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6.15 Հողօգտագործում, գյուղատնտեսություն և բնական պաշարներ  

Ամուլսարի Ծրագրի զարգացման համար կպահանջվի 1 397 հա տարածք, որտեղ 

մուտքի հնարավորությունը Ծրագրի իրագործման ընթացքում սահմանափակվելու 

է, և որը մերձակա համայնքների ու սեզոնային անասնապահների համար մեծ 

մասամբ անմատչելի է լինելու: Հողերի վրա ազդեցությունները դասակարգվում են 

երեք դասի (տես՝ Նկար 6.15.1). 

 

 Ֆիզիկական ազդեցության տարածք` Ծրագրի օբյեկտների ֆիզիկական 

զբաղեղցրած տարածք, ինչպես սահմանված է նկար 3.1-ում, 

 Խախտված տարածք` հողատարածք, որն իր մեջ ներառում է Ծրագրի 

տարածքը, անմիջականորեն հարակից հողատարածքի հետ մեկտեղ, որն 

ազդեցության է ենթարկվելու ինչպես շինարարության հետևանքով (հողի 

վերին շերտի խախտում), այնպես էլ շահագործման ընթացքում 

(բուսականության վրա փոշու նստվածքների կուտակման հետևանքով և 

դրանով իսկ գյուղատնտեսական հողի արժեքը նվազեցնելով), 

 Սահմանափակ մուտքի հնարավորությամբ տարածք (գործնեությունների 

հետևանքով)՝ բուֆերային գոտի, որոշված յուրաքանչյուր բացահանքի 

(Տիգրանես, Արտավազդես, Էրատո) սահմանների շուրջ, որտեղ 

հողօգտագործումը սահմանափակ է լինելու հանքարդյունաբերական 

գործունեությունների հետևանքով, հիմնականում, պայթեցման 

աշխատանքների ժամանակ՝ անվտանգության նկատառումներից ելնելով:  

 Սահմանափակ մուտքի հնարավորությամբ տարածք (ցանկապատման 

միջոցով)՝ լրացուցիչ հողիատարածքներ, որտեղ օգտագործումը 

սահմանափակվելու է ցանկապատնման միջոցով և որոնք սահմանվել են 

որպես հանքարդյունահանման համար հատկացված հողատարածքներ, 

 Սահմանափակ մուտքի հնարավորությամբ տարածք (բնապահպանական)՝ 

հողատարածքներ, որտեղ կանխատեսվում է, որ հանքի 

ենթակառուցվածքների առկայությունը (ներառյալ, տարածք մուտք գործելու 

համար ճանապարհներ և փոխակրիչ) կարող է կենդանական աշխարհի, այդ 

թվում նաև, անասունների օգտագործման համար խոչընդոտ հանդիսանալ:  

 

Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը կկազմի 597հա, խախտված տարածքները՝ 920հա, 
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իսկ սահմանափակ տարածքները ընդհանուր առմամբ կկազմեն 477հա1: 

 

Ծրագիրն իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ է հողի ձեռքբերում, որը 

կարգավորվել է բանակցությունների միջոցով: Մի շարք հողամասեր ձեռք են 

բերվում գերակա շահի ճանաչման հիմքով օտարման միջոցով, ինչպես 

մանրամասն նկարագրվում է 2015թ. փետրվարին հրապարակված Հողի իրավունքի 

ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնման պլանում և 2016թ. մարտին 

հրապարակված նշված պլանի հավելվածում (տես Հավելված 8.23): 

 

Ծրագրի գործողությունների հետևանքով ազդեցություն կրող սեփական 

հողամասերի թիվը հետևյալն է՝ 

 Հողի ձեռքբերման 1-3 փուլերը ներգործություն ունեն 252 սեփական 

հողակտորի վրա՝ ազդելով 150 տնային տնտեսության վրա, ընդգրկելով 138,9 

հա տարածք: 

 Հողի ձեռքբերման 4-րդ փուլը ներգործություն կունենա ևս 22 սեփական 

հողամասերի վրա՝ ազդելով 20 տնային տնտեսության վրա (այս տնային 

տնտեսություններից 17-ը ազդեցություն են կրում հողի ձեռքբերման 1-3 

փուլերում ևս), ընդգրկելով 13 հա տարածք: 

