, Spring GA1, Spring GA2, 
Spring GA3, Spring GA4, Spring GA5, Spring1, Spring10, Spring11, Spring2, Spring3, Spring4, Spring5, Spring6, 
Spring7, Spring8 Quality, Spring9 

55 56 177 187 

Մկնդեղ DDAW007 1 59 1 195 

Բարիում 

AW030, AW035, DDAGLP268, DDAGLP269, DDAW002, DDAW007, DDAW011,  DDGW002, DDGW003, 
ERW3, ERW4, ERW5, GGDW005, GGDW007, GGDW011, GGDW012, GGDW013, GGDW013a, GGDW016, 
GGDW016a, GGSC050,  RCAW400, RCAW401, RCAW403, RCAW408, SP13.29, SP13.7, SP27.20, SP27.21, SP34, 
Spring GA2, Spring GA3, Spring GA4, Spring GA5, Spring1, Spring2, Spring10, Spring3, Spring 4, Spring5, Spring6 

41 56 113 187 

Բերիլիում 

AW030, AW035, DDAGLP268, DDAGLP269, DDAW002, DDAW007, DDAW009, DDAW011, DDGW002, 
DDGW003, DDGW005, ERW1, ERW2, ERW3, ERW4, ERW5, GGDW005, GGDW007, GGDW009, GGDW011, 
GGDW012, GGDW013, GGDW013a, GGDW016, GGDW016a, GGSC049, GGSC050, RCAW400, RCAW401, 
RCAW403, RCAW408, SP13.29, SP13.7, SP27.20, SP27.21, SP34, SP80, SP83, SP89, Spring GA1, Spring GA2, 
Spring GA3, Spring GA4, Spring GA5, Spring1, Spring10, Spring11, Spring2, Spring3, Spring4, Spring5, Spring6, 
Spring7, Spring8 Quality, Spring9 

55 56 156 187 

ԹԿՔՊ Spring1 1 6 1 6 

Բոր GGDW009 1 56 2 173 

Կադմիում DDAW007, DDGW002 2 55 3 125 

Քլորիդ DDAW011, GGDW007, GGDW009, GGDW013 4 55 4 181 

Քրոմ DDGW001, DDGW002, DDAW011, GGDW013a, GGSC050, RCAW408 6 62 6 188 

Կոբալտ 
AW030, AW035, DDAGLP268, DDAGLP269, DDAW002, DDAW007, DDAW009, DDAW011, DDGW002, 
DDGW003, DDGW005, ERW1, ERW2, ERW3, ERW4, ERW5, GGDW005, GGDW007, GGDW009, GGDW011, 

58 62 185 199 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 4.  
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GGDW012, GGDW013, GGDW013a, GGDW016, GGDW016a, GGSC049, GGSC050, RCAW286, RCAW287, 
RCAW289, RCAW400, RCAW401, RCAW403, RCAW408, SP13.29, SP13.7, SP27.20, SP27.21, SP34, SP80, SP83, 
SP89, Spring GA1, Spring GA2, Spring GA3, Spring GA4, Spring GA5, Spring1, Spring10, Spring11, Spring2, 
Spring3, Spring4, Spring5, Spring6, Spring7, Spring8 Quality, Spring9 

ԹՔՊ GGDW011, DDGW002 2 10 2 10 

Պղինձ 
AW035, DDAW007, DDAW011, DDGW002, GGDW013a, GGSC050, RCAW286, RCAW287, RCAW289, 
RCAW408, Spring GA2, Spring GA3, Spring10 

13 59 22 201 

Տեսակարար 
հաղորդականությո

ւն (լաբ.) 

DDAW002, DDAW007, DDAW009, DDAW011, DDGW001, DDGW002, DDGW004, GGDW016, GGDW016a, 
GGDW013, GGDW013a, GGDW011,GGSC050, RCAW289 

14 23 17 25 

Տեսակարար 
հաղորդականությո

ւն (դաշտ.) 

DDAW002, DDAW007, DDAW009, DDAW011, DDGW001, DDGW002, GGDW011, GGDW012, GGDW013, 
GGDW013a, GGDW016, GGDW016a, RCAW399, RCAW400, RCAW401, RCAW403, RCAW404, AW030 

18 43 63 171 

Երկաթ 

AW030, AW035, DDAGLP268, DDAGLP269, DDAW002, DDAW007, DDAW009, DDAW011, DDGW001, 
DDGW002, DDGW003, DDGW005, ERW1, ERW2, ERW3, ERW4, ERW5, GGDW005, GGDW007, GGDW009, 
GGDW011, GGDW012, GGDW013, GGDW013a, GGDW016, GGSC049, GGSC050, RCAW286, RCAW287, 
RCAW289, RCAW400, RCAW401, RCAW403, RCAW408, SP13.29, SP13.7, SP27.20, SP27.21, SP34, SP83, Spring 
GA2, Spring GA3, Spring GA4, Spring GA5, Spring1, Spring10, Spring11, Spring2, Spring3, Spring4, Spring5, 
Spring6, Spring 7, Spring8 Quality, Spring9 

55 62 143 202 

Կապար 
DDAW007,  DDAW009, DDAW011, DDGW002, GGDW005, GGDW007, GGDW009, GGDW011, GGDW012, 
GGDW013, GGDW013a, GGDW016, GGSC050, RCAW286, RCAW287, RCAW408  

16 60 28 198 

Լիթիում 
AW035, DDAGLP268, DDAW002, DDAW007, DDAW011, DDGW002, DDGW003, GGDW005, GGDW007, 
GGDW009, GGDW011, GGDW012, GGDW013, GGDW013a, GGDW016, GGSC050, RCAW401, RCAW403, 
SP13.29, 

