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5 ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

5.1 Մոտեցումը 

Տեխնիկական, տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական տեսանկյունից 

այլընտրանքային տարբերակների վերլուծությունը կազմել է  Ամուլսարի ծրագրի 

նախագծման ու գնահատման գործընթացի մաս:  

 

Քանի որ Ծրագիրը տեղակայվելու  է «տեխնոգեն ազդեցության չենթարկված հողի վրա», և 

նրա իրականացումը ենթադրելու է հողի ինտենսիվ օգտագործում, ճիշտ կլինի, որ դրա 

հիմնական օբյեկտների ու ենթակառուցվածքների տեղակայման վայրերն ընտրվեն 

մանրակրկիտ ուսումնասիրության հիման վրա, որպեսզի հնարավոր լինի 

առավելագույնս նվազեցնել տեխնոգեն ազդեցության ենթարկվող հողատարածքը, ինչպես 

նաև առողջության և անվտանգության, բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը: 

Առաջարկված այլընտրանքային նախագծերը, տեղամասերի դասավորության 

սխեմաները և տեխնոլոգիական մոտեցումները ենթարկվել են խստագույն գնահատման 

2013 և 2014 թվականներին` «Գոլդեր Ասոշիեյթսի» («Լիդիան ընկերության» կողմից 

վարձված անկախ խորհրդատվական ընկերություն) կողմից մշակված տեղամասերի 

այլընտրանքային գնահատման մեթոդաբանության համաձայն: Այս գնահատումների 

արդյունքը Ծրագրի Նախագծումն էր, որն արձանագրված է 2014թ. Տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորման մեջ (ՏՀ), որի համար Լիդիանը 2014 թ. նոյեմբերին ձեռք է բերել 

հանքաշահագործման իրավունք: 

  

2015թ. Լիդիանը Սամուել Ինջինիրինգ («Սամուել») ընկերությանը հանձնարարեց  

իրականացնել լրացուցիչ տեխնիկատնտեսական աշխատանքներ: Դրա նպատակն էր 

նվազեցնել կապիտալ ծախսերը, առանց ավելացնելու  գործառնական ծախսերը կամ 

ավելացնելու բնապահպանական ու սոցիալական բացասական հետևանքները: 

Օպտիմալացման այս գործընթացի արդյունքները, որոնք հրապարակվեցին 2015թ 

Տեխնիկական հաշվետվության (ՏՀ) մեջ, նվազեցրեցին կապիտալ և գործառնական 

ծախսերը, այդպիսով բարձրացնելով Ամուլսարի ծրագրի տնտեսական  

կենսունակությունը: 

 
Օպտիմալացման նախագծի փոփոխությունների բնապահպանական և սոցիալական 
հետևանքների գնահատումը տեղի է ունեցել 2015 թ. դեկտեմբերին, ինչը ներառված է այս 
գլխում: 
 

Ծրագրի նախագծի ողջ ընթացքում, տեղեկացվել է այլընտրանքային տարբերակների 

մասին շահառուների ներգրավման խիստ ծրագրով: Ստեղծվել է Շահագրգիռ կողմերի 
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ներգրավման պլան (ՇԿՆՊ)` Ծրագրի նախագծման և շահագործման ընթացքում 

շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդատվություններն ու հաղորդակցությունն ուղղորդելու 

համար:  ՇԿՆՊ-ն կանոնավոր կերպով թարմացվում է: Վերջին տարբերակը թարմացվել է 

2016թ. մայիսին և հրապարակվել ու հասանելի է Ամուլսարի Տեղեկատվական 

Կենտրոնում (ԱՏԿ) և Գեոթիմի կայքում (անգլերենով և հայերենով): 2011-2015թթ.  

Ծրագրի նախագծման և ՏՏՀ, ՏՀ (Տեխնիկական հաշվետվություն)  ու ՇՄԱԳ 

պատրաստման ընթացքում  տեղի են ունեցել ամենաքիչը 250 հանդիպումներ 

համայնքների, ընդհանուր շահագրգիռ կողմերի և պետական պաշտոնյաների հետ:  Բոլոր 

հանդիպումների ամսաթվերի և թեմաների մանրամասները ներկայացված են ՇԿՆՊ 

Աղյուսակ 7.1, 7.3 և 7.4-ում (տես Հավելված 8.6):  

 

Ծրագրի այլընտրանքները գնահատելիս Լիդիան ընկերությունը հիմնվել է ՄՖԿ հետևյալ 

կատարողական ստանդարտների (ԿՍ) և ուղեցույցների վրա՝ ներառյալ ՎԶԵԲ-ի 

կատարողական պահանջները (ԿՊ). 

 

  ՄՖԿ «ԿՍ 1» ստանդարտի համաձայն` «նոր արդյունաբերական օբյեկտների 

կառուցման ժամանակ ԲՍԱԳ-ը կներառի տեխնոգեն ազդեցության օջախների 

այլընտրանքների տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն և լավագույն 

տարբերակի ընտրության գրավոր հիմնավորում:  Այլընտրանքների նման 

վերլուծությունը կարող է հեշտացնել Ծրագրում էկոլոգիական և սոցիալական 

ցուցանիշների ներառումը դեռևս Ծրագրի մշակման և որոշումներ կայացնելու վաղ 

փուլերում»:  Նման կերպով ՎԶԵԲ ԿՊ1-ը 10-րդ կետում նշում է, որ ԲՍԱԳ-ը 

կներառի տեխնոգեն ազդեցության օջախների՝ ներառյալ Ծրագրի հետ չառնչվող, 

այլընտրանքային տարբերակների տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն և 

լավագույն տարբերակի ընտրության գրավոր հիմնավորում:  

 

  ՄՖԿ ԿՍ3-ի համաձայն, այլընտրանքների վերլուծության ժամանակ պետք է 

հաշվի առնվի նաև բնապահպանական գործոնը, մասնավորապես` ռեսուրսների 

օգտագործման արդյունավետությունը, որի հիման վրա պետք է կատարվի նաև 

անհրաժեշտ սարքավորումների ընտրությունը: 
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  ՄՖԿ ԿՍ5-ի համաձայն, ընկերությունները պետք է խուսափեն այնպիսի 

հողօգտագործումից, որն առաջացնում է մարդկանց ֆիզիկական կամ 

տնտեսական տեղահանման անհրաժեշտություն, և պետք է իրականացնեն նման 

տեղահանության հետ կապված ծախսերի ու սոցիալական ռիսկերի խելամիտ 

վերլուծություն:  

 

  ՄՖԿ ԿՍ6-ը պահանջում է, որ պատվիրատուն (տվյալ դեպքում` Լիդիանը) 

չիրականացնի այնպիսի գործունեություն, որը կբերի բնական կամ կրիտիկան 

կենսամիջավայրերի զգալի փոփոխման կամ դեգրադացման, եթե իհարկե 

չապացուցի, որ նման կենսամիջավայրերի վրա ազդող զարգացումից բացի ոչ մի 

այլընտրանքային տարբերակ կենսունակ չէ:  ԿՍ6-ի 17-րդ պարբերության 1-ին 

կետը նշում է, որ «Կրիտիկական կենսամիջավայրում պատվիրատուն չի 

իրականացնի Ծրագրի հետ առնչվող որևէ գործունեություն, եթե իհարկե առկա 

չլինեն հետևյալ հանգամանքները. տարածքում չկան կենսունակ այլընտրանքային 

տարբերակներ՝ փոփոխված կամ բնական կենսամիջավայրում Ծրագրի 

զարգացման համար, որոնք կրիտիկական չեն»: Բացի այդ, ԿՍ6 

ծանոթագրություններում նշվում է. «այլընտրանք ասելով հասկանում ենք Ծրագրի 
օբյեկտների դասավորության ուրիշ տարբերակներ, այլ արտադրական ու 
տեխնոլոգիական պրոցեսներ ու շինարարական մեթոդներ, գծային համակարգերի 
համար այլ ուղեծրերի կամ տեղամասերի ընտրություն, ինչպես նաև այնպիսի 
մատակարարների ընտրություն, որոնք ունեն բնապահպանական և (կամ) 
սոցիալական ռիսկերի կառավարման համապատասխան համակարգեր»:  ՎԶԵԲ 

ԿՊ6-ը (16-րդ պարբերություն) նշում է նաև հետևյալ չափանիշը. 

o “Կրիտիկական կենսամիջավայրը չպետք է մասնատվի, ձևափոխվի կամ 

դեգրադացվի այն աստիճան, որ էկոլոգիական ամբողջականությունը կամ 

կենսաբազմազանության կարևորությունը վտանգվի:  Ուստի, ծայրահեղ 

նշանակության կենսամիջավայրերում պատվիրատուն չի իրականացնի 

Ծրագրի որևէ գործունեություն, եթե իհարկե չկան հետևյալ պայմանները. 

 տարածքում ավելի ցածր կենսաբազմազանական արժեք ունեցող 

կենսամիջավայրերում Ծրագրի զարգացման համար չկան 

կենսունակ այլընտրանքային տարբերակներ 

 շահագրգիռ կողմերը տեղեկացված են, որ ԿՊ10-ի 

համապատասխան 

կա Ծրագրի իրականացման թույլտվություն ըստ համապատասխան 

բնապահպանական օրենքների, որոնք հաշվի են առնում 

առաջնային կենսաբազմազանական հատկանիշները" 
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  ՄՖԿ ԿՍ8-ով ուղեցույցներ են սահմանվում՝ կապված «անփոխարինելի 

պատմամշակութային արժեքների» տեղափոխման հետ. ըստ այդ ուղեցույցների, 

պատմամշակութային արժեքները չպետք է տեղաշարժվեն, եթե հնարավոր է գտնել 

տեխնիկապես և տնտեսապես հիմնավորված որևէ այլ լուծում, և եթե Ծրագրի 

ընդհանուր օգուտները չեն գերազանցում մշակութային արժեքների կորստի 

վնասը: 

 

Բացի ՄՖԿ կատարողական ստանդարտներից և ՎԶԵԲ կատարողական պահանջներից՝ 

հաշվի են առնվել նաև Ծրագրի նախագծի վրա ազդող հետևյալ հանգամանքները. 

  Աշխատակիցների և համայնքների բնակչության անվտանգության և առողջության 

պահպանման անհրաժեշտությունը. 

  Հնարավոր սոցիալական, առողջապահական և բնապահպանական 

ազդեցությունները և այլընտրանքների գնահատման միջոցով դրանց բացասական 

հետևանքները մեղմելու հնարավությունը: Սա ենթադրում է բոլոր բնակիչների և 

հողօգտագործողների ճշգրիտ հաշվառումը` ֆիզիկական ու տնտեսական 

տեղահանումը նվազագույնի հասցնելու համար. 

  Արդյունահանված ոսկու և արծաթի տնտեսական արժեքի օպտիմիզացիան. 

  Ենթակառուցվածքների և բարձրորակ աշխատուժի առկայությունը, տեղական 

աշխատուժի ներգրավման հնարավորությունը. 

  Համապատասխանությունը ՀՀ գործող օրենսդրությանը և ոլորտի միջազգային   

փորձի նորմերին. 

  Համապատասխանությունը բնապահպանության, աշխատանքի պաշտպանության 

ու անվտանգության, սոցիալական ապահովության ու կադրերի զարգացման 

ոլորտներում Լիդիան ընկերության կողմից որդեգրված քաղաքականությանը  և 

ստանձնած պարտավորություններին. 

  Ծախսերի և օգուտների վերլուծությունը, որի ժամանակ հաշվի կառնվեն այն 

օգուտները, որ Ծրագիրը տալիս է հարակից համայնքներին, աշխատակիցներին, 

ներդրողներին և ՀՀ կառավարությանը (հարկերի և սոցիալական ներդրումների 

միջոցով): 

 

5.2 Դիտարկված այլընտրանքային տարբերակները 

Այլընտրանքային տարբերակների մանրակրկիտ գնահատում կատարվել է 2014 
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թվականին Ծրագրի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման փուլի1 համար և ներառել են 

հանքարդյունաբերական համալիրի ենթակառուցվածքների հիմնական բաղադրիչների 

համար այլընտրանքային տարածքների գնահատումը,  

Այս բաժնում դիտարկված և ամփոփված այլընտրանքային տարբերակները  ներառում են.   

  Նախագիծը չի իրականացվում – զրոյական տարբերակ. 

  Տեղակայում` տեղամասերի այլընտրանքային տարբերակներ. 

o Հանքարդյունաբերական համալիրի օբյեկտների և առնչվող 

ենթակառուցվածքների, այդ թվում` ԴԱԼ և ԿՏՀ (այդ թվում՝ մշակման ու 

կորզման արտադրամասեր) տեղամասերի ընտրություն. 

o Շինարարական և շահագործման փուլի համար կացարանների 

տեղամասերի ընտրություն  

o Սպասարկման և բեռնափոխադրման ճանապարհների ուղիների որոշում. 

o Ջարդիչ կայաննների տեղամասերի ընտրություն 

o Հոսքագծի տեղամասի ընտրություն 

o Սարքավորումների, վառելիքի պահպանման տարածքի, արտադրամասերի 

և հողի մակերեսին գտնվող այլ կառույցների  տեղամասերի ընտրություն 

o Ենթակառուցվածքների տեղամասերի ընտրություն՝ ներառյալ մերձատար 

և սպասարկման ճանապարհներ, տարրալվացման լուծույթի 

շրջանառություն, էներգամատակարարում, ջրամատակարարում, հանքի 

գրասենյակների և անձնակազմի օգտագործման համար կոյուղու 

համակարգ, և 

o Վառելիքի և ցիանիդի փոխադրումներ 

  Արդյունահանման և մշակման մեթոդների ընտրություն. 

o Առաջնային մշակման մեթոդները (այսինքն` հանքաքարի մանրացում կամ 

խառը ապարների մշակում), 

o Փոխադրման մեթոդները (բեռնատարներով կամ փոխակրիչով), 

o Հանքի շահագործման մեթոդները (այսինքն` բաց կամ փակ), 

o Մանրացված հանքաքարից ոսկու և արծաթի կորզման մեթոդները 

  Լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցությունների նվազեցման համար դիտարկված 

այլընտրանքներ 

                                                      

 
1  Ամուլսարի տեխնիկատնտեսական հիմնավորում, SGS Metcon / KD Engineering (SGS), Golder Associates, AMC և 

ՈՒԱԻ, 2013թ. 
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  Կենսաբազմազանության նկատառումներ 

  Սոցիալ-տնտեսական այլընտրանքային տարբերակներ 

  Աշխատակիցների կացարանների տարբերակներ 

  Ջրային ռեսուրսների կառավարման  այլընտրանքային տարբերակներ 

Հանքի փակման այլընտրանքային տարբերակները  

 

2015 թ. իրականացրած Տեխնիկատնտեսական օպտիմալացումը հանգեցրեց մի քանի 

համեմատաբար մանր ենթակառուցվածքային փոփոխությունների  հանքի 

շինարարության և շահագործման համար: Դրանք քննարկվել են ստորև՝ 

համապատասխան բաժիններում:  

 

5.3 Զրոյական տարբերակ 

Դիտարկվել են Ծրագրի իրականացման մի շարք տարբերակներ, այդ թվում` զրոյական 

տարբերակը:  

 

Զրոյական տարբերակը նշանակում է, որ Ծրագիրը չի իրականացվելու, այսինքն` 

  Տարածաշրջանում և տեղի համայնքներում տնտեսական իրավիճակը և 

զբաղվածության մակարդակը մնալու են անփոփոխ, 

  Վերանալու է առկա գյուղատնտեսական գործունեության բնույթի փոփոխման, 

գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող անձանց միգրացիայի և տեղանքի 

բնապատկերի փոփոխման պոտենցիալ ռիսկը, 

  Սույն ԲՍԱԳ-ում վերլուծված էկոլոգիական և սոցիալական ազդեցության 

(իրական կամ ենթադրվող) հետ կապված ռիսկեր կամ վտանգներ չեն առաջանում,  

  Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերի վրա տեխնոգեն ներգործություն չի 

կատարվում (ինչպես դա սահմանված է ԿՍ6/ԿՊ6-ում), և հանքի գործունեությունը 

վտանգի չի ենթարկում ՀՀ «Կարմիր գրքում» ընդգրկված տեսակները, և 

  Երկարաժամկետ պլանով իրավական խնդիրներ չեն առաջանա կապված 

հողօգտագործման և թանկարժեք մետաղների արդյունահանման ու 

արտադրության ժամանակ տեխնոգեն ազդեցության ենթարկված հողերի 

վերականգնման ու խնամքի հետ: 

 

Զրոյական տարբերակի ընտրության դեպքում կվերանան նաև մի շարք 

հնարավորություններ, այդ թվում. 

  Նախագծի իրականացման ընթացքում արժեքավոր օգտակար հանածոների 

արդյունահանումից բխող տնտեսական հնարավորությունները մարզային և 
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հանրապետական մասշտաբներով, 

  Նախագծի իրականացման ընթացքում նոր աշխատատեղերի ստեղծման և դրա 

արդյունքում տեղի բնակչության եկամուտների ավելացման հետ կապված 

հնարավորությունները, 

  Տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների, այդ թվում՝ ճանապարհների, էներգետիկ 

համակարգերի, աղբահանության և ջրային տնտեսությունների զարգացման հետ 

կապված հնարավորությունները, 

  Տեղական կապալառուների և մատակարարների հետ կնքված ծառայության 

պայմանագրերի իրականացման արդյունքում տեղական կադրերի զարգացումից և 

վերապատրաստումից բխող ուղղակի տնտեսական հնարավորությունները 

համայնքների համար: 

 

5.4 Այլընտրանքային տեղամասերի վերլուծություն 

Հանքարդյունաբերական համալիրի հիմնական օբյեկտների կառուցման համար 

տեղամասերի ընտրության նպատակով կատարվել են նախագծի մի շարք 

փոփոխություններ, որոնցից յուրաքանչյուրի հիմքում ընկած են եղել այլընտրանքային 

տարբերակների խորը ուսումնասիրություններ: Այս մոտեցումն ամփոփված Աղյուսակ 5.-

1-ում: 

 

Աղյուսակ 5-1.   Տեղամասերի ընտրության այլընտրանքային տարբերակներ 

Նախագծի 
բաղադրիչները 

Այլընտրանքային տարբերակների վերլուծության ժամանակ 
ցուցաբերված մոտեցումը 
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Աղյուսակ 5-1.   Տեղամասերի ընտրության այլընտրանքային տարբերակներ 

Նախագծի 
բաղադրիչները 

Այլընտրանքային տարբերակների վերլուծության ժամանակ 
ցուցաբերված մոտեցումը 

 
Հանքի և 
ենթակառուցվածքների 
տեղամասերը, այդ 
թվում՝ ԴԱԼ և ԿՏՀ 
(ներառյալ՝  մշակման և 
վերականգման կայանը) 

Օգտակար հանածոները, այդ թվում` թանկարժեք մետաղ-
ները, կարող են արդյունահանվել միայն այն տեղանքում, 
որտեղ գտնվում է դրանց հանքավայրը: Ամուլսարի 
բարձունքներում պաշարները գնահատվել են որպես ոսկու և 
արծաթի ցածր կոնցենտրացիա ունեցող քվարցիտների 
հանքավայր: Որպես այդպիսին, գնահատման համար 
այլընտրանքային տեղամասի տարբերակ չկա:   
 
Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ) և կույտային 
տարրալվացման հրապարակի համար հարմար տեղամա-
սերի ընտրության նպատակով իրականացվել են առանձին 
ուսումնասիրություններ, որոնցից յուրաքանչյուրն անցել է 
հետևյալ չորս փուլերը. 
1 Բարձր մակարդակի գրասենյակային ուսումնասիրություն, 

որի ժամանակ քարտեզների և լուսանկարների միջոցով 
հետազոտվել է բացահանքերից մինչև 25 կմ շառավիղով 
ամբողջ տարածքը՝ համապատասխան ռելիեֆ և 
աշխարհագրական դիրք ունեցող պոտենցիալ տեղամասեր 
գտնելու նպատակով, 

2 Նախնական գնահատում և զտում, որի ժամանակ հաշվի են 
առնվել. 
  Բնապահպանական խնդիրները, այդ թվում՝ 

կենսաբազմազանությունը, էկոհամակարգերի 
ծառայությունների հասանելիություն, ջրային 
ռեսուրսները, բնապատկերը և տեղի բնակչության 
անդորրը, 

  ընդհանուր աշխարհագրական դիրքը, 
  սոցիալ-մշակութային խնդիրները, այդ թվում՝ 1 կմ-անոց 

սանիտարական գոտիները (բնակավայրից մինչև 
մոտակա հանքային տեղամաս) և մշակութային 
ժառանգությունը, 

  ենթակառուցվածքների հետ կապված պահանջները, այդ 
թվում՝ հանքաքարը մինչև ԿՏՀ և մշակման ու կորզման 
տեղամասեր փոխադրելու անհրաժեշտությունը, 

  տեխնիկական ու տնտեսական նպատակահարմարու-
թյունը և իրավական հիմքերը: 

  Զտման արդյունքում, զտման չափանիշների և գնահատ-
ման մատրիցայի ստեղծում՝ կազմելու  լավագույն 
տեղամասերի ցանկը. 