 Բանակցությունների արդյունքում ձեռքբերված պայմանավորվածության 

համաձայն մեկ տնային տնտեսություն ֆիզիկապես կտեղափոխվի: Ծրագրի 

կողմից սեփականությունը կօգտագործվի որպես  աղմուկի, փոշու, գետնի 

տատանման և օդի գերճնշման մոնիտորինգի հիմնական կետ՝ մասնակցային 

մոնիտորինգի համար նախատեսված գրասենյակային 

հարմարություններով և առարկաներով: 

 

Այս բաժնում ներկայացված է հողային և գյուղատնտեսական ռեսուրսների վրա 

ազդեցությունների գնահատումը: Այստեղ ներկայացված է այն վիճակը, որի 

հիման վրա հետագայում` Բաժին 6.16-ում, վերլուծություն է կատարվում 

կենսամիջոցների վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ: Նույն կերպ այս բաժնում 

                                                      
1Խնդրում ենք նկատի առնել, որ այս թիվը տարբերվում է Բաժին 6.11-ում (Կենսաբազմազանություն) 

նշված թվից, որտեղ լրացուցիչ տարածք է ներառված: (Լրացուցիչ մանրամասների համար տես՝ 

Գլուխ 6.11)  
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ներկայացվում է հողի կորստի կամ հողերի հասանելիության սահմանափակման 

հետ կապված էկոհամակարգերի ծառայությունների ազդեցությունների 

գնահատումը (Բաժին 6.20): Այդ համատեքստը առանձին բաժնում 

ներկայացնելով՝ հնարավորություն ենք ստանում հողերի առումով բոլոր 

ազդեցությունները ներկայացնել միաժամանակ և համապարփակ կերպով:   

 

Ծրագրի իրականացումը ազդեցություն կունենա երեք գյուղական համայնքների՝ 

Գորայքի, Սարավանի ու Գնդեվազի հողային սեփականությունների վրա, իսկ 

Ջերմուկից Ծրագրի իրականացման համար հողակտորներ չեն վերցվելու: 

Վերցված հողերի չափաբաժինները տարբեր համայնքներում խիստ տարբեր են. 

դրանք ներկայացված են Աղյուսակ 6.15.1-ում և Նկար 4.12.3-ում:  

 

Աղյուսակ 0.1. Ծրագրի համար հողոօգտագործումն՝ ըստ գյուղական համայնքների2 

Գյուղական 

համայնք 

Խախտված 

տարածքներ (հա) 

(ներառում են 

տարածքը և 

նստվածքա-

գոյացման 

գոտին)  

Սահմանափակ-

ված տարածքներ 

(հա) 
Խախտված և 

սահմանափակված 

տարածքներ 

 (հա)  

Համայնքի՝ 

խախտված և 

սահմանափակված 

մուտքի 

հնարավորությամբ 

հողերը %-ային 

արտահայտությամբ  

Գնդեվազ  741 184 925 15% 

Սարավան  70 128 199 3% 

Գորայք 109 165 274 1% 

Ընդամենը 920 477 1397 19% 

                                                      
2 Տվյալները վերցված են ՀՀ հողային կադաստրից 2014թ. օգոստոսին  
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6.16.1 Գնահատման չափանիշներ 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրա հնարավոր ազդեցությունների 

կարևորությունը գնահատելիս կիրառվել է Բաժին 6.2.2-ում ներկայացված 

մեթոդաբանությունը: Կիրառվել է հենց այս մոտեցումը, քանի որ այս վերլուծության 

համար կարևոր է ընկալիչի զգայունությունը, և այն համապատասխանում է շատ 

բնապահպանական բաժինների վերլուծություններին: Այս գնահատման մեջ 

դիտարկվել են Ծրագրի իրականացման հետևանքով գյուղատնտեսական  

օգտագործման նպատակներով հողի ուղղակի և անուղղակի կորուստները: Հողերի 

այս կորուստների հետևանքներն կենսամիջոցների վրա քննարկվում են Բաժին 

6.16-ում: Հողի կորստի կամ գյուղատնտեսական հողեր մուտքի հնարավորության 

կորստի հետևանքները էկոհամակարգերի ծառայությունների վրա քննարկվում են 

Բաժին 6.20-ում: Այս բաժնում դիտարկված հնարավոր ազդեցությունները 

ներառում են.  