19 56 40 187 

Մանգան 

AW030, AW035, DDAGLP268, DDAGLP269, DDAW002, DDAW007, DDAW009, DDAW011, DDGW001, 
DDGW002, DDGW003, DDGW005,  ERW1, ERW2, ERW4, ERW5, GGDW005, GGDW007, GGDW011, Spring 
GA2, Spring GA3, Spring GA4, Spring GA5, Spring1, Spring10, Spring2, Spring3, Spring4, Spring5, Spring7, Spring8 
Quality, Spring9,  GGDW012, GGDW013, GGDW013a, GGDW016, GGDW016a, RCAW286, RCAW287, 
RCAW289, RCAW400, RCAW401, RCAW403, RCAW408, SP13.29, SP13.7, SP27.20, SP27.21, SP34, GGSC049, 
GGSC050 

51 62 143 202 

Մոլիբդեն 
AW030, DDAW002, DDAW009, DDAW011, DDGW002, DDGW003, ERW1, ERW2, ERW3, ERW4, ERW5, 
GGDW005, GGDW007, GGDW009, GGDW011, GGDW012, GGDW013, GGDW013a, GGDW016, GGDW016a, 
GGSC049, GGSC050, RCAW286, RCAW403, RCAW408, SP13.7, SP27.20, SP27.21, SP80, SP83, SP89, Spring10, 

36 60 99 200 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 4.  
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Spring11, Spring4, Spring8 Quality, Spring9 

Նիկել DDAW007, DDAW011, DDGW002, GGSC050, RCAW289, RCAW403, RCAW408 7 62 13 201 

Նիտրատ N 
DDAW007, DDAW011, GGDW005, GGDW011, GGDW016, GGDW016a, GGSC049, RCAW408, SP80, SP83, 
Spring5 

8 61 17 198 

Նիտրիտ N DDAW011, GGDW007, GGDW011, GGDW012, GGDW013, GGDW016, GGDW016a, RCAW400, SP13.29 5 56 13 187 

Լաբ. pH (ընդ.) 
AW035, AW030, AW035, DDAW007, DDGW005, ERW3, ERW5, GGSC050, SP13.7, Spring GA2, Spring GA3, 
Spring GA4, Spring GA5, Spring10, Spring7 

15 74 20 234 

Դաշտ. pH 
DDAW007, DDAW009, DDGW003, ERW1, ERW2, ERW1, ERW2, ERW2, GGDW016a, RCAW400, RCAW403, 
AW030, AW035 

13 43 23 170 

Ֆոստֆատ GGDW016a, SP83 2 10 2 10 

Ֆոսֆոր, ընդ DDAW007, DDAW009, DDGW002, GGDW013a, GGDW016 5 10 5 10 

Կալիում AW030, DDAW002, DDAW011, ERW5, GGDW016, GGDW016a, GGSC050, RCAW289 8 62 11 202 

Սիլիկատ DDAW009 1 10 1 10 

Սիլիցիում DDAW009, DDAW011, GGSC050 3 55 4 172 

Նատրիում 
AW030, DDAW002, DDAW009, DDAW011, GGDW005, GGDW007, GGDW009, GGDW011, GGDW013, 
GGDW013a, GGDW016, GGDW016a, RCAW403, Spring GA2 

14 62 58 203 

Սուլֆատ 
AW035, DDAW002, DDAW007, DDAW009, DDAW011, ERW5, GGDW009, GGDW011, GGDW016, 
GGDW016a, GGSC049, RCAW403, SP13.7, SP34, Spring 4, Spring GA2, Spring GA3, Spring GA4, Spring GA5 

19 55 78 182 

Անագ 
DDAW007, DDAW009, DDGW002, GGDW011, GGDW013, GGDW013a, GGDW016, GGDW016a, RCAW408, 
SP83  

10 10 10 10 

TSS DDAW002, RCAW286, RCAW287, RCAW289, Spring1, Spring2, Spring3 ,Spring4, Spring5, Spring6 10 14 18 25 

Վանադիում DDAW0078, DDGW002, GGDW013a, GGDW016 4 10 4 10 

Ցինկ AW035, RCAW289 2 62 4 203 

      

      



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 4.  
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Ուսումնասիրության ամբողջ տարածքում ստորերկրյա ջրերի որակը կայուն 
կերպով գերազանցում է ծրագրի շրջանակներում ծարիրի, բարիումի, բերիլիումի, 
կոբալտի, երկաթի ու մանգանի համար սահմանված գնահատման 
ստանդարտները:  
 
Լաբորատոր պայմաններում ծարիրի, բերիլիումի և կոբալտի հայտնաբերման 
չափանիշները հիմնականում գերազանցում են այս բաղադրատարրերի ՍԹԿ 
արժեքները: Անալիզների 100%-ը գերազանցում է ՍԹԿ արժեքները: Այս 
բաղադրիչների կոնցենտրացիաները ստորերկրյա ջրերում կարող են ՍԹԿ 
արժեքներից  ցածր լինել, սակայն դա առկա տվյալների պայմաններում չի կարող 
սահմանվել: 
 
Ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ Ծրագրի տարածքում մակերևութային 
ջրերի համեմատությամբ (որոնց վրա հիմնված են ՍԹԿ արժեքները) երկաթի, 
մանգանի և բարիումի կոնցենտրացիաները  ստորերկրյա ջրերում բնականորեն 
բարձր են, որը հանգեցնում է այս բաղադրիչների կոնցենտրացիաների 
գերազանցմանը:   
 
Գրանցվել են նաև ամոնյակի, նիկելի, նիտրատի, կալիումի, բորակի, քրոմի, ԹԿՊ և 
ցինկի կոնցենտրացիաների եզակի գերազանցումներ: Ընդհանուր առմամբ, այս 
բաղադրիչների կոնցենտրացիաները Ծրագրի առավել լայն տարածքի կտրվածքով 
բարձր չեն, իսկ գրանցված գերազանցումները ներկայացնում են հորերի 
տեղադրության հետ առնչվող տեղային խնդիրները կամ աղտոտման տեղական 
աղբյուրները: Ամոնյակի և նիտրատի բարձր կոնցենտրացիաներ են դիտարկվում 
հովտի ցածր բարձրություներում տեղադրված հորերում ( ԴԱԼ-ից դեպի արևելք և 
ԿՏՀ հովտում), որոնք ամռան ընթացքում օգտագործվում են անասունների 
արածեցման համար: 
 