  Հայաստանի օրենքներն ու կանոնակարգերը՝ 
հիմնականում Սևանալճի մասին օրենքը, որը ներառում է 
խիստ պահանջներ մշակման կայանների տեղամասերի և 
այն տարածքների վերաբերյալ, որտեղ 
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Աղյուսակ 5-1.   Տեղամասերի ընտրության այլընտրանքային տարբերակներ 

Նախագծի 
բաղադրիչները 

Այլընտրանքային տարբերակների վերլուծության ժամանակ 
ցուցաբերված մոտեցումը 

հանքագործությունն ու մշակումը սահմանափակված են:   
3 Նախնական զտումն անցած տեղամասերի կիսաքանակա-

կան գնահատում, որի ժամանակ յուրաքանչյուր տեղամաս 
դասակարգվել է 2-րդ փուլում սահմանված զտման 5 
ցուցանիշներից յուրաքանչյուրի գծով ստացված բալերի 
հիման վրա. 

4 Հանքի նախագծային թիմի հետ միասին նախապատրաստել 
նախնական զտումն անցած տեղամասերի հայեցակարգային 
դասավորվածության և ինտեգրման պլան՝   տեխնիկական և 
ֆինանսական նպատակահարմարության վրա հիմնված 
նախընտրելի տարբերակը ընտրելու նպատակով: 

 
Այս ուսումնասիրությունների արդյունքները մանրամաս-
նորեն ներկայացված են 5.1 - 5.4 հավելվածներում: 

Շինարարական 
ճամբարի և 
շահագործման 
ընթացքում 
կացարանների 
տեղամասերը 

Ժամանակավոր շինարարական ճամբարի տեղամասի 
ընտրության հիմնական չափանիշներն էին՝ շինարարական 
գործողություններին մոտ գտնվելը, սեփականացված հողերից 
խուսափումը, էական մշակութային ժառանգություն 
պարունակող տեղամասերից խուսափումը, հարակից 
գյուղերից հեռավորությունը: 
 
Ջերմուկն ընտրվել է շահագործման ընթացքում ոչ տեղացի 
աշխատակիցների համար կացարանների հիմնական 
կենտրոնը՝ պայմանավորված իր ավելի մեծ չափերով և 
հյուրանոցների և բնակարանների առկայությամբ:  Որպես 
ավելի շատ քաղաք, քան  գյուղական համայնք՝ համայնքում 
նոր աշխատակիցներ ներգրավելը որոշ չափով կնվազեցնի 
սոցիալական ազդեցությունը:   

Սպասարկման և 
բացատար 
ճանապարհների դիրքը 

Ճանապարհի ուղեծրի ընտրության հիմնական չափանիշը 
բացահահանքերի և մանրացման արտադրամասի ու ԴԱԼ-ի 
միջև ամենակարճ ու ամենահարմար ուղու ընտրությունն էր: 
Բացատար ճանապարհի զգալի մասն անցնելու է 
բացահանքերի միջով և երկարելու է բացահանքի մեծացմանն 
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Աղյուսակ 5-1.   Տեղամասերի ընտրության այլընտրանքային տարբերակներ 

Նախագծի 
բաղադրիչները 

Այլընտրանքային տարբերակների վերլուծության ժամանակ 
ցուցաբերված մոտեցումը 

ու խորացմանը զուգընթաց: Այս պարագայում 
այլընտրանքները սահմանափակ են ՀՀ օրենսդրությամբ, որը 
սահմանափակումներ է դնում բացատար ճանապարհների 
առավելագույն շեղումների վրա: Այնուամենայնիվ, ինչպես  
նկարագրված է 2.1.19 Բաժնում, 2015 թ. օրենքը փոփոխվել էր, 
և սահմանափակումները թեթևացվել էին:  

Հանքաքարի մանրացում 

Տեղամասի ընտրության համար հիմնական պահանջները 
կայանում են նրանում, որ տեղամասն ունենա համապա-
տասխան ռելիեֆ և մոտ լինի բացահանքին՝ 
բեռնափոխադրման տարածությունը հնարավորինս 
կրճատելու համար, միևնույն ժամանակ չխանգարելով 
հանքափոսի ընդլայնմանը:  
 
Առավել նպատակահարմար տեղամաս ընտրելու համար 
մշակված բնապահպանական և սոցիալական չափանիշներով 
նախատեսվում էր խուսափել այնպիսի տեղամասերից. 
  որտեղից արտահոսքերը կարող են ուղղակիորեն կամ 

ջրաթափանց շերտերի միջով լցվել խոցելի ստորգետնյա 
կամ մեկերևութային ջրային ռեսուրսների մեջ, 

  որտեղ առկա են հիմնական գետերի վտակներ,  
  որոնք գտնվում են հորիզոնի գծի վրա կամ լավ տեսանելի 

վայրերում,  
  որոնք մեծ արժեք են ներկայացնում կենսաբազմազա-

նության առումով, 
  որտեղ առկա են պատմամշակութային մեծ արժեքներ, 
  որոնք ակտիվորեն օգտագործվում են անասնապահների 

կողմից որպես արոտավայրեր և խոտհարքներ: 
 

Բացի այդ, ձեռնարկվել են միջոցներ տեղի բնակչությանը 
պատճառվող անհարմարությունները և վիզուալ 
ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու համար: 

Փոխակրիչ 

Փոխակրիչի ուղեծրի ընտրության հիմնական չափանիշը 
մանրացման արտադրամասի ու ԿՏՀ-ի միջև ամենակարճ ու 
ամենահարմար ուղու ընտրությունն էր, որը թույլ կտար 
հնարավորինս կրճատել փոխակրման հեռավորությունը, 
ոլորանների թիվը և պահանջվող հողային աշխատանքների 
ծավալը: 
 
Առանձին ուսումնասիրություն է իրականացվել փոխակրիչի 
առավել նախընտրելի տեսակը (սովորական կամ խողովա-
կային փոխակրիչ) որոշելու համար: Ընտրված 
փոխակրիչային համակարգը ռեգենարատիվ համակարգն է, 
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Աղյուսակ 5-1.   Տեղամասերի ընտրության այլընտրանքային տարբերակներ 

Նախագծի 
բաղադրիչները 

Այլընտրանքային տարբերակների վերլուծության ժամանակ 
ցուցաբերված մոտեցումը 

որը  գործարկման ժամանակ կմատակարարի 
էլեկտրաէներգիա մշակման կայանին: 

Բեռնատարների 
վերանորոգման 
արհեստանոց, վառելիքի 
պահեստ և սպասարկ-
ման այլ օբյեկտներ 

Տեղամասի ընտրության հիմնական չափանիշը 
բացահանքերի, մանրացման արտադրամասի ու ԴԱԼ-ի 
մոտակայքում այնպիսի տեղամասի կամ տեղամասերի 
ընտրությունն էր, որտեղից հեշտ կլիներ իրականացնել 
մեքենա-մեխանիզմների վերանորոգումն ու շահագործումը: 
Բացի դրանից, ցանկալի կլիներ, որ տվյալ տեղամասից 
հնարավոր լիներ օպերատիվ կերպով վերահսկել ու 
կառավարել աշխատանքները: 
 
Տեղամասեր նաև պետք են հնարավորինս քիչ 
անհանգստություն պատճառելու մոտակա համայնքների 
բնակչությանը, ինչպես նաև. 
  բացառել տեխնոլոգիական արտահոսքերի ներթափան-

ցումը մակերևութային կամ գրունտային ջրերի մեջ, 
  խուսափել այն վայրերից, որտեղ կան հիմնական գետեր 

կամ դրանց վտակներ, 
  խուսափել բնակավայրերից լավ երևացող վայրերից, 
  խուսափել կենսաբազմության առումով մեծ արժեք 

ներկայացնող վայրերից, 
  խուսափել այն վայրերից, որտեղ գործունեություն իրակա-

նացումըկազդի տեղի բնակչության բարեկեցության վրա: 

Ե
նթ

ա
կա

ռո
ւց

վա
ծք

նե
ր 

Սպասարկման 
ճանապարհներ 

Իրականացվել է հանքի սպասարկման ճանապարհների 
այընտրանքների վերանայում ՝ հաշվի առնելով առկա 
ճանապարհների սպասարկումն ու վերականգնումը, 
հիմնական բեռնափոխադրման ճանապարհների 
վերափոխումը, դեպի հանքարաններ ճանապարհների 
բարելավումը, դեպի ԿՏՀ և մշակման արտադրամաս նոր 
սպասարկման ճանապարհի կառուցումը, ինչպես նաև 
հիմնական մուտքի մոտ անվտանգության դարպասի 
տեղադրումը: 
 
Տեխնոգեն ազդեցության ենթարկվող տարածքը հնարավորինս 
փոքրացնելու նպատակով սպասարկման ճանապարհների 
նախագծերը վերանայվել են այնպես, որ. 
  նվազեցվի ազդեցությունը ջրային հոսքերի վրա, 
  նվազեցվի ազդեցությունը փխրուն հողերի վրա, 
  նվազեցվի ազդեցությունը զգայուն բուսականության վրա, 
  ստեղծվեն պատնեշներ ու արգելքներ, որպեսզի վայրի 

կենդանիները և հարևան արոտավայրերում արածեցվող 
անասունները մուտք չգործեն հանքի տարածք: 
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Աղյուսակ 5-1.   Տեղամասերի ընտրության այլընտրանքային տարբերակներ 

Նախագծի 
բաղադրիչները 

Այլընտրանքային տարբերակների վերլուծության ժամանակ 
ցուցաբերված մոտեցումը 

Տարրալվացման 
լուծույթի շրջանա-
ռություն 

Լուծույթը փոխադրող խողովակաշարերը չպետք է անցնեն 
գետերի վրայով: 

Էներգամատա-
կարարում 

Ծրագրի տեղամաս էլեկտրաէներգիա կմատակարարվի 
Էլեկտրահաղորդման առկա օդային գծերով, որոնք միացված 
են նոր ենթակայանին փոխակրիչի երկայնքով: Ենթակայանից 
օդային գծերը էլեկտրական հոսանքով կապահովեն ԿՏՀ-ում 
Ծրագրի հիմանական բաղադրիչներին, այդ թվում ՝ԱԴՎ և 
ջարդիչ կայաններին,:  Հաշվի առնելով էլեկտրահաղորդման 
լարերի նոր ուղեգիծը, հետևյալ մոտեցումները պետք է 
փորձարկվեն՝  խուսափեն օդային հաղորդալարերից, որտեղ 
դրանք շահագործվում են և անցնում Ծրագրի տեղամասից 
դուրս գտնվող տարածքով  

  հետևեն մակերեսային փոխակրիչի և էլեկտրակայանի 
միջանցքի ուղեծրին, և   

  կիրառելիության դեպքում միացնել հաղորդալարերը 
ստորգետնյա միացումներով: 

Առաջարկվող վերջնական ուղեծիրը կներկայացվի 
մանրամասն նախագծման փուլում: 

Ջրամատակա-
րարում 

Պաշտպանել ջրային ռեսուրսները (մակերևութային ու 
ստորգետնյա) և ապահովել, որ հանքի և արտադրության 
ջրամատակարարումը բացասաբար չանդրադառնա հարևան 
համայնքներում ոռոգման, ջրարբիացման ու ջրամատակա-
րարման իրավիճակների վրա: 

Հանքի օբյեկտնե-
րից հեռացվող 
կենցաղային 
կեղտաջրերի 
մաքրում 

Մանրամասն նախագծման փուլում կառանձնացվեն այդ 
տեղամասերի սահմանները, որոնց առանձնացումը հիմնված 
կլինի հետևյալ կետերի վրա.  
  բացառել արտահոսքերի ներթափանցումը մակերևութային 

կամ գրունտային ջրերի մեջ, 
  խուսափել այն վայրերից, որտեղ կան հիմնական գետեր 

կամ դրանց վտակներ: 
 
Սեպտիկ բաքերն ու տարրալվացման մակերեսները  
կտեղադրվեն ԱԴՎ կայանի, հիմնական մանրացման 
արտադրամասի, երկրորդային մանրացման արտադրամասի 
և բեռնատարների արհեստանոցի տեղամասերում: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԵԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 5  
 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Գլուխ 5.13 

 

Աղյուսակ 5-1.   Տեղամասերի ընտրության այլընտրանքային տարբերակներ 

Նախագծի 
բաղադրիչները 

Այլընտրանքային տարբերակների վերլուծության ժամանակ 
ցուցաբերված մոտեցումը 

Վառելիքի և ցիանիդի 
մատակարարում 

Մատակարարման ուղին դեռ պետք է հաստատվի, սակայն 
պետք է իրականացվի հիմնական ճանապարհներով` 
հնարավորության սահմաններում խուսափելով 
երկրորդական ճանապարհներից: Ցիանիդը մատակարա-
րելիս խստագույնս ընտրվելու են խիտ բնակեցված 
տեղանքները շրջանցող ուղիներ` ռիսկերը հնարավորինս 
նվազեցնելու համար: 

 

Այս ծրագրի համար պատրաստվել է Տեղամասի այլընտրանքների վերլուծության (ՏԱՎ) 

երկու հաշվետվություն դեռևս 2013 թ. առաջինը վերաբերում է Կույտային 

տարրալվացման հարթակին (ԿՏՀ), իսկ երկրորդը՝ Դատարկ ապարների լցակույտի (ԴԱԼ) 

տեղադիրքին:     

 

2013թ. հունիսին Գոլդերի կողմից կազմված ՏԱՎ հաշվետվությունը՝ համալրված այլ 

անկախ փորձագետների (TEC, ERM, Gone Native և Shared Resources) նկատառումներով, 

ներկայացվել է ՀՀ Կառավարությանը (Բնապահպանության նախարարություն, 

Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, Էկոնոմիկայի 

նախարարություն): Երկու հաշվետվությունների արդյունքների ամփոփ նկարագիրը 

ներկայացվում է հետագա գլուխներում:  

 

5.4.1 ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի կառուցման համար առավել նախընտրելի տեղամասերը 
ԴԱԼ տեղամասի այլընտրանքների վերլուծություն 

Դատարկ ապարների լցակույտի (ԴԱԼ) Տեղամասի այլընտրանքների վերլուծության մեջ 

(ՏԱՎ) (Գոլդեր 2013թ.) նկարագրված նախնական զտման արդյունքում 27 տեղամասերից 

12-ը հեռացվել են` կրիտիկական թերությունների պատճառով, իսկ մնացածից 11-ը 

հեռացվել են ակնկալվող զգալի բացասական ազդեցությունների պատճառով: Նկար 5.1-

ում ներկայացված են դիտարկված բոլոր տեղամասերը և Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի 

յուրաքանչյուր կողմում  3000 մ-անոց բուֆերային գոտին: Մնացած չորս տեղամասերը՝ 11-

րդ, 13-րդ, 19-րդ և 27-րդ, գնահատվել են  2013 թ.-ի ԴԱԼ-ի ՏԱՎ-ում (Գոլդեր 2013թ.)՝ որպես 

կիսամյակային քանակական գնահատման մաս: 

 

Այդ տեղամասերը դասակարգվել են ըստ նախապատվության՝ հետևյալ միավորներով. 

  Ամենանախընտրելի տեղամասերը 13-րդ և 15-րդ տեղամասերն էին, որոնք 

հավասար միավորներ են հավաքել՝ 77 միավոր. 

  3-րդ տեղում է 11-րդ տեղմասը՝ 83 միավորով. 
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  4-րդ տեղում է 19-րդ տեղամասը՝ 97 միավորով: 

 

2013 թ.-ի ԴԱԼ ՏԱՎ-ում եզրակացություն է արվել, որ 13-րդ և 27-րդ տեղամասերը 

ամենաօպտիմալն են Ամուլսարի ծրագրի ԴԱԼ-ի համար: Հաշվետվությունը ցույց է 

տալիս, որ լրացուցիչ ուսումնասիրություններ են իրականացվելու ընտրված այդ 

տեղամասերի համար: 13-րդ տեղամասը գնահատվել է 2013 թ.-ին Ամուլսարի ծրագրի 

նախնական ՏՏՀ և ՇՄԱԳ-ի համար կատարված օժանդակ ուսումնասիրությունների 

արդյունքում: 27-րդ տեղամասը նույնպես ուսումնասիրվել է 2013 թ.-ի աշնանը, որը 

ներառել է տեղամասի լրացուցիչ գեոտեխնիկական ուսումնասիրություններ:  

 

2013 թ.-ի դեկտեմբերին և 2014 թ.-ին ստացված լրացուցիչ ուսումնասիրությունների 

արդյունքների հիման վրա 13-րդ և 27-րդ տեղամասերի որոշ միավորներ, որոնք 

գնահատվել էին 2013 թ.-ի կիսամյակային քանակական ՏԱՎ-ի ժամանակ, անհրաժեշտ է 

վերանայել և թարմացնել: Մնացած չորս տեղամասերը` 13-րդ, 27-րդ, 11-րդ և 19-րդ, 

վերագնահատվել են որպես ԴԱԼ-ի համար բարենպաստ տեղամասեր և ներկայացվել 

Լիդիանի և այլ շահառուների դիտարկմանը: ՏԱՎ-ի արդյունքներում հաշվի են առնվել 

վերագնահատված վերլուծության միավորները, որոնք, ըստ նախընտրելիության ունեն 

հետևյալ հերթականությունը  

 

  1-ին տեղում է 27-րդ տեղամասը` 59 միավորով, 

  2-րդ տեղում է 13-րդ տեղամասը` 77 միավորով, և 

  3-րդ տեղում է 11-րդ տեղամասը` 83 միավորով: 

 

Զտման արդյունքում ընտրված տեղամասերի մանրակրկիտ գնահատումը ներառել է 

այնպիսի գործոններ ինչպես տեղամասի տեսանելիությունը հարևան համայնքներից  

(ցերեկային և գիշերային ժամերին), համայնքային ջրային պաշարների առկայությունը, 

հայտնի մշակութային ժառանգության առկայությունը, ֆիզիկական տեղահանումից և/ 

կամ տնտեսական տեղահանումից խուսափելու հնարավորությունը, Գորայքի՝ 

թռչունների արգելանոցի տարածքի և նրա՝ բարենպաստ միջավայրից հեռավորությունը և 

բնական կենսամիջավայրերի հեռավորությունն ու պոտենցիալ կրիտիկական 

կենսամիջավայրերը: 

 

 

Բացահանքերի դատարկ ապարների մոտ 50%-ը ունեն պոտենցիալ թթու առաջացնող 

հատկություններ: Հետևաբար ԴԱԼ տեղամասի ընտրության չափանիշները որոշելիս 
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նախագծում հաշվի են առնվել կոնտակտային ջրերի կուտակման և կառավարման հետ 

կապված պահանջները:  

 
ԴԱԼ-ի  տեղամասի նախընտրելի տարբերակը և դրա դիրքը բացահանքերի և դրանց հետ 

կապված հանքատար ճանապարհների նկատմամբ պատկերված են Նկար 3.1-ում: 

 

ԿՏՀ-ի այլընտրանքային տեղամասերի գնահատում 
ԿՏՀ-ի համար իրականացված ՏԱՎ-ը կատարվել է 2013 թ.-ին: Այս ՏԱՎ-ը առանձնացրել է 

ԿՏՀ-ի 26 հնարավոր տեղամաս: ԿՏՀ-ի ՏԱՎ-ում նկարագրված կրիտիկական 

թերությունների վերլուծության (2013 թ.-ի մայիս) արդյունքում 26 տեղամասերից 16-ը 

դուրս են մնացել: 2013 թ.-ի հուլիսի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) 

կառավարությունը փոփոխություն է մտցրել  N 143-N որոշման մեջ,  ըստ որի փոխվել է  

որպես ‹‹Սևանա լճի ջրհավաք ավազան›› սահմանված անմիջական ազդեցության 

սահմանումը, ինչպես նաև սահմանվել է 3000 մ բուֆերային գոտի Սպանդարյան-Կեչուտ 

թունելի յուրաքանչյուր կողմում: Որոշման վերոնշյալ փոփոխությունը արգելում է որևէ 

հանքային գործունեություն այդ բուֆերային գոտում, ինչն էլ հանգեցրել է մնացած 10 

տեղամասերի չդիտարկմանը: Նկար 5.2-ում ցույց է տրված տեղամասը, որը դիտարկվել է 

N 143-N որոշման մեջ նշված բուֆերային գոտու հետ միասին: 2013թ.-ի օգոստոսին 

Լիդիանը իրականացրել է ԿՏՀ-ի տեխնիկապես ընդունելի տեղամասի լրացուցիչ 

որոնումներ Սևանա լճի օրենքով սահմանափակված տարածքից դուրս՝ հաշվի առնելով 

նաև ՄՖԿ-ի և շահառուների բոլոր պահանջները: Պոտենցիալ նախընտրելի 28-րդ 

տեղամասը գտնվում էր Գնդևազից մոտ 1.25 կմ հարավ (տե՛ս Նկար 5.2): Նախնական 

զտման չափանիշների հետ հապատասխանությունը ճշտելու և համոզվելու համար, որ 28-

րդ տեղամասը կրիտիկական թերություններ չունի, այն ենթարկվել է նույնատիպ 

վերանայման՝ ըստ ՏԱՎ-ում օգտագործված հինգ հիմնական չափանիշների: Այդ հինգ 

չափանիշները ներառում են՝  

  Կենսաբազմազանության և բնապահպանական գործոնները, 

  Ընդհանուր տեղակադրությունը 

  Ենթակառուցվածքները, 

  Սոցիալական և մշակութային գործոնները, 

  Տեխնիկական գործոնները: 