 

 Հողերի խախտման հետևանքով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 

(ներառյալ արոտավայրերի և կերհանդակների) կորուստ,  

 Մուտքի հնարավորության սահմանափակման հետևանքով 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերի (ներառյալ արոտավայրերի և 

կերհանդակների) կորուստ:  

 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կորուստը կարող է պայմանավորված 

լինել Ծրագրի զարգացման փուլի ընթացքում հողերի հեռացմամբ: Շահագործման 

փուլի ընթացքում հողի որակը կարող է փոփոխության ենթարկվել փոշու 

նստեցման և ավտոմեքենաների արտանետած գազերի հետևանքով: 

 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կորուստը կարող է նաև լինել 

սահմանափակ հասանելի գոտիների պատճառով (նկարագրվել է ավելի վաղ): Դա 

ընդգրկում է այն տարածքները, որոնք ցանկապատված են, ինչպես նաև այն 

տարածքները, որոնք չեն ցանկապատվելու, սակայն որոնց մուտքը կկասեցվի այլ 

միջոցներով, ներառյալ ազդակիր համայնքներին մանրամասն խորհրդատվության 

տրամադրումը (օրինակ՝ շահագործողման հետ կապված անվտանգության 

բուֆերներ բացահանքի շուրջ պայթեցման աշխատանքների ընթացքում): Այս 

ընկալիչների զգայունությունը դիտարկվել է Բաժին 6.8 –ում, իսկ Աղյուսակ 6.15.2-
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ում ներկայացված զգայունության սանդղակը համապատասխանում է այս 

գնահատմանը: 

 

Աղյուսակ 0.2. Ընկալիչի զգայունության սանդղակ 

 Ընկալիչների 

զգայունությունը 

Գյուղատնտեսական հողերի կորուստ և մշակովի հողերի 

մուտքի սահմանափակում 

1 Թույլ  

Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր կամ 

այնպիսի հողեր, որոնք երբեմն օգտագործվում են որպես 

արոտավայրեր կամ ոչ առևտրային նպատակներով 

մշակաբույսերի աճեցման նպատակով: 

2 Միջին  

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որոնք  

հարմար են արտադրության տեսանկյունից 

տարածաշրջանային կարևորություն ներկայացնող մի 

շարք միամյա մշակաբույսերի աճեցման համար:  

3 Բարձր  

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որոնք  

հարմար են սննդի արտադրության տեսանկյունից 

ազգային կարևորություն ներկայացնող շատ 

գյուղատնտեսական և այգեգործական մշակաբույսերի 

աճեցման համար: 

4 Շատ բարձր  

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որոնք  

հարմար են գյուղատնտեսական և այգեգործական 

արտադրանքի արտահանման տեսանկյունից 

բարձրարժեք մշակաբույսերի աճեցման համար: 

 

 

6.16.2 Հավանական ազդեցություններ 

Ծրագրի գործողություններ, որոնց ազդեցությունը հանգեցնում է 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կորստի 

 

Ծրագրի իրականացումից կխախտվի մոտ 920հա գյուղատնտեսական 

նշանակության հողատարածք, որոնք շահագործման ընթացքում հասանելի կլինեն 

մերձակա համայնքների համար: Եվս 477հա հողատարածքի հասանելիությունը 

կլինի սահմանափակ, չնայած այդ տարածքի հողերը չեն խախտվի:   

 

Աղյուսակ 6.15.3-ում ներկայացված է հողօգտագործումն՝ ըստ Ծրագրի 

յուրաքանչյուր բաղադրիչի:  
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Աղյուսակ 0.3 Ծրագրի հողօգտագործումն՝ ըստ Ծրագրի բաղադրիչների3 

Ծրագրի բաղադրիչ 

Զբաղեցրած

տարածք 

(հա) 

Խախտված 

տարածք 

(հա) 

Սահմանափակված 

տարածք (հա) 

Տիգրանեսի/Արտավազդեսի 

բացահանք 
96.8 26.4 

323.2 

Էրատոյի բացահանք 40.5 6.2 

ԴԱԼ` ներառյալ աղբավայր, 

կոնտակտային ջրերի ավազանը և 

պայթուցիկ նյութերի պահեստ 

139.2 22.8 59.5 

Շինարարական ճամբար 6.3 41.7 - 

Վերգետնյա փոխակրիչ և ջրթող 

համակարգը 
19.3 57.4 

94.5 
ԿՏՀ և օժանդակ 

ենթակառուցվածքներ 
165.5 37.3 

Առաջնային և երկրորդային և ջարդիչ 

կայաններ  
13.9 - - 

Հանքատար և մերձատար 

ճանապարհներ 
78.8 121.0 - 

Հարմարությունների/ օբյեկտների 

հարթակ 
6.1 5.6  

Քարհանքեր 9.1 4.3  

Խառը պաշարներ, նյութերի 

պահեստավորման տարածքներ և 

ավազաններ 

21.8 -  

Ընդհանուր տարածքներ (հա) 597.3 322.7 477.2 

 