Մնացած անօրգանական բաղադրիչները, որոնք առավել քիչ են հանդիպում, 
սակայն, որոնց  ՍԹԿ արժեքների գերազանցումն առավել հաճախ է գրանցվում 
ստորերկրյա ջրերում (ալյումին, պղինձ, կապար,  լիթիում, մոլիբդեն, և նատրիում), 
ամենայն հավանականությամբ, Ծրագրի տարածքի մասշտաբով առավել հեշտ 
ճանաչելի են օրինակ`  հիդրոերկրաբանական միավորների միջև ջրի որակի 
փոփոխությունների հետ առնչվող փոփոխությունների դեպքում:  
 
Al-ի պարունակությունը բարձր է հանքային մարմինների շրջակայքի 
աղբյուրներում (ընդհանրապես, այլ ոչ միայն արգիլային անդեզիտների վերևում 
տեղակայված աղբյուրներում), ԴԱԼ-ի արևելքում բովանցքի ջրահեռացման 
(AW030) կետում և Արփա գետի ջրհավաք ավազանից դեպի արևմուտք ընկած 
հորերում (տեղադրվել է ՍՀ-ում): ՍՀ-ում անալիզի ենթարկված ոչ բոլոր հորերում է 
արձանագրվել Al-ի բարձր պարունակություն, իսկ այնտեղ, որտեղ Al-ի 
պարունակությունը բարձր է ներառում են արգիլիտային և ստորին հրաբխային 
անդեզիտների նմուշարկման նեղանքները:  
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AWJ6 կետում նմուշարկման արդյունքները ցույց են տալիս, որ Al-ի 
պարունակությունը փոփոխվում է կախված տարեշրջանից: Ավելին, AWJ6 (Բաժին 
4.8.7) դիտակետում նմուշարկումից կարող է ենթադրվել, որ ալյումինի 
կոնցենտրացիաները սեզոնից կախված փոխվում են: Ալյումինի առկայությունը 
ստորերկրյա ջրերում կարող է դաշտային շպաթի հողմահարման արդյունք լիենլ, 
հատկապես արգիլիտային անդեզիտներում:  
 
ԴԱԼ-ից դեպի արևելք` Որոտան գետից դեպի արևելք կայնոզոյան բազալտային 
հոսքերում տեղադրված հորերից վերցված նմուշներում պղինձի 
կոնցենտրացիաները ՍԹԿ արժեքներից մի փոքր բարձր են:  Պղինձի մի փոքր 
բարձր կոնցենտրացիաների պատճառն անհայտ է:    
 
Կապարի կոնցենտրացիաները գերազանցում են ՍԹԿ արժեքները Էրատոյի 
հարակից DDAW007 դիտահորում, Որոտան գետից դեպի արևելք DDGW002 
դիտահորում, Տիգրանես –Արտավազդեսի հարակից RCAW286 և  RCAW287 
դիտահորերում և ԿՏՀ տեղամասի դիտահորերում:  
 
Էրատոյին հարակից DDAW007, Որոտանից արևելք ընկած RCAW286, Տիգրանես-
Արտավազդեսին հարակից RCAW287 և ԿՏՀ-ի տեղամասի դիտահորերում Pb-ի 
կոնցենտրացիաները գերազանցում են ՍԹԿ-ները: 
 
Այս գերազանցումների հստակ լիթոլոգիական կամ տարածական ասոցիացիա չի 
դիտարկվել, թեպետ տվյալներից կարելի է ենթադրել, որ Ծրագրի այլ տարածքների 
համեմատությամբ կոնցենտրացիաները առավել բարձր են ԿՏՀ տեղամասում: 
Լիթիումի և նատրիումի կոնցենտրացիաների միտումը նման է պղնձի 
կոնցենտրացիաների բաշխմանը` Ծրագրի տարածքում  և առավել կայուն կերպով 
ԿՏՀ տեղամասում եզակի դեպքերում գերազանցելով ՍԹԿ արժեքները:  
 
Մոլիբդենի կոնցենտրացիաները գերազնցում են ՍԹԿ արժեքները Ծրագրի 
տարածքում բաշխված ստորերկրյա ջրերի նմուշառման բազմաթիվ 
դիտակետերում, ներառյալ` ԿՏՀ տեղամասի բոլոր նմուշարկված դիտահորերում, 
ԴԱԼ տեղամասի տարածման գոտու աղբյուրներում, հանքամարմինների 
շրջակայքի և Ծրագրի առավել լայն տարածքի աղբյուրներում: Դիտահորերում և 
աղբյուրներում գրանցված մոլիբդենի կոնցենտրացիաների գերազանցման 
դեպքերի մեծամասնությունը տեղակայված են ստորին հրաբխանստվածքային 
հաջորդականության մեջ կամ կայնոզոյան բազալտային հոսքերում, սակայն 
դրանց միջև եզակի փոխհարաբերություններ չեն դիտարկվում:   
 
4.8.5 հավելվածում ներկայացված գրաֆիկներում գարնան համեմատությամբ   
աշնանը/ձմռանը դիտարկվում են առավել բարձր կոնցենտրացիաներ, սակայն 
պարզ են մի քանի հստակ միտումներ:  
 
Ժամանակային հաջորդականության վերաբերյալ տվյալներ են հավաքագրվել 
Ծրագրի տարածքի ստորերկրյա ջրերի համար, որոնք վկայում են սեզոային 
տատանումների մասին:  
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4.8.9. Ստորերկրյա ջրեր ջրօգտագործողներ  
Աղբյուրների և ջրօգտագործողների ուսումնասիրությունն իրականացվել է 2013թ 
Gone Native ՍՊ ընկերության կողմից: Ուսումնասիրության մեջ ներառվել են 
Ծրագրի տարածքի և դրա հարակից Ջերմուկի, Կեչուտի, Գնդեվազի, Սարավանի, 
Սարալանջի, Ուղեձորի և Գորայքի համայնքների ջրօգտագործողները, ինչպես 
նաև սեզոնային հովիվների կողմից ջրօգտագործումը:   
 