Այդ վերանայված ԿՏՀ-ի ՏԱՎ-ի արդյունքները ներկայացված են հավելված 5.4-ում 

(Գոլդեր 2013 թ.-ի օգոստոսի ԿՏՀ ՏԱՎ): 
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5.4.2 Տեղամասի այլընտրանքային տարբերակներ այլ կառույցների համար 
Հանքարդյունաբերական այլ կառույցների տեղամասերը թելադրված են հիմնականում 

բացահանքերի, ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի դիրքերից՝ նպատակ ունենալով հանքի արդյունավետ 

շահագործումը: Ամեն դեպքում, այլընտրանքները հաշվի են առնվել որոշ տարրերի 

համար, որոնք ամփոփված են ստորև: 

 

Բացատար ճանապարհ 

Հիմնական բացատար ճանապարհ տանող ուղեծիրը, որը կապում է երեք հանքերը 

ԴԱԼին, մի քանի անգամ փոփոխվել է: Ի սկզբանե առաջարկվել էր եզրագծել Էրատոյի և 

Հյուսիսային Էրատոյի արևմտյան լանջերի շուրջ, սակայն տեղափոխվեց արևելյան լանջ 

2013-2014 թթ. Նախագծային փոփոխությունների ընթացքում, նվազեցնելու ճանապարհի 

տեսանելիությունը (և բեռնատարների երթևեկումն այնտեղ) արևմուտքից (հատկապես 

Գնդեվազից): Այնուամենայնիվ, 2015թ.  ճանապարհի առավելագույն շեղումների մասին 

օրենքը վերանայվեց (Տես՝ Գլուխ 2.1.19 ) և դա նոր հնարավորություն ստեղծեց ավելի 

ուղիղ բացատար ճանապարհի համար լեռան արևմտյան լանջին: Սա այժմ նախընտրելի 

տարբերակ է:  

 

Ներկա բացատար ճանապարհը արևելյան տարբերակից ավելի կարճ է, ինչը թույլ է 

տալիս զգալիորեն խնայել վառելիքային ծախսերը հանքի գոյության ողջ ընթացքում: Դա 

նաև ավելի քիչ հողագործական աշխատանքներ կպահանջի ապարներում և 

կոլուվիումում, քիչ հավանական է պոտենցիալ թթվագոյացումներ հանդիպի հանված 

նյութի մեջ, ավելի քիչ շփում կունենա հոսքերի և աղբյուրների հետ, ինչը խնդրահարույց 

կլիներ լեռան արևելյան լանջին, և ավելի նվազ ռիսկեր ունի լանջի կայունության հետ 

կապված (քիչ հավանական են սողանքներն ու փլուզումներն ուժեղ կտրտված 

լանդշաֆտներում), ավելի հստակ տեսանելիություն է ապահովում բեռնաթափերի 

վարորդների համար, և հետևաբար բարելավվել է անվտանգության հարցը: Բացատար 

ճանապարհի և բեռնատարների վերանորոգման արհեստանոցի տեղափոխումը 

Ամուլսարի արևելյան մասից արևմտյան նշանակում է նաև, որ դրենաժային 

ենթակառուցվածքը նույնպես հեռացվել է Որոտանի հովիտներից (հանքի ամբողջ 

դրենաժային ենթակառուցվածքը այժմ գտնվում է Արփայի ավազանում): 

Այնուամենայնիվ, այս տեղամասերը նշանակում են, որ տեսանելիության 

ազդեցությունները մեծացել են Գնդեվազից և Ջերմուկի մի մասից (տե՛ս Գլուխ 6.5) 

 
Փոխակրիչ 
2015թ. իրականացված Տեխնիկատնտեսական օպտիմալացման արդյունքում 

փոփոխվեցին փոխակրիչի ուղեծիրն ու նախագիծը, ինչի շնորհիվ հեռացվեց փոխակրիչի 
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երկու առանձին կտորները միացնող փոխանցման աշտարակը: Փոխակրիչն այժմ 

միակտոր, կոր կառուցվածք է: Այն գտնվում է նախկին միջանցքից արևելք, և ավելի քիչ 

տարածք է զբաղեցնում մասնավոր հողատարածքների վրա: 

 

Ջարդիչ կայան 
Ջարդիչ կայանի համար ի սկզբանե նախագծված տեղամասը համեմատաբար հարթ 

թամբի վրա էր Էրատոյի հանքի և ԴԱԼ-ի միջև: Սակայն, գեոտեխնիկական 

հետազոտությունների արդյունքում առաջարկվեց, որ ենթահողային պայմանները 

բարենպաստ չեն հիմքերի համար այս տարածքում, և հետևաբար ջարդիչ կայանը 

տեղափոխվեց իր այժմվա տարածքից մոտավորապես 1կմ հյուսիս-արևմուտք:  Դա 

բարձրացրեց տեսողական ազդեցությունը (կառույցն այժմ տեսանելի կլինի հորիզոնում 

արևմուտքից և հյուսիսից, մասնավորապես Ջերմուկից, տե՛ս Գլուխ 6.5) և տեղամասը 

համընկնում է այն տարածքի հետ, որտեղ հայտնաբերվել է տարածքային էնդեմիկ բույս 

Fritillaria armena: Ամեն դեպքում, եթե հնարավոր չլինի շրջանցել առանձին բույսերի 
առկայությունը Ծրագրի սահմաններում, ազդեցությունը կարող ենք թեթևացնել 
տեղափոխելով դրանք մոտակա տարածք, ինչպես քննարկվել է Գլուխ 6.11-ում: 
 

Բեռնատարների վերանորոգման արհեստանոց 

Բեռնատարների վերանորոգման արհեստանոցն ի սկզբանե նախատեսվում էր ԴԱԼ-ի 

արևելյան կողմում: Սակայն այդ տեղամասը լեռան գագաթին մոտ ռիսկային կլիներ 

ձմռանը՝ դժվարացնելով աշխատանքները: Բացատար ճանապարհի տեղափոխումը 

Ամուլսարի արևելքից արևմուտք (տես վերևում) հնարավորություն ընձեռեց տեղափոխել 

բեռնատարների վերանորոգման արհեստանոցը նույնպես արևմուտք: Որոշվեց կառույցը 

տեղակայել լեռան արևմտյան մասում ավելի ցածրադիր վայրում, քանի որ դա նվազ 

ռիսկային կլիներ: Սակայն պարզ դարձավ, որ այդ տարածքը կարևոր է Գնդեվազի տեղի 

համայնքի համար, որի բնակիչներն օգտագործում են այդ տարածքը անասնապահության 

և խոտհարքի նպատակով: Այդ իսկ պատճառով այլընտրանքային տեղամասի կարիք 

կար: Ներկա տեղամասը, ջարդիչ կայանից հյուսիս- արևմուտք ավելի քիչ է 

օգտագործվում տեղի համայնքի կողմից և ավելի հարմար է եղանակային պայմանների 

համար, քան սկզբնական տեղամասը: Կառույցը և/կամ դրա լուսավորությունը ավելի 

տեսանելի կլինեն Ջերմուկից (տես Գլուխ 6.5):  

 

Աշխատողների բնակեցման ճամբար 

Ի սկզբանե նախատեսվում էր կառուցել  Ժամանակավոր շինարարական ճամբարը 

Որոտանի հովտում, ԴԱԼ-ից արևելք: Այս տեղամասի ընտրությունը ծագեց այն ժամանակ, 

երբ լուրջ մտահոգություններ առաջացան ԿՏՀ-ն Տեղամաս 13ի մոտ տեղակայելու 
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վերաբերյալ: 

 

 2015թ. մի քանի այլընտրանքային տարբերակներ քննարկվեցին շինարարական ճամբարի 

համար ի լրումն Որոտանի հովտի: Այն ներառում էր երկու տեղամաս ԿՏՀի մոտ, 

Տեղամաս 14 (տես՝ նկար 5.1), բեռնատարների վերանորոգման արհեստանոցի ներկա 

վայրում: Տեղամաս 14 մերժվեց, քանի որ այն կարևոր էր տեղի համայնքի համար (տես 

վերևում՝ կապված բեռնատարների վերանորոգման արհեստանոցի հետ): ԿՏՀի տարածքը 

նախընտրելի համարվեց ցածրադիր լինելու և ավելի հեշտ մուտք դեպի սպասարկման 

ծառայություններ ունենալու համար: Երկու հնարավոր վայրերից, ԱԴՎ կայանից արևելք, 

H-42 ճանապարհից հեռու գտնվող տեղամասը նախընտրելի տարբերակ է: 

Աշխատողների բնակեցման հարցը նույնպես  քննարկվել է հաշվի առնելով  Ջերմուկ 

քաղաքում առկա հյուրանոցից և բնակարաններից օգտվելու հնարավորությունը (տես 

Բաժին 6.21): 

  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 5  
 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Գլուխ 5-19 

 

 
Նկար 5.1. ԴԱԼ-ի այլընտրանքային տեղամասեր 
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Նկար 5.2 ԿՏՀ-ի այլընտրանքային տեղամասեր 
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5.5 Տեխնիկական այլընտրանքներ 

Տեխնիկական, արդյունահանման ու վերամշակման առկա տարբերակներն ամփոփ 

ներկայացվում են սխեմատիկ դիագրամի տեսքով, որը ցույց է տալիս հաշվի առնված 

արդյունայհանման գործընթացները (Նկար 5.3): 

 

Հաջորդ բաժնում ներկայացվում է այլընտրանքային տարբերակների ընտրության 

գործընթացը, որը սխեմատիկորեն պատկերված է Նկար 5.3-ում, ներկայացված է ավելի 

մանրամասնորեն: 

 

5.5.1 Արդյունահանում 
Կա պաշարների արդյունահանման երեք տարբերակ` տեղում իրականացվող 

տարրալվացում, հանքի բաց եղանակով շահագործում և հանքի ստորգետնյա եղանակով 

շահագործում: Առաջին տարբերակը հանվել է քննարկումից առանց հետագա 

վերլուծության, քանի որ տեղում տարրալվացման մեթոդը կիրառելի չէ ոսկու և արծաթի 

կորզման համար:  

 

Ամուլսարի հանքավայրի բաց և ստորգետնյա եղանակներով շահագործման 

համեմատությունը ներկայացված է ստորև` Աղյուսակ 5.2-ում: 
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Աղյուսակ 5-2: Ամուլսարի հանքավայրի բաց և ստորգետնյա շահագործման տարբերակների համեմատությունը 

Արդյունահանում Բաց եղանակ Ստորգետնյա 
Շահագործում 
Նախապատրաստական փուլի ծախսեր Փոքր կապիտալ ծախսեր 

 
Բաց եղանակով շահագործումը մեծ 
կապիտալ ծախսեր չի պահանջում նախ-
քան արդյունահանումն սկսելը: Առանձին 
կապիտալ ծախսեր կարող են 
իրականացվել նաև շահագործման 
փուլում: 

Մեծ կապիտալ ծախսեր 
 
Հանքահորերի պատրաստման հետ կապված 
կապիտալ ծախսերը մեծ են: Նախքան 
արդյունահանումն սկսելը պետք է 
ապահովվեն տեխնիկական և առողջապահա-
կան անվտանգության բարձր նորմեր: 
Նախապատրաստական շրջանը կարող 
բավականին երկար լինել` կախված 
հանքավայրի տեսակից: 

Շահագործման ծախսեր Փոքր շահագործման ծախսեր 
 
Այստեղ կարևորը հանքի կառուցվածքների 
ճիշտ դասավորությունն է, ինչպես դա 
ներկայացված է  
Աղյուսակ 5-1-ում:  
 
Ցածր պարունակությամբ հանքանյութի 
(ինչպես Ամուլսարին դեպքում) արդյունա-
հանումը տնտեսապես նպատակահարմար 
դարձնելու համար առաջնահերթ պայման 
է հանքի բաց շահագործումը և օգտակար 
հանածոների կորզումը կույտային 
տարրալվացման մեթոդով (Աղյուսակ 5.5): 

Ընթացիկ շահագործման ու 
ենթակառուցվածքների պահպանման ավելի 
մեծ ծախսեր 
 
Շահագործման ու պահպանման ավելի մեծ 
ծախսերն ընդունելի են ավելի բարձր 
պարունակությամբ հանքանյութի դեպքում, 
որի պաշարները գտնվում են ավելի մեծ 
խորության վրա (այսինքն` չեն կարող 
արդյունահանվել բաց եղանակով): 
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Աղյուսակ 5-2: Ամուլսարի հանքավայրի բաց և ստորգետնյա շահագործման տարբերակների համեմատությունը 

Արդյունահանում Բաց եղանակ Ստորգետնյա 
Էներգիայի տեսակարար ծախսը (մեկ 
տոննա արդյունահանված հանքանյութի 
հաշվով)  

 Էներգիայի տեսակարար ծախսը կապված 
է փոխակրիչի հետ (հիմնական 
փոխակրիչը կունենա էլեկտրական 
ռեգեներացիա, քանի որ լանջն ի վար է) և 
շահագործման հետ ԱԴՎ կայանում: 

Ստորգետնյա շահագործման հետ կապված 
էներգետիկ ծախսերը կախված են 
հանքավայրի տեսակից: 

Դատարկ ապարների ծավալը Արդյունահանված դատարկ ապարների 
ծավալն ավելի մեծ կլինի՝ 
պայմանավորված հանքի/բացահանքի 
խորությանը զուգահեռ մեծ քանակությամբ 
հողի և դատարկ ապարների ավելացմամբ: 

Դատարկ ապարների ծավալն ավելի փոքր է 
լինում, քանի որ հանքափոսերը կառուցվելով 
ընդունում են հանքային մարմնի ձևը, ինչի 
արդյունքում թափոնների (օգտակար 
հանածոներ չպարունակող ապարների) 
ծավալն ավելի փոքր է լինում: 

Փակում Հանքի կառուցվածքը ենթադրում է 
ընդարձակ հողօգտագործում` բացահանքի 
և ԴԱԼ-ի ձևավորման համար: 
«Տիգրանեսի» և «Արտավազդեսի» և որոշ 
չափով “Էրատոյի” բացահանքերի 
մակերեսը մասամբ կփոքրացվի, երբ դրա 
մեջ լցվեն «Էրատոյից» հանված դատարկ 
ապարները: 

Հանքային փորվածքների զբաղեցրած 
տարածքը զգալիորեն ավելի փոքր կլինի, 
քանի որ հանքային պաշարներին հասնելու 
համար օգտագործվում են հանքահորերը և 
հանքախորշերը:  

Աշխատուժ և աշխատանքի պայմաններ 
Առողջապահություն և անվտանգություն Շահագործման բոլոր մեթոդների դեպքում էլ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել 

աշխատակիցների առողջության և անվտանգության հարցերին: 
Էկոլոգիա և սոցիալական իրավիճակ  
Հողօգտագործում Հողօգտագործման ընդհանուր մակերեսը 

բացահանքերի համար կազմում է ավելի 
քան 170  հա, որը ներառում է «Տիգրանես», 

Ինչպես արդեն նշվել է, ստորգետնյա 
շահագործման դեպքում հողօգտագործման 
մակերեսն էապես փոքրանում է` 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 5  
 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Գլուխ 5-44 

 

Աղյուսակ 5-2: Ամուլսարի հանքավայրի բաց և ստորգետնյա շահագործման տարբերակների համեմատությունը 

Արդյունահանում Բաց եղանակ Ստորգետնյա 
«Արտավազդես» և «Էրատո» 
հանքավայրերի հանքային մարմինների 
ընդհանուր մակերեսը, որը գտնվում է 
Մատնունի ծիրանավորի կրիտիկական 
կենսամիջավայրում ըստ ՄՖԿ «PS6» 
ստանդարտի:  

սահմանափակվելով հանքի գլխամասային 
կառույցի և օժանդակ ենթակառուցվածքների 
մակերեսով: Այս դեպքում զգալիորեն 
կպակասի (կամ կբացառվի) ներգործությունը 
Մատնունի ծիրանավորի  կրիտիկական 
կենսամիջավայրի և հարուստ ենթալպյան 
մարգագետինների վրա: 

Բնապատկերի և տեսանելիության վրա 
ազդեցության չափը 

Բացահանքերի շահագործումը կհանգեցնի 
որոշակի դիտակետերից հորիզոոնի 
մշտական փոփոխման, որը երեք 
լեռնագագաթների (Էրատո, Տիգրանես և 
Արտավազդես) կորստի արդյունք է: ԴԱԼ-ի 
և ԿՏՀ-ի կառուցումը կհանգեցնի երկու նոր 
ընդարձակ ռելիեֆների, որոնք 
կպահանջեն վերականգնում հանքի 
փակումից հետո և բացահանքերի հետ 
միասին շարունակական ազդեցություն 
կունենան բնապատկերի բնույթի վրա:  
 

Աշխատանքներն իրականացվում են գետնի 
տակ, բայց հանքի գլխամասային կառույցները 
(օր.՝ ամբարձչի աշտարակը) կարող է տեսա-
նելի լինել տարբեր ուղղություն-ներից: 
Ստորգետնյա շահագործումը ավելի քիչ 
ազդեցություն կունենա բնապատկերի վրա, 
քանի որ դրա համար պահանջվող 
հողօգտագործման մասշտաբներն ավելի 
փոքր են, սակայն փորված հանված  Դատարկ 
ապարների պահեստավորման տեղամասը 
միևնույն է կստեղծի նոր ռելիեֆ և հանքի 
փակումից հետո կպահանջվի վերականգնում: 

Աղմուկ, օդի որակ և վիբրացիա Ապարների արդյունահանման հետ 
կապված փոշու և աղմուկի 
արտադրությունը կարող է պակասեցվել 
նախագծային և ընթացակարգային 
միջոցներ ձեռնարկելու և 
բնապահպանական նորմերին խստորեն 
հետևելու շնորհիվ:  

Փոշու և աղմուկի արտադրությունն ավելի 
սահմանափակ է և կապված է ստորգետնյա 
պայթեցումների և մակերևութային աշխա-
տանքների (բեռների փոխա-դրում, 
օդամղիչներ և այլն) հետ, ինչը նույնպես 
կարող է պակասեցվել նախագծային և 
ընթացակարգային միջոցներ ձեռնարկելու և 
էկոլոգիական նորմերին խստորեն հետևելու 
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Աղյուսակ 5-2: Ամուլսարի հանքավայրի բաց և ստորգետնյա շահագործման տարբերակների համեմատությունը 

Արդյունահանում Բաց եղանակ Ստորգետնյա 
շնորհիվ: 

Ջրային ռեսուրսներ Ջրային ռեսուրսների պաշտպանությունը 
դատարկ ապարների թթվային 
արտահոսքերից լուրջ խնդիր է լինելու 
Ամուլսարի հանքավայրում, որը սակայն 
կարող է լուծվել նախագծային և ընթացա-
կարգային միջոցներ ձեռնարկելու և 
բնապահպանական նորմերին խստորեն 
հետևելու շնորհիվ: 

Ջրային ռեսուրսների պաշտպանությունը 
լուրջ խնդիր է հանքերի ստորգետնյա 
շահագործման ժամանակ, և դրա լուծման 
համար նույնպես պետք է ձեռնարկել 
նախագծային և ընթացակարգային միջոցներ 
և հետևել բնապահպանական նորմերին: 

Սեյսմակայունություն Հիմնականում շատ կայուն է երկրակեղևի 
ցնցումների և տատանումների նկատմամբ, 
և երկրաշարժերի մեծ մասը 
արտադրության վրա չեն ազդում: 

Ստորգետնյա հանքերը զգայուն են 
երկրաշարժերի նկատմամբ: Ցնցումների 
պատճառով կարող է կանգնել 
արտադրությունը և վտանգ առաջանալ մարդ-
կանց կյանքի ու առողջության համար: 

Վերականգնում Փակումից հետո պահանջվում է իրականացնել համապարփակ կոնսերվացման ու 
վերականգնման ծրագիր, որը պետք է իրականացվի այնքան ժամանակ, մինչև որ 
տեխնոգեն ազդեցությունների վերացման ու բնության վերականգնման աշխատանքները 
տան կայուն արդյունքներ: 

Աշխատանք Պայմանավորված ստորգետնյա 
աշխատանքներով՝ ավելի շատ մարդկանց 
աշխատանքի վերցնելու հնարավորություն 

Ավելի քիչ աշխատուժ է պահանջվում 

Տնտեսական տեղահանում 
հողօգտագործման միջոցով 

Բաց եղանակով հանքարդյունահանումը 
պահանջում է ավելի շատ հողի ձեռքբերում:  
Կախված ձեռք բերված հողի 
օգտագործումից՝ սա կարող է առաջացնել 
տնային տնտեսությունների համար 