Գլուխ 3-ում նկարագրվածի համաձայն,  Ծրագրի նախագիծը ներառում է 5.6կմ 

երկարությամբ վերգետնյա փոխակրիչ՝ հանքաքարը ջարդիչից ԴԱԼ-ի մոտ գտնվող 

բեռնասայլակների բեռնաթափման համակարգ փոխադրելու համար: Այս 

փոխակրիչի պատճառով մուտք գործելու սահմանափակումները նվազագույնի 

հասցնելու համար մի շարք անցումներ կկառուցվեն՝ հովիվներին ու նրանց 

անասուններին, ինչպես նաև սարքավորումներին (այդ թվում՝ կոմբայներ) թույլ 

տալու համար փոխակրիչի երկու կողմերում գտնվող հողատարածքներ մուտք 

գործելու համար:  

 

Թույլատրված հողօգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացվել է 

                                                      
3 Տվյալները ստացվել են Լիդիանի կողմից իրականացված GIS քարտեզագրումից, որը կապված է 

տեխնիկական նախագծի պլանների հետ 
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ելակետային ուսումնասիրության շրջանակներում՝ ըստ ՀՀ պետական կադաստրի 

տվյալների:  Կադաստրային գնահատման շրջանակներում ներկայացված է 

տարբեր տարածքների նախատեսված առավելագույն տնտեսական 

օգտագործումը: Օրինակ՝ ըստ կադաստրի որպես «Արոտավայր» դասակարգված 

հողերը «վարելահողերի» համեմատությամբ համարվում են ավելի ցածր որակի 

հողեր: Ծրագրի շահագործման փուլի ընթացքում Ծրագրի տարածքի զգալի 

հատվածներ դասակարգվել են որպես «հանքարդյունաբերական հողեր»՝ 

թույլտվության ձեռք բերման գրծընթացին ներկայացվող պահանջների համաձայն: 

Այս գնահատման նպատակով, սակայն, բոլոր հողերը իրենց բնույթով համարվում 

են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, քանի որ եթե չլիներ այս Ծրագիրը, 

այս հողերը չէին վերադասակարգվի: Ոչ գյուղատնտեսական հողերի և ոչ 

հանքարդյունաբերական հողերի փոքր տարածքներ գոյություն են ունեցել Ծրագրի 

տարածում նախքան Ամուլսարի ծրագիրը, սակայն դրանք այստեղ նկարագրված 

հողերի փոխոփությունների սանդղակի համաձյան չնչին են:  

 

Հողերի կադաստրային դասակարգման և իրական օգտագործման 

հարաբերակցությունը որոշելու նպատակով 2013թ. իրականացվել է ստուգողական 

գնահատում, որը հաստատել է, որ հողերի մեծամասնությունը ճշգրիտ է 

դասակարգված:  

 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրա ազդեցությունների հետևանքով 

հնարավոր կորուստներ  

 

Աղյուսակ 6.15.4-ում ամփոփ ներկայացված է գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերի կորուստն` ըստ գյուղական համայնքների: Գնահատումը վերաբերում է 

միայն հողերի հիմնական դասակարգմանը և հիմնված է 2014թ. ՀՀ հողային 

կադաստրի տրամադրած տվյալների վրա: Արդյունքում, հողերի 

դասակարգումներն արդեն ներառում է որոշ հողակտորներ, որոնք սկզբնական 

դասակարգումից փոխվել են «հանքարդյունաբերական հողերի»: Այս վերլուծության 

ընթացքում կոնսերվատիվ մոտեցում ապահովելու համար  ենթադրվել է, որ այժմ 

որպես «հանքարդյունաբերական հողեր» դասակարգված բոլոր հողերը նախկինում 

դասակարգված են եղել որպես «արոտավայրեր»: Դրա հետ կապված, ավելացվել է 

հաջորդ աղյուսակը, որում ընդգծվում են արոտավայրերի կորուստները, այդ թվում՝ 
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ներկայում որպես «հանքարդյունաբերական հողեր» դասակարգված հողերը: 

 