Որևէ տիպի ջրամատակարարման նպատակով հորատանցքերից ստորերկրյա 
ջրերի ջրառի վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա չէ: Հայտնաբերվել է, որ բոլոր 
համայնքները որպես ջրամատակարարման հիմնական աղբյուր օգտագործում են 
(ստորերկրյա ջրերից սնվող) աղբյուրները, մասնավորապես, ջրի պահանջարկը 
բավարարելու և շուրջամյա ջրամատակարարման ապահովման համար 
օգտագործվում են տարբեր աղբյուրներ: 
 
Ծրագրի տարածքի շատ աղբյուրներ ունեն ժամանակավոր հոսք (այսինքն, չեն 
հոսում ամբողջ տարվա ընթացքում և առկա են միայն ձնհալին հաջորդող 
ամիսների ընթացքում) և սկիզբ են առնում ձնհալից հետո ներծծված 
ծանծաղ/սակավաջուր կախված ջրերից: Ծրագրի տարածքում որոշ աղբյուրներ 
մշտահոս են (այսինքն չեն ցամաքում ամբողջ տարվա ընթացքում) և ենթադրաբար 
սկիզբ են առնում ստորերկրյա ջրերից:   Աղբյուրների ջրերի ակունքները և 
աղբյուրները քննարկված են 4.8.5 բաժնում: 
 
Աղբյուրների ջրերն օգտագործվում են խմելու, կենցաղային (այսինքն 
պատրաստման և մաքրման նպատակով), քաղաքային ջրամատակարարման, 
որոշակիորեն ոռոգման և սեզոնային հովիվների կողմից անասունների 
ջրարբիացման նպատակներով: Աղբյուրների ակունքների, ջրի կուտակման, 
բաշխման և մատակարարման ծավալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 
ներակայացվում է ստորև:  
 
Հիմնահոսքի և աղբյուրների արտահոսքի միջոցով ստորերկրյա ջրերը սնում են 
մակերևութային ջրերը: Մակերևութային ջրերն օգտագործվում են մի շարք 
նպատակներով, որոնք քննարկվում են ստորև: Ստորերկրյա ջրերի արտահոսքը 
նպաստում է ջրային հաբիտատներին և դրանց հետ առնչվող 
ֆլորային/ֆաունային, որոնք ևս քննարկվում են ստորև: 
 
Ջրամատակարարում  
Ջրամատակարարման աղբյուրների, ջրերի ամբարման, բաշխման և ծավալների 
վերաբերյալ առկա տեղեկատվությունը գերազանցապես ձեռք է բերվել Gone Native 
ՍՊ ընկերության աղբյուրների և ջրօգտագործողների ուսումնասիրությունից (Gone 
Native, 2013թ.): Տարբեր ջրօգտագործողների վերաբերյալ ուսումնասիրության 
արդյունքներն ամփոփված են ստորև: 
 
Խմելու-կենցաղային/քաղաքային ջրի պաշարներ 
Կենցաղային և քաղաքային ջրամատակարարումը գերազանցապես կատարվում է 
ծանծաղ կախված ջրերից կամ ստորերկրյա ջրերից սկիզբ առնող աղբյուրներից: 
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Ջերմուկի բնակիչների խմելու և կենցաղային ջուրը մատակարարվում է 
աղբյուրների 4 հիմնական խմբերից (~89 լ/վրկ ծավալով): Ջրի հոսքի մեծ մասը (~65 
լ/վրկ) ապահովվում է ողջ տարվա ընթացքում Սպիտակ Ջուր խմբի աղբյուրներից, 
որոնք քաղաքից ~3 կմ դեպի հյուսիս են: Սկզբնաղբյուրներում ջուրը հավաքվում է, 
այնուհետև խողովակաշարով հասցվում է Ջերմուկ և առանձին 
ջրօգտագործողներին: 
 
Կեչուտի բնակիչների խմելու-կենցաղային ջուրը մատակարարվում է Մեդիկենց 
խմբի աղբյուրներից, որոնք ~2 կմ դեպի արևելք են: Աղբյուրների հետազոտության 
ընթացքում այս տարածքում առանձնացվել են մշտական աղբյուրներ, որոնք սկիզբ 
են առնում Կայնոզոյան հասակի բազալտի հոսքերի ստորգետնյա ջրերից, որոնց 
հայելին մակերևույթին մոտ է: Այստեղ աղբյուրները այնտեղ են, որտեղ քայքայված 
ռելիեֆը հասնում է թույլ ջրաթափանցությամբ բազալտի շերտերով հորիզոնին, 
ինչպես օրինակ, նստվածքագոյացումների հորիզոնն է: Նախքան 
ջրամատակարարման ցանց մտնելն աղբյուրները թափվում են բետոնե ջրհավաք 
ավազաններ, կենտրոնական ջրամբար, այնուհետև 220 մմ տրամագով ինքնահոս 2 
կմ-ոց խողովակաշար: Աղբյուրների ջրամատակարարման ծավալը կազմում է ~5-7 
լ/վրկ: 
 
Գնդեվազի բնակիչների խմելու-կենցաղային ջուրը մատակարարվում է 
աղբյուրների երկու խմբից՝ Յոթ աղբյուրներից, որոնք են գյուղից գտնվում են 17 կմ 
դեպի հյուսիս-արևելք, և Դարայուրդի աղբյուրներից՝ 11 կմ դեպի հյուսիս, և 
Կեչուտի ջրամբարից՝ դեպի արևմուտք: Աղբյուրներից ջուրը Գնդեվազ է տարվում 
ինքնահոս խողովակաշարով: Դարայուրդի աղբյուրի հոսքը կայուն է ողջ տարին, 
իսկ Յոթ աղբյուրների հոսքը ձմռանը նվազում է: Այս աղբյուրների խմբերից ոչ մեկը 
չի ներառվել Ծրագրի տարածք  աղբյուրների ուսումնասիրության մեջ:  
 