Ստորգետնյա հանքարդյունաբերության 
համար պահանջվող հողն ավելի քիչ է՝ 
այսպիսով նվազեցնելով տնտեսական 
տեղահանումների ազդեցությունների 
պոտենցիալը:   
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Աղյուսակ 5-2: Ամուլսարի հանքավայրի բաց և ստորգետնյա շահագործման տարբերակների համեմատությունը 

Արդյունահանում Բաց եղանակ Ստորգետնյա 
տնտեսական տեղահանումներ՝ 
անմիջականորեն ազդելով նրանց 
կենսակերպի կամ էկոհամակարգային 
ծառայություններից օգտվելու վրա:   
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Բաց եղանակով մեթոդն առավել նպատակահարմար է մակերևույթին մոտ գտնվող 

պաշարների արդյունահանման համար, քանի որ այս դեպքում փոքր է դատարկ 

ապարների և հեռացվող հողի ծավալը: Ամուլսարը հանք է, որն ունի տոննայից 2,37 գրամ 

պաշարի հարաբերակցություն:  Մակերևույթին մոտ գտնվող օգտակար հանածոների 

արդյունահանումը փակ եղանակով պահանջում է մեծ կապիտալ ներդրումներ և 

շահագործման ծախսեր՝ համեմատած բաց մեթոդի հետ: Ստորգետնյա եղանակով 

Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման տնտեսական նպատակահարմարության համար 

հանքաքարում ոսկու պարունակությունը պետք է լինի մոտավորապես 0,5 գ/տ:  

 

Սա նշանակում է, որ ստորգետնյա մեթոդով կարդյունահանվեր միայն 2,5 գ/տ և ավելի 

բարձր պարունակություն ունեցող հանքանյութը, իսկ ավելի «աղքատ» երակները կմնային 

տեղում: Այսինքն, ընդհանուր պաշարներից կարդյունահանվեր միայն մոտ 780 

000 ունցիա (տեղում), և ստեղծված եկամուտը  բավարար չի լինի անհրաժեշտ կապիտալ 

ներդրումների գումարը հետ բերելու համար: Հանքանյութի ցրված տարածական 

բաշխումը 2,5 գ/տ-ից ավելի բարձր պարունակության շահագործման դեպքում նույնպես 

հարմար չէ ստորգետնյա փակ արդյունահանման համար, քանի որ այլապես լրացուցիչ 

մոտեցնող ճանապարհների կառուցում կպահանջվի:  Ամփոփելով՝ Ամուլսար հանքի 

ստորգետնյա շահագործումը տնտեսապես հնարավոր չէ:   

 

Բաց մեթոդով շահագործումը թույլ է տալիս արդյունահանել ոսկու շատ ավելի փոքր 

պարունակությամբ՝ 0,2 գ/տ հանքաքարը: Սա նշանակում է, որ համեմատաբար փոքր 

ծախսերով կարող է արդյունահանվել էապես ավելի մեծ քանակությամբ մետաղ, որը, ըստ 

2015թ. թարմացված ՏՀ-ի, համարվում է հանքային պաշար, կազմել է  մոտ 2.4 

միլիոն ունցիա ոսկի և 11.2 միլիոն ունցիա արծաթ:  

 

Ամփոփելով, կարելի է ասել, որ այլընտրանքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ հանքի 

շահագործման համար առավել նախընտրելի տարբերակը բաց եղանակն է: Ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսվում է բաց եղանակով շահագործել երեք հանքավայր՝ 

«Տիգրանես», «Արտավազդես» և «Էրատո» հանքավայրերը: Մի քանի տարի անց 

«Տիգրանեսի» և «Արտավազդեսի» հանքափոսերը մեծանալով կմիանան իրար. այդ պահի 

դրությամբ հանքափոսերի խորությունը կկազմի 300 մ: «Էրատոն» կշահագործվի Ծրագրի 

ավելի ուշ փուլերում (սկսած 4-րդ տարուց): Նրա շահագործման ընթացքում «Էրատոյից» 

հանված դատարկ ապարները հետլիցք կարվեն «Տիգրանեսի» և «Արտավազդեսի» 

հանքարանների մնացած դատարկությունների մեջ: 
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Նկար 5.3.  Այլընտրանքների գնահատման դիագրամ 
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5.5.2 Արդյունահանված հանքաքարի առաջնային մշակումը 
Ընդհանուր առմամբ հանքային մարմիններից ապարներն արդյունահանվում են 

պայթեցնելու, փորելու, հանքաքարը մանրացնելու, բեռնատարներով հետագա մշակման 

արտադրամաս փոխադրելու միջոցով: Հետագա մշակումը, ինչպես օրինակ մանրացումը 

և հարստացումը, թույլ է տալիս հանքանյութն ավելի արդյունավետ օգտագործել: Որոշ 

հանքային մարմիններում ապարները բավարար չափով մանրանում են արդեն իսկ 

պայթեցման ժամանակ, ինչը թույլ է տալիս կույտային տարրալվացումն իրականացնել 

առանց հետագա մշակման: Սակայն որպես կանոն պահանջվում է իրականացնել 

ապարների լրացուցիչ մանրացում մինչև թանկարժեք մետաղների կորզման պրոցեսները 

(հաջորդական կամ զուգահեռ ածխային ադսորբցիայի միջոցով):  

 

Կարծր ապարներ պարունակող հանքային մարմինների շահագործման ժամանակ, 

տարրալվացման ու թանկարժեք մետաղների կորզման արդյունավետությունն 

ավելացնելու համար, հիմնականում կիրառվում է ապարների (Ամուլսարի դեպքում՝ 

մինչև  19մմ տրամաչափի կտորների) մանրացման տեխնոլոգիան: Կավի բարձր 

պարունակություն ունեցող մի շարք հանքաքարերի դեպքում տարրալվացումից առաջ 

պահանջվում է իրականացնել նաև հանքաքարի հարստացում, չնայած այս 

գործողությունը ներառում է լրացուցիչ ծախսեր և էկոլոգիական վտանգներ: Ամուլսարի 

հանքային մարմնի դեպքում հանքաքարի հարստացում չի պահանջվում, քանի որ 

տարրալվացման անհրաժեշտ արդյունավետության կարելի է հասնել նաև առանց 

ցեմենտի օգտագործման: Մնացած տարբերակների համեմատությունը ներկայացված է  

աղյուսակում 5-3-ում:   
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Աղյուսակ 5-3 Հանքաքարի մանրացմամբ և առանց մանրացման տեխնոլոգիաների 
համեմատությունը 

Տարբերակը Մանրացված հանքաքար Չմշակված հանքաքար 
Շահագործում 
Նախնական կապիտալ 
ծախսեր 

Հանքաքարի փշրման և այն 
անհրաժեշտ չափսի՝ 19 մմ-ի 
հասցնելու համար դեռևս մինչև 
հանքի շահագործումը պետք է 
կառուցվի մանրացման 
արտադրամաս: 

Հանքաքարի մանրացում 
չի պահանջվում, ինչը 
հետագայում 
անդրադառնում է 
կորզման 
արդյունավետության 
վրա: 

Շահագործման ծախսեր Շահագործման ծախսերը 
կախված են ապարների 
կարծրությունից և սարքա-
վորման պահպանման ծախ-
սերից: 

Միայն 
բեռնափոխադրման 
ծախսեր (հանքից մինչև 
կույտ): 

Էլեկտրաէներգիայի 
սպառում  

Ջարդիչ կայան՝ հիմնական և 
երկրորդական մանրացման 
ընդհանուր ծախսը  2 ՄՎտ, իսկ 
տարեկան ծախսը՝ 13632ՄՎտժ: 

Լրացուցիչ էներգածախս 
չի պահանջվում. միայն 
արդյունահանման ու 
պայթեցման 
աշխատանքների վրա:  

Աշխատուժ և աշխատանքի պայմաններ  
Առողջապահություն և 
անվտանգություն 

Ջարդիչ կայան կարող են մուտք 
գործել միայն հատուկ 
վերապատրաստում անցած 
օպերատորները:  

Առողջության և անվտան-
գության պահպանման 
հետ կապված հատուկ 
պահանջներ չկան: 

Բնապահպանական և սոցիալական իրավիճակ   
Հողօգտագործում Հանքաքարի մանրացումը 

կատարվում է երկու փուլով: 
Ջարդիչ կայանը ներառում է 
հիմնական կոնաձև ջարդիչ և 
փակ շղթայով, երկրորդային 
զտման և  մանրացման 
համակարգ:   Խախտված 
տարածքը ջարդիչ կայանի 
համար կազմում է 14.7 հա: 

Չմշակված ապարների 
կույտը նման է լինելու 
Դատարկ ապարների 
լցակույտին (ԴԱԼ), և նրա 
չափսերը կախված են 
լինելու կույտավորվող 
ապարների ծավալից: 
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Աղյուսակ 5-3 Հանքաքարի մանրացմամբ և առանց մանրացման տեխնոլոգիաների 
համեմատությունը 

Տարբերակը Մանրացված հանքաքար Չմշակված հանքաքար 
Բնապատկերի և 
տեսանելիության վրա 
ազդեցության չափը 

Հնարավոր վիզուալ 
ազդեցությունները 
պայմանավորված կլինեն 
բաղադրիչների 
տեղադրվածությամբ:  Ամուլ-
սարում ջարդիչ կայանի վայրը 
կարող է տեսանըլի լինել 
Ջերմուկից: է Մանրակրկիտ 
նախագծումը հաշվի կառնի 
հետագա դիտարկումները 
նվազեցնելու բաղադրիչի 
ազդեցությունները: 

Սովորաբար, մինչև իր 
վերջնական չափսերին 
հասնելը, չմշակված 
ապարների կույտը (ՉԱԿ-
ը) մեծ չի լինում:  

Աղմուկ, օդի որակ և 
վիբրացիա 

Աղմուկը և արտանետումները 
զգացվելու են միայն 
արտադրամասի ներսում: 

Լրացուցիչ 
արտանետումներ չեն 
լինելու:  

Վերականգնում Ջարդիչ կայանի շենքը և բոլոր 
սարքավորումներն 
ապամոնտաժվելու են: Տարածքը 
հարթեցվելու է և ծածկվելու 
բուսականությամբ փակման 
ծրագրի շրջանակներում: 

ՉԱԿ-ը գտնվելու է 
հանքափոսի 
հարևանությամբ կամ 
մոտակայքում: Տարածքը 
հարթեցվելու է և 
ծածկվելու բուսա-
կանությամբ փակման 
ծրագրի շրջանակներում: 

Աշխատանք Ընդհանուր առմամբ նույնն է, եթե վերցնենք աշխատողների 
թիվը և պահանջվող որակավորումը: 

 

Ջարդիչ կայանի օպտիմալացման ուսումնասիրությունն իրականացվել է «SNC Lavalin»-ի 

կողմից 2012 թ-ի վերջում: Ուսումնասիրության նպատակն էր գնահատել կայանի 

ընդհանուր դիրքն ու հատակագիծը, սարքավորման կազմը և դրա 

արտադրողականությունը՝ հաշվի առնելով նախագծի առջև դրված խնդիրը՝ տարեկան 

10Մտ ապար պետք է մանրացվի մինչև 12,5մմ տրամաչափով մասնիկների:  

 

2015թ. ևս մեկ օպտիմալացման արդյունքում հաստատվեց, որ  հանքաքարը պետք է 

մշակվի ջարդման երկու փուլով՝ հասցնելով մանրացված մասնիկների 80 տոկոսը 18մմ 

տրամաչափի (P100 = 19 մմ): Հանքաքարի մանրացումը ներառում է առաջնային այտավոր 

ջարդիչը և երկրորդային կոնաձև ջարդիչը փակ շղթայով, եռաստիճան բազմանկյուն 

զտիչով: Մանրացված հանքաքարի պահեստավորման բունկերը, երկրորդային ջարդման 

սնուցման բունկերը և մանրացված հանքանյութի պաշարը ապահովում են ջարդման աճի 
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ծավալը ԿՏՀ-ի համար: 

 

Չնայած ՉԱԿ-ի տարբերակը էկոլոգիական առումով ավելի նպաստավոր է թվում և դրա 

համար ավելի փոքր ներդրումներ են պահանջվում, այն տնտեսապես նպատակահարմար 

չէ՝ հաշվի առնելով Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների մետալուրգիական 

առանձնահատկությունները: ՉԱԿ-ի տարբերակում ապարների չափսերը թույլ չեն տա, 

որ տարրալվացումն ու կորզումը արդյունավետ լինեն, այսինքն՝ ոսկու և արծաթի զգալի 

մասը կմնա հանքաքարի մեջ: 

 

Չնայած այն բանին, որ հանքաքարի մանրացումն ավելի էներգատար է, այն հեշտացնում է 

փոխակրիչով հանքանյութի փոխադրումը և մեծացնում է տարրալվացման 

տեխնոլոգիայով ոսկու կորզման արդյունավետությունը:  

 

5.5.3 Մանրացված ապարների փոխադրումը ոսկու և արծաթի կորզման համար 
Այն դեպքերում, երբ հանքանյութը պետք է փոխադրվի ավելի քան 2 կմ հեռավորության 

վրա համեմատաբար կայուն տեմպերով և քանակություններով, փոխակրիչների 

օգտագործումն ավելի նպատակահարմար է տնտեսական և բնապահպանական 

տեսանկյուններից, քան բեռնատարներինը: Բացի այդ, փոխակրիչի միջոցով կարելի է 

ապարները փոխադրել ավելի կարճ և դժվարանցանելի ուղով: Աղյուսակ 5.4-ում 

ներկայացված է երկու այլընտրանքների համեմատությունը: 

 

Աղյուսակ 5-4. Փոխակրիչի և բեռնատարների համեմատությունը մանրացված ապարների 

փոխադրման համար 

 Փոխակրիչ Բեռնատար 
Շահագործում   
Նախնական կապիտալ 
ծախսեր 

Փոխակրիչը պետք է կառուցվի 
նախքան հանքի շահա-
գործումը և կառուցումից հետո 
դրա ուղեծրի փոփոխումը հեշտ 
չի լինելու: 

Բեռնափոխադրման 
ճանապարհների 
կառուցումն ու դրանց 
փոփոխումը ավելի հեշտ 
գործ է: 

Շահագործման ծախսեր Շահագործման ծախսերը 
կապված են էներգասպառման 
ու կառուցվածքների ընթացիկ 
վերանորոգման ու 
պահպանման հետ, ինչն իր 
հերթին կախված է փոխակրիչի 
երկարությունից: Մեծ 
հեռավորության և բարդ 
ռելիեֆի պայմաններում 

Շահագործման ծախսերը 
կապված են վառելիքի 
օգտագործման և մեքենա-
ների ընթացիկ 
վերանորոգման ու 
պահպանման հետ, ինչն 
իր հերթին կախված է 
բեռնափոխադրման հեռա-
վորությունից: 
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Աղյուսակ 5-4. Փոխակրիչի և բեռնատարների համեմատությունը մանրացված ապարների 

փոխադրման համար 

 Փոխակրիչ Բեռնատար 
(ինչպես Ամուլսարում) 
փոխակրիչի օգտագործումն 
արդարացված է: 

 

Էներգիայի սպառում  Ջարդիչ կայանից դեպի ԿՏՀ  
հանքաքարը լանջիվայր 
իջեցնելիս փոխակրիչը կար-
տադրի էլեկտրական հոսանք, 
որի պոտենցիալ հզորությունը 
կկազմի մինչև 4,85 ՄՎտ ` տա-
րեկան  մինչև 6134.4 ՄՎտ 
համարժեք էլեկտրաէներգիա, 
ինչը հանքի շահագործման 
ընթացքում թույլ կտա կանխել 
մինչև 40000տ CO2e2 արտանե-
տում հանքի ներսում 
օգտագործվելու դեպքում: 

Մեծ ինքնաթափերի 
կողմից վառելիքի 
սպառում, ինչը, հաշվի 
առնելով 90տ բեռնա-
տարողությամբ մեքենանե-
րի ծախսը և հեռավորու-
թյունը, հանքի կյանքի 
տևողության համար 
կկազմի 70 մլն լիտր 
դիզելային վառելիքի 
ծախս, ինչն էլ իր հերթին 
համարժեք է 190,000 
տոննա CO2e2 –ի 
արտանետման: 

Փակում Փակումից հետո բոլոր 
կառուցվածքներն ապամոն-
տաժվելու են: Կմնա միայն 
սպասարկման ճանապարհը, 
որը կարող է պահվել կամ 
հարթեցվել: 

Հանքատար ճանա-
պարհները կարող են հար-
թեցվել և ծածկվել հողով ու 
բուսականությամբ կամ 
օգտագործվել 
բնակչության կողմից: 

Աշխատուժ և աշխատանքի պայմաններ  
Առողջապահություն և 
անվտանգություն  

 Մարդկային 
ներգրավվածության ցածր 
մակարդակ, հետևաբար 
անվտանգության 
տեսանկյունից աշխատողների 
համար նվազագույն ռիսկ:   

Վթարների վտանգն ավելի 
մեծ է՝ պայմանավորված 
փոխադրման ընթացքում 
մարդկային ավելի բարձր 
ներգրավվածությամբ: 

Բնապահպանական և սոցիալական իրավիճակ   
Հողօգտագործում Փոխակրիչը ստացիոնար 

կառույց է և չնայած այն 
ընդհանուր առմամբ ավելի նեղ 
է, քան բացատար ճանապարհի 
լայնությունը, այն զուգահեռ 
կունենա սեփական 
սպասարկման ճանապարհ: 
Այն կտարածվի գետնի 
մակերեսով և 
կցանկապատվի,սահմանափա-

Հանքատար ճանա-
պարհները ներգործելու են 
հողի որակի և բնական 
հոսքերի վրա: 
Կպահանջվի նաև 
լրացուցիչ տարածք 
մեքենաների կայանման և 
վերանորոգման համար: 
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Աղյուսակ 5-4. Փոխակրիչի և բեռնատարների համեմատությունը մանրացված ապարների 

փոխադրման համար 

 Փոխակրիչ Բեռնատար 
կելու տեղանքի անցանե-
լիությունը մարդկանց և կեն-
դանիների կողմից: 

Լանդշաֆտ և վիզուալ 
ազդեցություն 

Վերգետնյա փոխակրիչն 
կունենա  համեմատաբար 
ցածր պրոֆիլ:   Մանրակրկիտ 
նախագծման փուլում  
փոխակրիչի վիզուալ 
ազդեցությունը կարելի է 
նվազեցնել՝ ռելիեֆի 
առանձնահատկությունները, 
տոպոգրաֆիական 
փոփոխությունները և շրջակա 
բնապատկերում հանքի 
բաղադրիչների տեսարանները 
հաշվի առնելու դեպքում:  
Տեսանելիությունը 
կվերականգնվի փակման 
ընթացքում հանքի 
բաղադրիչների հեռացման և 
վերականգնման 
աշխատանքների արդյունքում: 

Ճանապարհներն ավելի 
նկատելի կլինեն 
չափազանց թեք և բարդ 
տոպոգրաֆիայի դեպքում, 
որտեղ ծավալուն 
ինժեներական 
աշխատանքներ 
կպահանջվեն (այսինքն՝ 
լանջերի կտրում և 
հարթեցում, պահպանման 
կառուցվածքների 
իրականացում և այլն) և  
դրանցով շարժվող 
մեքենաների պատճառով, 
հատկապես բարձրադիր 
գրունտները հատող 
երթուղիներում: 
Ազդեցությունը ավելի 
ակնառու կլինի մութ 
ժամերին՝ լուսարձակների 
օգտագործման 
հետևանքով: 
Փակումից և խախտված 
տարածքների 
վերակագնումից հետո 
տեսարանները 
կվերականգնվեն: 

Աղմուկ, օդի որակ և 
վիբրացիա 

Կառուցումից հետո 
փոխակրիչը շատ աղմուկ ու 
ֆուգիտիվ փոշի չի առաջացնի:  

Բեռնատարներն աղմուկ և 
փոշի առաջացնելու են 
(ինչը կարող է նվազեցվել 
ճիշտ կառավարման 
դեպքում) և արձակելու են 
այրման գազեր: 

Ջրային ռեսուրսներ Արտահոսքեր չեն լինելու Դիզելային վառելիքի և այլ 
նավթամթերքի 
փոխադրում և 
պահեստավորում: 

Սեյսմակայունություն Փոխակրիչը ստացիոնար 
կառուցվածք է, որը նախա-

Սա ավելի ճկուն այլընտ-
րանք է, քանի որ ճանա-



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 5  
 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Գլուխ 5-44 

 

Աղյուսակ 5-4. Փոխակրիչի և բեռնատարների համեմատությունը մանրացված ապարների 

փոխադրման համար 

 Փոխակրիչ Բեռնատար 
տեսված է որոշ ցնցումների 
դիմանալու համար, բայց ուժեղ 
ցնցումները և դրանցից 
առաջացած քարաթափ-
վածքները կարող են վնաս 
հասցնել հոսքագծին և ժամա-
նակավորապես դադարեցնել 
աշխատանքը: Դրա համար, 
ԿՏՀ-ի հարևանությամբ 
կձևավորվեն կույտեր: 