Աղյուսակ 0.4 Գյուղատնտեսական հողերի կորուստն՝ ըստ կադաստրային 

դասակարգման4 

Համայնք  Գնդեվազ Գորայք Սարավան 

Վարելահող 

(հա) 

 

 
 

Խախտված  75.3 - - 

Սահմանափակված 2.8 - - 

Հասանելի 461.2 1727.8 381.81 

Խախտված հողերի 

կորուստն՝ ըստ %  
16.3 - - 

Սահմանափակված 

հողերի կորուստն՝ 

ըստ % 

0.6 - - 

Խոտհարք (հա) 

  

  

  

Խախտված  14.9 - - 

Սահմանափակված 10.3 - - 

Հասանելի 115.6 860 400 

Խախտված հողերի 

կորուստն՝ ըստ % 
12.9 - - 

Սահմանափակված 

հողերի կորուստն՝ 

ըստ % 

8.9 - - 

Այգի (հա) 

Խախտված  8.65 - - 

Սահմանափակված - - - 

Հասանելի 24.3 - - 

Խախտված հողերի 

կորուստն՝ ըստ %  
35.6 - - 

Սահմանափակված 

հողերի կորուստն՝ 

ըստ % 

- - - 

Ոռոգվող 

վարելահողեր 

(հա) 

Խախտված  12.7 - - 

Սահմանափակված - - - 

Հասանելի 124.3 - 10.0 

Խախտված հողերի 

կորուստն՝ ըստ %  
10.2 - - 

Սահմանափակված 

հողերի կորուստն՝ 

ըստ % 

- - - 

Խախտված  160.5 109.4 67.2 

                                                      
4 Հաշվարկները կատարվել են Լիդիանի կողմից` ՀՀ հողային կադաստրի տվյալների հիման վրա  
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Աղյուսակ 0.4 Գյուղատնտեսական հողերի կորուստն՝ ըստ կադաստրային 

դասակարգման4 

Համայնք  Գնդեվազ Գորայք Սարավան 

Հանքարդյու-

նաբերական 

հողեր (հա) 

Սահմանափակված 40.6 164.8 128.4 

Հասանելի 
324.4 1646.2 1010.6 

Գյուղատնտե-

սական այլ 

նշանակության 

հողեր (հա) 

Խախտված  83.4 - - 

Սահմանափակված 21.9 - - 

Հասանելի 421.9 3324.8 1249.3 

Խախտված հողերի 

կորուստն՝ ըստ %  
19.8 - - 

Սահմանափակված 

հողերի կորուստն՝ 

ըստ % 

5.2 - - 

Արոտավայր 

(հա) 

Խախտված  386.9 - - 

Սահմանափակված 108.5 - - 

Հասանելի 4501.1 13477.8 4323.2 

Խախտված հողերի 

կորուստն՝ ըստ %  
8.6 - - 

Սահմանափակված 

հողերի կորուստն՝ 

ըստ % 

2.4 - - 

 

Աղյուսակ 0.5. Արոտավայրերի կորուստ (այդ թվում՝ 

հանքարդյունաբերական դասի հողերը)5 

Համայնք  Գնդեվազ Գորայք Սարավան 

Արոտավայրեր 

+ 

հանքարդյունա

բերական 

հողեր (հա) 

Խախտված  547.4 109.4 67.2 

Սահմանափակված 149.1 164.8 128.4 

Հասանելի 4825.5 15124.0 5333.7 

Խախտված հողերի 

կորուստն՝ ըստ %  
11.3 0.7 1.3 

Սահմանափակված 

հողերի կորուստն՝ 

ըստ % 

3.1 1.1 2.4 

 

 

Ըստ այս գնահատման՝ այլ գյուղական համայնքների համեմատությամբ Գնդեվազը 

կորցնելու է ամենաշատ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր: Գնդեվազում 

                                                      
5 Հաշվարկները կատարել է Լիդիանը ՀՀ հողային կդաստրի տվյալներին հիման վրա 
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կորուստների ամենամեծ չափաբաժինը այգիների հողերում է (36% այգիների 

հասանելիության կորուստ): Գնդեվազը նաև կկորցնի 25% հողատարածքների  

(խախտված և սահմանափակված մուտքի հնարավորությամբ տարածքները 

միասին) հասանելիությունն, որոնք դասակարգված են որպես “գյուղատնտեսական 

այլ նշանակության հողեր”:  Գնդեվազում վարելահողերի, ոռոգվող վարելահողերի, 

խոտհարքների (այդ թվում՝ խախտված և սահմանափակված մուտքի 

հնարավորությամբ հողատարածքների) և արոտավայրերի հասանելիության 

կորուստը (այդ թվում՝ 2014թ. որպես հանքարդյունաբերական դասակարգված 

հողերի) 20%-ից քիչ է: 