Սարավանի, Սարալանջի և Ուղեձորի խմելու ու կենցաղային ջուրը 
մատակարարվում է մի շարք աղբյուրներից: Սարավանի բնակիչներն 
օգտագործում են Պյուսկանդյալ աղբյուրների ջուրը, որոնք գտնվում են Ուղեձորի և 
Գորայքի միջակայքում, դեպի հարավ-արևելք: Ջուրը հոսում է 6 կմ երկարությամբ 
ինքնահոս խողովակաշարով, ~5 լ/վրկ արագությամբ, և թափվում է մի փոքր 
ջրամբար, որտեղից այն բաշխվում է ջրատարներով և հասնում բնակիչներին: 
Սարալանջի բնակիչների համար ջուրը հավաքվում է Շլակ աղբյուրներից 
(Ուղեձորից դեպի հարավ-արևելք) և 5 կմ երկարությամբ խողովակաշարով 
մատակարարվում է 5 լ/վրկ ծավալով: Ուղեձորի համար ջուրը հավաքվում է 
Չեյրաթի Դուզ աղբյուրներից (2 կմ դեպի հարավ) և խողովոկաշարով անցնում է 2.5 
կմ մինչև Ուղեձոր, որտեղ այն ավելի փոքր խողովակաշարերի ցանցով բաշխվում է 
առանձին տնային տնտեսություններին: 
 
Գորայքի համայնքի համար խմելու և կենցաղային ջուրը մատակարարվում է 3 
աղբյուրների ցանցից` Զույգ աղբյուր, Սրբասար աղբյուր և Ծաղկունք (կամ Բարձր 
սարի): Ջուրն ինքնահոս խողովակաշարով աղբյուրներից տեղափոխվում է 
Գորայքի երկու կենտրոնական ջրամբարներ: Աղբյուրների տեղադրությունները 
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պատկերված են նկ. 4.8.30-ում: Միայն Մադիկենց աղբյուրների խումբն է ընկնում 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքում: 

 
Պատկեր 4.8.30: Համայնքային աղբյուրների տեղադրություն (Gone Native (2013թ.)) 
 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի և Ջերմուկ քաղաքի շրջակա համայնքների 
խմելու ջրերի մոնիտորինգը Գեոթիմի կողմից 4.8.21 աղյուսակում նշված 
տեղանքների և հաճախականությունների ելակետային տվյալների 
մոնիտորինգային ծրագրի շրջանակներում կատարվել է 2011-2014թթ. միջև ընկած 
ժամանակահատվածի ընթացքում: AW05 դիտակետի ակունքից սկիզբ են առնում 
խմելու ջրեր, որոնց միջոցով ջրամատակարարվում են Գնդեվազ, Գորայք  և  
Սարավան համայնքներն ու Ջերմուկ  քաղաքում երկու կետեր:  DWJ դիտակետի 
ակունքում Ջերմուկի շշալցվող ջրերը և Ջերմուկի ջերմային հանքային 
աղբյուրների ջրերն են:  
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Գեոթիմը չի հաստատել 4.8.21 աղյուսակում բնութագրված տեղադրությունների 
փաստացի նմուշարկման փաստը: 2012թ. AW050 և  AW050a դիտակետերն ինչպես 
և DWJ2 դիտակետը նմուշարկվել են գրեթե ամեն ամիս:  Այս կետերը նմուշարկվել 
են փետրվար և  ապրիլ ամիսների միջև ընկած ժամանակահատվածի ընթացքում: 
2013 և 2014 թվականներին վերլուծության ենթարկված նմուշները հավաքվել են 
փետրվար ամսին:  
 
Աղյուսակ 4.8.22:  Խմելու ջրի նմուշառման կետեր և  հավաքված նմուշների քանակ  
Տեղանք  Պատկերագրություն 2011 2012 2013 2014 Ընդամենը  

AW050 Գորայքի խմելու ջրեր  1 11 1 
 

13 
AW050a Գորայք  խմելու ջրեր 1 11 1 

 
13 

AW050b Գորայքի համար առաջարկված խմելու ջրի 
աղբյուր   

1 
  

1 

DWJ010 Բժնի, շշալցվող ջրի ապրանքանիշ  
 

1 
  

1 
DWJ-1 Մայր գործարան, ծորակի ջրի աղբյուր  1 2 

 
1 4 

DWJ11 45 ͦ հանքային աղբյուր 
 

1 
  

1 

DWJ2 Ջերմուկի աղբյուրներ, շշալցվող ջրի 
ապրանքանիշ  1 9 

 
1 11 

DWJ3 50 ͦ հանքային աղբյուր 1 1 
  

2 
DWJ4 Բյուրեղ, շշալցվող ջրի ապրանքանիշ  

 
3 

  
3 

DWJ5 Միլենիում,  Անհայտ, կարող է լիենլ 
ապրանքանիշ  

2 
  

2 

DWJ6 30  ͦ հանքային աղբյուր  
 

2 
  

2 
DWJ7 53  ͦ հանքային աղբյուր 

 
2 1 

 
3 

DWJ8 35 ͦ հանքային աղբյուր 
 

2 
 

1 3 
DWJ9 Ջերմուկ – Վայք, ծորակի ջրի աղբյուր   

 
1 

  
1 

AW051 Սարավանի  խմելու ջրեր 1 10 1 
 

12 
AW052 Գնդեվազի  խմելու ջրեր 1 9 1 

 
11 

AW052a Դարայուրդից մատակարարվող Գնդեվազի  
խմելու ջրեր  

2 
  

2 

AW053 Ձախակողմյան Ջերմուկի խմելու ջրեր 
 

8 1 
 

9 
AW054 Աջակողմյան  Ջերմուկի  խմելու ջրեր 

 
3 

  
3 

AW070 
Spring above Gorayk used for 
drinking water      

Խմելու ջրի որակի վերաբերյալ տվյալները համեմատվել են ծրագրի գնահատման 
չափանիշների հետ: Համեմատականը ներկայացված է 4.8.6 հավելվածում, իսկ 
տվյալները ներառված  են 4.8.7 հավելվածում:  
 