պարհները կարող են հեշ-
տությամբ վերանորոգվել: 

Վերականգնում Փոխակրիչի ապամոնտաժու-
մից հետո դրա ուղեծիրը 
կծածկվի հողով և բուսակա-
նությամբ: Սպասարկման 
ճանապարհները նեղ են և 
կարող են պահպանվել կամ 
ծածկվել հողով ու խոտով: 

Ճանապարհները կարող 
են հեշտությամբ 
հարթեցվել, ծածկվել 
հողով (որը կույ-
տավորվելու է 
ճանապարհի երկայնքով) 
ու խոտով: 

Աշխատանք Փոխակրիչի կիրառումն 
ամենայն հավանականությամբ 
կպահանջի ավելի քիչ թվով 
աշխատակիցներ, քանի որ սա 
հիմնականում 
ավտոմատացված գործընթաց 
է:   

Փոխադրումները 
կպահանջեն ավելի մեծ 
թվով աշխատակիցներ, 
քանի որ յուրաքանչյուր 
մեքենա կպահանջի 
մեկական վարորդ:   

 

 

Երկարաժամկետ պլանով հարցը դիտարկելու դեպքում ավելի նպատակահարմար 

տարբերակ է մանրացված հանքանյութի փոխադրումը հոսքագծով: Բացի տնտեսական 

օգուտներից, հոսքագիծն ապահովում է զգալի բնապահպանական առավելություններ 

հանքի շահագործման ողջ ընթացքում:  

 

5.5.4 Ոսկու և արծաթի կորզում 
Ապարների զանգվածից ոսկու կորզումը ցիանիդի միջոցով իրականացվում է կույտային 

տարրալվացման, ակտիվ խառնումով տարրալվացման (ԱԽՏ) կամ ֆլոտացիայի միջոցով, 

որի արդյունքում ստացվում է ոսկու խտանյութ հետագա մշակման համար: Ակտիվ 

խառնումով տարրալվացման ժամանակ նույնպես օգտագործվում է ածխային 

ադսորբցիայի մեթոդը, որը կիրառվում է տարրալվացման փուլից հետո հաջորդական 

ածխային ադսորբցիայի (ՀԱԱ) միջոցով կամ տարրալվացման փուլի ընթացքում՝ 
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զուգահեռ ածխային ադսորբցիայի (ԶԱԱ) միջոցով: Կույտային տարրալվացումը 

հիմնականում կիրառվում է այն դեպքերում, երբ հանքաքարում ոսկու պարունակությունը 

փոքր է: Նման ապարներից ոսկու կորզման համար, որպես հիմնական այլընտրանք, 

կարող է օգտագործվել նաև ակտիվ խառնումով տարրալվացման մեթոդը՝ հաջորդական 

ածխային ադսորբցիայով: 

 

Կույտային տարրալվացման համար անհրաժեշտ է, որ ապարները մանրացված լինեն 

մինչև 50-6 մմ տրամաչափի մասնիկների: Փորձարկումները ցույց տվեցին, որ Ամուլսարի 

հանքանյութից կորզումն առավել արդյունավետ կլինի, եթե ապարները մանրացվեն մինչև 

19 մմ և ավելի փոքր չափսի մասնիկների: Դրա այլընտրանքը՝ ՀԱԱ/ԶԱԱ մեթոդը 

պահանջում է, որ մասնիկները բացի մանրացվելուց, ենթարկվեն նաև թաց տրորման, որի 

արդյունքում դրանց 80%-ի չափսը չի գերազանցի 75 միկրոնը (0,075մմ), ինչը ենթադրում է 

էներգիայի լրացուցիչ ծախս: Տրորման գործողությունը պետք է իրականացվի փակ, թաց 

միջավայրում, ինչը նշանակում է, որ փոշու լրացուցիչ արտադրություն չի լինի: Սակայն, 

այս պրոցեսում արտադրվում է տիղմ, որի հեռացման համար կառուցվում է 

Պոչամբարների Կառավարման Տեղամաս (ՊԿՏ): 

 

ՀԱԱ/ԶԱԱ պրոցեսի դեպքում տարրալվացումն իրականացվում է ակտիվ խառնումով՝ 

համապատասխան ավազաններում, իսկ կույտային տարրալվացումն իրականացվում է 

տեղում, անմիջապես հանքաքարի կույտում, երբ ցիանիդի լուծույթն անցնում է դրա միջով 

(կույտային տարրալվացման պրոցեսը մանրամասն նկարագրված է Գլուխ 3.10-ում): 

 

Աղյուսակ 5-5-ում ամփոփվում և համեմատվում են վերը նշված երկու մեթոդները 

տեխնիկական, սոցիալական և էկոլոգիական տեսանկյուններից: 

 

Աղյուսակ 5-5 Ոսկու կորզման մեթոդների համեմատությունը 

 Կույտային տարրալվացում 
և կորզում (ԿՏՀ) 

Հաջորդական ածխային ադ-
սորբցիա և կորզում (ՀԱԱ) 

Շահագործում 
Կապիտալ ծախսեր Ընդհանուր առմամբ, հեշտ է 

նախագծել ու կառուցել, սա-
կայն կապված է 
նախագծային ու 
շինարարական ծախսերի 
հետ:  
Կույտային տարրալվացման 
հրապարակը կառուցվում է 
փուլերով, իսկ ոսկու 

Ապարների տրորման հա-
մար անհրաժեշտ է քարի 
աղաց, որը կկարողանա 
մանրացնել մասնիկները 
ԱԽՏ-ի համար. սա առա-
ջացնում է լրացուցիչ կապի-
տալ ծախսեր: 
 
Կորզման կայանը պետք է 
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Աղյուսակ 5-5 Ոսկու կորզման մեթոդների համեմատությունը 

 Կույտային տարրալվացում 
և կորզում (ԿՏՀ) 

Հաջորդական ածխային ադ-
սորբցիա և կորզում (ՀԱԱ) 

կորզման արտադրամասը 
գործարկվում է միայն տար-
րալվացման աշխատանքնե-
րի մեկնարկից հետո:  

լինի բավականաչափ մեծ` 
հանքանյութի ծավալները 
մշակելու համար, ինչը են-
թադրում է լրացուցիչ կա-
պիտալ ծախսեր նախքան 
արտադրության մեկնարկը: 

Շահագործման ծախսեր Կույտային տարրալվացման 
դեպքում էներգասպառումը 
և դրանից բխող շահագործ-
ման ծախսերը փոքր են: 

Մինչև 75 միկրոն մանրաց-
ման համար պահանջվում է 
մեծ էներգածախս: Դրան 
ավելանում են սարքավոր-
ման պահպանման ու շա-
հագործման ծախսերը: 

Էներգասպառում Մինչև 75 – 50 մմ-ի 
ապարների մանրացման 
համար պահանջվում է 19 
կՎտժ/տ էլեկտրաէներգիա: 
Էրատոյի հանքաքարն մի 
փոքր ավելի կարծր է, քան 
Տիգրանեսինն ու 
Արտավազդեսինը: 

Մինչև 75 միկրոն մանրաց-
ման համար պահանջվում է 
զգալիորեն ավելի շատ 
էլեկտրաէներգիա քան 
100%` մինչև 12.5 մմ 
մանրացման համար, որի 
դեպքում պահանջվում է՝ 15-
16 կՎտժ/տ: 

Թափոնների գոյացում Օգտագործված հանքաքարը 
մնում է տեղում, կույտային 
տարրալվացման 
հարթակում, դառնալով 
տեղանքի բնական ռելիեֆի 
մասը:  Ամուլսարի դեպքում 
կույտում լինելու է մինչև 
105 Մտ ապար: 

Օգտագործված հանքանյու-
թը տիղմի տեսքով նստում  է 
Պոչամբարների 
կառավարման 
համակարգում, որը 
պարունակում է կավային 
կամ մեմբրանային շերտով 
պատնեշ: 

Փակում ԿՏՀ-ի ծածկը փակման 
փուլում լինելու է 
գոլորշացման մակերեսով, 
որը նախագծված է այնպես, 
որպեսզի նպաստի 
բուսածածկի 
վերականգնմանը, դեպի 
օգտագործված հանքանյութ 
մետեորիկ ջրերի և ձնհալի 
ջրերի ինֆիլտրացիայի 
նվազեցմանը և ծածկի 
երկարաժամկետ էրոզիայի 
կրճատմանը:   Հետփակման 
ժամանակահատվածում 

Պոչամբարի մակերևույթը 
ծածկվելու է հողով ու բու-
սականությամբ: Դրանից 
հետո դեռ երկար ժամանակ 
իրականացվելու է դրենա-
ժային ջրերի մոնիթորինգ: 
ԱԴԿ կայանն ապամոն-
տաժվելու է: 
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Աղյուսակ 5-5 Ոսկու կորզման մեթոդների համեմատությունը 

 Կույտային տարրալվացում 
և կորզում (ԿՏՀ) 

Հաջորդական ածխային ադ-
սորբցիա և կորզում (ՀԱԱ) 

ԿՏՀ-ից ինֆիլտրացիան 
կկարգավորվի պասիվ 
համակարգով մինչ այն 
համապատասխանի 
Արփայի II կատեգորիայի 
մակերեութային ջրերի 
բեռնաթափման նորմերին: 
Դրանից հետո դեռ երկար 
ժամանակ իրականացվելու 
է դրենաժային ջրերի 
մոնիթորինգ: ԱԴԿ կայանն 
ապամոնտաժվելու է:  

Աշխատուժ և աշխատանքի պայմաններ 
Առողջապահություն և 
անվտանգություն 

Երկու դեպքում էլ պահանջվում է ցիանիդի հետ 
աշխատելու նորմերի խիստ պահպանում: 

Բնապահպանական և սոցիալական իրավիճակ  
Հողօգտագործում Կույտային տարրալվացման 

հրապարակը ներառում է 
հենց կույտը և կորզման 
կայանը:  Պահանջվող հողի 
տարածքը կարող է ավելի մեծ 
լինել , քան ՀԱԱ տարբերակի 
համար, սակայն դա կախված 
կլինի այնպիսի գործոններից, 
ինչպիսիք են ՊԿՀ-ի 
նախագիծն ու խորությունը: 

Չնայած ՀԱԱ-ն կպահանջի 
ՊԿՀ-ի զարգացում, սա դեռ 
կլինի ավելի փոքր, քան 
կույտային տարրալվացման 
հրապարակի համար 
պահանջվող հողը:   

Լանդշաֆտի վրա և վիզուալ 
ազդեցության չափը 

 ԿՏՀ-ն տեսանելի կլինի իր 
չափերի և բարձրության 
հաշվին: Այդուհանդերձ, 
տեղամասի մանրակրկիտ 
ընտրության դեպքում 
հնարավոր է ԿՏՀ-ն 
կառուցել այնպիսի տեղա-
մասում, որ դրա տեսանե-
լիությունը հնարավորինս 
սահմանափակ լինի: 
Ամուլսարի դեպքում դա 
հնարավոր է եղել 
նախագծել:  

ՊԿՀ նույնպես կարող է 
կառուցվել սահմանափակ 
տեսանելիություն ունեցող 
տեղամասում: Դրա հետ 
կապված տեսանելիության 
վրա հնարավոր 
ազդեցությունները պայմա-
նավորված են պատվարի 
պատի բարձրությամբ և 
զբաղեցրած տարածքով: 

Աղմուկ, օդի որակ և 
վիբրացիա 

ԿՏՀ-ում ցիանիդի լուծույթը 
լցվում է կույտավորված 
ապարների վրա, ինչն 

Կորզման ամբողջ պրոցեսն 
անցնում է փակ շինության 
մեջ, որտեղ աղմուկը ավելի 
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Աղյուսակ 5-5 Ոսկու կորզման մեթոդների համեմատությունը 

 Կույտային տարրալվացում 
և կորզում (ԿՏՀ) 

Հաջորդական ածխային ադ-
սորբցիա և կորզում (ՀԱԱ) 

ստեղծում է ցիանիդի 
գոլորշիների տարածման 
վրանգ: Դրանից կարելի է 
խուսափել կաթոցիչների 
օգտագործման և ցիանիդի 
հետ աշխատելու նորմերի 
պահպանման դեպքում: 

վերահսկելի է: Այդուհանդերձ, 
առանձին պրոցեսներ, ինչպես 
օրինակ ավազանի մեջ 
լուծույթի, ածխի և ապարների 
փոշու խառնումը, տիղմաջրի 
հեռացումը և ամբարումը ՊԿՀ 
պահանջում է աղմուկի 
մեղմացում և վերահսկում,  
քանի որ դրանք 
իրականացվում են բացօթյա 
պայմաններում:  

Ջրային ռեսուրսներ – թթ-
վային արտահոսքեր և պո-
տենցիալ աղտոտման այլ 
աղբյուրներ (CN և ծանր 
մետաղներ)  

Ամուլսարի հանքանյութն 
ունի թթվային արտահոսքեր 
արտադրելու պոտենցիալ: 
Հնարավոր է, որ նրա 
արտադրած սուլֆատների 
խառնուրդով հարստացված 
ջրերի որակը գերազանցի 
մակերեսային ջրերի 
նորմերը: Թունազերծումից 
հետո ցիանիդի 
կոնցենտրացիաները 
բավարարելու են 
բեռնաթափվող ջրերի 
նորմերին: Ինֆիլտրացիոն 
հոսքը մինչ բեռնաթափումը 
մշակման է ենթարկվելու 
պասիվ մշակման 
համակարգում: 
 

Ամուլսարի հանքանյութն 
ունի թթվային արտահոսքեր 
արտադրելու պոտենցիալ: 
Այս պոտենցիալը կարելի է 
կառավարել, եթե 
պոչանքները անցնեն 
համապատասխան մշակում 
մինչև ՊԿՀ ուղարկվելը: 
ՀԱԱ պրոցեսում 
օգտագործվում է ավելի 
բարձր կոնցենտրացիայի 
ցիանիդի լուծույթ: Այս 
համակարգը կարելի է 
համարել մի փոքր ավելի 
վտանգավոր, քանի որ 
այստեղ համադրվում են 
ՀԱԱ մեթոդը և պոչանքները, 
որոնք ներկայացնում են 
աղտոտման 
երկարաժամկետ 
աղբյուրներ: 

Սեյսմակայունություն Հաշվի առնելով տարածքի 
սեյսմիկ պոենցիալը` ԿՏՀ-ի 
համար պահանջվում է 
ինժեներական նախագիծ: 

Հաշվի առնելով տարածքի 
սեյսմիկ պոտենցիալը` պոչ-
ամբարի համար պահանջ-
վում է ինժեներական նա-
խագիծ: 

Վերականգնում Լուծույթի մատակարարման 
խողովակները պարզաջրե-
լուց, ապամոնաժելուց հետո 
և ԿՏՀ-ի լիցքից ու 
ծածկումից հետո 
անհրաժեշտ կլինի 

ՊԿՀ-ն իրենից ներկա-
յացնում է ընդարձակ հարթ 
մակերևույթ, որը կարող է 
ծածկվել հողով ու 
բուսականությամբ հանքի 
կոնսերվացման փուլում: 
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Աղյուսակ 5-5 Ոսկու կորզման մեթոդների համեմատությունը 

 Կույտային տարրալվացում 
և կորզում (ԿՏՀ) 

Հաջորդական ածխային ադ-
սորբցիա և կորզում (ՀԱԱ) 

ուրվագծել և վերականգնել 
տեղամասը այնպես, որ այն 
ստանաբնական բլրի տեսք, 
որից հետո այն  ծածկվելու է 
հողով ու բուսականությամբ: 
Ընտրվելու են մոնիթորինգի 
կետեր, որտեղ 
պարբերաբար ստուգվելու է 
հողի ու բուսածածկույթի 
կայունությունը: 

Ընտրվելու են մոնիթորինգի 
կետեր, հիմնականում` 
պոչամբարից ներքև, որտեղ 
պարբերաբար ստուգվելու է 
արտահոսքերի 
կայունությունը: 

Աշխատանք Ընդհանուր առմամբ նույնն է, եթե վերցնենք աշխատող-
ների թիվը և պահանջվող որակավորումը: 

   
 

Ամուլսարի հանքային պաշարներից վերցված նմուշների աշտարակային թեստերը ցույց 

տվեցին հանքանյութից ոսկու կորզման բարձր մակարդակ և տարրալվացման լավ 

դինամիկա` ռեագենտների չափավոր սպառման պայմաններում: Նման պայմաններում, 

կորզման ավելի բարձր մակարդակ ապահովող ՀԱԱ տեխնոլոգիայի կիրառումը 

նպատակահարմար չէ, քանի որ ավելի ցածր էներգասպառմամբ աշխատող ԿՏՀ 

տեխնոլոգիան տալիս է գրեթե նույն արդյունքը: ՀԱԱ մանր (- 75 միկրոն) աղացների և այլ 

տեխնոլոգիական կառուցվածքների տեղակայման համար կպահանջվեն լրացուցիչ 

կապիտալ ծախսեր, որոնք բացասաբար կանդրադառնան նախագծի շահութաբերության 

մակարդակի վրա: Ինչ վերաբերում է էկոլոգիական ու սոցիալական հարցերին, ապա 

երկու դեպքում էլ կարող են ձեռնարկվել միջոցներ` պոտենցիալ ազդեցությունները 

նվազեցնելու և վերահսկելու համար:  

 

Այսպիսով, Ամուլսարի նախագծի համար առաջարկվում է կիրառել կույտային 

տարրալվացման տեխնոլոգիան` ելնելով հանքաքարի առանձնահատկություններից ու 

ոսկու կորզման բարձր մակարդակից: Կույտային տարրալվացումը նաև տնտեսապես 

ամենանպատակահարմար տարբերակն է` համեմատաբար փոքր կապիալ ու 

շահագործման ծախսերով և շինարարության կարճ ժամանակահատվածով, ինչը թույլ 

կտա ավելի շուտ սկսել արտադրությունը Ծրագրի մեկնարկից հետո:  
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5.6 Լանդշաֆտի վրա և վիզուալ ազդեցությունները նվազեցնելու համար ընտրված 

տարբերակները 

 
5.6.1 ԿՏՀ 
ԿՏՀ-ի համար նախընտրելի տեղամասի որոշման համար այլընտրանքների դիտարկման 

և տեղամասի ընտրության գործընթացը նկարագրված է 5.4.1 բաժնում: Բնապատկերի և 

տեսանելիության վրա ազդեցությունը հինգ չափանիշներից մեկն է, որը հաշվի է առնվել 

այլընտրանքների գնահատման ժամանակ և համակցվել  այլ տեխնիկական, 

բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտների հետ:  

 

5.6.2 Ծրագրի այլ բաղադրիչների դասավորությունը 
Ծրագրի մյուս բաղադրիչները (այսինքն՝ ջարդիչ կայան, ԱԴՎ կայան, հանքի 

ենթակառուցվածքներն ու շինությունները, և վերգետնյա փոխակրիչ) Ծրագրի 

հնարավորության սահմաններում դասավորվել են այնպես, որ ի սկզբանէ նվազեցվի  

բնապատկերի և տեսանելիության վրա հնարավոր ազդեցությունները: Դրանք 

նախագծվել են այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել  հորիզոնի գծի վրա, 

լեռնալանջերին կամ բարձր տեսանելիության տեղամասերում դրանց առանձնացումից:  

Ծրագրի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման միջոցառումների արդյունքում 

փոփոխության է ենթարկվել հանքի կառույցների վիզուալ ազդեցության մակարդակը.  

  Մանրացման և տեսակավորման սարքավորումների տարածքն ու շինությունը 

այժմ տեսանելի են հորիզոնում Ջերմուկի լեռնադահուկային բարձրունքից և 

Ջերմուկ քաղաքի տարբեր մասերից; 

  Բեռնատարների սպասարկման հրապարակը տեղափոխվել է լեռան արևելյան 

կողմից դեպի ավել ցածր տարածք հյուսիս-արեմուտքում: Այն այլևս տեսանելի չի 

լինի  Որոտանի դաշտավայրից, բայց գիշերային ժամերին Ջերմուկից հորիզոնում 

տեսանելի կլինի կառույցից եկող լուսավորությունը; և  

  ԱԴՎ կայանը այժմ տեղակայված կլինի H-42 մայրուղուց ավել մեծ հեռավորության 

վրա և քիչ տեսանելի կլինի:  

 

5.6.3 Բացահանքերի կառուցվածքը 
Բնապատկերի վրա դատարկ ապարների հետ կապված ազդեցությունները նվազեցնելու 

նկատառումներից ելնելով, որոշվել է օգտագործել «Տիգրանես» և «Արտավազդես» 

հանքերի միասնական հանքափոսը «Էրատո» հանքավայրից հանված դատարկ 

ապարները լցնելու համար:  
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5.7 Կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունները նվազեցնելու 

համար ընտրված տարբերակները 

ՄՖԿ «P6» ստանդարտով և ՎԶԵԲ «PR6» հրահանգով պահանջվում է ձեռնարկել 

միջոցառումների որոշակի ծրագիր` ԲՍԱԳ-ի ընթացքում բացահայտված 

կենսաբազմազանության խնդիրների լուծման համար: Նախագծի մշակման ամբողջ 

ընթացքում վերլուծվել են բազմաթիվ այլընտրանքային տարբերակներ` 

կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա Ծրագրի  ազդեցությունները և դրանց 

ազդեցության ենթարկվելու հավանականությունները գնահատելու համար: 

Կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա Ծրագրի հնարավոր 

ազդեցությունները, որոնք գնահատվել են կարևոր և որոնց բնորոշ է Լիարժեք կորստի 

բացառումը (ԼԿԲ)  կամ Ամբողջովին դրական ազդեցությունը,  ավելի մանրամասնորեն 

ներկայացված են 6-րդ գլխում: Նման ազդեցություններից խուսափելու պահանջ առաջ է 

քաշվել բոլոր այն դեպքերում, երբ Ծրագիրն առնչվել է. 