 

Համամասնորեն (ըստ դասակարգերի համայնքներին հասանելի հողերի 

համեմատության դեպքում), Գորայքում և Սարավանում տարածքների 

հասանելիության կորուստն (խախտված և սահմանափակված մուտքի 

հնարավորության հետևանքով) համեմատաբար ավելի փոքր կլինի: Եթե 

հանքարդյունաբերական հողը համարվում է արոտավայր, ապա համարվում է, որ 

ամենամեծ ազդեցությունը կլինի արոտավայրերի վրա՝ հանգեցնելով դրանց 

կորստի (մոտ 1% կորուստ Գորայքում և 2%՝ Սարավանում):  

 

Ծրագրի շահագործման ժամանակահատվածում անհրաժեշտ կլինի հաստատել 

վերականգնումից հետո հողի հասանելիությունը տարբեր տեսակների շրջանում 

կենսակուտակման գնահատման միջոցով: ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի տարածքները 

կվերաձևափոխվեն և կծածկվեն ապարների ծածկաշերտով և բուսածածկով: 

Կոնսերվատիվ մոտեցում ցուցաբերելով՝ հնարավոր է, որ այս հողերը հանքի 

փակումից հետո պիտանի չլինեն գյուղատնտեսական նախկին նպատակներով՝ 

ինչպես եղել է նախքան հանքարդյունահանումը, օգտագործման համար: 

 

Հիմնվելով այս գնահատման վրա՝ հողերի խախտման պատճառով 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրա չմեղմացված ազդեցությունը 

համարվում է միջին զգայունության ընկալիչի վրա երկարաժամկետ բացասական 

ազդեցություն: Սա կհանգեցնի չափավոր բացասական ազդեցության, որը 

կհամարվի կարևոր: 

Հասանելիության սահմանափակման պատճառով գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի վրա չմեղմացված ազդեցությունը համարվում է 
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կարճաժամկետ-միջնաժամկետ դրական ազդեցություն միջին զգայունության 

ընկալիչի վրա, քանի որ դեպի հողեր կենդանիների մուտքի հնարավորության 

սահմանափակումը կարող է բարելավելու հնարավորություն ստեղծել մի քանի 

տարիների ընթացքում: Երկարաժամկետ կտրվածքով, մուտքի հնարավորության 

սահմանափակումը կհանգեցնի չնչին ազդեցության, որը կարևոր չի համարվի: Այս 

գնահատման մեջ դիտարկվում են հողերի վրա ազդեցությունները, իսկ այս 

սահմանափակումներից ազդեցություն կրող հողօգտագործողների վրա 

ազդեցություններն այստեղ չեն քննարկվում (տես՝ Բաժին 6.16):  

 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կորստի ազդեցության մեղմացման 

միջոցառումներ  

 

Ծրագիրն նախագծվել է այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի նրա զբաղեցրած 

տարածքը նվազագույնի հասցնել (որտեղ որ այն հնարավոր է), իսկ տեխնիկական 

նախագծման ընթացքում քայլեր կձեռնարկվեն այն ավելի կրճատելու ուղղությամբ: 

Նախագծման ընթացքում նաև աշխատել ենք պահպանել այն գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի  հասանելիությունը, որոնք ծրագրի աշխատակազմի և 

համայնքի անդամների համար վտանգ չեն ներկայացնում: Հողերը 

կցանկապատվեն միայն անհրաժեշտության դեպքում և գծային օբյեկտների 

նկատմամբ մուտքի անցումներ կկիրառվեն՝ հասանելիությունը պահպանելու 

նպատակով: 

 

Զբաղեցրած տարածքը նվազագույնի հասցնելու փաստն ակնհայտ է փոխակրիչի 

կառուցվածքի նախագծում: Նախագծում ներառված են հանգույցով մի շարք 

անցման կետեր: Ակնկալվում է, որ այս անցման կետերը կարող են օգտագործվել 

հովիվների, նրանց ընտանի կենդանիների և սարքավորումների (այդ թվում՝ 

մեքենաներ և կոմբայներ)  կամ որոշ վայրի կենդանիների կողմից փոխակրիչի 

երկու կողմերում ընկած հողերի հասանելիությունը պահպանելու համար: 