Արդյունաբերություն և էլեկտրամատակարարում 
Ջերմուկի տարածքի աղբյուրները նաև օգտագործվում են հանքային ջրի շշալցման 
գործարանների ջրամատակարարման համար: Բժնի (ելակետային 
ուսումնասիրության DWJ10 աղբյուր), Ջերմուկ Գրուպ (ելակետային 
ուսումնասիրության DWJ2 աղբյուր), Բյուրեղ (ելակետային ուսումնասիրության 
DWJ4 աղբյուր) և Միլենիում (ելակետային ուսումնասիրության DWJ5 հղումային 
աղբյուր) ապրանքանիշների հանքային ջրերը սկիզբ են առնում տարածքի տարբեր 
աղբյուրներից:   
 
Մակերևութային ջրերի հոսքն օգտագործվում է էլեկտրաէներգիայի ստացման 
նպատակով: Գնդեվազից դեպի արևմուտք և Կեչուտի ջրամբարից դեպի հարավ 
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Արփա գետի վրա կառուցվել է ՀԷԿ: Մակերևութային ջրերն օգտագործվում են 
էլեկտրաէներգիա ստանալու համար. Արփա գետ վրա, Գնդեվազից արևմուտք և 
Կեչուտի ջրամբարից հարավ կառուցված է հիդրոէլեկտրակայան: Ավելի փոքր 
էլեկտրակայան կա նաև Որոտան գետ վրա, ԴԱԼ-ի տեղամասից դեպի արևելք: Այս 
ՀԷԿերի տեղադրությունները ցուցադրված են ԲՍԱ գնահատման 7-րդ գլխի 
պատկերներում:  
 
 
Ժամանցային և բուժիչ նպատակներով ջրի օգտագործումը 
Ջերմուկում կան մի շարք աղբյուրներ, որոնք նաև օգտագործվում են 
ժամանցային/բուժիչ նպատակներով: Բնակիչների ու այցելուների բուժման կուրսը 
ներառում է բուժիչ վաննաների ընդունում և խմելու ջրի օգտագործում:  
 
Ոռոգում  
Կեչուտի ջրամբարից դեպի Գնդեվազ և հոսանքն ի վար այլ համայնքներ ջուրն 
ուղղորդվում է ոռոգման նպատակով ջրօգտագործման պահանջների 
բավարարման համար կառուցված խողովակաշարի միջոցով:  Կեչուտի ջրամբարի 
ջրերի համար համալրման աղբյուր են հանդիսանում ուղղակի  տեղումները, 
մակերևութային ջրերը (Արփա գետից և այլ ջրահոսքերից) և   ստորերկրյա ջրերից 
սկիզբ առնող աղբյուրների հոսքը:Ոռոգման նպատակով Գնդեվազի բնակիչներն 
օգատգործում են մոտակա գետերից սկիզբ առնող մակերևութային ջրերը: 
Ոռոգման նպատակով նաև օգտագործվում են աղբյուրները. Սարավանի, 
Սարալանջի և Ուղեձորի համար ոռոգման ջուրը հավաքվում է աղբյուրներից և 
Բենիկ լճակից և տեղափոխվում բաց ջրուղիներով և խողովակներով: Տնային 
տնտեսությունների այգիները և փոքր հողամասերը ոռոգվում են մերձակա 
աղբյուրների ջրով: Գորայքի տնային տնտեսությունների այգիները և փոքր 
հողամասերը ոռոգվում են` օգտագործելով նույն աղբյուրների ջուրը, ինչ 
կենցաղային ջրամատակարարման համար: 
 
Անասունների ջրարբիացում  
Սեզոնային անասնապահության շրջանում հովիվների կողմից ջրօգտագործումը 
կատարվում է  անասունների ջրարբիացման համար:   Ջրօգտագործողների 
ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ հովիվների կողմից 
ջրօգտագործումն ամեն տարի կատարվում է  մայիս և հոկտեմբեր ամիսների միջև 
ընկած ժամանակահատվածի ընթացքում:  Ջուրը մատակարարվում է 
աղբյուրներից  և  մակերևութային ջրերհոսքերից: Gone Native ՍՊ ընկերության 
ջրօգտագործողների ուսումնասիրության մեջ ներկայացված սեզոնային հովիվների 
և դրանց ջրամատակարարման վերաբերյալ տրամադրված տեղեկատվությունը  
ներկայացված է Աղյուսակ 4.8.22-ում: Ջրօգտագործման ծավալները չեն 
ներկայացվել:  
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Աղյուսակ 4.8.23: Սեզոնային հովիվների կողմից ջրօգտագործում  
Ջրօգտագործողներ 

 
Տեղանք Կենցաղային ջրի աղբյուր 

Անասունների 
ջրամատակարա

րման աղբյուր 

ժամանակահա
տված 

Շաքի գյուղի հովիվներ  և 
նրանց ընտանիքներ  

Որոտան գետի Խոշաբուլախ 
վտակ, թիվ 6, 8 և 9 տեղամասերում    

Խոշաբուլախ գետի վերին 
ակունքներ  

Խոշաբուլախ 
գետ 

Հուլիս-
Սեպտեմբեր  

Խնձորեսկ գյուղի հովիվներ  
և նրանց ընտանիքներ 

Որոտան գետ, թիվ 11 և 13 
տեղամասերում   

Դեպի Գնդեվազ ձգվող խմելու 
ջրի ջրախողովակ   

Որոտան գետ  Հուլիս-
Սեպտեմբեր  

Գորայք գյուղի հովիվներ Գորայքից դեպի հյուսիս, թիվ 5 
տեղամասում 

Գորայք գյուղից դեպի հյուսիս 
ընկած աղբյուրներ   

Որոտան գետ  Մայիս-
Հոկտեմբեր  

Սարավան և Սարալանջ 
գյուղի հովիվներ 

Սարավանից հարավ, թիվ 1 
տեղամասի հարևանությամբ   

Սարավան և  Սարալանջ 
գյուղերի ջրատար   

Սարավան  
գյուղի 
հարևանությամբ 
Դարբ գետ  

Մայիս-
Հոկտեմբեր  

 
2012 թվականին հովիվների ուսումնասիրություն է կատարվել (ամենօրյա և 
սեզոնային) նաև Գեոթիմի կողմից (Սեզոնային հովիվների ամբողջական 
մարդահամր, Ամուլսարի ծարագիր, սեպտեմբերի 12, 2012թ.): 
 