  Պահպանվող տարածքներ 

  բնական կենսամիջավայրի, 

  ՄՖԿ «PS6» ստանդարտով սահմանված կրիտիկական կենսամիջավայրի, 

  ՀՀ «Կարմիր գրքում» գրանցված տեսակների, հատկապես` խոցելի տեսակների, 

  վտանգված և դժվարությամբ վերականգնվող էկոհամակարգերի և 

  կենսաբազմազանության համար կարևոր գոտիների: 

 

Տեխնոգեն ներգործությունից խուսափելու անհրաժեշտության հարցը բարձրացվել է 

հատկապես այն դեպքերում, երբ տվյալ ռեցեպտորի ինքնավերականգնումը (ինքնուրույն 

կամ մեղմացման  օգնությամբ) կասկածի տակ է առնվել և ուրվագծվել է տեսակի 

քանակության կամ կենսունակության պակասեցման վտանգ: Տեխնոգեն 

ներգործությունից խուսափելու անհրաժեշտության հարցը բարձրացվել է առանձնապես 

սուր, երբ բավարար հիմքեր չեն եղել պնդելու համար, որ մեղմացումը կամ մեղմացնող 

միջոցառումների կիրառման հնարավորությունը արդյունավետ կլինի, եթե նույնիսկ 

գործնականում  դա հնարավոր էր: 

 

Ինչպես դա ներկայացված է 6-րդ գլխում, տեխնոգեն ներգործությունից խուսափելու 

անհրաժեշտության հարցը բարձրացվել է. 

  Գորայքի ԿԹՏ-ի տարածքի և 

  բնական կենսամիջավայրի ընդարձակ տարածքների համար 

  Մատնունի ծիրանավորի (Potentilla porphyrantha) առաջին մակարդակի 

կրիտիկական կենսամիջավայրի, և 
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  Ծրագրի ազդակիր տարածքում քիչ տարածված, ՀՀ «Կարմիր գրքում» գրանցված 

կամ էնդեմիկ տեսակների բնակեցման վայրեր: 

2012թ. ԿՏՀ-ի համար առաջարկված նախնական տեղը գտնվում էր Գորայքի ԿԹՏ-ի 

տարածքում:  ԿԹՏ-ում բնակվում է տափաստանային մկնաբազեի Հայաստանում 

ձվադրում անող միակ համակեցությունը, որը պահպանվում է հանրապետության 

մասշտաբներով:  Բացի այդ, սահմանված չափանիշների հիման վրա, ԿԹՏ-ն 

դասակարգվել է նաև որպես «կենսաբազմազանության առանցքային գոտի»: Ելնելով այս 

պատճառներից՝ հնարավորության դեպքում ԿՏՀ-ում տեղամասից խուսափումը 

համարվել է կարևոր:  Հնարավոր այլընտրանքային տեղամասերի գնահատման 

իրականացման ժամանակ Գորայքի ԿՏՀ-ն նախազգուշական նկատառումներով 

դիտարկվել է որպես «կրիտիկական կենսամիջավայր»՝ չնայած ամբողջովին չի 

համապատասխանում այսպիսի կենսամիջավայրի համար ՄՖԿ ԿՍ6-ի չափանիշներին՝ 

ելնելով չափանիշներին համապատասխանող տեսակների կարգավիճակից կամ չվող 

թռչունների քանակից, որոնք պարբերաբար օգտագործում են այն:  Այնուամենայնիվ, 

քանի որ տեխնիկապես իրագործելի էր ԿՏՀ տարածքին այլընտրանք գտնելը, ԿՏՀ-ն 

տեղափոխվել է՝ խուսափելու տեղամասի վրա ուղղակի ազդեցություններից: 

ԿՏՀ-ի կառուցման համար տեղամաս ընտրելիս կարևոր չափանիշ է եղել նաև բնական 

կենսամիջավայրերի վրա տեխնոգեն ներգործությունից խուսափելու սկզբունքը: Ի 

հակադրություն Գորայքի ԿՏՀ-ի սահմաններում նախնական տեղամասի՝ ներկայիս 

տեղամասի տարածքը (Տեղամաս 28) համարվում է էապես փոփոխված կենսամիջավայր, 

որը չի ընդգրկում ելակետային ուսումնասիրությունների և գնահատումների արդյունքում 

կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի համար կարևոր համարվող տարածքներ:  

Առաջարկվող տեղամասը հնարավորինս նվազեցնում է բնական կենսամիջավայրի վրա 

տարածումը՝ հաշվի առնելով հնարավոր տարբերակները:  Այնուամենայնիվ, Ծրագրի 

արդյունքում կլինեն անխուսափելի մնացորդային աղդեցություններ բնական 

կենսամիջավայրի վրա:  Այս ազդեցությունը նվազեցնող և փոխհատուցող առաջարկված 

միջոցառումները նկարագրված են Գլուխ 6-ում:   

Ինչպես նշվել է «Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատման» 

փաստաթղթում (Հավելված 4.10.3) և Գլուխ 4.10 ու 6.11- ում, Ծրագրի տարածքի մի մասը 

(և հիմնականում հանքափոսերը) գտնվում է Մատնունի ծիրանավորի առաջին 

մակարդակի կրիտիկական կենսամիջավայրի սահմաններում, համաձայն ՄՖԿ ԿՍ6-ով 

սահմանված չափանիշների: Կենսամիջավայրի վրա որոշակի ներգործությունից 

խուսափել չի լինում, քանի որ այն համընկնում է հանքավայրի տարածքի հետ: 

Այդուհանդերձ, Արշակի բարձունքի վրա առանձնացվել է անձեռնմխելի տարածք, ինչը 
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թույլ կտա ապահովել, որ առկա և հայտնի քանակի տեսակի գոյությունը վտանգի տակ 

չդրվի: Ավելին, այս ուսումնասիրության շրջանակներում նաև հաշվառվել են տարածքում 

աճող հիմնական բուսատեսակները, և արդյունքները կիրառվել են՝ երաշխավորելու, որ 

հանքատար և այլ ճանապարհների կառուցումն այս տարածքում հնարավորինս չվնասի 

Մատնունի ծիրանավորի կենսամիջավայրը և ենթալպյան մարգագետինների 

բուսականությունը: Մասնավորպաես, Ամուլսարի արևմտյան մասի հիմնական 

բացատար ճանապարհի ուղեծիրը նախագծվել է՝ խուսափելու կենսամիջավայրի 

կենտրոնացումը Էրատոյի հարավ արևմուտքում:  

Ապարը մանրաղնող և տեսակավորող կայանից դեպի ԿՏՀ-ի բեռնաթափման տարածք 

տեղափոխող փոխակրիչի ուղեծիրը և նախագիծը մի քանի անգամ փոփոխվել է, որպեսզի 

   շրջանցելի ժայռոտ կիրճը, որը բազմացման համար նպաստավոր կենսամիջավայր 

է թռչունների մի քանի տեսակների, այդ թվում Կարմիր Գրքում գրանցված 

Սպիտակախածի կեռնեխի համար: Այս գոտուց խուսափելը նախըտրելի էր 

գնահատման ժամանակ ( տես ԲՍԱԳ v9f) և հետևաբար մեծ օգուտ է 

կենսաբազմազանության տեսակետից, չնայած դիտարկման միջոցառումներ 

կպահաջվեն հետագա մեղմացման համար (Տես Գլուխ 6.11).  

  Հաշվի առնել մանրացնող և տեսակավորող կայանից (~3600m AOD) դեպի ԿՏՀ-ի 

բեռնաթափման տարածք (~1600m AOD). ընկած ճանապարհի մակարդակի 

ուղղահայաց փոփոխությունը. 

  Նվազեցնել փոխակրիչի փոխանցման կետերի քանակը, նախագծի վերջնական 

տարբերակը փոխանցման կետեր չունի, և այն կարող է լինել լիովին փակ 

համակարգ:  

  Տրամադրել տեխնիկական սպասարկման երկարաժամկետ հնարավորություն, 

ինչը կնվազեցնի հնարավոր ռիսկերը կապված փոխակրիչի տեխնիկական 

սպասարկման  և/կամ վթարի հետ կապված փակման անհրաժեշտության և 

արտադրանքը չկանգնեղնելու համար պահուստային տրանսպորտային միջոցներ 

տրամադրելու անհրաժեշտության հետ:  

  

Նախագծի տվյալ պահանջներն իրականացնելու արդյունքում, փոխակրիչը կկառուցվի 

հողի մակարդակի վրա (տես՛ Աղյուսակ 5.4), դրանով իսկ նվազեցնելով ինժեներական 

բարդությունը,  ինչպես նաև հնարավոր կապիտալ և գործառնական ծախսերը կապված 

ԲՍԱԳ-ի v9f տարբերակում դիտարկվող բարձրադիր վայրում տեղակայվող փոխակրիչի 

աշխատանքի հետ: Բարձրադիր վայրում տեղակայվող փոխակրիչի նախագծի 

առավելությունն այն էր, որ այն չէր սահմանափակում մարդկանց և կենդանիների 

տեղաշարժը, քանի որ նրանք կարող էին անցնել փոխակրիչի տակից առանց 

խոչընդոտների: Սակայն նման կառույցի ինժեներական պահանջները ենթադրում էին 
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հողի խախտում շինարարության ընթացքում և հնարավոր է նույնիսկ էլ ավելի մեծ 

տարածքի հողի խախտում շահագործման փուլում, քանի որ երկրորդ լրացուցիր 

տրանսպորտային երթուղի կպահանջվեր վերգետնյա փոխակրիչի տեխնիկական 

սպասարկման  և/կամ վթարի դեպքում արտադրանքը չկանգնեցնելու համար: 

 

ԲՍԱԳ-ի 10-րդ տարբերակում նկարագրված նախագծի  տարբերակը (տես՛ Նկար 3.1 և 

3.24) ներառում է չորս անցակետեր փոխակրիչի ուղղու երկայնքով: Անցակետերի 

նախագիծը հաշվի կառնի հետևյալ գործոնները: ավտոմեքենաների, սեզոնային 

հովիվների և նրանց անասունների, վայրի կենդանիների անցուդարձը: Անցակետերի 

մոտավոր տեղերը նշված են Նկար 3.24-ում, իսկ յուրաքանչյուր անցակետի նախագիծը 

հաշվի կառնի տեղի տեղագրությունը վերոնշյալ խմբերից յուրաքանչյուրի ազատ 

տեղաարժը ապահովվելու համար: Խոշոր կաթնասունների համար նույնպես հատուկ 

անցակետեր կնախագծվեն:  

 

Բնակեցման ճամբարի վայրը նույնպես վերանայվել է: Սկզբնական տեղամասը, ինչպես 

նկարագրված է ԲՍԱԳ—9-րդ տարբերակում, Որոտանի հովտում էր և կարող էր վնասել 

Կարմիր Գրքում գրանցված Տափաստանային հողմավոր բազեի կերակրման հայտնի 

տարածքները: Բնակեցման ճամբարի տեղամասը կլինի ԱԴՎ կայանին կից (Տես Բաժին 

5.10).  Այս տեղամասը ավելի ցածրադիր վայրում է և փոխակերպված միջավայրում և 

համարվում է ավելի նախընտրելի կենսաբազմազանության տեսակետից:   

 

5.8 Սոցիալ-տնտեսական այլընտրանքներ 

ՄՖԿ ԿՍ5-ը և ՎԶԵԲ ԿՊ5-ը պահանջում են, որ ծրագիրը խուսափի, իսկ հնարավորության 

բացակայության դեպքում նվազեցնի տեղահանումները՝ ուսումնասիրելով ծրագրի 

նախագծման այլընտրանքային տարբերակներ:  Սա վերաբերում է թե ֆիզիկական 

տեղահանմանը և թե տնտեսական վիճակի փոփոխությանը:  Ծրագիրն այնպես է 

նախագծվել, որ առավելագույնս շրջանցվեն բոլոր ֆիզիկական տեղահանումները:  

Տնտեսական վիճակի փոփոխությունից խուսափելը և նվազեցնելն հատկապես հաշվի են 

առնվել ԿՏՀ և ԴԱԼ տեղամասերի ընտրության ժամանակ՝ զուգորդված սեփական հողերի 

քարտեզներով՝ օժանդակելու որոշում կայացնելուն:  Այս գործընթացն օգտագործվել է 

նաև փոխակրիչի և սպասարկման ճանապարհների ընտրության հարցում՝ հակված 

լինելով հնարավորության դեպքում ընտրել արդեն գոյություն ունեցող ճանապարհները:  

Հակառակ այս նկատառումներին՝ պայմանավորված տեխնիկական 

սահմանափակումներով, ներառյալ օրենքի պահանջները, ԿՏՀ-ի համար վերջնական 

ընտրված տեղամասի արդյունքում մեկ բնակչի ֆիզիկական տեղափոխման և մի քանի 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 5  
 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 46 

 

հողի սեփականատերերի տնտեսական վիճակի փոփոխության կարիք կա: Հողի 

ձեռքբերման գործընթացը սկսել է 2015թ փետրվարին և ակնկալվում է ավարտին հասցնել 

2016 հունիսին:   Մանրամասները ներկայացված են Հողի ձեռքբերման ծրագրում 

իրականացված 2015 թ. փետրվարին, 2016 թ. լրացված հավելվածով (տես Հավելված 8.23 և 

8.24): Կենսամիջոցների վերականգման համապարփակ մի ծրագիր իրականացվել է 

2015թ. դեկտեմբերին, որն այժմ կյանքի է կոչվում Այս ազդեցություններից խուսափումը 

հնարավոր չէր՝ պայմանավորված ԿՏՀ-ի այլընտրանքային տեղամասի բացակայությամբ: 

ՄՖԿ ԿՍ8-ը և ՎԶԵԲ ԿՊ8-ը պահանջում են, որ Ծրագիրը պաշտպանի մշակութային 

ժառանգությունները ծրագրի գործունեությունից առաջացած վնասակար 

ազդեցություններից և աջակցի դրանց պահպանմանը:  Մշակութային հայտնի կամ 

հնարավոր ժառանգության վայրերը կիրառվել են՝ օժանդակելու բոլոր հիմնական 

կառույցների տեղամասերի ընտրությանը:  Չնայած հնարավոր չէր շրջանցել բոլոր 

հայտնի կամ հավանական վայրերը, սակայն կառույցների նախագծերի փոփոխման կամ 

տեղամասերի ընտրության միջոցով Ծրագիրը շրջանցել է բոլոր կարևոր մշակութային 

վայրերը:   

 

5.9  Ժամանակավոր կացարան աշխատակիցների համար 

Կատարյալ կլիներ, եթե բոլոր աշխատակիցները իրենց ընտանիքներով բնակվեին իրենց 

մշտական բնակավայրերում: Սակայն, հաշվի առնելով  Ծրագրով պահանջվող  

աշխատակիցների թիվը, հմուտ ևհմտություններ չունեցող աշխատուժի ներհոսք 

կպահաջվի: : Ծրագրի շրջանակներում կացարանային պահանջները բավարարելու 

նպատակով դիտարկվել են մի շարք տարբերակներ, այդ թվում՝  

  նոր տների կառուցում, 

   երկարաժամկետ ճամբարի հիմնում (թե՛ շինարարության, թե՛ շահագործման 

համար); 

  Ժամանակավոր շինարարական ճամբարի շինարարություն և  

 և հարակից շրջկենտրոններում առկա կացարանների վերանորոգում: Ելնելով Ծրագրի 

տարածքի գտնվելու վայրի առանձնահատկություններից և Հայաստանում դեպի գյուղեր 

միգրացիայի ցածր մակարդակից՝ նոր տներ կառուցելու տարբերակը մերժվել է, քանի որ 

այդ շինությունները հանքի փակումից հետո, հավանական է, որ չեն օգտագործվի: 

Ծրագիրը, հետևաբար, նախագծվել է հիբրիդ մոտեցումով, այսինքն՝ եթե պահանջվի 

կօգտագործվի ժամանակավորճամբարը ՝ ապահովելու աշխատանքը թեժ ժամանակ, իսկ 

շինարարության փուլում կօգտագործվեն առկա հյուրանոցներն ու վարձով տրվող 
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բնակարանները: Այս տարբերակներից ոչ մեկը աշխատողների համար մշտական 

կացարան չի լինելու, և այդ տարբերակներում բնակեցված բոլոր  աշխատողները 

աշխատելու են ռոտացիոն սկզբունքով, որպեսզի հնարավորություն ունենան շփվելու 

իրենց ընտանիքների հետ և այցելելու իրենց մշտական բնակավայրեր: Լիդիանի 

տեսանկյունից ավելի լավ է տեղավորել բոլոր շինարարներին Ջերմուկի 

հյուրանոցներում: Շահագործման փուլում ավելի քիչ թվով (մոտավորապես 250 հոգի) ոչ 

տեղացի աշխատակիցները  կտեղավորվեն Ջերմուկում, լրացուցիչ երկարաժամկետ 

աշխատակիցների համար  կվարձվեն բնակարաններ կամ տներ (ամուրիներ կամ 

ընտանիքներով):  

Լիդիանի աշխատանքային քաղաքականության խիստ կարևոր սկզբունքը 

աշխատանքային պայմանների արդյունավետ վերահսկումն է: Ծրագրի համար 

նախատեսված կացարանային տարբերակները ընտրվել են ԲՍԱԳի թիմի կողմից՝ հաշվի 

առնելով մի շարք պատճառներ, այդ թվում ՝ տեղանքի պայմանները և տեղանքում նոր 

կացարանների տեղակայման հնարավորությունը, մարդկանց ներհոսքով և սոցիալական 

վիճակով պայմանավորված խնդիրները, (հարկ է նշել, որ ընտրված տարբերակը 

կառաջացնի որոշակի ներհոսք)  աշխատողների առողջության և անվտանգության 

հարցերը, պահելով ճկունության այն աստիճանը, որ գոյություն ունեցող հյուրանոցի 

տարածքը կարող է օգտագործվել, հակառակ դեպքում տարվա մեծ մասը այն  կմնա 

դատարկ,  և ընդհանուր ծախսերը: Նախընտրած տարբերակների արդյունքում, 

աշխատանքային պայմանների հետ կապված հնարավոր ազդեցությունները նվազագույնի 

կհասցվեն, քանի որ ընկերությունը մեծ վերահսկողություն կսահմանի կացարանների 

կառուցմանը և շինարարական փուլում աշխատակիցների տեղավորմանը  վերաբերող 

որոշումների կայացման վրա  Այս տարբերակները հիմնված են թեժ 

ժամանակահատվածի վրա, ակնկալվող աշխատուժը կազմված է 1300 հոգուց, որոնցից 

920 տեղացիներ չեն և հետևաբար տեղավորման կարիք ունեն: Ժամանակավոր ճամբարի 

ազդեցության գնահատման մեջ կա դրույթ՝ կառուցելու ինչպես պահանջվում է 

շինարարական փուլում, և ենթադրվում է, որ ճամբարը կտեղավորի 500-920 մարդ 

աշխատանքի թեժ ժամանակահատվածում: Ամենաշատը 370 աշխատակից կօգտվի 

տեղական հյուրանոցներից հաշվի առնելով Ջերմուկում տուրիմզի թեժ ժամանակը: 

 

Տեխնիկական հաշվետվությունը հաշվի է առել բոլոր շինարարներին տեղավորել առկա, 

տնտեսապես մատչելի կացարաններում (օրինակ՝ հյուրանոցային համարներ կամ 

բնակարաններ) տեղական համայնքների ներսում, գլխավորապես Ջերմուկում:  
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Ճամբարի պահանջներն ու նախագիծը առանձին ուսումնասիրության առարկա են՝ 

Լիդիանի կողմից նշանակաված անկախ փորձագետների թիմի կողմից շինարարական 

աշխատուժի տեղավորման այլընտանքային տարբերակները գնահատելու նպատակով: 

Ուսումնասիրությունը ներառում է. 