Աշխատանքային նախագծի պատրաստման փուլում խորհրդակցություններ 

կանցկացվեն համայնքների, հովիվների, ինժեներների և կենսաբազմազանության 

գծով մասնագետների հետ՝ համոզվելու, որ անցումները տեղադրված են Գնդեվազի 

ամենօրյա հովիվների և հեռավոր բնակավայրերից եկող սեզոնային հոիվների 

կողմից՝ անասուններին տեղափոխելու համար օգտագործվող երթուղիներին 
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հնարավորինս մոտ:  

 

Հանքի փակման պլանի շրջանակներում հողերը կռեկուլտիվացնվեն: Փակման 

ծրագրերի շրջանակներում հողի որակի նպատակային գնահատման 

աշխատանքները մշակվելու են սելեկցիոն փորձահրապարակների տեղադրումից 

և համայնքների հետ խորհրդակցությունների իրականացումից հետո: Նախնական 

ՀՎՓՌՊ-ում ուրվագծված են Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք 

վերականգնման ու ռեկուլտիվացման ծրագրված աշխատանքները: Չնայած 

կգործադրվեն առավելագույն ջանքեր, որոշ տարածքների  վերականգնումը 

սկզբնական վիճակի և վերօգտագործումը նախկին գյուղատնտեսական 

նպատակներով անհնար կլինի:  Ամենայն հավանականությամբ, դրանք կներառեն 

հետևյալը.  

 

 Հանքի փակումից հետո Էրատոյի, Տիգրանեսի և Արտավազդեսի 

բացահանքերը գյուղատնտեսական օգտագործման համար պիտանի չեն 

լինի:  

 Մնացորդային ոսկու և արծաթի կորզման նպատակով ԿՏՀ-ն 

կտարրալվացվի աղքատացած լուծույթով, իսկ այնուհետև մնացորդային 

ցիանիդի ոչնչացման նպատակով կպարզաջրվի: Այնուհետև, 

հանքարդյունահանման ավարտից հետո այն կծածկվի հողով: Այն նաև կրկին 

կսահմանազատվի՝ բնական միջավայրին և հետփակման վիճակին 

հարմարեցնելու նպատակով: Հետագայում կիրականացվեն քիմիական 

կենսահասանելիության ուսումնասիրություններ հողերի հետագա 

նպատակահարմար և անվտանգ օգտագործումը որոշելու նպատակով:  

 ԴԱԼ-ը կրկին կբուսածածկվի և կվերաշրջագծվի  բնական միջավայրին և 

փակումից հետո դասավորվածությանն ավելի համապատասխան: 

Հողատարածքի վերջնական վիճակը կրկին կախված կլինի 

կենսակուտակման ուսումնասիրությունների արդյունքներից, որոնք 

կիրականացվեն շահագործման փուլում:  

 Ակնկալվում է, որ փոշու նստեցման ազդեցության տակ գտնվող հողերը 

նորից կվերականգնվեն իրենց նախկին գյուղատնտեսական վիճակին 

Ծրագրով պայմանավորված ճանապարհային երթևեկության և 

փոշեգոյացման դադարից մի քանի տարի անց: 
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Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կրած ազդեցություններով 

պայմանավորված մնացորդային կորուստներ  

Համարվում է, որ վերոնշյալ մեղմացման միջոցառումների իրականացման 

արդյունքում ակնկալվող կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ մնացորդային 

ազդեցությունները կլինեն չափավոր (բացասական) խախտված հողերի վրա, 

որոնցից մի քանիսը իրենց նախկին վիճակին չեն վերադառնա: Աղյուսակ 6.15.6-ում 

ամփոփ ներակայացվում են գյուղատնտեսական հողերի վրա Ծրագրի 

ազդեցությունները:   

 

Աղյուսակ 0.6. Ազդեցությունների գնահատում, գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերի կորստի ազդեցություններ 
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6.16.3 Մոնիտորինգ և աուդիտ 

 

Ինչպես արդեն նկարագրվել է, գյուղատնտեսական հողերի վրա ազդեցությունների 

հետ կապված մեղմացման միջոցառումները կդիտարկվեն ինչպես սոցիալական, 

այնպես էլ բնապահպանական կառավարման պլաններում: Մոնիտորինգին և 

աուդիտին ներկայացվող պահանջները քննարկվում են Բաժին 6.8-ում: 
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Աղյուսակ 0.7: Ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների ամփոփման աղյուսակ 