Գորայքի, Սարավանի և Սարալանջի մշտական հովիվներն ամռանն ամեն օր 
արածեցնում են իրենց անասուններին մինչև առավել ցածրադիր արոտների 
չորացումը և նրանց` ավելի բարձրադիր արոտավայրեր տեղափոխվելը: 
Սեզոնային հովիվները Ծրագրի տարածք են գալիս այլ տարածքների 
համեմատությամբ առավել որակյալ արոտներում իրենց անասունների 
արածեցման կամ ավանդական արոտավայրերի օգտագործման նպատակով: 
Հաշվետվության մեջ ներկայացված են Ծրագրի տարածքի հովիվների վերաբերյալ 
մանրամասներ: Հարցված հովիվների 80%-ը ներկայումս ջրի պահանջարկը 
բավարարում է բնական աղբյուրներից կամ ջրահոսքերից (ամբարելով ջրի որոշ 
քանակություն ձեռակերտ ջրամբարներում):    
 
Ձկնաբուծություն   
Արփա գետի վրա` Գնդեվազից մոտ 3կմ դեպի հարավ տեղակայված է մեկ 
ձկնաբուծարան, որի   տեղադրությունը ցուցադրված 4.8.1 կնարում: Այս 
ձկնաբուծարանի համար ջրառը կատարվում է Արփա գետից: Այս ջուրը նախքան 
գետ բացթողնվելը հոսում է ձկնաբուծարանի ջրամբարներով: Ձկնաբուծարանները 
Արփա գետի սպառողական ջրօգտագործողներ չեն, սակայն կախված են գետերի 
հոսքից, որը մատակարարվում է արտահոսքերից, ուղղակի տեղումներից, 
ստորերկրյա ջրերի հիմնահոսքերից և աղբյուրներից բեռնաթափվող ջրերից:  
 
Էկոհամակարգային ծառայություններ  
Գետերն ու խոնավ տարածքները մասամբ սնվում են ստորերկրյա ջրերից և 
աղբյուրների արտահոսքերից: Ելակետային էկոլոգիական պայմանների 
ուսումնասիրությունները, ցույց են տալիս, որ Ծրագրի տարածքում առկա են 
ֆաունայի մի շարք ներկայացուցիչներ: Ջրից կախում ունեցող տեսակների 
օրինակները ներկայացվում են ստորև.  

  Ջրային  անողնաշարավորներ, որոնք կարող են կախված լինել առանձին 
հոսքերից և հոսքաջրերում ջրի որակից,  

  Խոնավ տարածքներում ապրող երկկենցաղներ, որոնք կարող են կախված 
լինել աղբյուրներից կատարվող ջրամատակարարումից,   

  Մակերևութային ջրահոսքերում ապրող տեղական ձկնատեսակներ, և  
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Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր  
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 4.  

 

Հունիս 2016թ. Տարբերակ 10  
 

  Բաց ջրային տարածքներում սնվող չղջիկներ, որոնց սնումը կախված է 
թռչող միջատներից, որոնց բազմացման համար հաճախ անհրաժեշտ են 
ջրային տարածքներ: 
 

Էկոլոգիական ելակետային պայմանների ուսումնասիրության շրջանակներում 
բացահայտված տեսակները սովորաբար առատ են, ունեն լայն տարածքում և 
գրանցած չեն ՀՀ կարմիր գրքում կամ IUCN – ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում, ինչպես 
նաև ՄՖԿ «ԿՍ6» ստանդարտի համաձայն չեն սահմանվել  որպես կրիտիկական 
տեսակների հաբիտատ (Գլուխ 4.10):  
        
Ելակետային պայմանների ուսումնասիրության ընթացքում գրանցված 
բուսատեսակները տարածաշրջանային էնդեմիկենր են հանդիսանում:  
Ծրագրի տարածքում հայտնաբերված ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված միակ 
բուսատեսակը Մատնունի Ծիրանավորն է, որն աճում է Ամուլսար 
լեռնազանգվածի ծմ 2450մ-ից բարձր բարձրությունների վրա գտնվող ժայռային 
մերկացումների և սլաքարերի վրա: Բույսի աճելման բացահայտ միտումներ չեն 
հայտնաբերվել, սակայն շատ հաճախ դրանք հայտնաբերվել են սալաքարերի 
գագաթին և առնչվում են մամուռների հետ, և հետևաբար պահպանվում են 
տեղումների հաշվին:   
 
4.10 բաժնում ներկայացված հաբիտատների ուսումնասիրության քարտեզագրման 
արդյունքները, ցույց են տալիս, որ ԾՄ 2600մ բարձրության վրա գտնվող 
հաբիտատների մեծամասնությունը ներառում է ենթալպյան մարգագետիններ կամ 
ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետիններ:  ԾՄ 2,600մ բարձրությունից 
ներքև գտնվող հաբիտատները մեծապես ներառում են  ‘լեռնային 
մարգագետինների’ և  ‘լեռնային մարգագետնատափաստանների’ խառնուրդը` 
որոշ թփապատ և մշակված տարածքների առկայությամբ: Լեռնային 
մարգագետինները և լեռնային մարգագետնատափաստանները հիմնականում 
պահպանվում են ամառային արածեցման և/կամ խոտհունձի շնորհիվ:  
Հողօգտագործման քարտեզագրման (Գլուխ 4.10) արդյունքները ցույց են տալիս, որ 
հիմնականում մշակվում են ծմ 1900մ բարձրությունից ցածր տեղակայված հողերը, 
իսկ խոտհունձը կատարվում է  ծմ 1,800 -  2,100 մ բարձրության սահմաններում:  
Արածեցումը կատարվում է գարնանն ու ամռան սկզբին` ծմ 1,800 -  2,700 մ 
բարձրությունների սահմաններում, իսկ ամռան ընթացքում արածեցումը 
կատարվում է ծմ 2,700 մ-ից բարձր ենթալպյան մարգագետիններում:  
 