  Տեղի հյուրանոցներում և մասնավոր հատվածում վարձակալված քնատեղերի թվի  

վերլուծությունը, սկզբունքորեն Ջերմուկում: 

  Ուսումնասիրության առաջին մասում մշակված տարբերակների սոցիալ-

տնտեսական վերլուծությունը, և 

  Աշխատուժի կացարանների պահանջների կառուցվածքային, սեյսմիկ և 

տեխնիկական գնահատումը:  

Սոյն ուսումնասիրության առաջարկությունները զեկույցում առանձին  են ներկայացված – 

Գլուխ 6.21-ում, ինչպես նաև տեղեկացվում է  Աշխատողների բնակեցման կառավարման 

պլանը (Հավելված 8.25). 

 

5.10 Ջրօգտագործման հետ կապված այլընտրանքային տարբերակներ 

Ծրագրի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ու նախագծման փուլերում գնահատվել 

են մի շարք այլընտրանքային տարբերակներ կապված ջրօգտագործման և 

մակերևութային ու ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների և համայնքների 

ջրամատակարարման համակարգերի կառավարման հետ: 

 

Հանքի շահագործման ողջ ընթացքում ջրերի կառավարման ռազմավարությունը 

նախագծվել են այնպես, որպեսզի ոչ կոնտակտային ջրերը առանձնացվեն կոնտակտային 

ջրերից: Ոչ կոնտակտային ջրերը այն ջրերն են, որոնք սկիզբ են առնում անխախտ 

գրունտներից, հոսում են հանքի տարածքով, ինչպես նաև այն ջրերը, որոնք հոսում են 

խախտված այն գրունտներից, որոնք ընդհանուր կախյալ մասնիկներից (ԸԿՄ) առանձին 

պոտենցիալ չունեն ազդելու ջրերի որակի վրա: Հետևաբար ոչ կոնտակտային ջրերը 

ներառում են բեռնափոխադրման, սպասարկման ճանապարհներից, վերգետնյա 

փոխադրիչից, էլեկտրակայանի միջանցքից և մանրացման տեղամասերի հոսքերը: Ոչ 

կոնտակտային ջրերը հոսելու են դեպի առկա բնական դրենաժներ, որոնց ելքերի մոտ 

ըստ անհրաժեշտության տեղադրվելու են նստվածքային ավազաններ կամ դրենաժային 

խողովակներ: Նստվածքային բոլոր ավազանները նախագծված են լինելու 100 տարվա 

ժամանակահատվածի համար անձրևաջրերի 24-ժամյա կուտակման հնարավորությամբ և 

մասնիկների նստեցման համար բավարար ժամանակահատվածի նախատեսմամբ ու 

ԸԿՄ-երի բեռնաթափման նորմերին համապատասխան: Նստվածքային ավազանները 

նախանգծվել են  Արփայի ջրհավաք տեղամասերում:  
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Ծրագրի արդյունքում կան հնարավոր փոփոխություններ Գնդեվազի ջրամբարի ջրհավաք 

գոտում կամ ձնհալի ու հեղեղումների մակարդակում:  Ծրագիրը նպատակ է ունենալու 

վերականգնել ոռոգման ջրանցքի ու Գնդեվազի ջրամբարի կապը՝ պահպանելու 

հաստատուն հոսքը դեպի ջրամբար առանց նվազեցնելու ջրի առկայությունը հանքի 

շահագործման պատճառով:  Մեկ այլընտրանք առաջարկվեց մատակարարման այս 

աղբյուրի համար, օգտագործելով վերին լանջերից հանքի ենթակառուցվածքներից հոսող 

ոչ կոնտակտային ջրերը: Դա Լիդիանից կպահանջի շարունակական մոնիտորինգ մինչ 

այն հոսի դեպի ջրամբար: Ջրամբարը, որն օգտագործվում է հիմնականում ոռոգման 

համար կպահպանի իր հիմնական նպատակը  հանքի շինարարության և շահագործման 

ընթացքում և հետագայում: Առկա մակերևութային ջրերի ներհոսքի մեծամասնությունը 

կպահպանվի մակերևութային ջրերի շրջանցմամբ ամբողջ ենթակառուցվածքի շուրջ կամ 

տակ, որը պահանջվում է շինարարության ու շահագործման և պարզեցման ջրավազանի 

ստեղծման համար: Ծրագիրը կտրամադրի այլընտրանքային ջուր անասնապահության 

համար՝ հետևելով համապատասխան համայնքների հետ քննարկումներին: 

 

Հանքի կոնտակտային ջրերը աղտոտման հնարավորություն ունեն: Աղտոտման ռիսկերը 

ներառում են թթվային ապարների դրենաժը (ԹԱԴ), բարձր աղային կոնցենտրացիաները 

(ինչպես օրինակ՝ սուլֆատները) և յուղերը (բեռնատար մեքենաների կայանատեղիից): 

Հանքի բոլոր կոնտակտային ջրերը կկուտակվեն և կօգտագործվեն Ծրագրի համար 

նվազագույն բեռնաթափման շահագործման պլանի համաձայն: Այդ ջրերի վերջնական 

բեռնաթափումը կկատարվի 28-րդ տեղամասի կուտակման ավազաններում ԿՏՀ-ի մոտ: 

Կոնտակտային ջրերի լիարժեք օգտագործումը հանքաշահագործման ժամանակ 

կնվազեցնի ստորին Արփայի վրա հնարավոր բնապահպանական ազդեցությունները՝ 

զգալիորեն նվազեցնելով Ծրագրի ջրօգտագործման պահանջները: Հինգերորդ տարում 

ակնկալվող ավելցուկային կոնտակտային ջրերը կցամաքեցվեն պասիվ մաքրման 

համակարգով մինչև Արփա գետ ուղղվելը: (Տես Հավելված 3.1) 

 

Շահագործման, փակման և հետփակման փուլերում առաջացած բոլոր կոնտակտային 

ջրերը գործող ԱԹԿ և Համաշխարհային Բանկի Խմբի / ՄՖԿ ԲԱԱ նորմերի համաձայն 

անցնելու են համապատասխան մաքրում նախքան բեռնաթափվելը:   Ջրի մաքրման 

համակարգերն ավելի մանրամասնորեն նկարագրված են 3-րդ գլխում, իսկ 

մակերևութային ջրերի աղտոտման ռիսկերի վերլուծությունը և Ծրագրի համար 

առաջարկվող մեղմացման միջոցառումները ներկայացված են 6.10 բաժնում: 
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Չոր տարվա ընթացքում հանքի համար կարող է պահանջվել հավելյալ ջուր:   

 
Նկար 5.4.    Արդյունաբերական ենթասնման ջրերը տիպիկ չոր տարվա ընթացքում 

Արդյունաբերական օժանդակ ջրերը կլրացվեն արտաքին աղբյուրից՝ չոր տարվա 

հաշվեկշռով, ինչպես ցույց է տրված Աղյուսակ 5.68-ում:  Արդյունաբերական օժանդակ 

ջրերի առավելագույն պահանջն է 546,000 մ3/տարեկան՝ ելնելով չոր տարվա 

պայմաններից և ձևավորելով որոշակի կլիմայական պայմաններ:    

 

 

Աղյուսակ 5-6 Արտաքին ջրային աղբյուրներից բխող 
արդյունաբերական ենթասնման ջրերի  տարեկան պահանջարկը (արդյունքները x 

1,000մ3 

Կլիմայի սցենարը 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

Միջին 206 272 133 99 24 0 0 0 0 0 0 

Տիպիկ խոնավ 60 104 104 8 0 0 0 0 0 0 0 

Տիպիկ չոր 370 546 483 448 349 290 366 270 232 251 0 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակ կօգտագործվի նաև բացահանքերի և ԴԱԼ-ի ջրերը՝ 

ճնշումնային ջրերի պահանջարկը նվազեցնելու նպատակով: ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված ջրօգտագործման սահմանափակումները Սևանի ջրհավաք ավազանում, 

այլընտրանքային այլ տարբերակներ չեն դիտարկվել: 

 

Հանքի ջրամատակարարման կառուցման հիմնական դրդապատճառները հետևյալն են. 

  Նվազեցնել Արփա գետից ճնշումային ջրերի օգտագործումը 

  Զերծ մնալ ցանկացած ջրառից Որոտան գետիցՆստվածքակուտակման համար 
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պահանջների և Ամուլսար սարի վրա հանքի ոչ կոնտակտային ջրերի բացթողման 

նվազեցում, և  

  Ամբողջությամբ սպառել հանքի կոնտակտային ջրերը՝ երաշխավորելու 

բնապահմանական կարգավորումների հետ համապատասխանությունը և 

հետաձգելու  պասիվ մաքրման կայանի անհրաժեշտությունը մինչև 5-րդ տարի: 

 

 

Ջրի կառավարման համակարգի ներկայիս կառուցվածքը նախատեսում է բավարարել 

հետևյալ հիմնական պահանջները. 

  Ուղղորդել արտահոսքը դեպի ավազաններ և հավաքման կեղտազտիչներ՝ 

նվազեցնելու մոբիլիզացված նստվածքի բացթողումը 

  Կանխել հողի բնական հոսքը և ոչ կոնտակտային ջրերի՝ ազդակիր տարածքներ 

մուտքն ու կոնտակտային ջրերի հետ խառնվելը 

  Օգտագործման համար վերցնել հանքի կառույցներից կոնտակտային ջրերի 

արտահոսքը 

  Նվազեցնել ազդակիր տարածքների էրոզիան, և երբ այնուամենայնիվ էրոզիա 

տեղի ունենա, նվազեցնել կախույթային նստվածքը ջրի հոսանքում:   

 

 

5.11 Փակման  այլընտրանքներ 

Հանքի փակման և կոնսերվացման գործողությունների իրականացման այլընտրանքները 

վերլուծվել և ներառվել են նախագծի մեջ (տես 3-րդ գլուխը): 

 

1.12.1. Բացահանքերի ձևավորումը 
Հանքարդյունաբերական համալիրը նախագծվում է «Տիգրանես», «Արտավազդես» և 

«Էրատո» հանքավայրերը շահագործելու համար: Շահագործման ընթացքում 

«Տիգրանեսի» և «Արտավազդեսի» հանքափոսերը մեծանալով կմիանան իրար: Վերջինը, 

Ծրագրի շահագործման 4-րդ տարում, կշահագործվի «Էրատո» հանքավայրը:  

 

Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքերի արևմտյան հատվածները կլցվեն Էրատոյի 

դատարկ ապարներով մինչ հանքարանի եզրաշերտի բարձրությունը: Փակմանը 

զուգընթաց բացահանքերի ետլիցքը կհարթեցվի 0.5 մ-անոց կավային 

հողաշերտով՝ձևավորելով 2.3Հ:1ՈՒ լանջեր՝ 7.0 մ լայնությամբ նոմինալ վերականգնման 

հենարաններով (այդ թվում՝ v-ձև փոսը և անվտանգության բերմա), որոնց նոմինալ 

թեքությունը 2% է: Այդ լանջերը կապահովեն հետփակման փուլում մակերևութային ջրերի 

կառավարումը: Ետլիցքը կծածկվի  0.5 մ կավային հողաշերտով, որը կնպաստի 
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բուսածածկի վերականգնմանը, էրոզիայի կանխմանը և որը կծառայի որպես 

գոլորշացման մակերես ետլիցքի դատարկ ապարների վրա: Կկիրառվեն մակերևութային 

ջրերի կառավարման տարբեր եղանակներ, որոնք հնարավորություն կտան բացահանքի 

ետլիցքի տարածքի մեծ մասի մակերևութային ջրերին բեռնաթափվել բնական 

դրենաժների մեջ: 

 

Հանքի հարավ-արևելյան հատվածում գարնանը հանքային փոքր լիճ կձևավորվի:  Այս ջրի 

մեծ մասը ամռանը կցնդի, իսկ որոշ մասն էլ կներծծվի հողի մեջ:   

 

Էրատո բացահանքը մասամբ կլցվի դատարկ ապարների:  Մակարդակը զգալիորեն ցածր 

կլինի հանքի եզրաշերտից:  Էրատո բացահանքի ջրերի մեծ մասը կներծծվի հողի մեջ:  

ԲՍԱԳ Գլուխ 6.10-ը դիտարկում է հանքի ջրերի ներծծման հնարավոր ազդեցությունը:   

 

5.12.2 Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ) 
ԴԱԼ-ը կառուցվելու է հանքի շահագործման ամբողջ ընթացքում: ԴԱԼ-ի համար առավել 

նախընտրելի տարբերակը այն որպես տեղանքի ռելիեֆի մշտական մաս ձևավորելն է: 

Ըստ նախագծի ԴԱԼ-ում պետք է տեղավորվեն «Տիգրանեսից» և «Արտավազդեսից» 

հանված դատարկ ապարները, իսկ «Էրատոյից» հանված ապարները նախատեսվում է 

լցնել «Տիգրանեսի» և «Արտավազդեսի» միասնական հանքափոսի մեջ: ԴԱԼ-ի ներկա 

նախագիծը ներառում է պոտենցիալ թթվաջրեր արտադրող նյութերի առանձնացումն ու 

հերմետիկացումը ոչ թթվային նյութերի հետ, ինչպես նաև ցածր պարունակության 

հանքանյութի առանձնացումը՝ մինչ փակումը դրա վերամշակման և մետաղների 

կորզման նպատակով: Ըստ տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ԴԱԼ-ի փակման փուլի 

նախագծի անհրաժեշտ կլինի շահագործվող կողային լանջերը հարթեցնել՝ ձևավորելով 

2.3Հ:1ՈՒ լանջեր՝ 7 մ լայնությամբ նոմինալ վերականգնման հենարաններով (այդ թվում՝ 

v-ձև փոսը և անվտանգության բերմա), որոնց նոմինալ թեքությունը 2% է: Այդ լանջերը 

կապահովեն հետփակման փուլում մակերևութային ջրերի կառավարումը: ԴԱԼ-ի 

փակման ծածկը նախագծվել է այնպես, որ նվազագույնի հասցվի հոսքը դեպի ԴԱԼ: յդ 

շերտերը կծածկեն վերին հրաբխային չմշակված ոչ թթվային դատարկ ապարները, և 

հետևաբար ծածկը կհատեն բնական կապիլյար, ոչ թթվային, էռոզիայի նկատմամբ 

դիմացկուն ապարները:  

 

Ենթադրվում է, որ ծածկի կառուցումից հետո մակերևութային ջրերի վրա 

ազդեցությունների չեն լինի, և այդ ջրերը կթափվեն բնական ջրահոսքերի մեջ: 

 

Գոլորշացման մակերեսը  ներառվել է ԴԱԼ-ի փակման նախագծում՝ հետփակման փուլում 
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դեպի դատարկ ապարներ մետեորիկ ջրերի (ներառյալ՝ ձնհալի ջրերը) հոսքերը 

նվազեցնելու համար: ԴԱԼ-ում նախատեսված Պասիվ մաքրման կայանի  (ՊՄԿ) 

նախագիծը նախընտրելի տարբերակ է ԿՏՀ-ից ԹԱԴ-ի հնարավոր առաջացման 

երկարաժամկետ մեղմացման համար և քիչ ծախսով: Ենթադրվում է, որ ՊՄԿ-ը կմաքրի 

փակման և հետփակման փուլերում ԴԱԼ-ից ինֆիլտրացիոն հոսքերը: 

 

Հինգ տարվա ընթացքում ԴԱԼ-ի ինֆիլտրացիոն,  հանքային ազդեցության ջրերը (ՀԱՋ) 

կնվազեն մինչև 200,000 մ3  ԿՏՀ-ի տարածքում գտնվող կոնտակտային ջրերի 

ավազանները: Կոնտակտային ջրերը կնվազեն ինքնահոս եղանակով ԴԱԼ-ի ինքնահոս 

խողովակի միջով: Կոնտակտային ջրերի ավազանը կգործի որպես կարգավորման 

ավազան, որը կկարգավորի ԴԱԼ-ի ինֆիլտրացիոն հոսքերի բարձր մակարդակը մինչև 

մոտ 30.1 մ3/ժ կամ 8.4 լ/վ: ԴԱԼ-ի ՀԱՋ-երը կմաքրվեն պասիվ մաքրման կայանում (ՊՄԿ - 

երբեմն անվանում են նաև արհեստական խոնավ տարածք, Տես Հավելված 3.1): 

Կանխատեսվում է, որ ՀԱՋ-երը կլինեն թույլ թթվային և դրանց հետ կապված 

անհանգստության հիմնական պատճառը կլինեն նիտրատներն ու սուլֆատները: Բացի  

ալյումինից ՀԱՋ-ում լուծված մետաղների կոնցենտրացիաները կլինեն շատ թույլ: ՊՄԿ-ը 

կկառուցվի առկա քիչ թեքությամբ գրունտի վրա ԿՏՀ-ից դեմի արևմուտք (տես Նկար 3.1 և 

3.15 ԿՏՀ-ի նկատմամբ ՊՄԿ-ի գտնվելու վայրը տեսնելու համար): 

 

 

5.12.3 ԿՏՀ 
Վերջին հանքաքարի մշակումից հետո ԿՏՀ-ում տարրալվացումը և պարզաջրումը 

կշարունակվի մոտ 8 ամիս մնացորդային ոսկին դուրս բերելու նպատակով: 

 

Տարրալվացման և պարզաջրման վերջին ցիկլից հետո կիրականացվի ցիանիդի 

քայքայման և լվացման ցիկլերը, որը ակնկալվում է շարունակել մոտ 10 ամիս: Այն 

ժամանակ, երբ ցիանիդի քայքայման և լվացման արդյունքում ԿՏՀ-ի մաքրված ջրերում 

ցիանիդի պարունակությունը կհամապատասխանի բնապահպանական նորմերին, ԿՏՀ-

ում մնացած ՀԱՋ-երը կհոսեն ժամանակավոր ակտիվ մաքրման համակարգ 

մնացորդային սուլֆիդներից և նիտրատներից մաքրման նպատակով: Երբ ջրերի 

մակարդակը կնվազի մինչև ~2 լ/վ (կանխատեսվում է հանքի փակումից մոտ 1 տարի 

հետո) ինֆիլտրացիոն ջրերը կմաքրվեն երկրորդ ՊՄԿ-ում, որ կառուցված է ԴԱԼ-ին կից 

ՊՄԿ խոնավ տարածքներում:  ԿՏՀ-ի ՊՄԿ-ը կնախագծվի՝ նիտրատների և սուլֆիդների 

առումով բնապահպանական նորմերին համապատասխան (տես Հավելված 3.1): ՊՄԿ-ի 

մաքրված հոսքերը կհավաքվեն և մոնիտորինգի կենթարկվեն՝ մինչ բնական միջավայր 

բաց թողնելը բեռնաթափման նորմերին համապատասխանությունը ապահովելու 
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նպատակով: Մաքրված ջրերը խողովակով կթափվեն Արփա գետը:  ԿՏՀ-ում մնացած 

ՀԱՋ-երի մակարդակի իջեցման և ՊՄԿ-ում մշակման արդյունքում կսկսվի հարթակի 

վերջնական հարթեցումն ու եզրագծումը: Այդ հարթեցմանը կհաջորդի ԿՏՀ-ի փակման 

ծածկի կառուցումը: Այդ ծածկը կազմված է լինելու գոլորշացման մակերեսից՝ 

նախագծված բուսածածկի վերականգնման, օգտագործված հանքանյութի մեջ մետեորիկ և 

ձնհալի ջրերի ինֆիլտրացիայի կանխման, անձրևաջրերի կառավարումը և ծածկի 

երկարաժամկետ էրոզիայի կանխումը ապահովման նպատակով: 

 

ԿՏՀ-ի փակման նախագիծը ներառում է արտաքին լանջերի հարթեցում մինչև 3Հ:1ՈՒ 

թեքության միջանկյալ լանջերով, որոնք առանձնանում են դրենաժային հենարաններով՝ 

լանջերի երկարությունը վերահսկելու և անձրևաջրերը կառավարելու նպատակով: ԿՏՀ-ի 

փակման ծածկը նախագծվել է՝ գոլորշացման մակերեսի միջոցով դեպի ԿՏՀ հոսքը 

նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Գոլորշացման մակերեսը բաղկացած է լինելու 

ակտիվ ինֆիլտրացիոն և պահեստավորման գոտուց ծածկված կապիլյար բաժանարար 

շերտով:  

 

Այդ ծածկը ներփակելու է սիլիկատացված վերին հրաբխային ապարը, որը կազմված է 

օգտագործված հանքանյութից և հետևաբար ոչ ռեակտիվ և էրոզիայի նկատմամբ 

դիմացկուն հատկություններով կապիլյար բաժանարար է:  

 

 

5.13  Տեխնիկատնտեսական Օպտիմալացման աշխատանքի արդյունքները 
2015 թ. իրականացված Տեխնիկատնտեսական Օպտիմալացման աշխատանքը միտված 
էր նվազեցնելու Ծրագրի զարգացման ընդհանուր ծախսերը: Այն զգալի փոփոխություններ 
չունեցավ տեղամասերի կամ Ծրագրի հիմնական բաղադրիչների (բացահանք, ԴԱԼ և ԿՏՀ) 
առումով, սակայն որոշ օժանդակ ենթակառուցվածքների տեղամասեր ու  տարրեր 
փոփոխվեցին, ինչպես նկարագրված է նախորդ գլուխներում:   