Բաժին Մեղմացման միջոցառումներ Մոնիտորինգի ցուցիչ Կառավարման պլան 

6.12.2 

Հողերի խախտում և 

ֆիզիկական խոչընդոտներ 

 Ծրագրի տարածքը կհասցվի 

նավազագույնի, որտեղ դա հնարավոր է  

 Ծրագրի ազդակիր տարածքներին 

հարակից հողերի հասանելիությունը 

կպահպանվի, որտեղ դա անվտանգ է 

Հանքավայրի փակման շրջանակներում 

հողի որակի բարձրացմանն ու 

երկարաժամկետ կտրվածքով որպես 

արոտավայր դրանց վերօգտագործմանն 

ուղղված լավագույն մեթոդի որոշման 

նպատակով կիրականացվի 

փորձահրապարակների տեղադրում  

Ծրագրի խախտված 

տարածք 

Ծրագրի 

վերականգնված 

տարածք 

Ծրագրի տարածքի 

կառավարման պլան,   

 

Կենսամիջոցների 

վերականգման պլան 

6.12.2 

Մուտքի հնարավորության 

սահմանափակում 

Հողեր մուտքի հնարավորության 

սահմանափակումները կհասցվեն 

նվազագույնի, որտեղ դա անվտանգ է  

Համայնքների, հովիվների, ինժեներների 

և կենսաբազմազանության գծով 

մասնագետների հետ կանցկացվեն 

խորհրդակցություններ՝ համոզվելու, որ 

անցումները տեղադրված են Գնդեվազի 

ամենօրյա հովիվների և հեռավոր 

բնակավայրերից եկող սեզոնային 

հովիվների կողմից՝ անասուններին 

տեղափոխելու համար օգտագործվող 

երթուղիներին հնարավորինս մոտ:  
 

Սահմանափակված 

տարածքի հաշվարկ 

Համայնք բնակչության 

բողոքներ 
 

Տարածքի կառավարման 

պլան, Հանքի 

ռեկուլտիվացման, 

փակման և 

վերականգնման 

նախնական պլան  

 

Կենսամիջոցների 

վերականգնման պլան 
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 Արոտավայրերի և կերհանդակների 

սահմանափակ հասանելիության 

պատճառով ազդեցությունների 

գնահատման նպատակով 

կիրականացվի հողօգտագործողների 

մոնիտորինգ (Բաժին 6.16)՝ որոշելով 

լրացուցիչ մեղմացման միջոցառումներն՝ 

ըստ անհրաժեշտության 
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6.16.4 Եզրակացություններ 

 

Ծրագրի գործողություններով պայմանավորված գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի վրա ազդեցությունների գնահատման նպատակով 

իրականացվել է ազդեցությունների գնահատում: Արդյունքները ներկայացված են 

ստորև. 

 Ազդեցությունները բաժանվում են երկու հիմնական կատեգորիաների. 1) 

հողերի խախտման և ֆիզիկական խոչընդոտների կիրառման պատճառով 

գյուղատնտեսական հողերի կորուստ և 2) մուտքի հնարավորության 

միջնաժամկետ սահմանափակման պատճառով գյուղատնտեսական 

հողերի կորուստ: 

 Այս բաժնում ներկայացված է այն հիմքերը, որոնց համեմատ գնահատվում 

են կենսամիջոցների և էկոհամակարգային ծառայությունների վրա 

ազդեցությունները (Բաժիններ 6.16 և 6.20):  

 Ծրագրի տարածքի կառավարման պլանը մշակվել է այդ տարածքը 

նվազագույնին հասցնելու և, հնարավորության դեպքում, 

գյուղատնտեսական հողերի նախնական վիճակի համարժեք վիճակն 

ապահովելու նպատակով: Սա, ամենայն հավանականությամբ, անհնար 

կլինի իրականացնել ԿՏՀ-ի տեղամասում, որտեղ ակնկալվում է հողի որակի 

անշրջելի վատթարացում: 
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Նկար 0.1.  Զբաղեցրած տարածքը, խախտված տարածքը և համայնքի սահմանափակ տարածքները 
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 Նկար 4.12.3.  Սեզոնային հովիվների ճամբարների տեղադիրքը և արածեցման համար օգտագործվող վայրերը 

 