Արածեցման և խոտհունձի համար օգտագործվող մարգագետինները  
հանդիսանում են կարևոր էկոլոգիական/ տնտեսական ռեսուրս: Դրանք կարող են  
սնվել աղբյուրներից, մակերևութային ջրերից  և  մոտակա մակերևութային 
կախված ջրերից: Բուսականության խոնավության քարտեզագրման արդյունքները 
ցույց են տալիս, որ հանքափոսի շրջակայքի առավել բարձրադիր ենթալպյան 
մարգագետինները սնվում են ձնհալից: Մնացած ենթալպյան և լեռնային   
մարգագետինները, ինչպես նաև լեռնային մարգագետնա-տափաստանները 
սնվում են արտահոսքից կամ հոսքաջրերից:  
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	4.8.5. Ստորերկրյա ջրերի հոսք
	Ծրագրի տարածք
	Աղբյուրների հոսք
	Տեսակ 1. Աղբյուրներ 
	երկրաջերմային աղբյուրների խմբերը ձևավորվում են Ջերմուկ քաղաքում և հարակից տարածքում Արփա գետի ջրհավաք ավազանում` Արփա գետի կիրճի մերձակայքում: Ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրների խմբերը հիմնականում գոյանում են Ամուլսար նախագծի տարածքի և Արփա գետի ջրհավաք ազանների հատման հատվածից դեպի հյուսիս: Այս աղբյուները ներռում են DWJ1, DWJ2, DWJ3, DWJ5, DWJ6, DWJ7, DWJ8, DWJ9, DWJ10 և DWJ11 դիտակետերը:
	Տեսակ 2. Աղբյուրներ 
	Տեսակ 3: Աղբյուրներ 
	Մակերևութային ջրերի նվազ հոսք


	4.8.6. Ստորերկրյա ջրերի սնման գնահատում 
	Աղբյուրների ծախս
	Ըստ ջրային աղբյուրների հոսքի, մակերևութային ջրերի հոսքի և ստորերկրյա ջրերի տվյալների ձնհալքի շրջանում ինֆիլտրացիայի տոկոսը զգալի բարձր է, և  մեծ մասամբ ինֆիլտրացիային կատարվում է դեպի աղբյուրներ ծախսի կամ ներհոսքի ընթացքում ձնհալքից ամիջապես հետո:  
	Մակերևութային ջրերի հիմնահոսքեր 
	Շարունակական հոսքի տվյալներ 

	Ծախսը դեպի տեխնածին օբյեկտներ
	Կեչուտ-Սպանդարյան թունել
	Սպանդարյան–Կեչուտ թունելում հոսքերի գրանցումները 2012-2015թթ. ընթացքում կատարվել են հոսքերի կետային չափումների եղանակով, որն ամփոփված է Պատկեր 4.8.26-ում: Հիմնական հոսքը գրանցվել է AWJ6 դիտակետում, իսկ Կեչուտի ջրամբարում թունելի ջրերի ծախսը ուսումնասիրության ժամանակահատվածում կազմել է 0.19 մ3/վ; նվազագույն հոսքը 2014 թվականի մարտին կազմել է 0.07 մ3/վ, իսկ առավելագույն հոսքը 2013թ. Հուլիսին կազմել է 0.29 մ3/վ: 2014 թվականի փետրվար-հունիս ամիսներին կատարված վերջին չափումների տվյալներով ջրերի հոսքի տվյալները 2012-2013թթ. գրանված ցուցանիշներից ավելի ցածր են: 
	Բովանցքներ 

	Ստորերկրյա ջրերի համալրման հաշվարկ – ջրային հաշվեկշիռի հաշվարկման մեթոդաբանություն 
	Ամփոփում 

	4.8.7 Ստորերկրյա ջրեր քիմիական բաղադրություն և կազմ 
	Ջրային տիպեր 
	Աղբյուրների ջրեր – Ամուլսար լեռ
	2013թ. նոյեմբեր և 2014թ. մայիս ամիսներին իրականացված աղբյուրների ուսումնասիրության ընթացքում նմուշարկվել են մի շարք աղբյուրներ, որոնք տեղադրվել են Դուրովի ընդլայնված դիագրամի առաջին դաշտում: Այս աղբյուրներին բնորոշ է բիկարբոնատի և կալցիումի գերակշռությունը, որը սովորաբար վկայում է «համալրվող ջրային պաշարների»  մասին (Lloyd and Heathcote, 1985թ.): 
	Ստորերկրյա ջրեր
	Կեչուտ-Սպանդարյան թունելի և  բովանցքների հիմնական իոնների կազմ 

	Աղբյուրների և ստորերկրյա ջրերի թթվայնություն (pH)
	Սեզոնային ջրերի որակը թունելում և բովանցքներ 
	Ջերմուկ  և  Ամուլսար  ատորերկրյա ջրերի միջև  հարաբերությունը

	4.8.7. Հիդրոերկրաբանական  հայեցակարգային  մոդելի ամփոփ ներկայացում  
	Ջերմուկի երկրաջերմային  տարածքի հիդրոերկրաբանական  հատկանիշներ 

	4.8.8. Ստորերկրյա ջրերի որակ 
	4.8.9. Ստորերկրյա ջրեր ջրօգտագործողներ 
	Ջրամատակարարում 
	Խմելու-կենցաղային/քաղաքային ջրի պաշարներ
	Արդյունաբերություն և էլեկտրամատակարարում
	Ոռոգում 
	Անասունների ջրարբիացում 
	Ձկնաբուծություն  

	Էկոհամակարգային ծառայություններ 