Ներկա Ծրագրի նախագծի բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունների 
ամփոփումը համեմատած նախորդ  Տեխնիկատնտեսական Օպտիմալացմանը ներառված 
է Աղյուսակ 5.7-ում: 
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ք 

1 Կառույցների սահմաններ Ծրագրի սահմանները կազմում են 687 

հա 

Ծրագրի սահմանները կազմում են 599 հա  

2 Ավելի լայն սահմանները 

ներառում են խախտված 

բուֆերային գոտի, 

ցանկապատված 

սահմանափակ մուտքով և 

ազդված գոտիներ 

 

Նախագծված խախտված գոտին կազմում 

է 1203 հա (Ծրագրի սահմանները 

ներառյալ) և հիմնականում չխախտված, 

բայց սահմանափակ մուտքով գոտիներ, 

անվտանգության պայմաններիգ ելնելով 

կազմում են լրացուցիչ 483 հա: Ազդված 

հողերի ընդհանուր տարածքը 1,685 հա: 

Նախագծված խախտված գոտին կազմում է 

922 հա (Ծրագրի սահմանները ներառյալ) և 

հիմնականում չխախտված, բայց 

սահմանափակ մուտքով գոտիներ, 

անվտանգության պայմաններիգ ելնելով 

կազմում են լրացուցիչ 323 հա: Լրացուցիչ 

սահմանափակ և պոտենցիալ 

բնապահպանական խանգարումներով 

գոտիները կազմում են 521,9 հա: Ազդված 

հողերի ընդհանուր տարածքը 1 767 հա: 
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ք 

3 Հողօգտագործման 

վերլուծություն հողի 

ձեռքբերման և 

կենսամիջոցների 

ապահովման իմաստով   

265 մասնավոր հողակտոր՝ ընդհանուր 

135,6 հա, որը մեծ մասամբ պատկանում է 

Գնդեվազի բնակիչներին, պետք է գնվի 

Ծրագրի շրջանակներում: Ի լրումն, 

փոխակրիչին ազդակիր 83 հողակտոր, որ 

կազմում է 45,3 հա, պետք է գնվեր 

252 մասնավոր հողակտոր՝ ընդհանուր 

135,55 հա, որը մեծ մասամբ պատկանում է 

Գնդեվազի բնակիչներին, կգնվի Ծրագրի 

շրջանակներում: Ի լրումն, փոխակրիչին և 

ինֆրաստրուկտուրային ազդակիր 22 

հողակտոր, որ կազմում է 25  հա պետք է 

գնվի 2016թ: Կույտային տարալվացման 

հարթակից դեպի հյուսիս գտնվող 

տարածքում գնվող սեփականությունը 

պետք է օգտագործվի որպես աղմուկի, օդի 

որակի, պայթեցման հետևանքով առաջացող 

վիբրացիաի մոնիտորինգի առաջնային 

կայան: 

 

4 Աշխատանք, տեղական 

զբաղվածությունը, ներառյալ   

Մոտավորապես 1300 մարդ կաշխատի 

հանքի շինարարության ժամանակ և 770 

շահագործման ժամանակ – 30% 

ազդակիր տարածքներում տեղական 

զբաղվածության թիրախ են կազմում 

 

Մոտավորապես 1300 մարդ կաշխատի 

հանքի շինարարության ժամանակ և 657 

շահագործման ժամանակ – 30% ազդակիր 

տարածքներում տեղական զբաղվածության 

թիրախ կկազմեն շինարարության և 

շահագործման փուլերում: 
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ք 

5 Զբաղեցրած 

տարածքը/ազդեցություն 

կրիտիկական և բնական 

կենսամիջավայրի վրա 

Բնական կենսամիջավայրի ծածկույթը 

608 հա էր և 1100 հա  Բնական 

կենսամիջավայր Խախտված և 

սահմանափակ մուտքով գոտիներում: 

Զբաղեցրած տարածքը կազմում է 155հա՝ 

Մատնունի ծիրանավորի համար 

կրիտիկական կենսամիջավայր 

հանդիսացող 1200 հա-ից:  

Զբաղեցրած տարածքը ներառում է 520հա 

Բնական կենսամիջավայր և 1288 հա 

Խախտված և սահմանափակ մուտքով 

գոտիներում: Զբաղեցրած տարածքը 

կազմում է 155հա՝ Մատնունի ծիրանավորի 

համար կրիտիկական կենսամիջավայր 

հանդիսացող 1200 հա-ից: 
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ք 

6 Լանդշաֆտը և 

տեսանելիության 

ազդեցության գնահատումը  

Ծրագրի տեսանելիությունը Ջերմուկի 

տուրիստական հանգստավայրից 

հնարավոր կլինի ավելի ուշ փուլերում, 

երբ Արտավազդես-Տիգրանես հանքը 

շահագործվի և ԴԱԼ-ը կհասնի իր 

առավելագույն սահմանին:  Կեչուտի 

բնակավայրը կունենա սահմանափակ 

տեսանելիություն ԴԱԼ-ից շահագործման 

ավելի ուշ փուլերում: Գորայքի 

բնակիչները, ինչպես նաև Գնդեվազի, 

Սարավանի ու Սարալանջի բնակիչների 

մեծ մասը չի կարող տեսնել որևէ հանք 

կամ ենթակառուցվածք: 

Ջարդիչ կայանի, մաղիչի, բեռնատարների 

արհեստանոցի, պահեստի և 

ադմինիստրատիվ կառույցների 

տեղափոխումը Փոքր Էրատոյից արևմուտք 

և հյուսիս արևմուտք բարձրացնում է 

Ծրագրի ընդհանուր տեսանելիությունը 

հյուսիսից: 

Այս տարրերը տարբեր աստիճաններից 

տեսանելի կլինեն Ծրագրի ազդակիր մի 

շարք տարածքներից՝ հյուսիսից և հյուսիս-

արևմուտքից, ջարդիչ կայանով, որը 

տեսանելի կլինի հորիզոնում:  

Ծրագրի տեսանելիությունը Ջերմուկի 

տուրիստական հանգստավայրից և 

Կեչուտից հնարավոր կլինի շինարարական 

և շահագործման աշխատանքների 

փուլերում, երբ այս տարրերը կառուցված 

կլինեն և կշահագործվեն, ներառյալ 

Արտավազդես- ՏԻգրանես և Էրատո 

բացահանքերը և ԴԱԼ-ը նկատելի կլինի 

ինչպես նախկինում: Գորայքի բնակիչները, 

ինչպես նաև Գնդեվազի, Սարավանի ու 

Սարալանջի բնակիչների մեծ մասը չի 

կարող տեսնել որևէ հանք կամ 

 Հ  
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ք 

7 Լուսավորության 

դասավորության 

հետևանքները 

 

Լուսավորության ազդեցությունները 

հիմնականում անուղղակի կլինեն, 

գիշերային լուսավորության 

տեսքովլեռան վրա հանքերի և այլ 

կառույցների վրա: Բեռնատարների 

լույսերը հիմնական բացատար 

ճանապարհի վրա տեսանելի կլինեն 

Ջերմուկից և շրջակա տարածքից: 

Ջարդիչ կայանի, բեռնատարների 

արհեստանոցի, ադմինիստրատիվ 

ցրասենյակների և մոտակա 

ճանապարհների տեղափոխումը ԴԱԼից 

հյուսիս և արևմուտք և հիմնական 

բացատար ճանապարհի տեղափոխումը 

սարից արևմուտք ավելի ուղղակի 

լուսավորության կապահովեն, որ տեսանելի 

կլինի Ջերմուկից և Գնդեվազից: 

 

8 Հնագիտական նյութ- 

մշակութային 

ժառանգություն 

Ընդհանուր 479 պոտենցիալ մշակութային 

ժառանգության տեղանքներ են 

հայտնաբերվել , որոնցից 138  

գնահատվել են ըստ զգայունույթյան և 75ը 

Ծրագրից ազդակիր կլինեն: 75ի մեծ մասը 

չի գնահատվել ըստ զգայունության, 

սակայն դրանցից 63-ը պոտենցիալ բարձր 

մագնիտուդով ազդեցության առարկա են 

(քանի որ գտնվում են Ծրագրի  

սահմաններում) 

Ընդհանուր 487 պոտենցիալ մշակութային 

ժառանգության տեղանքներ են 

հայտնաբերվել , որոնցից 138  գնահատվել 

են ըստ զգայունույթյան և 81ը Ծրագրից 

ազդակիր կլինեն: , սակայն դրանցից 70-ը 

պոտենցիալ բարձր մագնիտուդով 

ազդեցության առարկա են (քանի որ 

գտնվում են Ծրագրի  սահմաններում): 

Բոլորը ֆիզիկական հետազոտության 

կարիք ունեն:   
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ք 

9 Էներգիայի սպառում և 

Ջերմոցային գազի (ՋԳ) 

արտանետումներ 

Ծրագիրը կարող է շահագործման 

ընթացքում բաց թողնել առավելագույնը 

տարեկան արտադրանքի մոտ 140.344 

տոննա CO2e: Շինարարության ընթացքի 

նախահաշիվը  կազմում էր 17.199 տոննա 

CO2e (սակայն սա կարող է սխալմունք 

լինել): Էներգիայի ամենամյա 

պահանջարկը  տարեկան 94,667MWh էր:  

Ծրագիրը կարող է շահագործման 

ընթացքում բաց թողնել առավելագույնը 

տարեկան արտադրանքի մոտ 92,186 տոննա 

CO2e: Շինարարության ընթացքի 

նախահաշիվը  կազմում է 58,164 տոննա 

CO2e: Էներգիայի ամենամյա պահանջարկը  

տարեկան 50,303MWh է: 
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ք 

10 Օդի որակի, աղմուկի 

առնչությունները 
Համակարգչային մոդելավորմամբ 

անկացված գնահատումը հաստատել է, 

որ աղմուկի մակարդակները կլինեն 

թույլատրելի սահմաններում բոլոր 

հարակից համայնքներում, թեեւ 

գիշերային աղմուկի մակարդակը 

Գնդեվազում մոտ է սահմանաչափին: 

 

Փոշու արտանետումների քանակական 

գնահատումը հաստատել է, որ 

նստվածքները կընդգտկեն խոշոր 

հանքարդյունաբերական 

գործողությունների 1 կմ (բացահանք, 

բացատար ճանապարհներ եւ ԴԱԼ): 

Ամենայն հավանականությամբ դրա 

ազդեցությունը տեղական համայնքների 

վրա էական չէ: Նմանապես, 

ազդեցություն են SOxից եւ NOxից 

աննշան կլինեն: 

Պահանջվում է մանրակրկիտ 

կառավարման պլան եւ շարունակական 

մոնիտորինգի շինարարության եւ 

գործառնական փուլերում հաստատելու 

այս եզրակացությունները: 

  

Աղմուկի և օդի որակի ազդեցությունների 

մանրամասն մոդելավորումը հաստատում 

է, որ զգալի որևէ փոփոխություն չի 

կատարվել ԲՍԱԳ-ի 9f- տարբերակի 

համեմատ: 

Մանրակրկիտ կառավարման պլան 

ունենալու կարիքը եւ շարունակական 

մոնիտորինգի անցկացումը շինարարության 

եւ գործառնական փուլերում 

վերահաստատվեց: 

Մեկ բնակիչ, որ ապրում է ԿՏՀ-ի տարածքից 

դեպի հյուսիս ընկած սեփականությունում 

(Գնդեվազի անասնապահական և 

կաթնատնտեսական ֆերմայի մոտ) 

համաձայնել է վաճառել իր 

սեփականությունը Ծրագրի հովանավորին: 

Սեփականությունը կօգտագործվի որպես 

աղմուկի, օդի որակի, պայթեցման 

հետևանքով առաջացող վիբրացիաի և օդի 

գերճմշման մոնիտորինգի առաջնային 

կայան: 
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ք 

11 Կացարաններ 

աշխատողների համար 
Շինարարության փուլում, 1,300 

ակնկալվող շինարարներից 1,000 

կապրեն ժամանակավոր 

շիանարարական ճամբարում մոտակա 

գյուղից մի քանի կմ հեռավորության վրա: 

Ճամբարը կլինի փակ, որտեղ նաև չի 

թույլատրվի ոգելից խմիչքի 

օգտագործումը: Աշխատուժը շատ քիչ 

շփում կունենա տեղական համայնքների 

հետ, նվազեցնելով տարածքի 

գրավչությունը օպորտունիստ 

իմիգրանտների համար: Նախագծվում էր 

ճամբարը տեղակայել Որոտանի հովտի 

վերին լանջերում: 

 

Շինարարության սկզբնական փուլում 

շինարարները կտեղավորվեն Ջերմուկի 

հյուրանոցներում:  Այս աշխատուժը կսկի 

550-920 տեղանոց բնակեցման ճամբարի 

շինարարությունը: Քանի թր շինարաների 

քանակը հասնում է պահանջվող 

մաքսիմումին, բնակեցման տարբերակները 

ներառում են. 

- Բնակեցում տանը, քանի որ 

տեղաբնակ շինարարների քանակը 

աճում է շինարարության փուլում  

- Տեղավորում տեղի հյուրանողներում 

կամ այլ մասնավոր հատվածում 

վարձակալած բնակարաններում, 

մասնավորապես՝ Ջերմուկում 

- Տեղամասում ԿՏՀժի հարավում 

գտնվող բնակեղման ճամբարում: 

Գլուխ 6.21-ը Հավելված 8.25-ի հետ միասին 

ներկայացնում են սույն գնահատման 

մանրամասները և ուղեկցող կառավարման 

պլանը:  
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13 Կացարաններ 

շահագործման 

աշխատանքների 

աշխատակիցների համար  

 

Շահագործման աշխատանքների 

ժամանակ, աշխատակիցները 

հիմնականում կբնակվեն մոտակա 

գյուղերի իրենց սեփական տներում: Մոտ  

250 աշխատակից (լողացող գրաֆիկով) 

կբնակվի ժամանակավորապես Ջերմուկի 

բարեկարգված հյուրանոցային շենքում: 

 

Շահագործման ոչ տեղացի 

աշխատակիցները կբնակվեն ճամբարում և 

Ջերմուկի հյուրանոցներում / 

բնակարաններում:  

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 5  
 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 64 

 

Աղյուսակ  5.7 Բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունների ամփոփում 

# Ընտրված չափանիշ Հոկտ 2014 ՏՀ 43-101 + ԲՍԱԳ v9 Նոյ2015 ՏՀ 43-101 + ԲՍԱԳ v10 Արդյուն

ք 

14 Ջրային բալանս և 
Մակերևութային ջրերի 
կառավարում  
 

Ջուրը կվերցվի Որոտան գետից Ծրագրով 

նախատեսված շինարարության համար: 

Շահագործման փուլում ջուրը կվերցվի 

Արփա գետից:  Կույտային 

տարրալվացման/ԱԴՎ պրոցեսների 

համար օգտագործվող ջուրը կլինի փակ 

համակարգում: Ոչ մի կոնտակտային 

ջուր չի լցվի ուղղակիորեն շրջակա 

միջավայր: Բացահանքերի ջրհանված 

ջուրը, արտահոսքերը ԴԱԼ-ից և 

ջրահեռացումը բեռնատարների 

սպասարկման վայրից կօգտագործվեն 

որպես կոնտակտային ջուր 

շահագործման աշխատանքների 

ժամանակ: 

Շինարարության համար նախատեսված 

ջուրը կվերցվի ավազաններում ամբարդված 

ջրհոսքերից և ձնհալոցքային ջրերից:  

Լրացուցիչ ջրերը կվերցվեն Արփա գետից 

շինարարության ժամանակ և 5 տարի 

շարունակ շահագործման փուլում:  

Ավելցուկային կոնտակտային ջուրը 

կմշակվի պասիվ մաքրման համակարգով 

(ՊՄՀ) շահագործման 5րդ տարվանից 

սկսած՝ ՀՀ ՍԹԿ ստանդարտների 

համաձայն և հետո կբեռնաթափվեն Արփա 

գետ: 
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ք 

15 Ազդեցությունները 

ձկնաբուծարանի վրա  

Հաշվի առնված չէ ԲՍԱԳ-ի  v9f. Նշվում է, 

որ Արփայի ջրաբաշխիչը կտեղակայվի 

առկա ձկնաբուծարանից ներքև 

 

 

Ջրաբաշխիչն ու օգտագործված ջրերը 

կթափվեն առկա ձկնաբուծարանից ներքև, 

ինչը հետևաբար ոչ մի ազդեցություն չի 

ունենա: Տեղի ֆերմերները նույնպես 

իրազեկված են  անվտանգ լինելու մասին: 
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ք 

16 ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի ջրերի 

պասիվ մաքրման 

համակարգի (ՋՊՄՀ) 

արդյունավետությունը և 

օգտագործված ջրերի 

բնութագիրը 

 

Հնարավոր չէ շահագործման ժամանակ, 

քանի որ ընթացքը նախատեսվում է լինել 

փակ համակարգով: Փակման փուլում 

կույտը ողողվում է ջրով, որն այնուհետև 

մինչև բեռնաթափումն անցնում է 

գործարան և ճահճային պասիվ 

մաքրման: ՋՊՄՀ-ն միայն արագացրել է 

հետփակման ընթացքը ԴԱԼ-ից փոքր 

ծավալով կեղտաջրերի  մշակման 

համար: 

ԴԱԼ-ի կոնտակտային ջրերը կմշակվեն 

ՍԹԿ  II Կատեգորիային 

համապատասխանելու համար ՋՊՄՀ-ի 

միջոցով, որը կառուցված է ԿՏՀ-ի 

տարածքում և կլանում է կոնտակտային 

ջրի ավազաններից  արտահոսքը:  Մինչև 

ՋՊՄՀ-ի շինարարությունը մի շարք 

մաքրման փորձեր կկատարվեն, սկզբում 

լաբորատոր պայմաններում, հետո՝ 

դաշտային: Այս փորձեր կկենտրոնացնեն 

նախագիծը տեղական նյութերի 

օգտագործման վրա և դրանք կկատարվեն 

տեղական կլիմայական պայմաններում 

ցույց տալու, որ մաքրման պահանջները 

կարող են բավարարել ընդունված 

ստանդարտները: Եթե այդ մաքրման 

փորձերը ցույց տան, որ հնարավոր է ՋՊՄՀ 

չհամապատասխանի ՍԹԿ II կատեգորիայի 

ստանդարտներին, կօգտագործվի ջրերի 

սովորական ակտիվ կայան:  
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ք 

17 Փակման կառավարում ՋՊՄՀ պետք է տեղադրվի ԴԱԼ-ի ստորին 

հոսքում՝ մեղմացնելու թթվային 

ապարների դրենաժի վտանգը Ծրագրի 

փակումից հետո ԿՏՀ-ում ողողումը 

կշարունակվի մինչև մնացորդային 

ցիանիդի քայքայումը: Սպառված 

հանքաքարի կույտը կշարունակի 

արտադրել  թույլ  ջրհոսքեր,  բայց դրա 

ազդեցությունը կսահմանափակվի 

սուլֆատների (բնական աղ) և 

նիտրատների արտադրությամբ: ԿՏՀ-ի 

ողողման ժամանակ այս մնացորդային 

ջրերի որակի խնդիրների պատճառով 

ջուրը կմշակվի ԱԴՎ ջրամշակման 

կայանի միջոցով: Հարթակի չորացումից 

հետո, վայրկյանում մոտավորապես 2 

լիտր ջուր է դուրս գալու ԿՏՀ-ից և 

ուղղվելու պասիվ մշակման (ճահճային) 

կայան, որն այդպես կմնա մինչև 

օգտագործված ջրերի որակը 

համապատասխանի Հայաստանի 

ստանդարտներին:  

ԿՏՀ-ի ՋՊՄՀ-ը կնախագծվի և կառուցվի v9 

ԲՍԱԳ-ում  

նկարագրված չափանիշների հիման վրա: 

Գերխոնավ տարածքների համակարգը 

կկառուցվի ԴԱԼ-ի ՋՊՄՀ-ին կից:  

Փակումից հետո բոլոր կոնտակտային ջրերը 

կմշակվեն ինչպես նկարագրված է վերևում: 

ԿՏՀ-ին և ԴԱԼ-ին կից ՋՊՄՀ-ի գերխոնավ 

հողերից արտահոսող մշակված ջուրը մի 

շարք ինֆիլտրացիոն խավանցքերով կհոսի 

ԿՏՀ-ի ռեզերվուարի սահմաններում կամ էլ 

Արփայի վտակ: Արտահոսքը 

կհամապատասխանի ՍԹԿ II 

ստանդարտներին: Բնապահպանական 

մոնիտորինգ կիրականացվի փակման 

ժամանակ և փակումից հետո հաստատելու 

կիրառված ռազմավարության 

արդյունավետությունը և մեղմելու Ծրագրի 

տարածքի սահմաններում ջրի քանակի և 

որակի պոտենցիալ ռիսկերը: 
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Key 

   
  

  
  

  
 

 

  
 
- Դրական   - Չեզոք   - Բացասական 
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